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األول الفصل

بعَض الرثة الريفيِّ البيت استقبال لغرفة الوحيدان الساكنان وهما — الرجالن كان
وصديقني برشيَّني ككائننَي وإنما للنبيذ، ليسكمحبَّني تريُّث، يف رشابَهما يتناوالن — اليشء
تعوي الرياح كانت الخارج، يف بهما. يُحيط وما اآلخر أحدهما بصحبة تماًما يَهنَآن حميَمني
بداخل الوجود كان النوافذ. زجاج عىل تنهمر األمطار من متقطعة ودفقاٌت األهوار فوق
الجوية الظروف مختِلف عن ابتعاٌد ذلك يف كان إذ حال؛ أي عىل أكثَر مريًحا الكوخ
النبيذ لدورق وكان الفاخر، الكتان من الخشبية الطاولة يُغطي الذي املفرش كان املحيطة.
ِتجارية عالمة من سيجاٌر بعيد ركن ويف الجوز، ثمار هناك وكان جميل؛ شكٌل والكئوس
الواحة تلك وراء فيما لكن الصيت. الذائعة التبغ بيع متاجر أحد من وسجائُر شهرية،
الستائر يف ِخَرٌق ُعولِجت فقد مستأَجر. مسكن إىل تُشري الشواهد كل كانت الصغرية،
الوثرية الكرايسِّ مساند وكانت مشبك. دبوس باستخدام بعض إىل بعضها بإحكاٍم املغلقة
تزيِّن التي الفوتوغرافية الصور وكانت املنظر، قبيحة بأغطيٍة مكسوًَّة الجياد بشعر املبطَّنة
مغلًقا والباب باليًا، رثٍّا السجاد وكان القرية، مُلثُل نمطيٍّا نموذًجا كانت لكنها غريبًة الجدران
هنا متناثرة جولف َمضارب كانت الغرفة جوانب أحد ويف املعتاد. املقبض من بدًال بِمزالج
َطلق عىل تحتوي صناديق وِعدَّة املصطادة، الطرائد لحمل ضخمة رياضية وحقيبة وهناك،
ولم األريكة. من ي املتبقِّ الجزء عىل موضوعتني توجدان صيٍد بندقيَّتا وكانت خرطوش.
املكان هذا أن حقيقُة لتتضح فوريل، مايلز امُلضيف، زيِّ إىل ماسة حاجٍة يف الوضع يكن

والرتفيه. الرياضة عن بحثًا جاء بالكيني ألهوار لزائر املؤقت املسكَن كان
مرة السُّ إىل ضاربٍة بَرشة ذو الوجه متورد الكتَفني عريض رجٌل وهو — فوريل كان
يرتديه الذي الصويف والقميَص الطويل البحر حذاءَ يرتدي يزال ال — الشيب يتخلَّله وشعٍر
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له الِبنية، نحيُف القامة طويل رجل وهو — اآلَخر الجانب عىل رفيقه، أما البط. صائدو
الَعشاء ثياب يرتدي فكان — ودقيق مستقيم وفٌم قوي وفكٌّ صافيتان، وعينان عالية جبهة
العالقة طبيعة لتخمني أساًسا كان الرجَلني بني االختالف ولعل العرصية. املَدنية العادية
من معينة لساللة االنتماءُ عليه يبدو — الشعب ة َعامَّ من وهو — فوريل كان فقد بينهما.
إشاراته. يف أو كالمه يف يظهر ما أكثَر يَظهر االنتماء ذلك وكان بها، التشبث بل العامة،
وكان العمال، لحزب التابعة االنتخابية الدوائر إحدى عن الربملان يف عضًوا الرجل كان
العليا مات بالسِّ يتعلق فيما ينقصه كان وما وأفكاِره. العامل ملبادئ وحصيًفا قيًما تجسيًدا
يف ظهرت التي الخادعة االشرتاكية تلَق ولم القوي. السليم باملنطق عنه يُعوَّض للَخطابة
العنرص يُمثِّل كان يَديه. عىل ضئيًال تأييًدا إال العديدة، ونظرياتها بمذاهبها الوقت، ذلك
مجلس يف مقعًدا رفَض أنه معروًفا وكان اإلنجليزي، العمال حزب سياسات يف الرصني
الصمت يف استثنائية بموهبٍة يتمتع كان كما مطَلق. استقالٍل عىل الحفاظ أجل من الوزراء
الوزراء رئيُس ألقى وفيه طبقته، من رجٍل إىل بالنسبة قوة نقطَة يُمثِّل ما وهو والتكتم،
كثريًا، يخشاه كان الذي العمال حزب رجل هو فوريل إن فيها يقول التي الشهرية قصيدتَه

أبًدا. يرهبه ال لكنه
الجوانب من العديد يف واعد خارجي بمظهر يتمتع كان الذي أوردين، جوليان يكن لم
األصغر االبَن كان فقد مماثلة. ومميزات باختالفاٍت يتباهى أن يستطيع صديقه، من أكثر
نجاًحا املهنة هذه يف ق وحقَّ محاميًا، حياته بدأ قد وكان الجوار، يف يقطن أحمَق لرجل
دائم، خفيف بَعَرج منها خرَج ُمخزية، تكن لم لكنها قصريًة تجنيد مدَة وقىض معقوًال،
صداقته بَدت كرقيب. أرضار أيُّ بها ليس وظيفة يف العمل يف بينهما الفاصلة املدة وشَغل
يفهم لم وربما عارضة. عالقٍة سوى آخر يشء أيَّ تكون أن من أغرَب ظاهرها يف بفوريل
الصمت. بموهبة يتمتع ِكالهما وكان نفَسيهما، الرجَلني عدا العالقة هذه آخر شخص أيُّ
تلك كل تعني «ماذا بأصابعه: نبيذه كأِس بساق يعبُث وهو أوردين جوليان سأل

السالم؟» حول الدائرة األحاديث
اليومية.» تها ضجَّ تصطنع أن بد ال «لكن وأردَف: يدري؟» «َمن قائًال: فوريل غمغم

ُمدبَّرة.» أنها نظري وجهة «من
كذلك؟» أليس منه، نحذر أن ينبغي «يشء

الطويلة أصابعه وراحت الراحة. عدم من يشءٍ يف مكانه يف أوردين جوليان تملمَل
كرسيِّه. من بالقرب دائًما تقُف كانت التي بالعصا تعبث املتوترُة

8



األول الفصل

كذلك؟» أليس ذلك، يف تعتقد ال «أنت هادئة: بنربة سأل ثم
دورق عىل املتأللئ املصباح بربيق معلَّقتنَي عيناه بَدت مبارشة. أمامه فوريل نظر

الزجاجي. النبيذ
الحكومات أجيال من قذر إرٌث إنها جوليان. يا الحرب يف رأيي تعرف «أنت وقال:
كلُّ أبًدا. الحرَب أراَدت العالم يف ديمقراطية توجد ال يُحتَمل. وال يُطاق ال املستبدَّة،

إليه.» وتجنح السالم يف ترغب العالم ديمقراطيات
تمتلك ما نادًرا الديمقراطية أن تتذكَّر أن ينبغي واحدة. «لحظة قائًال: جوليان قاطَعه

دونها.» من تستمرَّ أن عظيمة إلمرباطورية يمكن وال اإلمربيالية، الروح
املرشق من تمتدُّ عظيمة إمرباطوريٍة بإمكان ُهراء! محُض «هذا قال: إذ قويٍّا ردُّه فجاء
فاستخدام الديمقراطي. الحكم خالل من بكثري أفضَل نحٍو عىل مرتابطًة تظل أن املغرب إىل

واملستبد.» الفردي للحكم الدائم الخفيُّ الدافع هو القوة
الوقت يف سالم إحراز بشأن رأيك أعرف أن أريد تعميمات. «هذه جوليان: فقال

الراهن.»
أنساَق ولن باعرتافك، هاٍو صحفيٌّ أنت لك. شكًرا ذلك، بخصوص رأٌي لديَّ «ليس

النقاش.» هذا إىل وراءك
إذن؟» به يشءٌ «هناك

وَجوٌز معتَّق نبيذٌ جوليان. يا عزيز ضيٌف أنت «ربما، قائًال: مباالٍة بال فوريل أقرَّ
الغد؟» يف تعود أن أيجب البسيط! طعامي إىل لطيفة صغرية إضافٌة تلك محليٍّا! مزروع

إيجابًا. برأسه جوليان أومأ
باملناسبة.» بينهم من وستينسون قادمة، الزوَّار من أخرى مجموعٌة «لدينا

زاويتَيهما. عند صغرية خطوٌط وظهَرت عيناه ضاقت ثم فوريل. فأومأ
أعتقد مالتينبي. إىل بستينسون يأتي ماذا أعرف ال أتخيَّل. أن يُمكنني «ال قائًال: وأقرَّ

شجار!» دون من بلدتك حاكِم مع دقائق عرش يقَيض أن يستطيع بالكاد أنه
أحرُص فأنا أبًدا. وحدهما دقائق عَرش يقضيان ال «إنهما جافة: بنربٍة جوليان ردَّ
فاألسقف لالهتمام. املثريين األشخاص بني الجمع بموهبة أمي تتمتع تعلم، وكما ذلك. عىل
امرأٍة عن يشء أيَّ تعرف هل أسألك، أن أريد كنت فوريل، يا باملناسبة آَخرين. بني من قادم

آبواي؟» كاثرين اآلنسة اسمها إن تقول — روسية نصف أنها أعتقد — شابة
أعرُفها.» «أجل، اقتضاب: ويف الحال يف فوريل ردَّ
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وكانت روسية، أمها كانت سنوات. بضَع روسيا يف عاشت أنها «يبدو جوليان: استطرَد
االجتماعية.» املوضوعات مجال يف كبرية كاِتبة

فوريل. أومأ
إيست يف محارضتها سمعُت لقد أيًضا. نفِسها الشاكلة عىل آبواي «اآلنسة قال: ثم
قابلتهم.» َمن كلِّ تأييد عىل حصلت كما ال العمَّ لقضية املرأة تأييد عىل حصلت لقد إند.

الفت.» حدٍّ إىل الجاذبية شديدة شابة «إنها متأمًال: جوليان قال
ا؛ رسٍّ هذا لقبَها تُبقي لكنها كونتيسة، لقَب تحمل إنها يل قيل الطلَّة. بَهية إنها «أجل،
أكن لم بوبلر. طريق عىل كثريًا خريًا فعَلت لقد العاملة. الطبقات يف تأثريها تفقد أن خشيَة

جوليان.» يا لديك ل املفضَّ النوع من أنها أعتقد
«ملاذا؟»

الحدود.» أقىص إىل جادٌة «إنها
لية. تأمُّ غريبة ابتسامًة جوليان ابتسم

األحيان.» بعض يف جادٍّا أكون أن يُمكنني أيًضا «أنا قال: ثم
ضيفه. يف بثبات يُحدِّق وأخذ كرسيِّه، يف واتَّكأ بنطاله جيب يف يَده صديُقه دسَّ

من واثًقا أكون ال األحيان بعض يف جوليان. يا ذلك بإمكانك أن «أعتقد قائًال: أقرَّ ثم
الصمت.» بموهبة يحظى رجٌل به يتمتع ما أسوأ وهذا َفهمك. عىل قدرتي

الرائع.» باملتحدث لست أيًضا «أنت مضيفه: مذكًِّرا سنٍّا األصغر الرجل فقال
عدم يف صعوبة أجد ل، املفضَّ موضوعي يف أتحدث تجعلُني «حني فوريل: قال
أسمع ال إنني شخصية؟ آراء أي لديك هل رائع. مستمٌع وأنت الكالم، يف االسرتسال

أبًدا.» ذلك منك
نحوه. السجائر علبة جوليان سحَب

ما.» يوًما ماهيَّتها ستعرف ربما شخصية. آراء لديَّ أجل، «أوه، قائًال: واعرتَف
غامض!» لرجٌل «إنك قائًال: وبشاشة بمرح صديُقه منه سخَر

ًجا. متمعِّ يتصاعد وهو الدخان يَْرقب وراَح سيجارتَه جوليان أشعَل
البط.» عن «لنتحدَّْث قال: ثم

أعنَف صارت وقد الخارج يف العاصفة بَدت دقائق. بضَع صمٍت يف الرجالن جلَس
مكانه. إىل عاَد ثم املدفأة نار يف الحطب من بقطعة وألقى فوريل، فنهض وأشد.

عاليًا.» يُحلِّق اإلوزُّ «كان قال: ثم
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اصطياده.» عىل قدرتي من أعىل «كان معرتًفا: جوليان قال
بواحدة.» مني أكثَر اصطدَت «لقد

نحوي.» الخارجي الطائر هبَط لقد حظ. «مجرد
كأسه. مأل وبعدها صديقه كأَس فوريل مألَ ثم

اآلن؟» حتى الصيد ة ُعدَّ ترتدي «ملاذا متكاسل: فضوٍل يف األخري وسأل
لوهلة. واالضطراب القلُق عليه وبدا الالئقة، غرِي مالبسه إىل خاطفة نظرًة فوريل نظَر

اآلن.» أخرَج أن «ينبغي قال: ثم
دهشة. يف حاجبَيه جوليان رفَع

صديقي يا كهذه؟ ليلة «يف استطرد: ثم تخرج؟» أن «ينبغي األخري: جملة وكرَّر
«… العزيز

يشعر مضيفه أن أدرك فقد اإلدراك، رسيَع رجًال كان فجأة. الكالم عن توقَّف ثم
جبينه. وقطَّب قدَميه عىل فوريل فنهض حَرج. عن تنمُّ سكتٌة الحديَث تخلَّل لكن باإلحراج.

مهٍل: عىل كيَسه يمأل وراح األرفف أحد فوق من التبغ من برطمانًا أحرض ثم
القيام عيلَّ صغري يشء لديَّ القديم. الرفيق أيها غامًضا أبدو كنُت إن «آسف وقال:

كثريًا.» عنه نتحدث ال الذي النوع من يشء إنه حسٌن، … لكن جلل، بأمٍر ليس به.
ليلة يف ذلك، من عليها الحصوُل يمكنك متعٍة كل عىل لتحصل بك ب مرحَّ أنت «حسٌن،

كهذه.»
نبيذه. كأَس رشب ثم َمْلئه، من فرغ أن بعد غليونه، فوريل وضع

أليس اآلن، العالم يف والتسلية املتعة من الكثري يتبقَّ «لم م: وتجهُّ بجدِّية قال ثم
كذلك؟»

فيها أمسكُت مرة آخِر منذ سنوات ثالث مرَّت لقد بالفعل. القليِل سوى يتبقَّ «لم
الليلة.» قبل صيد ببندقية

الرقابة؟» مهنة من ا حقٍّ استقلت «هل
فيها.» قاٍس بعاٍم مررت لقد املايض. األسبوع «يف

مللت؟» «هل
مرتاكًما.» كان عميل لكن بالتحديد. كذلك «ليس
كذلك؟» أليس أخبار، صات ملخَّ تأتيك «كانت

ذكَّرتَني كما أيًضا، ما نوٍع من هاٍو صحفيٌّ «أنا املراوغة: من يفيشء جوليان له فرشَح
اآلن.»
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حدٍّ إىل مملة مهنًة أليست الطويلة. املدَة هذه الرقابة مهنة يف ظللَت أنك من «مندهش
رهيب؟»

سبيل عىل واآلخر. الحني بني املثرية األشياء بعض نُصادف لكننا األحيان. بعض «يف
للغاية.» مبتكرة شفرًة أيام بضعة قبل اكتشفُت املثال،

يشء؟» أي إىل بك أدَّت «وهل فضول: يف فوريل فسأَل
كانت النرويج. من ُمرَسلة برقيًة أفحُص وأنا اكتشفتُها لقد الراهن. الوقت يف «ليس
املدينة. يف مكتٌب لديهم إنجليز خشب ار لتجَّ مملوكٍة السمعة حَسنة رشكٍة إىل هًة موجَّ
بها يبدو ال النصف.» بمقدار ا جدٍّ رفيعٌة التنوب «ألواُح األصلية: الكلمات هي تلك وكانت

كذلك؟» أليس يرض، ما
إذن؟» الخفيُّ املعنى ما تأكيد. «بكل

بالشيفرة تُعالجها حني لكن هذا، يف أمري من حريٍة يف زلُت «ما قائًال: جوليان اعرتَف
الحظرية».» عىل برًجا وثالثون «ثمانية النتيجة تكون

غليونه. أشعل ثم لحظة، فوريل به حدَّق
لوضوحها.» األوىل الجملة أختار الجملتنَي، هاتني بني من «حسٌن، قال: ثم

أن من واثٌق لكنني الناس، معظُم سيفعله ما «وهذا إياه: مؤيًدا وقال جوليان ابتسم
فيه.» ليُفَهم سياٍق إىل بالطبع، يحتاج، ما معنًى أهمية؛ ذا شيئًا بها

الرشكة؟» تلك يف الخشب تجار مع مقابلًة أجريَت «هل
يُدير الذي الرجل اسم لكن اختصاصإدارتي. من ليس فهذا شخصية. «ليسبصورة

فني.» نيكوالس … فني هو لندن يف مكتبهم
قليًال. حاجبَيه وقطََّب فمه. من الغليون فوريل سحَب
العمال؟» حزب عن الربملان عضو فني، «نيكوالس

كذلك؟» أليس بالطبع، تعرفه بعينه. «هو
يف ونجَح األخشاب تجارة اتحاد سكرتري إنه أعرفه. «أجل، يُفكِّر: وهو فوريل أجابه

املايض.» العاَم «هال» رشكة من حصٍة عىل الحصول
رغم شخصيٍّا، ضده نوع أي من يشءٌ يوجد ال أنه «أفهم قائًال: كالمه جوليان واصل
وظلَّ ريفيٍّا، مدرًسا حياته الرجل بدأ لقد كسيايس. االحتقار حتى يستحق ال بالطبع أنه
يف بَدت كما الربقية يفهم أنه زعَم وقد والنزاهة. الرشف بمنتهى بنفسه ويرتقي يعمل
أعطت قد نفَسها الرسالة تلك أن الغرابة شديَد أمًرا يبدو ذلك، رغم ولكن األصلية. صيغتها
أيام.» بضعة قبل اكتشفتُها التي بالشيفرة معالجتها عند به، أخربتُك الذي املعنى ذلك
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األول الفصل

«… إىل تقودك أن للشيفرات يمكن «بالطبع فوريل: قال
السجائر، علبة نحو األمام إىل يميل كان الذي صديقه جوليان فرَمق فجأة. ف توقَّ ثم
أسنانه. بني من الغليون سحَب ثم فوريل. جبني تعلو تقطيبٌة ثمة كانت خاطفة. بنظرة

منها؟» فهمتَه إنك قلَت الذي «ما وتساءل:
الحظرية.» عىل برًجا وثالثون «ثمانية

غريب!» هذا وثالثون! «ثمانية
الغرابة؟» وجه «وما

الساعة كانت املدفأة. رف عىل الصغرية الساعة فوريل رمَق ثم لحظًة. الصمت ساَد
دقيقة. وعرشين بخمس التاسعة تجاوزت قد

اآلخر الجانب عىل أعداءنا بأن قبل من سمعت قد كنت إن جوليان يا أعلم «ال وقال:
إىل بأكمله العظمى لربيطانيا الرشقي الساحل موا قسَّ أنهم املفرتض من الشمال بحر من
وقد مربعة. أميال بضعة من منها مقاطعة كلُّ تتألف الشكل، مستطيلة صغرية مقاطعاٍت

مدة.» منذ لها خريطة عىل ية الرسِّ الخدمة يف أصدقائنا أحد حصل
بعد؟» وماذا قط. بهذا أسمع لم «ال، قائًال: جوليان اعرتَف

ثمانية رقم املقاطعة أن تصادف لكن بالطبع، مصادفة مجرد «إنها فوريل: استطرد
وتبلغ تقريبًا، منتصفها يف الكوخ هذا يقع التي البحر ساحل من القطعة تلك هي وثالثون
وتمتدُّ األخرى، الجهة من سولتهاوس وإىل جهة، من كالي إىل تمتدُّ إنها ميَلني. مساحتها
التي الربقية بني فعلية عالقة أي وجود أقصد ال العامة. داتشمان حديقة حتى الداخل نحو
كما مصادفة مجرد حسنًا، … بالذات اللحظة هذه يف لها ِذكرك لكن الحقيقة، وهذه لديك

قلُت.»
«ملاذا؟»

وحني الرواق. يف السمع يُرِهف وراَح الباب فتَح ثم قدَميه. عىل نهَض قد فوريل كان
ع. املشمَّ من معاطف بضعة يحمل كان عاد

وما الجاسوسية أمور بشأن السخرية من قدًرا تحمل أنك جوليان يا «أعرُف وقال:
مهام بشأن يُثرثرون الرجال من والكثري املبالغة، من الكثريُ هناك كان بالطبع ذلك. إىل
يعنيه ا عمَّ شيئًا يفقهون ال وهم اسكتلندا، وحتى هنا من الساحل طول عىل الرسية الخدمة
أوكلوا قد إنهم أقول املتواضع وبأسلوبي بالفعل، أُنجزت املهام تلك بعض لكن األمر. هذا
الخدمة بضباط أشبُه فنحن — شيئًا أثمَرت قد جهودنا إن أقول لن هنا. اثنتنَي أو مهمًة إيلَّ

للريبة.» مثريًا شيئًا نُصادف واآلَخر الحنِي بني لكننا — الخصوصيني الرسية
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الشيطان مخلب

كذلك؟» أليس الليلة، أخرى مرًة خروجك سبب هو هذا «إذن
إيجابًا. فوريل أومأ

مرًة العودة من أتمكَّن ولن اإلثنني يوم املدينة إىل فسأغادر األخرية. ليلتي هي «هذه
املوسم.» هذا أخرى

مغامرات؟» أيَّ ُخضت «هل
العصيبة املواقف من الكثريَ واجهت قد بأنني االعرتاف أُمانع ال بعيد. من حتى «وال
يستحق بعُد يشء أيَّ أَر أو أسمع لم لكنني املستنقعية، األرض تلك عىل املخاوف وبعض
ورسيعة.» خاصًة استطالع مهمة بصدد الليلة أنني املصادفة لكن عنه. تقريًرا أُرسل أن

هذا؟» معنى «ما فضول: يف جوليان سأله
واسع.» خيال ذو قائٌد فلدينا يشء. يحدث أن املفرتض «من املبَهم: الردُّ جاءَه

كي ستخرج الذي ما يحدث؟ أن يمكن الذي اليشء ذلك ما «لكن قائًال: جوليان فألحَّ
حال؟» أي عىل وقوعه تمنَع

أحد من سميكًة عًصا والتقَط جيبه، يف خمٍر قنينة ودسَّ غليونه، إشعال فوريل أعاد
الغرفة. أركان

اتصاالت بوجود بالطبع تصوًرا ثمة لكن أخربك. أن يُمكنني «ال باقتضاب: أجاَب ثم
القديم. صديقي يا لرتكك «آسف أضاَف: ثم الساحل.» هذا عىل ما مكاٍن يف تتم العدو مع
العلوي، الطابق يف املدفأة بنار تعتنَي أن تذكَّر هنا. أبًدا الباب أوصد ال أنا كثريًا. تسهر ال

هنا.» املائدة نضد عىل موضوٌع والويسكي
أن من جدوى ال أْن أظن أشكرك. يُرام، ما عىل «سأكون قائًال: مضيفه جوليان طمأَن

كذلك؟» أليس معك، القدوَم عليك أعرَض
بذلك.» مسموح «غري قال: إذ مقتضبًا الرد جاء

قائًال: املوارب الباب عرب املطر من زوبعٌة هبَّت إذ وتديُّن؛ خشوٍع بنربة جوليان صاَح
القديم!» الرفيق أيها موفًقا وحظٍّا سعيدة «ليلًة وأضاف: للرب!» «شكًرا

تحته من يتسلَّل كان الذي الباب جوليان وأوصدَّ الريح. زئري وسط فوريل ردُّ غرَق
النار، يف الحطب من بِقطعة وألقى الجلوس، حجرة إىل عاَد ثم املطر. ماء من ضئيل سيٌل

النار. بجوار العتيقة الوثرية الكرايس أحد وسحَب
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الثاين الفصل

لالستسالم دة املتعمَّ نيته من الرغم وعىل وحيًدا، تركه من األوىل القليلة الدقائق مرور بعد
وبمساعدة والتململ. بالقلق ومتزايد غريب شعوٌر جوليان أدرَك ساعة، ملدة التامة للراحة
قدَميه عىل جوليان نهض ما رسعان كرسيه، إىل مستندًة كانت مطاطيٍّ رأس ذاِت عًصا
األبيض، السقف ذات الشقة تلك يف دائم. أنه بدا عرٍج عن كاشًفا الغرفة، أرجاء يجوب وراح
القوية. النحيلة وقامته املربَّع كتَفيه شكل وأيًضا قبل، ذي من أكثَر ملحوًظا طوله صار
تعلن التي الرخيصة، املرآة يف امللَصقة البطاقة ورمَق وضعه؛ ثم لحظًة بمسدسه أمسك
َرست بارتعاشٍة التفَت ثم صيد؛ حفالت وإقامة منازل بتأجري يقوم جريس ديفيد أن عن
عىل معلَّقة كنيسة وروزنامة باأللوان، مطبوعتنَي شنيعتنَي لوحتنَي ل تأمُّ إثر جسده يف
سيجارة تخريَّ إليها. جالًسا كان التي الطاولة إىل عاَد ثم للمنطقة، بالية وخريطة الحائط،
األخرية السنوات خالل اكتسبها عادٌة وهي نفسه، إىل يتحدَّث رشع ما ورسعان وأشعلها.

وحيًدا. يكون أن يتُها رسِّ عليه فرضت حياة من
يحدث، شيئًا ثَمة بأن مقتنٌع لكنني نفسيٍّا. مريًضا أكون «ربما قائًال: نفسه يف تمتم

هنا.» عن ببعيد ليس وهو
ثم أصابعه. بني تحرتق السيجارة وكانت بانتباه السمع يُرهف برهًة جوليان وقَف
الخلف، يف الواقع املطبخ إىل املؤدي الباب وفتح الضيقة الردهة إىل وخرَج قليًال انحنى
كل كان مىض. وقٍت منذ غادرته قد باحتياجاتهما لتعتني أتَت قد التي املرأة كانت الذي
حجرة داخل إىل ونظر الضيق الدَرج صعد وجه. أكمل عىل ومرتبًا مكانه يف هناك يشء
يخرج لم ت. مؤقَّ ام بحمَّ مجهزًة كانت التي الثالثة الشقة ويف حجرته، داخل وإىل فوريل

لم. السُّ ونزل فاستدار يشء. بأي



الشيطان مخلب

يحدث فإنه يحدث، ما أيٍّا أنَّ أو بمريض، لست أنني «إما قليًال: وجُهه عبَس وقد تابَع
األبواب.» هذه خارج

أنَّ وبدا برأسه. وأطلَّ املاء من صغرية ِبركة تحته وكان الباب مزالج جوليان رفع
الجانب وعىل مبارشة، أمامه ما مكاٍن ومن املحيطة. األصوات لكل غريبًا انقطاًعا هناك
وجه يُمزِّق وهو البعيد الرياح هدير صوَت سمع الداكن، املخميل الظالم ِستار من اآلخر
زئري يف دة موحَّ بنغماٍت بالحىص يصطدم البحر يف والجزر املدُّ كان ورائه ومن األهوار؛
قد األمطار كانت ُمطبَق. شبه صمٌت ساَد ما، ولسبٍب منه، مقربٍة عىل لكن كئيب. إيقاعي
بعد مضاَعفة بصورة منعشًة فكانت القوية املالحة الرطوبة أما هدأت. والعاصفة توقَفت،
لحظات. عدَة هناك يتلكَّأ جوليان وراح باملصباح. املضاءة الصغرية الحجرة أُغلقت أن

خياالتك.» لدرءِ العليل الهواءَ يُضاهي يشءَ «ال قائًال: نفسه يف تمتم
ثَمة يكن لم السمع. يسرتق وراح الظالم يف لألمام وانحنى فجأة. مكانه يف د تجمَّ ثم
وهزيلة. خافتة كانت أنها رغم واضحة صيحٌة مسامعه إىل وصلت فقد املرة. هذه خطأ

جوليان!» «جوليان!
ِمشعًال.» أحرض حتى انتظر القديم. رفيقي يا إليك «قادم قائًال: فصاَح

الصغرية الِخزانة ُدرج من كهربائيٍّا ِمشعًال وأخذ الجلوس، حجرة داخل إىل برسعة عاَد
بفعل يخرتقه وصار أخرى مرة الظالم إىل خرَج القوانني، عن النظر وبغضِّ األدراج، ذات
وعىل املتأللئة. بالِربَك ميلء ريفي طريٍق عىل يفتح الباب كان امليضء. الوحيد الشعاع ذلك
بعده ومن األسفل؛ إىل ينحدر الُعشب من رشيٌط هناك كان الطريق، من اآلخر الجانب
هذه يف وكان املاء، من الصوت أتاه للمشاة. جرس أطالل عربه عريضمعلَّق صخري حاجز
عند ركبتَيه عىل وجثا لألمام، جوليان ُهِرع متلهًفا. يزال ال كان لكنه خفوتًا أكثَر اللحظة
الراكدة. السوداء املياه خارج إىل وجرَّه صديقه كتَفي تحت يَده ومرَّر الحاجز، جوانب أحد

انزلقت؟» هل مايلز؟ يا حدث «ماذا وأضاَف: إلهي!» «يا قائًال: جوليان صاَح
عليه. الطريق منتصف يف كنت حني الجرس «سقَط خفيض: بصوٍت متمتًما عليه ردَّ
من فقط تمكَّنُت نفيس؛ أُخلِّص أن أستطع ولم سقطُت لقد ُكِرست. قد ساقي أن أعتقد

األفقية.» الحاجز بعارضة والتشبُّث املاء من رأيس إخراج
أفعله.» أن يُمكنني ما أفضل هذا الطريق. عرب سأجرُّك «تماَسك. قائًال: جوليان فحثَّه

الجلوس. حجرة باب عتبة إىل وَصَال ثم
وعيه. فقَد ثم القديم!» صديقي يا «آسف متلعثًما: فوريل فقال
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الثاني الفصل

وكان بالرباندي مبللتنَي شفتَيه ووجَد الجلوس، حجرة ِمدفأة أمام وعيه فوريل استعاَد
ساقه. س يتحسَّ راَح أن فعل ما أوُل وكان فوقه. ينحني منِقذُه

قد كنت إن بدقة. فحصتُها لقد تنكرس. لم يُرام. ما عىل «إنها قائًال: جوليان فطمأنه
واحد.» ميٍل بُعد عىل إنها الطبيب. وأُحرض القرية إىل فسأنزل كبري، حدٍّ إىل اسرتحت

إيلَّ. أنصت ذرة. مثقاَل الطبيب بإحضار نفسك تَشغل «ال إياه: مستجديًا فوريل فقال
به.» لحَق بما لتُخربني ُعد ثم الجرس. ذلك وافحص واخرج ِمشعلك، ُخذ

الطبيب. إىل حاجٍة يف نحن إنما السماء؟ بحق ذلك أهمية «ما معرتًضا: جوليان صاَح
سقطت.» قد الدعامات أن وأعتقد باملاء الحاجز ُغمر لقد

لذلك.» سبب لديَّ منك. طلبت كما «افعل إرصار: يف فوريل قال
مشعله، نور وأضاءَ الحاجز، حافة نحو بحذٍر وسار قدَميه، عىل جوليان نهَض
بني عالًقا فكان اآلخر أما واحد؛ جزءٍ سوى الجرس من متبقيًا يكن لم األسفل. إىل ونظر
أساًسا يُمثِّل الذي الوحيد الخشبي اللوح وكان األسفل، إىل ياردات ِبضع بُعد عىل األعشاب
يف لحظًة القطع يف جوليان حدَّق ومستويًا. مستقيًما القطع وكان باملنشار، مقطوًعا له
ياردًة أربعني مسافة فعىل أخرى. صدمًة ى تلقَّ وهناك الكوخ، نحو عائًدا استداَر ثم دهشة.
عشوائي، شجري ِسياج من بالقرب تقف صغرية سيارٌة هناك كانت الضيق، املمر من
َمخفيٍّا مشعله مبقيًا حادة، التفاتًة نحوها التفت للِمشعل. إرادية ال اهتزازٍة بفعل له تراءت
وكانت لؤلؤي، رماديٍّ بلون كوبيه سيارة وكانت فارغة، السيارة كانت أمكنه. ما قدر
اسم عىل املشعل سلَّط ثم فاخًرا. وهيكلها َدين موسَّ مقعداها وكان بمقعَدين، قوية سيارة

التفكري. يف غارٌق وهو صديقه إىل وعاَد السيارة ُمصنِّع
مرة منها أسخر لن أشياء «هناك الجلوس: غرفة إىل دخل حني معرتًفا جوليان قال

هنا؟» شخيص عدوٌّ لديك هل مايلز. يا أبًدا أخرى
يف العجوز واملزارع َخلوقون، جميًعا وهم فالجنود، واحد. عدو «وال فوريل: أجابه

األرجاء.» هذه يف معهم أتعامل َمن كل هم وأمك وأبوك الخلف،
َعمد.» عن باملنشار الجرس ُقِطع «لقد قائًال: م بتجهُّ جوليان ح فرصَّ

األخبار. لهذه ا مستعدٍّ كان وكأنه وبدا فوريل. أومأ
حَللَت «هال وأضاَف: جوليان.» يا إذن األرجاء هذه يف يحدث يشءٌ «ثَمة قائًال: وتمتَم

املهمة؟» واستكملَت مَحيلِّ
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بالتحديد؟» أفعل أن عيلَّ ماذا أخربني، تردد. أي دون «من الفوري: الردُّ فكان
ساقه. يُطبِّب يزال ال وكان جلسته، يف فوريل فاعتدَل

عصاك معك وُخذْ مالبسك. عىل ع املشمَّ واملعطف البحر حذاءَ «ارتِد آمًرا: له فقال
بُعد عىل لكن الجرس، من تبقى ما عبوِر من تتمكَّن لن كهربائيٍّا. ومشعًال املسدس وذلك
املاء عمق أنَّ ستجد مدخله، عن وجهك تُدير حني اليسار، إىل تقريبًا ياردة خمسني نحِو
ُعْد ثم األخرى، الجهة إىل لتصل وتسلَّق سريًا، املنطقة هذه من اعرب فقط. واحدة قدم نحو
هل املكسور. الجرس من املرءُ فيه ينزل الذي املكان إىل تصل حتى الحاجز حافة عرب سريًا

واضح؟» هذا
تماًما.» «واضٌح

وبعد بوابة. إىل تصل حتى للسيارات بطريٍق أشبه هو ما عرب مبارشًة ِرسْ ذلك، «بعد
وثَمة ُموِحش، طريٌق إنه قمتها. عرب ِرس ثم يسارك عىل ستجدها تَبَّة ستتسلَّق تعربها، أن

الجانبنَي.» عىل صخرية حواجز
العالم.» من املنطقة هذه ابن أنني نسيَت أنك يبدو «أف! معرتًضا: جوليان صاَح

عند ياردة. ثالثمائة نحو بعد دَرجيٍّا َمرًقى يشبه ما إىل «ستصل فوريل: استطرد
إىل مبارشة بك وسيؤدي منهما، باأليرس التِزم طريقني. إىل متشعبًة التبَّة ستجد عبوره
نحو سوى تتسلَق لن لكنك التسلق، يف صعوبة ستجد البحر. نحو وجهك أِدر املستنقع.
التي الرمال من تَبَّة وهي اليشء؛ بعَض أرضوعرٍة إىل ستصل بعدها فقط. ياردة خمسني
ستتخذ هناك والبحر. الحصويَّ الشاطئ ستجد األرض هذه تحت األعشاب. فيها تنمو

موقعك.»
هناك؟» سأراقب وماذا مشعيل، أستخدم أن يمكنني «هل جوليان: سأله

اليابسة عىل شخٍص بني اتصاالٍت بوجود ا عامٍّ رأيًا ثَمة أن عدا أعلم، «ال فوريل: أجابَه
وتَكراًرا ِمراًرا املهمة هذه أديََّت قد بأنني االعرتاف يف غضاضًة أجد ال البحر. عرب قادٍم وآخَر
نحن بعد. للرِّيبة مثريًا قط شيئًا أسمع أو أَر ولم سنتنَي، مدى عىل هنا، موجوًدا كنت كلما
لكن أيًضا. نصيحة أي عىل نحصل وال لنا، ه تُوجَّ التي التعليمات يف معلوماٍت أيَّ نتلقى ال
غريب، يشء أيَّ سمعَت فإن السمع. وأُرِهف التبَّة تلك قمة عىل أستلقَي أن ِفعله عيلَّ كان ما
صديق عن يَها لتؤدِّ عليك بغيضة مهمة تلك للمشعل. استخدامك يف حذًرا تكون أن بد فال
طيَّاته.» يف مغامرًة يحمل وكأنه يبدو يشء ألي تتحمس أنك أعلم لكنني جوليان، يا لك
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وحيًدا تركك عن ماذا «لكن قائًال: وأردَف تماًما.» «أتحمُس جاهًزا: جوليان ردُّ فكان
مايلز؟» يا

وسأكون إليه الوصوُل يمكنني مكان يف والصودا الويسكي «َضع قائًال: فوريل فأرشده
خاصتك البحر حذاء أنَّ أعتقُد الوقت. بمرور قوتي أسرتدُّ بأنني أشعر إنني يُرام. ما خرِي عىل
بالفعل.» دقيقة عرشين رون متأخِّ فنحن العزيز. الصديق أيها وأِرسع املطبخ. ملحق يف

العبور، منطقة فوجَد خاصبالحماس. شعور أي دون من مغامرته يف جوليان انطَلق
وتسلَّق البوابة، إىل وصل حتى السيارات مسار طول عىل وساَر التبَّة، طول عىل سريًا وعاَد
فكان الحذر، من بمزيٍد طريقه شقَّ هناك ومن مكروه. أيُّ يُصيبه أن دون من الحاجز
يبدو العاصفة سكوُن كان الزِّر. عىل وإبهامه امِلشعل يُرساه ويف يُمناه، يف بعصاه ممسًكا
من البرص َمرمى وعىل منه. منخفض ارتفاٍع عىل الكثيفة السحب وكانت نهايته. يف وكأنه
وكادت يرتفع. الرِّياح هديُر كان ومتصًال، مكتمًال األهوار خط كان حيث اليمني، جهة
عن املحجوب الجانب من يتخذ أن إىل فاضُطرَّ التبَّة. فوق من توقعه أْن قوية رياح َعْصفة
جليدية. دوامة وكأنها والربَد الثلج من َدفقٌة به مرَّت بينما لربهة، له َمالذًا التبَّة من الرياح
عن بعيًدا يزال ال كان أنه من الرغم وعىل اللحظة، تلك يف أذنَيه يمأل البحر زئريُ كان
األبيض الرذاذ من غر الصِّ شديدُة زخاٌت كانت بالطبع، كاملة ياردة مائتَي مسافة البحر
زاحف، ِشبه بالغ، بحذٍَر طريَقه يشقُّ راح هناك ومن واآلخر. الحنِي بني وجهه يف تتطايُر
يتسلَّق راَح لكنه مرتنَي، ركبتَيه املالح املاء تجاوز املستنقعات ويف املرقى. إىل وصَل حتى
فوريل. إليها أشار التي الُعشب عليها ينمو التي الرملية التبَّة إىل وصل حتى منه خارًجا
ممزوجة خافتة أصوات أي عن بحثًا باهتمام ع يتَسمَّ وراَح استلقى للتعليمات، واتباًعا
عىل قادرتنَي عينَيه وجَد حني معدودة، دقائق بعد مذهًال، كان وكم الطبيعة. بضجيج
جوليان استطاَع اليمني، إىل ما مسافٍة فعىل أسود. كجدار البداية يف بدا الذي الظالم اخرتاق
لخَفر تمرُكز كمنطقِة مىض فيما تُستخَدم كانت مهجورة، لحظرية العام الهيكل تحديَد
عىل قادًرا كان وأمامه النجاة. ُسرتات لتخزين كمستودٍع إال اآلن تُستخدم وال السواحل،
عن بعيًدا يرقد قاتم يشءٍ هيئُة انتباَهه لَفت ثم البحر، وخط الحصوي الشاطئ ضفة تتبُّع
بال يرقد اليشء ذلك ظلَّ الوقت ولبعض ثبات. يف يُراقبه جوليان راح املتالطمة. األمواج
ذلك احدوَدب إنذار، سابق دون ومن اليشء. هذا ر تصوَّ حَسبما شجرة، ِجذع كأنه َحراك
عىل يرقد بًرشا، اليشء ذلك كان شك. أيُّ هناك يَُعد لم أكثر. الخلف إىل وانسحَب اليشءُ

البحر. نحو متجه ورأسه بطنه

19



الشيطان مخلب

إىل ُدعي اإللحاد قويِّ مللحد املتغطرس بالتشكُّك مغامرته دخَل الذي جوليان، كان
الذي جوليان، ووَجد كليٍّا. جديد بإحساس للحظة واعيًا األرواح، لتحضري جلسة حضور

أدركه. أن بمجرد اإلحساس ذلك يُحلِّل نفسه حادة، نفسية غرائَز ذا شخًصا كان
خائف!» أنني شكَّ «ال معرتًفا: نفسه يف جوليان قال

حواسه. كل يف حادٍّ لوخٍز مدرًكا وكان معتادة؛ غرِي بقوٍة يخفق جوليان قلُب كان
من آتيًا ضعيف ضوءٍ خطَّ رأى أنفاسه، يكتم ويكاد بطنه عىل راقًدا يزال ال كان وبينما
رفيقه يُد هو الضوء ذلك مصدر أن واضًحا وكان البحر، سطح عىل يتسلَّل كهربائي ِمشعل
فأطبَق هاجمه. الذي د املحدَّ غريُ االرتباُك تبدَّد تقريبًا نفِسها اللحظة تلك ويف املراقبة. يف
يتحرك الضوء كان ذاك. الضوء خطَّ يراقب وراح بعض، عىل بعضها بأسنانه جوليان
بحذر، نَفسه جوليان سحَب ما. يشءٍ عن يبحث كأنما البحر، سطح عىل ببطءٍ ويَرسًة يَمنة
الصفاء. من جديدة بحالٍة يعمل عقله كان الرملية. الربوة طَرف نحو األخرى، تلو بوصة
جغرافية يعرف جوليان كان املعدودة. الثواني تلك غضون يف فكرٌة ذهنه يف ومَضت ثم
أمامه يرقد الذي املراقب وذلك وراءه، الكائن الكنيسة وبرج الحظرية، زاوية جيًدا، املكان

شيفرته! ُحلَّت لقد مبارشة.
كان الذي املسدس يف الندم، من بيشءٍ اآلن، تماًما هادئًا كان الذي جوليان، فكَّر
برتيٍُّث بالتفكري نفسه شَغل املراقبة، هذه من ثواٍن غضون ويف معه. إحضاِره فكرة يبغض
فسينتبه بقدَميه، الحصوي الشاطئ َوِطئ إن فإنه اتخاذُها. عليه التي التالية الخطوة يف
هيئة كانت وقد املطاردة. من أمَل فال فوِره، من وجرى قام وإن تحته، من املراقُب إليه
يُقدِّر جوليان وبدأ رجل. إىل منه صبيٍّ إىل أقرَب يُميِّزه، أن استطاع ما بقدر الشخص، ذلك

لحظة. أنفاسه وكتم أشياء، حدثت ثم الفوري. التدخل احتماالِت هدوء يف
من برز يشء يشء؛ عن يكشف وكأنه املرة هذه يف وبدا أخرى، مرًة الضوء خط أضاءَ
البحر حافة عند املوجود املراقُب ألقى ثم الزِّنك. أنبوب من طويل برشيط أشبه بدا املاء
إغراءٍ إىل جوليان استسلَم باإلثارة، شعوره خضم ويف اليشء، هذا بطَرف وأمسَك ِمشعَله
الجزء يفكُّ املتلهف الشخص ذاك بدا بينما يُراقب وراَح ِمشعله جوليان أضاءَ قاهر. لحظي
اللحظة تلك يف وحتى ملفوفة. داكنة حزمًة منه وسحَب ما بوسيلٍة األنبوب من العلوي
الذي بالضوء واعيًا صاَر وقد الشاطئ عىل املوجوُد النحيلة القامة ذو الشخُص بدا الفارقة،
يف أوردين جوليان عليه حصل ما كلُّ هو هذا وكان الشخص؛ فالتفَت مركزه. يف هو كان
الظالم، من دوامٍة يف يعيش وكأنه غضونها يف جوليان بدا الوقت، من بُرهة فبعد مغامرته.
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كل صوِت وصدى بالرشر العالم فيَمَلئُون ِسنْدان، ألف عىل يطرقون رجل ألُف بها كان
ظهره عىل مستلقيًا نفسه ليجد عينَيه جوليان فتح أذنه، يف يُدوي رضباتهم من رضبة
كان وبجواره . بكدٍّ مجهولة يٌَد وجهه نحو تدفعها املالح املاء من ِبركة يف ساَقيه وإحدى
من معطف من يتألف صياد زيَّ يرتدي الِبنْية سمني القامة قصري رجل بوجود واعيًا
الرجل هو أنه الواضح من وكان مالمحه، تُخفي لكي وجهه عىل منسدلة وقبعة ع املشمَّ

والهدوء. الرقة غاية يف صوتًا خلفه من سمَع ثم الرضبة. إليه د سدَّ الذي
هيَّا.» بالغرض. ذلك «سيَفي

جواره. إىل كان الذي الرجل فنخَر
مرًة خلفه من آتيًا الواضح الصوت ذلك سمع ثم منه.» ق «سأتحقَّ غليظة: بنربٍة وقال
لكن ذهنه، إىل تصل أن الكلماُت تستطع لم اليشء. بعَض مرتفًعا املرة هذه يف وكان أخرى،
يُفارقه وعيه بدأ ثم إلزامي. أمٌر أعقبَها وغاضبة، باردٍة معارضة عن تنمُّ كانت الحديث نربة
معطف يرتدي الذي والشابِّ منه إال يتألف ال أنه بدا الذي العالم إىل فانتقل أخرى. مرًة
أخته، األحيان بعض ويف فوريل، هو األحيان بعض يف كان الذي فقط، ع امُلشمَّ الصيَّاد
والعرشين األربع الساعات َطوال باستمراٍر فيه يُفكر كان شخٍص هيئة أخرى أحياٍن ويف
بخرطوم وجهه عىل يلعب األخرى ويف ما، لحظٍة يف معه يتعاطف أنه بدا وقد املنرصمة،
من مستميتًا رصاًعا يخوُض كان الَخدر. من نوٌع إليه وتسلَّل يشء، كلُّ تالىش ثم الحديقة.
كان تجاهه. أصابعه فامتدَّت وجنته. عىل يرتكز بارٌد يشء ثَمة كان وعيه. استعادة أجل
ِغطاؤها وكان خفية، يٍد بواسطة مكانها يف وُوضعت جيبه من أُخذت قنينة هو اليشء ذلك
إىل املرتعشِة بأصابعه فأرشدها منخاَريه. عرب تتسلَّل املنعشة ورائحتها بالفعل مفتوًحا

للخلف. رأسه وسقَط بالدفء. لطيف إحساٌس إليه وتسلَّل شفتَيه.
حدَّق ثم رسيره، بجوار الشاَي لريى أوًال حوله التفَت أخرى، مرًة عينَيه فتَح حني
كان مرفوعة. ستارة عرب بالفعل تجلَّت قد رآها التي األشياء تلك كانت إن متسائًال أمامه
تتسلَّل ة امللتفَّ البحر وُسرتات الهادئة، الحياة د تُجسِّ لوحة بمثابة كان الذي املستنقع، هناك
ضوء من خافتة ومضاٌت تتخلَّلها واسعة ِبَرك مع اليابسة، نحو عنه مبتعدًة كاألفاعي
كثريًا، بها مفتونًا كان التي الربِّي الُخزامى أجماُت هناك وكانت وهناك. هنا بني الشمس
يرضب البط من ِرسٌب رأسه فوق مرَّ فيما الفاقع، األخرض اللون ذات املعشوشبة والرقع
يرتنَّح وأخذَ شديَدين، وُدوار تيبُّس من يُعاني جوليان كان مروره. أثناء بأجنحته الهواءَ
مألوفًة وكانت األحمر القرميد ذات ببيوتها يمينه عىل القرية كانت قدَميه. ينهضعىل وهو
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الطريق ومنحنى حولها، األشجار وأحزمُة البنِّية بحقولها الدافئة املزارعني وبيوت له،
األبيض.

يزال ال وكان رأسه، أعىل س تحسَّ يشء. كلَّ تذكَّر الذاكرة، ومضات من ومضٍة يف ثم
أيِّ من اللحظة تلك يف وخوى الحصوي، الشاطئ امتداد عىل منه أسفَل فنظر يؤمله؛
عصاه، عىل كلِّه جسمه بثقل مستنًدا الكوخ، إىل عائًدا متثاقًال سار النهاية ويف ذكريات،
كان إليه. تأوي كانت الذي مكانها من السيارة غياَب الكوخ من أكثَر يقرتب وهو والحظ
وكانت يده، يف الشاي من بفنجاٍن ممسًكا الذارَعني ذي كرسيِّه يف جالًسا فوريل مايلز
داخل إىل نفسه وجرجَر املزالج جوليان رفع عندما مباَلغ نحٍو عىل به تعتني ويست السيدة
السيدة ورفعت الشاي ملعقَة فوريل فأوقع دخوله. لدى كالهما التفت الجلوس. حجرة

له. كريسٍّ أقرب يف جوليان وغاَص رصخة. وأطلَقت رأسها فوق يَديها ويست
إبريًقا بل الشاي، بعض أعطيني األخري. يف امليلودراما أتتني «لقد قائًال: جوليان تمتَم

ساخنًا.» حماًما يل زي وجهِّ ويست، سيدة يا منه كامًال
جملته. اختتم ثم ونشاط. بهمٍة الغرفة املؤقتة املنزل ُمدبِّرة غادرت حتى انتظر ثم

عىل الليلة مغامرة يقصُّ رشَع ثم بقسوة!» ُعوِملت «لقد مؤثِّرة: بنربٍة جوليان قال
مضيفه. مسامع

املقدَّد اللحم بعض لنفسه يُعد كان بينما ساعتني نحو بعد قائًال جوليان ح رصَّ
وأنت أنني مايلز يا الواضح من دساترينا. لسالمة رائع تقدير «ذلك الثانية: للمرة والبيض

سليمة.» سوية حياة عشنا قد
شهيتك.» فتَحت قد تلقيتها التي القاسية املعاملة أن «يبدو معلًِّقا: فوريل فقال

الطبيب سألك هل املثل. يف لك تسبَّبَت قد املصابة ساقك أن «ويبدو قائًال: جوليان ردَّ
بنفسك؟» اإلصابة هذه ألحقَت كيف

فوريل. فأومأ
الصغرية املغامرات تلك مثل عن يتحدَّث ال فاملرءُ األهوار. يف انزلقُت أنني سوى أقل «لم

أمس.» ليلة وأنت أنا بها مررنا كالتي
من بيشء «أشعر وأردَف: ذلك؟» حيال املرءُ يفعل ماذا «باملناسبة، جوليان: سأله
وهمي عاَلٍم يف أعيش بأنني أشعر اللحظة تلك يف حتى ته، بُرمَّ األمر بشأن والذهول االرتباك
عن ونبحث البوليسية الكالب نُخرج أن لنا ينبغي كان أننا يل يبدو تعلم. كما ذلك إىل وما

و…» اللون بُني ًعا مشمَّ معطًفا يرتدي كالهما بغيض، ر متنمِّ ورجل جذاب شابٍّ
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من الجزء هذا عن املسئول االستخبارات قسم إنَّ اصمت! «أوه، قائًال: فوريل فقاطعه
سيزورني مغلًقا. فَمك تُبقي أن جوليان يا تتذكَّر أن عليك كهذه. بأشياء يقوم ال الساحل

تقريًرا.» له وسأُقدِّم اليوم عرص هنا شخٌص
شاهًدا شكٍّ دون ومن كنُت أنا، باألحرى أو إننا، سيَّان، «األمر إرصار: يف جوليان قال
بدا بما متصلة دقيقة بوسيلة العدو مع يُقام اتصاًال رأيُت لقد الخيانة. أعمال من عمل عىل

غاز.» أنبوب من قطعًة
األساس.» من العدو كان هذا أنَّ تعرف ال «أنت مزمجًرا: فوريل قال

التلغراف، ومكتب الربيد، مكتب هناك لنا، أخرى وسائُل «توجد جوليان: أجاَب
كطقس طقٍس يف البحر إىل سيذهب عاقل شخص أيَّ أن أُصدِّق أن أرفُض والهاتف.
فوريل. يا َحْدس لديَّ األرجاء. هذه يسكن ُمسالم شخٍص إىل خطاب إرسال ملجرد أمِس ليلة
يف عيلَّ يحتاَل بأن أسمح ولن — ة! هشَّ ليست ُجمجمتي أن للرب والحمد — عانيت لقد

تعويضاتي.»
قدَّمت قد أكون حتى العزيز؛ صديقي يا مغلًقا فَمك أبِق «حسٌن، متوسًال: فوريل فقال
الحضور؟» يف تُمانع هل الرابعة. غضون يف هنا سيكون االستخبارات. ضابط إىل تقريري
سأعود دمُت ما سعداءَ سيكونون وأهيل مانع. أيُّ لديَّ «ليس قائًال: جوليان فوَعده

العشاء.» تناول أجل من املنزل إىل
أستطيع لن أنني وأخىش الصباح، هذا نفسك عن ه سُرتفِّ كيف أعرُف «ال فوريل: قال

املساء.» هذا للصيد الخروج
من فاملسافة وطني. يف عَمليٍّا أنني تذكَّر بشأني. تقلق «ال إياه: مناشًدا جوليان قال
غضون يف نزهة يف وسأذهُب عادي. كزائٍر إيلَّ تنظر فال فقط؛ أميال ثالثة هول» «ذا إىل هنا

قليلة.» دقائق
يجعل كهذا رشوًقا «إن وأضاَف: حظِّك!» لُحسن «يا قائًال: حسد نربِة يف فوريل ح فرصَّ
مغامرتك؟» مرسَح ستزور هل نورفولك. يف ال الريفيريا شواطئ عىل وكأنه يشعر املرءَ

وال بداخيل. تستعُر بدأَت البولييس الكلب فغريزة «ربما. ل: تأمُّ يف جوليان أجابه
تقودني.» قد أين إىل أجزم أن أستطيع

الطريق، يف منحنًى عند أوًال ف فتوقَّ الساعة. نصف نحو بعد نزهته يف جوليان انطلَق
السياج. من بالقرب ُقدًما ومىض ياردة، خمسني نحو بُعد عىل

بأمر فوريل أخرب لم ملاذا لكن البولييس، الكلب بغريزة تماًما بأَس «ال نفسه: يف قال ثم
السماء؟» بحق السيارة
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يفتح كان مرة كلِّ يف أنه لحقيقة إال مدرًكا يكن ولم األمر، يف ليُفكِّر جوليان توقَّف
هذه يف نفسه يُعزِّي وكان إخباره. لعدم مربَّر وغري ملحوظ بميل يشعر كان ليخربه، فَمه
من وبدأ العرص، حتى ما حدٍّ إىل قيمة لها تكون لن املعلومة تلك أن يف بالتفكري اللحظة

به. للقيام خطَّط قد كان الذي التحقيق إجراء يف فوره
وكانت بوضوح، ظاهرًة السيارات إطارات آثار وكانت موحًال، يزال ال الطريق كان
أمام ف توقَّ ثم امليل. ونصف ميل مسافَة الطريق عرب جوليان تتبَّعها غريب. نمٍط ذات
عبارة نُِقَشت للباب العلوي القضيب فعىل استثنائية. صدمة ى وتلقَّ البلوط خشب من بوابة

األبيض. باللون مطليَّة بحروف

هول مالتينبي
ار التجَّ َمْدَخل

هنا. دخَلت أثرها يتتبع كان التي العربة أن حقيقة له تبيَّنَت ا جدٍّ رسيع وبفحٍص
فتوقَّف الطريق. عىل لتوها انعطَفت قد كانت األمتعة لحمل عربة واستوقَّف يده فرفَع

قبعته. وملَس الرجل
صديقي؟» يا أين «إىل جوليان: فسأله

األمتعة.» بعض إنزال بعد سيدي، يا هولت محطة إىل ذاهٌب «أنا الرجل: أجابه
تعرف؟» هل هنا، إىل بسيارة جاءوا هول ذا يف نزالء أيُّ هناك «هل جوليان: سأله

بانهارد سيارة يف جاءت آبواي. اآلنسة سيدي، يا فقط الشابة «اآلنسة الرجل: فأجاَب
صغرية.» كوبيه

التفكري. يف غارٌق وهو جبينه جوليان قطَّب
الصباح؟» هذا بها خرجت «هل سأله: ثم

نافيًا. رأسه الرجل هزَّ
منتصف حوايل عند سيدي، يا أمِس عَرص السيارة بها تعطََّلت «لقد الرجل: فأجابه

هنا.» إىل هول ذا من الطريق
أن تستطع ألم بها؟ جسيم عطٍل «أمن وأضاَف: «تعطَّلت؟» مكرًرا: جوليان قال

لها؟» تُصلحها
اثنتنَي لديها إن قالت سيدي. يا ها أَمسَّ بأن يل لتسمح تكن «لم موضًحا: الرجل قال
بضع عىل حصلت لقد بنفسها. تستبدلهما أن تريد وكانت معطوبتنَي، االحرتاق شمعات من

العَميل.» التدريب بعض أرادت أنها وأعتقد دروس،

24



الثاني الفصل

اآلن؟» الطريق عىل السيارة إذن «فهمت.
شجرة عند سيدي، يا الطريق من األيرس الجانب عىل ميٍل نصف نحو بُعد «عىل
الشمعتنَي لرتكيب اليوم عرص ستعود إنها آبواي اآلنسة قالت لقد مبارشة. الكبرية الدردار

الجديدتنَي.»
عرص منذ الوقت طوال هناك موجودًة كانت فالسيارة «إذن السؤال: يف جوليان ألحَّ

األمس؟»
أستبدَل أن بإمكاني كان سيدي. يا هناك تركها يف ترغب الشابة اآلنسة «كانت
لكنها املنزل، عند لها ألحرضها وكنُت دقائق خمس غضون يف سيدي يا بنفيس الشمعتنَي

تسمعني.» أن تُِرد لم
صديقي.» يا «فهمُت

أنه «سمعُت وأردَف: سيدي؟» يا أمس ليلة اإلوزِّ مع الحظ حالفك «هل الرجل: فسأله
ستيفكي.» أهوار عىل منهم كبري ِرسٌب يوجد كان

عاثًرا.» حظنا كان واحدة. «اصطدُت جوليان: فأجابه
كان تماًما السائُق حدَّدها التي النقطة وعند األشجار. بني الطريق عرب طريقه شقَّ ثم
الطريق. جانب عىل املعشوِشبة املنطقة إىل ُسِحبت وقد متوقفة صغريٌة كوبيه سيارة هناك
الطريق. عىل املوجودة اآلثار إىل أخرى مرًة ونظَر خاطفة، بنظرة السيارة ُمصنِّع اسَم رمَق

تماًما. فيها مرغوب غرِي وجهة إىل به تؤدي تحرِّياته أن قرر األخري، ويف
مع الغداء وتناول انزعاجه، يُثري شيئًا يجد لم حيث األهوار، عرب عائًدا وسار فاستدار
األرض. عىل وضعها عىل قادًرا كان إنه حتى كثريًا آنذاك نَت تحسَّ قد ساقه كانت الذي فوريل،
وأردَف: ذاك؟» زائرك عن «ماذا الغداء: بعد نا ليُدخِّ مًعا جلَسا حني جوليان سأله
ون ُمرصُّ فأهيل تعلم. كما الليلة، الَعشاء لتناوِل املناسب الوقت يف هول ذا إىل أعود أن بد «ال

ذلك.» عىل
فوريل. أومأ

الزائر.» ذلك يأتَي لن الواقع، يف يُرام. ما عىل «ستكون وأجابه:
ضباط من دزينة أن حسبُت إلهي، «يا وأضاَف: يأتي؟» «لن جوليان: فكرَّر

هنا!» سيتواجدون االستخبارات
آلَخر. أو لسبٍب العسكرية السلطات إىل بُرمته األمر أُسند «لقد قائًال: فوريل إليه فأرسَّ
التفاصيُل تلك كانت إن أعرف ال كاملة. التفاصيل وأخذَ الصباح، هذا لزيارتي رجٌل أتاني

حال.» أي عىل الحق وقٍت حتى … األساس من القلَق لديك ستُثري
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غريبًا!» هذا يبدو إلهي، «يا
الوحيدة فرصتهم أن أعتقد ا. حقٍّ غريبًا كان أمِس ليلة حدث ما «إنَّ قائًال: فوريل تابع
التي كالقضايا ليس األمر يُمكنهم. ما قدر ويُراقبوا يختبئوا أن هو األمر لبِّ إىل للوصول
واحد رجل من كلمٌة محاكم. وال شهوًدا يريدون ال فهم ترى. كما الرشطة معها تتعامل

بالغرض.» ستَفيان بندقية وفوهُة
جوليان. د تنهَّ

أحداث عىل الستار فسأُسِدل مخلص، كمواطن بواجبي قمُت إن أنني «أعتقُد وقال:
أفتح أن عىل قادًرا أكون أن دون من كهذه بمغامرٍة أحظى أن مؤسًفا يبدو املاضية. الليلة

عنها.» بالحديث فمي
فوريل. ر زمجَّ

أن إذن األفضل فمن النبيل. الغاز حقائب جيِش إىل تنضمَّ أن يف ترغب «لن وقال:
ُحلًما.» كانت أنها تُقرر

ُحلًما.» يكن لم أنه من واثًقا فيها أكون ال أوقاٌت «ثَمة قائًال: جوليان إليه فأرسَّ
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ذلك مساء يف دقائق ببضِع العشاء موعد قبل هول مالتينبي يف االستقبال غرفة جوليان دخَل
أثار ومما بمفردها وكانت ساحرة، بابتسامة به بت ورحَّ ليُقبِّلها إليه يَدها أمه مدَّت اليوم.
تزال ال كانت الرمادي، شعرها خصالت وبرغم تسرتيح. مضطِجعًة كانت أنها استغرابَه

كمضيفة. رائعة بُسمعة تتمتع وكانت الفت، حدٍّ إىل العمر مقتبل يف شابة امرأًة تبدو
لقضاء اضُطِررت أنك تُخربني ال كشبَح! تبدو جوليان، «عزيزي قائلة: أمه صاحت

اللعني؟» البطِّ ذلك اصطياد يف كلِّه الليل
االرتياح. من يشء يف وجلَس أمه جوار إىل ُكرسيٍّا جوليان سحَب

عَرشة قبل أتذكَُّر كاآلن. بنا تقدَّم قد العمر أن يوًما أُدرك «لم قائًال: إليها وأفىض
وأقود الظالم ُجنح يف املنزل خارج إىل التسلَل معتاًدا كنُت حني عاًما، عرش خمسَة أو أعوام
فريدة رصاصة إلطالق الفرصَة مرتقبًا ٢٠ عيار صيد بندقية حامًال املستنقع، إىل الدراجة

نوعها.» من
املالحة، املياه يف الخوض يف الليل نصف أمضيت أن بعد أنك «وأعتقد ه: أمُّ فتابَعت

املريع.» فوريل السيد ذلك إىل التحدُّث يف اآلخر النصف أمضيت
ساعاِت حتى نتحدَّث فجلسنا املساء، يف ثيابنا وابتلَّت بالربد شعرنا لقد «بالضبط.

ذا.» أنا وها الصباح؛ هذا أخرى مرًة وابتَلْلنا بالربد شعرنا ثم األوىل، الفجر
صديقك تحويل تستطيع لو أتمنى ل. متحوِّ ريايض رجل «أنت معلَّقة: أمه فقالت
أفهم ال الشهر. لهذا ناشونال» «ذا جريدة عدد يف له تماًما مريع مقال ثَمة فوريل. السيد

بحتة.» بأناركية ينضح أنه كلماته مضمون من يبدو لكنه واحدة، كلمًة منه
وفوريل موجوًدا، العالم ظلَّ طاملا اشرتاكيُّون هناك يكون أن بد «ال قائًال: جوليان علَّق

األقل.» عىل نزيٌه
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وموقفهم نزيًها! يكون أن الشرتاكي يمكن كيف جوليان، «عزيزي معرتضة: ه أمُّ قالت
املثال، سبيل عىل فني، املدعوَّ ذلك أن من واثقة أنا شائن. موقٌف الحرب يخصُّ فيما أيًضا

آخر.» بلٍد أي يف كان لو ليقتل كان
املنزيل؟» حفلِك عن «ماذا املوضوع: نطاق عن تماًما منحرًفا جوليان فتساءل
هنا.» ويلز هاناواي السيد مبارشة. سينزلون أنهم أعتقد جميًعا. وَصلوا «لقد

أصبح منذ يبدو «كيف وأضاَف: الطيِّب!» العجوز ويلز «السيد قائًال: جوليان تمتم
الحكومة؟» يف وزيًرا

وآل أبًدا. بالراحة سيحظى أنه يبدو ال «رائع. قائلة: بابتسامة مالتينبي الليدي ردَّت
آبواي.» اآلنسة صديقتك ة عمَّ تورسكي، واألمرية هنا، شريفينتون

السماء؟» بحقِّ هي «َمْن وأردَف: تورسكي؟» «األمرية متسائًال: جوليان كرَّر
وقد آبواي. عمومة أبناء من وهي الجنسية، إنجليزية «كانت حة: موضِّ أمه قالت
لكتيبة قائٌد وهو بزوجها، لتلتقَي فرنسا إىل اآلن طريقها يف وهي روسيا يف تزوجت
بعيد.» من ولو أخيها ابنة كمثل ليست لكنها للغاية، لطيفًة تبدو هناك. روسية عسكرية

بالطبع؟» هنا تزال ال آبواي «واآلنسة
ساعًة ثنا تحدَّ تبقى. أن تريد أنها وأعتقد أسبوًعا تظلَّ أن منها طلبت لقد «بالطبع.
إنجلرتا، يف عاشت أنها يبدو كثريًا. لالهتمام مثريًة ووجدتُها اليوم، عَرص الشاي تناول بعد

النحت.» تدرس وكانت ِطواًال سنواٍت تشيليس، يف
اليشء. بعَض غامضٌة لكنها استثنائي، حدٍّ إىل ماهرة شابة «إنها متأمًال: جوليان قال

والداها؟» كان فَمن تُها، عمَّ هي تورسكي األمرية كانت إن
كان أنه يبدو الذي آبواي، ريتشارد الكولونيل هو والدها «كان الكونتيسة: أجابته
األمرية زوج أَخوات إحدى تزوج وقد سنوات. قبل بطرسربج سان يف عسكريٍّا ملَحًقا
آبواي الكولونيل ُقِتَل كبرية. وثروًة تستخدَمه لن لقبًا الشابُة تلك ورثت ومنها تورسكي،

سنوات.» بضع قبل أمها وتُوفيَّت اليابانية، الروسية الحرب إبَّان الخطأ طريق عن
القبيل؟» هذا من يشء أو أملانية أصول لها ليس «إذن

تورسكي آل إن النقيض، عىل بل فكرة! من لها يا العزيز، «بُني موبِّخة: أمه صاحت
آبواي. آل هم َمن تعلم وأنت روسيا، يف أرستقراطية العائالت أكثر من واحدة من ينحدرون
أنها إىل تُشري جعلك الذي ما األوجه. كل من وفاتنة ساحرًة وأراها امَلْحِتد كريمُة الفتاة إن

أملانية؟» أصول ذاَت تكون قد
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أيًضا؟» َمن أملانية. أصول لها ليس أنها مرسور أنا حال، كل عىل يشءَ! «ال
جورج والدكتور املسكني! ذلك كثريًا، متعب أنه ويبدو «األسقف، قائلًة: أمه أردَفت
نكون أن تشاريل منا طلَب نورويتش من الشبان الجنود من واثنان أكسفورد من لينارد

بنفسه.» الكبري والرجل … معهما لطفاءَ
أصبح أن منذ معه أتحدَّث لكي رأيتُه أنني أعتقد ال الكبري؟ الرجل عن «أخربيني

للوزراء.» رئيًسا
أمىض لكنه ما، حدٍّ إىل متعبًا يبدو إنه العام. هذا األوىل إجازته هي هذه إنَّ «يقول

أبوك.» هو ها بذلك. استمتع أنه ويبدو وصَل أن منذ الصيد يف ساعًة
نفس يف كان اإلحباط. يُثري حدٍّ إىل نمطيٍّا لحظة، بعد دخَل الذي مالتينبي، إيرل كان
الرجُل كان كبرية. بصورة يُشبهه كان والذي رشود، يف صافحه الذي األصغر ابنه طول
فوالذيتني. زرقاَوين وعيناه رفيعتنَي شفتاه فكانت املعتادة، األرستقراطية باملالمح يتحىلَّ

اليشء. بعَض منزعج أنه يبدو وكان
عزيزي؟» يا ما خطٌب «أثَمة مالتينبي: الليدي سألته

املوقد. بساط عىل موضعه زوجها اتخذ
ستينسون.» من منزعٌج «أنا وقال:

رأَسها. الكونتيسة هزَّت
السياسة. يف معه تتحدَّث أن تُحاول كنت هنري. يا ا جدٍّ قاٍس «إنك معرتضة: وقالت
أنه فيهما ينىس أن يستطيع يوَمني إىل والتوق االحتياج أشد يف كان املسكني أن تعلم وأنت

إنجلرتا.» وزراء رئيس
بأي أتجاوز لم أنني لِك أؤكِّد عزيزتي. يا «بالضبط إياها: موافًقا مالتينبي اللورد قال
وحقيقة اآلونة، هذه يف املقاتلني توفري باستحالة يتعلق فيما ملحوظة مني تفلَّتَت لقد حال.
ستينسون السيد تعليق أن رأيي يف يُقاتلون. بي ني الخاصِّ السبعة من ُحراس خمسة أن
البلد.» هذا مصري عىل املؤتَمن الشخص من صادًرا كونه إىل بالنظر مطلًقا، الئًقا يكن لم

قال؟» «ماذا وداعة: يف الكونتيسة سألته
سيسمح كان إن ما بخصوِص يشء عن «تحدَّث غضب: بريُق عينَيه ويف زوجها أجابها
تلك سيدعم ستينسون مثل رجًال أن لو الحرب. بعد حراس سبعة له يكون أن شخص ألي

األسقف.» عزيزي … عذًرا االشرتاكية. األفكار
باملعمودية، جوليان أبو األسقف، التالية: القليلة الدقائق يف الضيوف بقية توافد ثم
الشعب، إىل املنتمي العاديِّ والرجل والناسك واملتدين املتأنق بني جمع غريب ومزيٌج
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بعينها، فئة إىل ينتمون ال الذين السنِّ كبار املعارف من وكانا وزوجته، رشفينتون واللورد
الفائق للنجاح رائًعا مثاًال وكان دمثًا، لبًقا كان لكنه محافًظا وكان ويلز هاناواي والسيد
لتمضية خرجا الظل خفيفا شابَّان وجنديَّان املتواضعة، القدرات أصحاب يُحققه الذي
معلًما مىض فيما كان أكسفورد بجامعة وأستاذٌ عنهما، مسئوًال جوليان وكان طيب، وقٍت
وذات العمر منتصف يف وكانت تورسكي، واألمرية الليدي وأخريًا مالتينبي، للورد خصوصيٍّا
يتعنيَّ يزال ال تعارفاٍت بضعُة هناك وكان أخيها. ابنة تتبعها رائع، وشكل بسيط مظهر

تنفيذها.
كل يف تؤديها كانت التي املهمة، هذه أداءِ يف مشغولًة مالتينبي الليدي كانت وبينما
ينظر وأخذ الجنديَّني مع حديثه جوليان قطع تنضب، ال عظيمة ُمضيفة برباعة األوقات
تكملتها. أو عنها انطباعاته ملراجعة يتوق كان وكأنه آبواي، كاثرين إىل الغرفة عرب بثباٍت
مشيتها وكانت معقول، حدٍّ إىل نحيًفا قوامها وكان الطول متوسطة آبواي كاثرين كانت
وكانت الشحوب. إىل تميل بَرشتُها كانت نفسه. الوقت يف ملحوظٍة بصورة ورشيقة متأنيًة
البُني اللون من مألوفة غري درجٌة لشعرها وكان ناعم، بني بلوٍن واسعتني عيننَي ذاَت
سلسلًة ترتدي كانت للنظر. الفٍت حدٍّ إىل رائعة ببساطة ًقا ومنسَّ وممشًطا الكستنائي،
، يشفُّ يكن لم الرقيق الحرير من أسوَد وفستانًا عنقها، حول األخرض الخَرز من طويلة
تتحدَّث كانت بينما وضحكتُها، صوتُها كان تصميمه. يف اليشء بعَض جريئًا كان لكنه
من انحدارها إىل يُشري أثر أي من وإيماءاتها لكنتُها وخَلت للبهجة، مثريَين األسقف، مع
تصل َلباقٌة أسلوبها يف وكان شك، دون من عادية، غري جاذبية لها كانت أجنبية. أصوٍل
فكان فوة؛ الصَّ لدى إال تُلَحظ ال التي املميَّزة ظ التحفُّ بصفة تتمتع كانت لكنها التحرر، إىل
وهو بها، إعجابه من زاَد قد لها الدقيق صه تفحُّ أن جوليان وجَد للغاية. ملموس سحٌر لها
تقطيبٌة جبينِه عىل كان يُراقبها، كان وبينما ذلك، ورغم منه. مفروًغا كان الذي اإلعجاب
أشارت األخرى. املشاعر بتلك مختلٍط بالحرية أشبه بيشء إحساٌس الحرية، عن تنمُّ يسرية
اجتاَز الحال ويف انتباهه، محطِّ الفتاة تلك إىل لتتحدَّث التفتَت قد كانت التي ه، أمُّ إليه

صوبَهما. متجًها الغرفة
به؛ قي ترتفَّ أن وآُمل آبواي، آنسة يا العشاء إىل جوليان «سيصحبك الكونتيسة: قالت
البطَّ يصطاد كان حيث أيًضا، اليوم صباح من كبريًا وجزءًا الليل طوال بالخارج كان فقد

مريع.» اشرتاكي شخص مع ترَّهات يف ويتحدَّث
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ينظر فراَح َعصاه، إىل يستند كان الذي جوليان، أما مالتينبي. الليدي وانرصفت
مَضت. أسابيَع بضعة قبل األوِل لقائهما منذ ذهنه يُبارح لم الذي الوجه إىل جديد باهتماٍم
يف الخوض أكثر: منهًكا وجدَت أيَّهما أوردين، سيد يا «أخربني قائلة: سألته

صديقك؟» مع االجتماع علم مناقشة أم الصيد، أجل من املستنقعات
ثيابنا وابتلَّت َحراك بال وقفنا لقد املستنقعات. يف نُخض لم الواقع، «يف قائًال: أجاَب

السعادة.» غاية يف جعلني الذي األمر إوزَّة، اصطدُت وقد عادية. غري بصورة
شخصعادي مجرد أنه أم ملهم قائٌد هذا صديقك هل املحادثة. أنها بدَّ ال «إذن قالت:

ة؟» الَعامَّ من
عنه.» سمعِت أنِك بد ال فوريل، مايلز السيد إنه تأكيد. بكل ملهم، قائد «إنه

قليًال. فأجفَلت
الجزء هذا يعيشيف أنه تماًما أعلم أكن «لم أضافت: ثم فوريل!» «مايلز ُمكرِّرة: وقالت

العالم.» من
كوًخا ويأخذ نورفولك، يف ما مكاٍن يف صغريًا ريفيٍّا منزًال يمتلك «إنه جوليان: فقال

الربِّية.» الطيور صيد أجل من غريبة أوقات يف هنا
َغًدا؟» ملقابلته تصطحبني «َهال قائلة: فسألته

االشرتاكية.» يف معه تتحدَّثي أال ستَِعدينَني ُدمِت ما رسور، «بكل
التفكُّر: من يشء يف إليه تنظر وهي تابَعت ثم يل.» ملراَفقِتك مراعاًة بذلك، «أعُدك

الحد.» هذا إىل الجادة املوضوعات يف الحديث تُبغض كيف «أتساءل
الفنِّ عن معك أتحدث أن أُفضل إنني الفكري. ه التوجُّ يف تفاهة أنها «أعتقد أجابها:

تأكيد.» بكل
والتحدُّث الفن تجاهل تشيليسهو يف اآلن السائد ه التوجُّ «لكن اعرتاضها: مبدية فقالت

السياسة.» يف
مكانك.» كنت لو بالفن ك ألتمسَّ وكنت أتَّبعه، لن ه «توجُّ نُصح: بنربِة فقال

الحزبية. السياسة أقصد ال أنا بالطبع. للسياسة تعريفك عىل يتوقَّف هذا الواقع، «يف
منفصلة.» كوحدة وليس ككلٍّ الحياة علم أقصد إنما

متمهلة. بخًطى نحوهما األمرية أقبلت هنا
تحذر أن لك ينبغي لكن أوردين، سيد يا السياسية آرائك ماهيَة أعرُف «ال وقالت:
ليسمحوا كانوا ما الخوايل األيام يف أخي. ابنة مع االجتماعية املسائل ناقشَت إن الصدمات

سمعت.» ما أخطِر من معتقداتها بعض أن أرى اآلن، وحتى روسيا. يف بالعيش لها
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ُمحبة!» ٍة َعمَّ من جلًال شيئًا هذا «أليس
أمس؟» ليلة مغامراتك عن أكثَر «أخربني األمرية. تركتهما عندما كاثرين ضحَكت

بالضيق الواهي اإلحساس ذلك مصدَر فجأًة جوليان وأدرك وجهه، إىل نظرها رفَعت
الرعشة خالل من يشء كلُّ إليه عاَد لقد املاضية. القليلة الدقائق خالل الزمه الذي الغامض
شك، دون من والسخرية، الرقة بني جمَعت التي بالتواءاته فُمها كان شفتَيها. يف الخفيفة
من يُصارع األهوار، عند راقًدا كان حني د، املعقَّ املتشابك ُحلمه يف رآه الذي نفَسه الفَم هو

وعيه. عىل الحفاظ أجل
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طواَل التفكري يف مستغرًقا كان إذ ما؛ نوًعا تناقٍص يف التحاوريَة قدراته جوليان وجَد
عقله عىل استحوذت التي الجديدة الفكرة تلك تبلور بِفعل العشاء من األوىل الدقائق

انتباهه. جذب عىل إرصاَرها أكََّدت ما رسعان كاثرين أن غري شك. بال
سندريال أنني تذكَّر يشء. كل عىل وأطِلْعني بواجبك ُقم فضلك «من متوسلة: فقالت

هنا.» شخص أيَّ أعرُف وال بوهيميا بالد من
وأردَف: كذلك؟» أليس بشأنهم، لتعريف كثريون هناك ليس الواقع، «يف فأجابها:

ستينسون؟» تعرفني «بالطبع
املناسب؟ الترصَف هو هذا أليس فاغرتنَي. بعيننَي فيه أُحدِّق «كنت قائلة: إليه ت فأرسَّ

للغاية.» وجائًعا ا جدٍّ عاديٍّا يل يبدو إنه
األسقف.» وهناك إذن، «حسٌن

حني املصوِّر عىل الرتدد يف وقته كلَّ يُميض أنه بد ال صوره. من الحال يف «عَرفتُه
يشءَ وال للغاية. ودوٍد بأسلوب عمتي إىل يتحدَّث إنه يل. يروق لكنه الكنيسة. يف يكون ال

أسقف.» بجوار جلوسها من أكثَر حاالتها أفضل يف عمتي يجعل
«أما وأضاف: كذلك؟» أليس رشفينتون، آل عن يشء كلَّ «وتعرفني قائًال: فاستطرد
يف لوالدي ا خاصٍّ ُمعلًما لينارد الدكتور وكان نورويتش، ثكنات من شابان فهما الجنديَّان

حكومتنا.» يف وزير أحدث هو ويلز هاناواي والسيد أكسفورد،
الجالَس يُخرب سمعتُه لحظة قبل مبتدئ. راهب بابتسامِة يحتفظ يزال «ال قالت:
الطاولة.» تحت جاسوًسا ثمة أنَّ يظن لعله الحرب. شأن يُناقش أال ل يُفضِّ أنه بجواره
سواي.» أحٌد يتبقَّ ولم انتهينا. قد ها إذن، «حسٌن قائًال: حديثَه جوليان اختتم
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إىل بالنظر األمر، يف أُفكر عندما الواقع، يف نفسك. عن إذن ثني «َحدِّ قائلة: فاقرتَحت
العائلة، أفراد أصغُر أنت الفت. حدٍّ إىل الكالم وقليَل متحفًظا كنت أنك أجد محادثاتنا، مدة

إخوتك؟» عدد كم كذلك؟ أليس
جاي أما املايض. العام يف إيربس يف هنري ُقِتَل أربعة. هناك «كان قائًال: أخربها

عميد.» بُرتبة وريتشارد هناك. يزال فال
«وأنت؟»

الحقوق جمعيات خريجي من دفعة أول مع وذهبُت تركتُها لكنني باملهنة، محاٍم «أنا
وأنا الحني ذلك ومنذ مونس. مدينة يف قدمي من جزءًا وفقدُت تطوعية، تجنيٍد مهمة يف

كثريًا.» واململَّة املجزية غري الرقابة مهنة يف أعمُل
خطابات قراءة يف تُميضوقتك أنت ذلك. أتخيَّل فعًال، ُمملة «إنها قائلة: الرأي وافقته

العدو؟» من مراسالت وجود عدم من التأكُّد أجل من فقط كذلك، أليس اآلخرين،
أشياء.» من ذلك إىل وما الشيفرات نكتشف نحن «بالضبط. حديثها: عىل ًقا مصدِّ قال

محالة!» ال أذكياء من لكم «يا
كذلك.» معظمنا فعًال، أذكياءُ «نحن

آخر؟» يشءٍ أيَّ تفعل «وهل
مهنتي.» إىل سأعوُد مؤقتًا. الرقابة مهنة تركت لقد الواقع، «يف قائًال: إليها فأرسَّ

«كمحاٍم؟»
مأجوًرا.» صحافيٍّا أعمل بأنني أُضيف وقد كذلك. «هو

لصحيفة البارزَة املقاالت تكتب أنك «أعتقُد وأضافت: للتواضع!» «يا قائلة: تمتَمْت
«التايمز»!»

مثالك. للغاية صغرية شابة إىل بالنسبة رائعة فطنًة «تمتلكني اندهاش: يف جوليان قال
ي؟» رسِّ نِت خمَّ كيف

األرسار.» تخمني يف منِك أفضُل «أنا الغطرسة: من يشءٍ يف ردَّت
انحناءِة بِفعل أخرى مرًة بالصدمة شعوٌر راوده فقد لحظات. بضَع جوليان صمَت

الخفيفة. شفتَيها
أٌخ؟» لديِك «هل فجأة: جوليان سألها

ملاذا؟» «ال.
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فٌم له — الواقع يف املنرصمة القليلة الساعات خالل — مؤخًرا شخًصا التقيُت «ألنني
تماًما.» فمك يُشبه

ِمرآًة بجانبها املوضوعة الحقيبة من وأخرجت مريع!» أمر من له «يا قائلة: فصاحت
مثل فًما شخص يمتلك أن مزعج أمر من له «يا أضافت: ثم بها. تُحدِّق وراحت صغرية
طفلة سمعت، تكون قد مثلما وأنا، أخت، وال أوردين، سيد يا يوًما أٌخ يل يكن لم ال، فمي!
االجتماع علم يف الحديث أجيد وال للغاية، األزياء عرض وأُجيد لندن يف أعيُش مشاكسة.
األناركية.» النَّزعة ذا فوريل مايلز صديقك أعرف فأنا أعتقد، ما عىل أخربتُك وكما تماًما.

أناركيٍّا.» فوريل عىل أُطلق أن أُحبِّذ «ال قائًال: جوليان اعرتَض
ترى، وكما تعريفاتنا. يف محدَّدين غري بأننا أعرتُف االشرتاكية. دعاة من إنه «حسنًا،
والشيوعيني والنقابيني العمال حزب ورجاَل االشرتاكيِّني جمع فقط واحد موضوع ثَمة
يتعلَّمون الحرية أجل من يعملون َمن كلُّ األخرية. السنوات يف واألمميِّني والقوميني
إىل تُضطرُّ قد املتعجرفة العزيزة دولتك أن فأعتقد لهم، قائًدا وجدوا وإن الشمولية.

تاريخها.» يف لها مفاجأة أكِرب مواجهة
فضول. يف جوليان إليها نظر

آبواي.» اآلنسة أيتها أفكار «لديِك
كيف «أتُالحظ وأردَفت: امرأة!» إىل بالنسبة اعتيادي غرِي أمٍر من له «يا ساخرة: فقالت
أنا الوقت؟ من مزيًدا أعطيهم هال الحرب؟ موضوع عن الحديث تجنب يُحاول الجميع أن

النحو.» هذا عىل االستمراَر يستطيعون ال أنهم من واثقة
أنصتي.» املدة. هذه يُكملوا «لن قائًال: جوليان فهمَس

ليست االعتبار يف نضَعها أن ينبغي التي «املسألة قائًال: موقفه رشفينتون اللورد أعلن
أن رأيي يف نستطيع نقطة تلك لوقفها؟ فعلها املتاح األشياء ما بل الحرب؛ ستنتهي متى

املسئولني.» ِقبل من متهورة وأفعال حماقات إثارة دون من نُناقشها
فالضمريُ املسيحية. فستُوقفها األخرى، الوسائل فشلت «إْن قائًال: األسقف ح رصَّ

بالفعل.» االستيقاظ إىل طريقه يف العاملي
واهن جنٍس من أعداءنا «إن ثقة: بنربٍة اإليرل أعلَن املائدة رأس عىل موقعه ومن
هو هذا أسوأ. محنٍة يف يل، سمحتم إن والنمسا، واالستنزاف. اإلنهاك شفا عىل إنهم بالفعل.

خصومنا.» إنهاُك الحرب؛ سيُنهي ما
عىل أمريكا سيكون الحاسم «العامل شديد: بغموض ويلز هاناواي السيد وأضاَف
أنها األرجح وعىل الحاسمة. اللحظة يف قوة من أوتِيَت ما بكل الرصاع ستدخل األرجح.
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األملانية القوات وتضع الصفَّ ستخرتق فعله؛ يف نحن فشلنا ما األقىص مال الشَّ يف ستفعل
ورطة.» يف فالندرز يف

بخرخرٍة أشبَه بدا يشءٌ قليلة، استحساٍن همهماُت فَرست رائجة. الوزير أفكاُر كانت
بصورٍة املخزي الفشل ذلك عن آخَر تعبريًا نظره وجهة كانت واملوافقة. الَقبول عن تنمُّ
التعليق أما اآلَخرين. عىل املفِرط االعتماد يف واملتمثِّل الشامل، العاملي طابَعه رغم غريبة
فيه، غضاضَة ال النقاش إىل انضمامه أن فجأًة رأى الذي الرجل عن صدَر الذي الهادئ

والُقَشْعريرة. باالنزعاج شعوٍر يف تسبَّب فقد
يُنهَي أن يُمكن واحد يشء «ثَمة قليًال: األمام إىل ينحني وهو ستينسون السيُد قال

الشعب.» إرادة وهو لحظة، أي يف الحرب
مستِمعيه. أذهان يف واالرتباك الحرية سادت

من يتحدَّث الشعب أن املؤكَّد من «لكن وأضاَف: «الشعب؟» رشفينتون: اللورد فكرَّر
كذلك؟» أليس ُحكَّامه، أفواه خالل

تشهد ربما لكن الراهنة. اللحظِة حتى بذلك قانعون «وهم قائًال: الوزراء رئيُس فأيََّده
كثرية.» سنواٍت مرور قبل ومؤثِّرة غريبة أحداثًا أوروبا
فضلك.» من «أكِمل ل: توسُّ نربِة يف الكونتيسة قالت

رأسه. ستينسون السيد فهزَّ
فقط واحد يشءٌ لديَّ عادي. كفرٍد حتى قوله أنتوي كنت مما أكثَر قلُت «لقد وأجابها:
القوميَّ وجودنا وأن ننترص، أن لنا بد وال ننترص، أننا وهو العامة، أمام الحرب عن ألقوله
بيننا تَحول التي العوائق عن أما النرص. بلوغ حتى سنستمرُّ وأننا انتصارنا، عىل يعتمد

عنها.» التحدُث يمكن فال أذهاننا، يف تبقى قد والتي النرص، وبني
يف الحديث ترَك عليهم أن الجميع فهَم فقد ما. نوًعا مريح وغري مقتَضب صمٌت ساد
مالتينبي لورد واستشار املائدة. عرب الجالس األسقف إىل سؤاًال جوليان ه فوجَّ األمر. هذا
إعجابه عن ستينسون السيُد وعربَّ األوىل. البونيقية الحرب تاريخ بشأن لينارد الدكتور
الجالس إىل فالتفتت الوزراء، رئيس عىل ناِظَريها تُثبِّت كانت التي كاثرين أما باألزهار.

بجوارها.
وأضافت: أوردين؟» سيد يا الصحافَة امتهانك عن أخربتني «َهال مستجديًة: وقالت

شيِّقة.» مهنة أنها «أعتقُد
للغاية.» مضِجرٌة أنها لِك «أؤكِّد
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تحسبًا الترصف أُحسن أن يل ينبغي فنيٍّا؟ ناقًدا تكون ربما أو السياسة؟ عن «أتكتُب
لذلك.»

الحياة يف الرئييسَّ اهتمامي إنَّ الفن. عن القليل سوى أعرُف «ال إياها: مطمئنًا قال
االجتماع.» علم عىل ينصبُّ — بالطبع مهنتي نطاق خارج —
دهشة. يف حاجبَيها فرفعْت عفويٍّا. الصغري اعرتاُفه كان

ا؟» جادٍّ إنجليزيٍّا رجًال وجدُت ا «أحقٍّ وأضافت: جاد!» أنك «أعتقُد قائلة: وصاحت
للحياة.» مميِّز حافٌز لكنها صحيحة غري فلسفة إنها بالذنب. «أقرُّ

أن االجتماع لعلم يمكن ال والدتك! منذ معاٌق أنك محزن هو «كم د: تتنهَّ وهي فقالت
بطبيعته.» مشوَّه لألمور فمنظورك لك. بال ذا شيئًا يُشكِّل

عنِك؟» «ماذا مغًزى: ذا سؤاًال لها ه فوجَّ
اعتبار عىل ترعرعُت «لقد وأضافت: النساء!» معرش نحن لغرورنا «يا قائلة: فتمتمت
أحَد تكون ربما بل مميَّزون. آَخرون هناك يكون ربما أنه وأنىس استثنائية. حالًة نفيس

متخفيًا.» فيسك بول تكون ربما ملِهمينا؛
قطَع املائدة، من اآلَخر الجانب ومن كثب. عن إليها ينظر وهو قليًال عيناه ضاقت
تنمُّ بإيماءٍة نبيذه كأَس اإليرل ووضع العاملة، للطبقات ُخطِبه عن مثرية محادثًة األسقف

صربه. نفاِد عن
فيسك؟» بول هو َمن ا حقٍّ أحٌد يعرُف «أال ستينسون: السيد تساءل

من أنَّ قصري وقٍت قبل أظنُّ كنت سيدي. يا يعرف أحَد «ال هاناواي: السيُد أجابَه
جدوى ذاَت تكن لم لكنها األقدام، عىل سريًا شاملًة بحث مجموعات أُرسل أن الحكمة

تماًما.»
األسقف. فسعَل

لهذا ريفيو» «مانثيل جريدة ملكاتب زيارتي بذنب أُقر أن يل بد «ال قائًال: واعرتَف
يف اجتماٍع إىل فيها أدعوه املحرِّر، لدى وأودعتُها هناك رسالة له تركُت لقد نفِسه. الغرض

منيعة.» هويته رسية أنَّ يبدو منه. ا ردٍّ أتلقَّ ولم منزيل.
لبالده.» خائٌن إنه فمه. تكميم من بد ال ُهويته، كانت «أيٍّا قائًال: اإليرل ح فرصَّ

يف الكامَن الخطر إن مالتينبي. لورد يا معك أتفُق «ال صارمة: بنربٍة األسقف فقال
األساسية.» الحياة حقائق من الشديِد واقرتابها أفكاره، وضوح يف يكمن الرجل معتَقدات
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املجهول الكاِتب هو حال، أيِّ عىل الرجل، ذلك «إنَّ قائًال: لينارد الدكتور فقاطَعهما
جونيوس.» وخطابات سويفت عهِد منذ واألبرع األذكى

ويف عدمه. من املحادثة إىل انضمامه من واثق غريَ وبدا لحظة. ستينسون السيُد د تردَّ
االندفاع. عليه تغلَّب األخري

وجَدت فلو املكتوبة. بالكلمة قانٌع فيسك بول أنَّ جميًعا شاكرين «لنكن فقال:
وليس اآلن البالَد يحكم َمن هو لكان مثِله، قائٍد مع نفَسها اليوم اإلنجليزية الديمقراطية

أنا.»
السالم!» ُدعاة من «الرجُل قائًال: اإليرل فاعرتَض

بمعنى للسالم ُدعاٌة جميًعا نحن كذلك. جميًعا «ونحن هادئة: بنربة األسقف ح فرصَّ
ال أحٌد بيننا ليس أهوال. من اليوم نشَهُده ما عىل يأىس ال أحٌد بيننا ليس السالم. نُحب أننا

فيه.» نحن مما للخروج يقوَدنا أن يُمكن الذي املدبِّر العقل إليجاد بشَغف يسعى
العدو.» نهزَم أن سوى ذلك من للخروج سبيَل «ال إرصار: يف اإليرل قال

لكننا الواضح، الوحيد السبيُل «إنَّه األوىل: للمرة الحديث إىل ا منضمٍّ جوليان فقاطعه
الساعة.» دقات من دقة كلِّ مع شخٌص منا يموت األثناء، تلك يف

ال الحايلُّ الجيل كان إن فيما تكمن هنا «املسألة متأمًال: ويلز هاناواي السيُد فقال
الرائعة الفوائَد التاريُخ لنا بنيَّ لقد البرشية. بالحياة يتعلق فيما والتقزُّز لالشمئزاز ينزع

الحرب.» طريق عن السكان عدِد تقليل خالل من األمم أعظُم حَصَدتها التي
مصادر من مصدٍر آِخَر أن أيًضا التاريُخ لنا بنيَّ «وقد قائًال: لينارد الدكتور فعلَّق
الدويل.» للتحكيم منطقيٍّ مخطَّط إىل اآلن حتى عقل أيُّ يصل فلم نفسها. القوة هو القوة
الفلستيِّني.» عهد منذ كثريًا تتغريَّ لم البرشية الطبيعة أن «أخىش معرتًفا: األسقف قال

رفيقته. إىل جوليان التفَت هنا
«يُمكنِك وأردَف: كذلك؟» أليس بينهم، فيما جميًعا اتفقوا لقد «حسٌن، قائًال: وتمتم

العرصي.» الصوت عليه يُطَلق ما إىل وتستمعي هنا تجليس أن
يف سيقول، فيسك بول كان ماذا مفقوًدا. واحًدا شيئًا ثَمة «لكن قائلة: فهمَسْت
األصوات تلك إىل باالستماع سريىض كان أنه أتعتقد اللحظة؟ هذه يف هنا كان لو اعتقادك،

ُحكمهم؟» ويتقبَُّل الوقحة
ليفعل؟» املسيح السيد أكان استخفاف، أو مقارنٍة دون «من جوليان: أجابها

نعرفه ما كل واقِع من املسيح، السيد بأن أُجيبك قد نفِسه، الرشط إطار «يف قائلة: ردَّت
أن ليستطيَع يكن لم شك بال لكنه رائعة، بصورٍة الفردوس مملكَة يحكم أن له يمكن عنه؛
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وصدقك. بإخالصك أومن بدأُت لكنني سرتيت! داونينج يف مًعا الوزراء من مجموعًة يجمع
وصادق؟» مخلٌص فيسك بول أن أتعتقد

عنها.» التعبري أجل من ويُكافح الحقيقة يرى أنه «أعتقد جوليان: أجابها
نحوه. فمالت املائدة. عن ينرصفَن النساء كانت

عشاء رفيقَة كنت أنني تعرتَف أن لك بدَّ ال رجاءً. عني ر تتأخَّ «ال قائلة: له وهمست
قريٍب عما وتُحدثني تأتَي أن بد ال ل. املفضَّ موضوعك يف الوقت طوال ثتُك حدَّ وقد رائعًة.

الفن.» عن
األضواء هالة من يَخرجن وهنَّ النساء يُشاهد جوليان راَح كرسيِّه، ظهر خلف وبيده
كاثرين فكانت املقبَّبة، العالية للغرف وكآبة قتامًة األكثر الظِّالل إىل الرقيقة الكهربائية
قد أنها بد ال غريبة، رشاقة ذات متمهلة بحركة وتسري األُخريَات معظم من قليًال أنحَل
معها سيتحدَّث كان ذهنه. يف ترتدَّد األخرية كلماتها ظلَّت الروس. أجدادها أحد من ورثتها
فتذكَّر أصفر. بلوٍن ًعا مشمَّ ِمعطًفا يرتدي كان الذي للشابِّ عابرٌة رؤيا راودته الفن! عن
شكًال تتخذ األشياء تلك داللُة وبدأت األشجار. تحت املعطَّلة والسيارة الصباح يف مسريه

اليشء. بعَض مذهوٌل وهو جلسته جوليان واستأنَف ذهنه. يف معينًا
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كطقٍس البورت نبيذُ فيها يُقدَّم التي الطِّراز القديمة املنازِل تلك أحَد مالتينبي منزل كان
غادَرت أن وبعد ببطءٍ. الجلوس غرفة إىل دعوتهم إىل املنزل ضيوف ويستجيب عادي،

جوليان. كريسِّ من بالقرب كرسيَّه لينارد الدكتور سحَب النساء،
للغاية.» ذكية شابة إنها يل ِقيل لالهتمام. مثريٌة العشاء عىل «رفيقتُك قائًال: وعلََّق

تأكيد.» بكل موهوبة «إنها جوليان: فأقرَّ
إنها إليك. تتحدَّث كانت بينما «راقبتُها قائًال: حديثه بأكسفورد الجامعي األستاذ تابَع
العامة. جاذبيتها بفعل اذ األخَّ َجمالها إىل املرء يلتفُت ال التي النادرات الشابات تلك إحدى
ترك يف تُفكِّر أنها يبدو تاريخها. عن صغرية بمقتطفاٍت تُخربني مالتينبي الليدي كانت

االجتماعي.» العمل من نوٍع أجل من الفن مجال يف عملها
دائًما الروس من املوهوبني انجذاِب مدى الغريب «من مليٍّا: يُفكِّر وهو جوليان فقال
عبقرية. ذَوي حقيقيني ديمقراطيِّني تُفرز ال املثال، سبيل عىل فإنجلرتا، العامة. ملصلحة

جميًعا.» تحتكرهم روسيا أن يبدو
من أكثَر امرأة أو رجٍل يف ما أفضِل إخراَج ز يُحفِّ يشءَ «ال قائًال: لينارد الدكتور أشاَر
سنواٍت مخزية بصورة وإدارة ُحكم لسوء تعرضت قد روسيا أن شك ال بالظلم. شعوٍر

كثرية.»
ثم الحارضين. الضيوف من آَخرين ِل تدخُّ بفضل وسخيفًة عامة املحادثة أصبَحت
الهاتف عىل سكرتريه كان فقد واستأذن. ستينسون السيد نهَض قصرية، بمدٍة ذلك بعد

قصري. صمٌت ساَد مغادرته وبعد به. قصري اجتماٍع يف ويرغب
واإلجهاد.» التوتُّر عالمات يُظهر ستينسون «بدأ قائًال: أكسفورد جامعة أستاذُ علََّق
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مذهلة بحماسٍة مفعًما منصبه إىل جاءَ لقد ال؟ «ولَِم قائًال: رشفينتون اللورد فأشاَر
املتذبذبني جذب يف ونجَح جهري. بوق كنغمِة العالم حول خطبه أصداءُ ودوَّت للغاية.
الركود وهذا أفعال. رجُل لكنه مشتعلة. تزال ال حماٍس رشاراِت وأشعَل إليه. واملتشكِّكني
أنه يبدو أمل. خيبُة وأصابتني املايض األسبوَع يتحدَّث سمعتُه لقد بشدة. يُؤرقه الحايلُّ

كارثة.» كانت ولو حتى ما، نوٍع من ز محفِّ إىل حاجٍة يف إنه إلهامه. فقَد
الشعب؟» من ا حقٍّ خائًفا كان إن ما «أتساءل متأمًال: األسقف فقال

الرعونة.» غاية يف كانت الشعب عن ملحوظته أنَّ «أرى غرور: يف مالتينبي اللورد قال
يفَّ. يثقون أنهم أيًضا وأظن وأُحبه. الشعب أعرف «أنا قائًال: حديثه األسقف تابَع
مالينَي عدُة هناك ستينسون. ذهن يف يدور مما بصيًصا أرى أنني من واثًقا لسُت لكنني
ويعتقدون الساسة، تخصُّ مسألٌة أساسها يف الحرب أن ا حقٍّ يعتقدون البالد يف الناس من
لهم. يعني مما أكثَر العليا» «الطبقات عليه يُطلقون ملن كبريًا شيئًا يعني النرص أنَّ أيًضا
ألن معنًى؛ من الكلمة تحمله ما بكل القتال من مماثلًة حصًة لون يتحمَّ فهم ذلك، ومع
النبيل ابن لحياة مساويًة العامل ابن حياُة تُصبح البرشية، بالحياة تتعلَّق حني املسألة

جوهرية.» قيمٍة من به تحظى فيما
األرستقراطي الشكل ذي َجبينه عىل كان مقعده. يف قليًال مالتينبي اللورد تملمَل
وتسلَّم ذلك. رغم مواجهته يخىش كان الذي املتحدث مع كليًة اختلف وقد طفيفة. تقطيبٌة
ظ، متحفِّ بأسلوٍب تحدََّث وقد املحادثة. ِزماَم فرصته، ُ يتحنيَّ كان الذي ويلز، هاناواي السيد

نبيذه. كأَس تُداِعب أصابعه وكانت
أستطع لم لتوِّه. األسقف قاله بما االهتمام بأبلغ أشعر بأنني أعرتف أن بد «ال قال:
ليست وهذه تعلمون، مما أكثَر أعلم كنُت ولو حتى العسكري، الوضع عن إليكم أتحدَّث أن
مؤقتًا. مسدود بطريٍق أشبَه مرحلٍة إىل وصلنا أننا الواضح من أن أظنُّ لكنني الحال، هي
اضطرابًا ثَمة لكنَّ جبهة، أي عىل الذُّعر أو لالنزعاج يدعو سبب من ما أنه تأكيد بكلِّ يبدو
يقطَع أن ألحٍد يمكن وال وروما، باريس يف أيًضا وإنما وحدها لندن يف ليس دائًرا، غريبًا
رسيٌة معلومات لدينا نفسه، الصعيد وعىل محدد. سبٍب إىل يرجعه أن يستطيع وال بسببه،
من قدٍر عىل رجاًال أن بلغنا لقد أملانيا. يف الخارج يف تدبُّ األمل من جديدة روًحا بأن
شهٌر يمرَّ أن قبل بالسالم تنبَّئُوا قد — أملانيا يف حتى قلٌة وهم — الرشيد والتفكري الرصانة

واحد.»
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َجعبتها.» يف شيئًا تُخفي أملانيا أن هو القائم «االفرتاُض قائًال: لينارد الدكتور قاطعه
أيًضا.» الحقيقة أنه أعتقد لكنني فحسب، افرتاًضا هذا «ليس قائًال: الوزير أجاَب

العمال حزب أنَّ لو ويخشاه داهم بخطٍر يتنبَّأ أن للمرءِ «يمكن رشفينتون: اللورد قال
واحد. رجٍل قلب عىل هنا ال العمَّ حزب كان لو أو لدينا، ال العمَّ كحزب قويٍّا كان أملانيا يف

لالنزعاج.» داعَي بأالَّ يل تُوحي الراهنة الظروف لكن
كان «إن وأردَف: النقطة.» هذه يف مخطئ أنك «أظن قائًال: ويلز هاناواي ح فرصَّ
لإلطاحة يكفي بما قويٍّا سيكون فإنه هنا، العمال حزب قوة يف أملانيا يف العمال حزب
ووضع ضدَّها، حربًا نخوض التي العسكرية السلطة عىل والقضاء هوهينتزولرن، بأرسة
رجل كلُّ إليه يتطلع الذي السالم معها نُربم أن نستطيع ُعظمى أملانية لجمهوريٍة األساس
ال العمَّ أحزاب اندماج يف يكمن نُواجهه، أن علينا الذي الحقيقي والخطر الخطر، إنجليزي.
الضعيِف ال العمَّ حزب مع التعاُمل عىل إرصارهم ويف البلد، هذا يف والنقابيني واالشرتاكيِّني

أملانيا.» يف
أنها تعتقد قد بالدنا يف املقيَّدة غري فالديمقراطية األسقف. مع «أتفُق جوليان: قال
قادتها أن أعتقد وال الفردي. الصعيد عىل بشدٍة وطنيَّة لكنها واالضطهاد، للقهر تتعرَّض
يف رفاقهم بأنَّ كاملة ضماناٍت عىل يحصلوا حتى للسالم؛ يدها مدِّ عىل الدولَة سيجربون
األقل عىل ُمساوية مكانٍة البلد؛ ذلك حكومة يف ُمهيمنة مكانة احتالل عىل قادرون أملانيا

هنا.» الديمقراطية لنفوذ
كان منذ جوليان يعرف كان الفضول. من يشءٍ يف املتحدث إىل لينارد الدكتور نظَر

هاٍو. سوى يعتربه يكن لم لكنه صبيٍّا
كنتم الذي الرائع الكاِتب ذلك آراءَ عَمليٍّا ترشح لكنك ذلك، تدرك ال «لعلك وقال:

فيسك.» بول عنه، تتحدَّثون
ألحد مستعار اسٌم هو فيسك بول إنَّ يل ِقيل «لقد عاٍل: بصوٍت ضاحًكا األسقف فقال

الوزراء.»
كنيسة يف قسٌّ أنه ا جدٍّ فيها موثوق مصادَر من بلَغني «وأنا ويلز: هاناواي ردَّ

إنجلرتا.»
يف صغريًا متجًرا يمتلك ال بقَّ أنه سمعتُها إشاعة «آخر رشفينتون: اللورد وأضاَف

ويجان.»
أحد من رجٌل يل أكَّد فقد بشدة! األقاويُل كثرت لقد إلهي! «يا لينارد: الدكتور فقال
مدمٌن صحايفٌّ أنه يل أكَّد — الواقع يف سافيدج نادي — ُعضويتها أحمُل التي بوهيميا نوادي
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مىض فيما كان رجل حطاُم إنه أصدقائه؛ من حفنٍة إحسان عىل يعيش وأنه األفيون، عىل
مهمة.» لندنية لصحيفة ُمحرًرا

جوليان، يا الصحافة مجال يف املعارف من قلٌة «لديك متعالية: بنربة ابنَه اإليرل سأل
يشء؟» بأيِّ تسمع «ألم وأضاف: كذلك؟» أليس

أن ر أتصوَّ قيل. مما أيٍّ تصديق إىل أِمْل لم لكنني الكثري، «سمعُت جوليان: أجاب
إضافية قيمًة تكتسب املكتوبة كلماته أن ويعتقد جمهوًرا، لنفسه صنَع رجل فيسك، بول
َهِزئ التي نفسها بالطريقة تماًما تقدير؛ أو مكافأة إىل بالطبع يسعى ال أنه حقيقة من
يف مقعد عىل الحصول فكرة من عاًما عرشين قبل الجادُّون الحقيقيون الديمقراطيون بها

العدو.» مع شكل بأي التعاُمل أو الربملان،
مفرط ميٌل لديه ليس جميعنا أنَّ من واثًقا أكون أن الرائع من «كان : األسقفُّ قال

الضمري.» استنزاُف للغاية السهل فمن الوسط. والحلول املساومات نحو قليًال
زائر. وصول عن الخدم كبريُ وأعلن الطعام، غرفة باُب ُفِتَح

اللورد.» فخامة يا هيندرسون «الكولونيل
طلٍَّة ذا أنيًقا رجًال كان الذي الكولونيل، وقام مقاعدهم. يف جميًعا الحضور التفَت

مالتينبي. اللورد بمصافحة عسكرية،
كريمًة الكونتيسة كانت سيدي. يا اعتذاري عميق «أُقدِّم مجلسه: يتَّخذ كان بينما قال
بعد أحرض أن فيمكنني العشاء، موعد يف أصَل أن أستطع لم إن أنني لتُخربني يكفي بما

ذلك.»
عشاءك؟» تناولَت أنك من واثٌق أنت «هل
لك.» شكًرا ميس، يف يسريًا شيئًا «تناولُت

إذن؟» النبيذ من كأًسا «أتريد
العديد مع التحايا وتبادل إليه، ُمرِّر الذي النبيذ إناء من كأًسا لنفسه الكولونيل صبَّ

إليهم. بتقديمه مضيفه بادر الذين الضيوف من
الكولونيل؟» أيها اجتياحاٌت أو غاراٌت هناك يكون أال «آُمل األخري: تساءل

من بيشءٍ َحِظينا لكننا القبيل. هذا من خطري يشءٌ يُوجد ال إنه أقول أن «يُسعدني
الصباح.» هذا بجاسوٍس رجايل أحُد أمسَك فقد آخر. نوع من اإلثارة

يشءٌ هناك يزال ال كان الحرب، من سنوات ثالث بعد فحتى الجميع. انتباُه استثري
الكلمة. تلك يف مثري
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ليس العالم بقية عن البعيد مكاننا أنَّ أظن كنت إلهي! «يا مالتينبي: اللورد صاَح
النوع.» ذلك من اهتماًما يجتذُب الذي بالقدر ا مهمٍّ

غوَّاصة هنا توجد كانت العدو. مع تواصٍل مسألَة «كانت قائًال: الكولونيل فأفىضإليه
أمسكنا وقد الرب. إىل خرَجت منها رسالًة بأنَّ لالعتقاد أسباٌب ولدينا أمس، ليلَة للعدو

الفجر.» عند برجل
معه؟» فعلتم «وماذا األسقف: سأله

ساعة.» قبل الناَر عليه «أطلقنا بربود: الكولونيل أجابه
طلقاء؟» آَخرون ثَمة «هل األمام: إىل يميل وهو جوليان سأله

الرشطة يف رجايل لكن آخر. شخٌص «ثَمة بتلذُّذ: نبيذه يرتشُف وهو الكولونيل فأقرَّ
الهرب.» من يتمكَّن أن مستبعًدا وأظنه للغاية، أذكياء هنا العسكرية

يكن «ألم واستطرَد: غريبًا؟» عليه الناَر أطلقتم الذي الرجُل كان «هل اإليرل: سأله
؟» لديَّ املستأجرين من واحًدا

غريبًا.» «كان رسيًعا: الكولونيل فطمأنَه
«ورفيقه؟» وسأله: جوليان جازَف

األرجح عىل لكنه سيارة، يف هرَب قد بأنه اعتقاٌد وثَمة شابٍّا. كان رفيقه أن «يُعتَقد
هنا.» املنطقة يف يختبئُ

يف القبيل هذا من يشء يُرتَكب أن له الالئق غرِي من بدا فقد مالتينبي. اللورد عبَس
واقًفا. فهبَّ علمه. دون ِملكيته نطاق

تشاركنا أن آُمل الربيدج. لعب أجل من بعَضنا تنتظر الكونتيسة أن األرجح «عىل وقال:
الكولونيل.» أيها

استوقف الكولونيل لكن الطعام. غرفة من ببطءٍ ني مصطفِّ وخَرجوا الرجاُل نهَض
أيًضا. ُخطاه يف جوليان وتباطأ مضيفه،

من أن أخربوني لكنهم لرجايل، العذر تستميَح أن مالتينبي لورد يا «آُمل األول: قال
الجوار.» يف ُشوهدت سيارة عن بحثًا مرأبَك يُفتشوا أن الرضوريِّ

مرأبي؟» «يُفتشون عبوس: يف مالتينبي اللورد كرَّر
ليلة سيارًة استخدَم قد طليًقا يزال ال الذي الرجل أن شكَّ «ال موضًحا: الكولونيل قال
استفساراٍت أي أن م ستتفهَّ أنك من واثٌق أنا مرسوقة. كانت أنها ا جدٍّ املحتَمل ومن أمس،

العسكرية.» بالرضورة تماًما مدفوعة هي إنما بها القياَم واجبهم من أنَّ رجايل يجُد
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رئيَس ستجُد بالفعل. كذلك «هو اليشء: بعَض متحريًا يزال ال وكان اإليرل وافقه
لكن املمكنة. املعلومات بكل رجالك سيُِمد أنه من واثٌق وأنا تماًما. متعاونًا لديَّ السائقني
غريبة سيارة أي بوجود علٌم لديك هل مرأبي. يف غريبة سيارة توجد ال علمي، َحدِّ عىل

جوليان؟» يا
ِطراز من الصغرية سيارتها كانت فقط. آبواي اآلنسة «سيارة قائًال: االبُن أجاب
فيها. االحرتاق شمعات بعض تركيب انتظار يف الليل، طوال الطريق عىل متوقفة بانهارد

بالقطار.» أتَوا قد جميًعا أنهم فيبدو اآلخرون، أما
الباب. نحو متجًها ببطءٍ وتحرَّك للغاية، طفيف نحٍو عىل حاجبَيه الكولونيل رفَع

مالتينبي، لورد يا لحظات أستأذنك لكن العسكرية، الرشطة يَدي بني «األمر قال: ثم
لديك.» السائقني رئيس إىل التحدث يف أرغُب فأنا

بنفيس.» املرأب إىل سآخذك «بالتأكيد. اإليرل: أجابه
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برسعة حوله املكان رَمَق عجل. عىل االستقبال حجرة إىل جوليان دلَف لحظاٍت بضع بعد
الربيدج. طاولة تُرتِّب كانت حيث جوارها إىل ه أمُّ وَدعته األَمل. بخيبة واضح شعوٌر يُراوده

العزيز.» بُني يا أحًدا، تفتقد أنك «يبدو مبتسمة: وقالت
التحديد.» وجه عىل آبواي اآلنسة إىل أتحدَث أن «أريُد قائًال: إليها فأفىض

سمحة. ابتسامًة مالتينبي الليدي فابتسمت
ذلك. من أكثَر متشوًقا أُبقيك لن حسٌن، العشاء! عىل الحديث من ساعتنَي قرابة «بعد

املخدع.» إىل أرسلتها ولذا الخطابات؛ بعض لتكتب هادئًا مكانًا تريد كانت
مفتوحة صغرية غرفة عن عبارًة املخدع كان شكرها. أن بعد عَجل عىل جوليان غادر
مزيَّنًا دائريٍّ شبَه شكًال يتخذ الجناح وكان أخيها، وابنة لألمرية ص ُخصِّ الذي الجناح عىل
إىل تعود متفرقٍة بقطع ومفروًشا الباهت، األزرق اللون ذي الصيني الحرير من بستائر
طاملا فرساي، من جاءت الورد خشب من ِخزانة تحديًدا عرش، السادس لويس حقبة
أوراق من سيفر من قادمتنَي خزفيَّتنَي لَجرَّتني الخافتة بالرائحة جوليان ذهن يف ارتبَطت

تقريبًا. ضوضاء أي بال املخدع باُب ُفِتَح الجافة. األزهار
خشب من صغرية كتابة طاولة إىل تجلس وكانت دخوله، لدى كاثرين إليه التفتَت

األبنوس.
«أنت؟» قائلًة: صاحت

بني يزال ال القلم وكان تُراقبه وأخذت الباب. أغلق ثم لحظًة السمَع جوليان أرهف
أصابعها.

املساء؟» هذا أخبار أيَّ سمعِت هل آبواي، «آنسة جوليان: قال
قليًال. أكثر استدارت ثم الطاولة. عىل به تطرق كانت الذي القلم توقف فجأًة
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أخبار؟» أي هناك هل «ال! واستطرَدت: «أخبار؟» قائلًة: وكرََّرت
كان إنه يقولون ساعة. قبل عليه الناُر وأُطِلَقت الصباح هذا األهوار عند رجٌل «اعتُِقَل

جاسوًسا.»
الحجر. من قطعة إىل تحوَّلت قد وكأنها َحراك بال جالسًة كاثرين كانت

«وبعد؟»
كان إن ِلريَوا اآلن املرأب يُفتشون إنهم رفيقه. عن تبحث تزال ال العسكرية «والرشطة

اللون.» رمادية صغرية كوبيه سيارة يجدوا أن يمكنهم
يف تزاحمت التي املحددة غرِي املخاوِف تلك كل لكنَّ املرة، هذه َشفة ببنِت تنبس لم
خالل غريب نحٍو عىل تغريَّ قد مظهرها كان ذروتها. إىل وصلت وقد فجأًة بَدت نفسها
مالمُح ارتسمت فِمها وعىل اليأس، إىل يرقى رعب وميُض عينَيها يف فالح املنرصمة. الساعة

إليه. تنظر جالسًة كانت بينما القلق
ذلك؟» عَرفت «كيف قائلة: سألته

مع اآلن املرأب يف إنه لتوِّه. وصَل هنا املتمركزة العسكرية الكتيبة قائد «الكولونيل
أبي.»

إلهي!» «يا وأضافت: «ُقِتل!» قائلة: فغمغَمت
أساعدِك.» أن «أريُد قائًال: أردَف

عينَيها. من عنيفة بنظرة مالمحه تفرََّست
ذلك؟» من واثٌق «أنت

«واثق.»
هذا؟» معنى «أتعرف

«أعرف.»
الحقيقة؟» عَرفَت «كيف

الصباح هذا آثارها أتتبع وُرحُت أمس، ليلة سيارتِك رأيُت فمِك. «تذكَّرُت قائًال: أخربها
الطريق.» عرب

إليه.» لالستناد قويٍّا دليًال ليس «الفُم للغاية: باهتة بابتسامة فعلََّقت
فُمِك.» «لكنه فأجابها:

صدر يف يدها ت دسَّ ثم السمع. تسرتُق وكأنها لحظة ووقفت قدميها عىل واقفًة هبَّت
الفور عىل منها أخذها ع. املشمَّ من بقطعة مغلَّفة صغرية ورقية لُفافًة وأخرجت فستانها،

معطفه. صدر جيب يف ها ودسَّ
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تفعل؟» ما معنى «أتفهم إرصاٍر: يف قالت
«تماًما.» أجابها:

وكانت لحظة، هناك ووقَفت املوقد أمام املفروش البساط نحو الغرفة عرب سارت
املوقد. رف عىل تتَّكئ

فعله؟» بإمكاني آخر يشءٌ هناك «هل جوليان: سألها
مذهل. تغيريٌ وجهها عىل طَرأ قد كان إليه. فالتفتت

يتعرَّف أن يمكن غريك آخر شخص أيُّ هناك كان أنه أعتقد ال أحد. يَرني «لم وقالت:
أنني فكرٍة أدنى لديهما ليس معنا التي والخادمة وعمتي قاطع. نحٍو عىل السيارة عىل

أمس.» ليلة حجرتي غادرت
«ومالبسك؟»

ما يوًما الشجاعة أجَد أن أتمنى تماًما. منها «تخلَّصُت وقالت: بابتسامٍة طمأنته
أنيقة.» ثيابي تجد كنت إن ألسألك

آنسة يا للغاية ا جادٍّ حديثًا معِك سأتحدث ما «يوًما قائًال: اليشء بعَض جادة بنربة ردَّ
آبواي.»

حينها؟» عابًسا ستكون «هل
جاذبيُة ترَكته فقد وابتهاًجا. مرًحا أكثَر صارت التي امِلزاجية لحالتها يستجب لم

مىض. وقت أي من بروًدا أكثَر عينيها
يُمكنني ال نفِسه، الوقت يف ولكن، ذلك. فعَل وأنوي حياتِك، إنقاذ يف «أرغُب قال: ثم

فيها.» تُواطئي وال جريمتِك أنىس أن
املخاطرَة أعرف كنُت الحقيقة. فقل بهذا، تشعر كنت «إن التحدِّي: من يشء يف فقالت
إن األوراَق تلك يل تُعيد أن يمكنك اللحظة. هذه يف حتى شيئًا، أخىش ولست أخوضها. التي
بال بالرصاص رميًا سيُقتَل معه األوراق هذه سيجدون الذي الشخَص أن لك أؤكِّد شئت.

شك.» أدنى
تأكيد.» بكل بها سأحتفظ «إذن حاسمة: بنربٍة فقال

سيدي.» يا للغاية شهم «أنت ُجرأة: يف تبتسُم وهي قالت
إنني اآلن. به أقوم ملا نفيس أحتقر حتى إنني أكثر. ال أناني فقط «أنا جوليان: أجابها
إن لِك يحُدث أن يمكن ما فكرَة ل أتحمَّ أن أستطيع ال ألنني فقط خائنًا؛ نفيس من أجعُل

أمرِك.» اكتُِشف
أوردين؟» سيد يا اإلعجاب من شيئًا يل تُكنُّ أنت «إذن سألته:
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أن قبل السؤال هذا عن أجبُت لو تمنيُت ساعة، وعرشين أربٍع «قبل قائًال: د تنهَّ
يُطرح.»

وكأني ستُعاملني وبعدها حياتي ستنقذ إذن كثريًا. مثري أمٌر «هذا قائلة: غمغَمت
منبوذة؟»

«… أجد أن … تفسريات لديِك يكون أن «آُمل جوليان: قال
السمع تسرتُق كانت وتصلَّبجسُدها. عيناها اتسعت أخرى مرًة وأسكتَته. يَدها رفَعت

بالغ. باهتماٍم
حمقى! من لنا يا رجال. ثالثة أو رجالن أنهم أعتقُد آٍت، شخٌص «ثَمة قائلة: همَست

السيارة.» بشأن … أمرنا نحسم أن لنا ينبغي كان
عىل للسيطرة تبذله أن يمكن جهٍد أقىص هو ذلك كان للحظة. مًعا أسنانها أطبَقت
كريس ذراع عىل وجلست سيجارة، وأشعلت طبيعية، شبِه بطريقٍة ضحكت ثم نفسها.

وثري.
أنهم واثقٌة وأنا صارمة، بصورٍة مراسالتي يف ل تتدخَّ «أنت عاٍل: بصوت وقالت
اللورد أتى قد «ها الباب: نحو تنظر وهي أضافت ثم الربيدج.» لعب أجل من يُريدونك

بذلك.» ليُخربك مالتينبي
املسألة أن يعترب كان آسًفا. بدا لكنه الجمود، غاية ويف مختاًال مالتينبي اللورد كان

بُرمتها. سخيفًة فيها ضالًعا أصبح التي
حادٌث وقع لقد هيندرسون. الكولونيل لِك أُقدم أن يل اسمحي آبواي، «آنسة فقال:
عنه يتحرى أن هيندرسون الكولونيل … آه … واجب من وأصبح أمس، ليلَة هنا مؤسف

سيارتك.» … آه بخصوص… سؤاًال يسألِك أن يف يرغب إنه الستجالئه.
يُعفي أن يف يرغب وكأنه قليًال لألمام وتقدَّم جبينه. هيندرسون الكولونيل قطََّب

الحديث. من املزيد من اإليرل
الصغرية الكوبيه السيارة كانت إن آبواي، آنسة يا أسألِك، أن يل «هل قائًال: حديثه وبدأ

لِك؟» ِملًكا الخلفي الشارع يف ياردة مائة مسافة عىل تقف التي
تعمل.» ال وهي سيارتي. «إنها خفيفة: بتنهيدة مؤكدًة قالت

تعمل؟» «ال الكولونيل: كرَّر
من اثنتنَي أن أخربوني لقد بالسيارات. املعرفة بعَض لديك أنَّ «أظن قائلًة: فأوضحت
عىل الحصول من تمكَّنت إن الغد، صباح تغيريهما يف وأُفكر معطوبتان. االحرتاق شمعات

أوردين.» السيد مساعدة
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إذن؟» تلك حالتها يف هناك السيارة وجود مىضعىل «كم الكولونيل: سألها
أمس.» ظهر بعد من الخامسة نحو «منذ أجابت:

آخر مكاٍن يف الطريق عىل موجودًة كانت السيارة أن املحتمل من أنَّ إذن تظنني «أال
أمس؟» ليلَة

اذهب املرأب! إىل أستقلَّها أن أستطع «لم واستطرَدت: الطريق!» «عىل قائلة: ضحكت
ألقى لقد السيارات. أمور يف تفهم كنت إن الكولونيل، أيها بنفسك عليها نظرًة وألِق
منهم أحًدا أن وستجدون هنا إىل أحرضتها حني االحرتاق شمعات عىل نظرًة هنا السائقون

يمَسْسها.» لم
كذلك؟» أليس بالالزم، القيام عَرض سائقي أن «أثُق قائًال: اإليرل فتدخل

أُصلح أن جاهدًة أحاول ولكني مالتينبي. لورد يا تأكيد بكلِّ فعَل «لقد قائلة: طمأنَته
الغد.» صباح بنفيس الشمعتنَي هاتني تغيري قررت وقد بنفيس، سيارتي

آبواي؟» آنسة يا بنفسِك سيارتِك تقودين أنِت «إذن مستجوبُها: سألها
تأكيد.» «بكل

إذن؟» اإلطارات تغيريُ يمكنِك «ربما
قط.» قبل من ذلك فعل إىل أُضطرَّ لم الواقع يف لكنني نظريٍّا، ذلك «يمكنني

ما.» حدٍّ إىل مألوفة غري نقوًشا تحمل إطاراتِك «إنَّ هيندرسون: الكولونيل تابَع
إنها الواقع، يف السبب. ذلك ألجل اشرتيتُها وقد الصنع. روسيُة «إنها قائلة: أخربته

للغاية.» جيدة إطارات
العسكرية الرشطة يف قواتي أن تعلمني كنت إن أعرُف ال آبواي، «آنسة الكولونيل: قال
يف تُِرَكت صغرية سيارة يف أمِس ليلة األهوار من هروبه عن أُبلِغ جاسوس عن يبحثون
شبيهان إطاران بها يوجد ال نورفولك أن اعتقادي ويف سولتهاوس. طريق عىل معيَّنة بقعة
حتى الطريق عىل بوضوح ظاهرًة إطاراتِك آثار وجود تُفرسين فكيف سيارتِك. بإطارات

الصباح.» هذا آثارها الرشطة تتبَّعت لقد سولتهاوس؟ من بالقرب معينة بقعة
شفتَي عىل ببطءٍ ترتسم انتصار ابتسامُة وبدأت التام. الصمَت كاثرين التزَمت

بالذعر. يشعر وكأنه مالتينبي اللورد حاجبا وارتفع ُمتَِّهمها.
الطريق. عىل اإلطارات آثار وجود سبب تفسريُ يمكنني «ربما قائًال: جوليان ل تدخَّ
وقٍت يف ذلك وكان هناك، الليلة أمضيُت حيث فوريل، كوخ إىل آبواي اآلنسة أوصَلتني لقد
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الحظُت ألنني الصباح؛ هذا ُعَدت حني موجودًة تزال ال اآلثار وكانت الظهرية. بعد متأخر
وجودها.»

نفسها؟» «اآلثار جبينه: مقطبًا الكولونيل سأله
السيارة انزلَقت حيث ما مكاٍن يف رأيتُها لقد شك. دون من نفسها «هي جوليان: أجاَب

اليشء.» بعَض
قليًال. طبيعية أكثَر ابتسامة هيندرسون الكولونيل ابتسم

أسأَلِك أن إىل مضطرٌّ لكنني د. معقَّ آخر موقٍف يف انزلقُت أنني «أرى واعرتفرصاحة:
أمس؟» ليلة حال بأي حجرتِك غادرِت هل آبواي. آنسة يا السؤال هذا

والخادمة عمتي تسأل أن األفضل من لكن نومي. أثناء أسري كنت إن إال «ليس فأجابته:
فرايش.» جانبَي من جانب عىل تنام منهما واحدة فكل باركينز.

يُفتشوا أن رجايل ارتأى لو اعرتاًضا تُبدي لن «أظنِك مرًحا: أكثر بنربة الكولونيل تابَع
أغراضِك؟» يف

تسمح أن فأرجو حقائبي، ستفرغ كنت إن فقط «إطالًقا، هدوء: يف كاثرين فأجابت
وَطيَّها.» مالبيس َفْرَد تتوىل أن لخادمتي

ألطرحها أخرى أسئلًة لديَّ أن أظن «ال مالتينبي: للورد هيندرسون الكولونيل قال
الراهن.» الوقت يف آبواي اآلنسة عىل

حجرة إىل سنعود الحالة هذه «يف اليشء: بعَض جامدة رسمية بنربة اإليرل قال
باألسف أشعُر عليِك. تطفلنا عن اعتذاري ستقبلني أنِك آبواي آنسة يا أثُق االستقبال.

كهذه.» شنيعة لشكوك ضيويف أحد لتعرُّض
رقيقة. ضحكة كاثرين ضحكت

كان ما تماًما أعرف ال فأنا مالتينبي. اللورد عزيزي يا للدرجة شنيعة «ليست وقالت:
لم لو األسئلة هذه ليطرَح يكن لم الكولونيل أن من واثقة لكنني ارتكابه، يف بي مشتبًها

ذلك.» واجبُه عليه يُمِل
آنسة يا املنزل هذا يف ضيفة تكوني لم «لو والهيبة: ع الرتفُّ من بيشء الكولونيل فأكدَّ

الحق.» وقٍت يف استجوبتِك ثم أوًال باعتقالك ألمرُت آبواي،
اعتادوا رجاٍل من ساللة من منحدٌر أنت هيندرسون، «كولونيل لباقة: يف قالت

بنفسك.» أدرى وأنت الحروب. يف االنتصار
ألن رسيًعا، إلينا ي تنضمِّ أن «آُمل الباب: عند واقٌف وهو مالتينبي اللورد سألها

تفَعيل؟»
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قليلة.» دقائق غضون «يف قائلة: فوعَدته
من يشء يف الكرايس أحد يف غاصت ثم لحظة، كاثرين وانتظرت خلفهما، الباب أُغِلَق

الهسترييا.
إنها ترى، كما حياتي يف اإلثارة من مسحًة أتجنَّب أن يُمكنني «ال معرتفة: وقالت
خطٍر يف أنني أظن ال ذلك، انتهى أن وبعد واآلن جديٍّا، لكن وجنسيتي. لشخصيتي مرافقة
منذ هنا جاسوًسا كان مختلفة. ملجموعة ينتمي اليوم ُقِتَل الذي املسكني إن نوع. أي من

الحرب.» بداية
أنِت؟» تكونني «وماذا مبارشة: بصورة فسألها

وجهه. يف ضحَكت
بذلك ستقتنع أنك يف بالثقة أشعُر األقل عىل للغاية، جذابة «شابة قائلًة: َحت ورصَّ

أفضل.» نحٍو عىل تعرفني حني
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إىل جوليان دلَف حني التايل اليوم صباح يف والنصف العارشة من تقرتب الساعة كانت
فوريل كان بالدخول. منه جهورية لدعوة استجابة فوريل بمايلز الخاصة الجلوس حجرة

الجريدة. ويقرأ غليونًا يُدخن األريكة عىل ممدًدا
تزورني أن آُمل «كنت أردَف: ثم الطيب!» «الرجُل قائًال: حارٍّا استقباًال فوريل استقبله

الصباح.» هذا
يمأل ورشَع املدفأة، نار من بالقرب اآلَخر املتداعي الوثري الكريس جوليان سحَب

املفتوح. التبغ برطمان من غليونه
ساقك؟» حال «كيف سأله: ثم

حتى خائًفا كنت أنني يل يبدو يُرام. ما خرِي عىل تُصبح «كادت بابتهاج: فوريل أجابه
رأسك؟» حال كيف أُصاب. أن قبل من

جمجمة أمتلُك أنني بد ال اإلطالق. عىل ألم «ال جسده: يُمدد وهو جوليان ح رصَّ
حديدية.»

أخبار؟» من «هل
َرضبني الذي الرجل عىل قبضوا لقد بها. تسمع لم كنت إن يكفي، بما أخبار «هناك
ليلة بالرصاص قتيًال وأرَدوه باملنشار، الخشبي اللوَح قطع أنه أعتقد والذي رأيس، عىل

أمس.»
سيِّئ هو َمن «قتلوه؟ وأردَف: فعلوا!» ا «أحقٍّ فمه: من غليونه يُخرج وهو فوريل صاَح

إذن؟» ذاك الحظ
قبل اعتقال معسكر من هرب أملانيٍّا، شعر ف مصفِّ كان أنه «يبدو جوليان: أجابه
عىل أصدقائه مع بأخرى أو بطريقة اتصاٍل عىل وكان الحني، ذلك منذ طليًقا وظلَّ عاَمني



الشيطان مخلب

لم فهو عليه. القبَض أُلقي أن بمجرد انتهت قد اللعبة أن أدرك أنه بد ال اآلخر. الجانب
نفسه.» عن للدفاع مقاومة أيِّ إبداء حتى يُحاول

تماًما!» ه يستحقُّ ما نال «لقد وأردف: «قتلوه؟» غليونه: إشعال يعيد وهو فوريل كرَّر
ذلك؟» «أتعتقد التفكري: يف مستغرٌق وهو جوليان قال

أننا وأعتقد يكرهها. إنجليزي رجل وكل الجاسوسية. أكره إنني ذلك؟ يعتقد ال «وَمن
اللعبة.» هذه يف ُخْرق السبب لهذا

العبوس. من يشءٍ يف صديقه جوليان راقب
فوريل؟» يا السماء بحق األمر هذا يف تورَّطت «كيف هادئة: بنربٍة سأله ثم

أسنانه بني من الغليون فأخرج مصطنًَعا. يكون أن من تلقائيَّة أكثَر فوريل ارتباك كان
صديقه. يف يُحدق وراح

خَرجت ما أنني لك «أؤكد وأردف: جوليان؟» يا الجحيم بحق تقصد «ماذا وتساءل:
أكون حني عاتقي عىل تُلقى التي الجوالت تلك من بواحدٍة أقوم لكي إال أمِس من أوَل ليلة
وشرينجهام، هنا بني منا رجًال عرش أحَد يوجد مهمة. ألداء ح وأُرشَّ العالم من الجزء هذا يف
نصفها أن تُفضل كنَت إن الرسية الخدمة فروع من صغري فرٍع من خصوصيُّون ضباط
األهوار هذه أجوب كنُت ما أحيانًا القائمة. املؤسسات بني معروفة مؤسسة نحن االسم. بهذا
أسمع فلم شائعات، أسمع ما دائًما أنني من الرغم وعىل الفجر، وحتى الليل منتصف منذ

أمس.» ليلة حتى عادية غريَ واحدة حادثة أَر أو
كنت الذي اليشء ذلك كان ما إذن فكرٍة أدنى لديك يكن «لم إرصار: يف جوليان قال
سيكون أنه كان أيٍّا مصدر أي من لنقل فكرة، لديك يكن لم أمس؟ من أول ليلة عنه تبحث

الجانب؟» هذا عىل هنا له أصدقاء مع للتواصل العدو جانب من محاولٌة هناك
خيانة.» يُسمى بهذا املعرفة مجرد إن ال! إلهي، «يا

بذلك؟» «أتعرتف
وبدا املعتاد، من أكثَر شعثاءَ البُنية شعره كتلة بَدت متصلبًا. كرسيِّه يف فوريل استقام

الشديد. عبوسه بفعل مىض وقٍت أي من رصامًة أشدَّ الجامد وجهه
جوليان؟» يا الجحيم بحق تقصد «ماذا

إجراء تحاول أو تُجري أنك يف للشكِّ تدفعني أسباب لديَّ أنني «أقصد جوليان: أجابه
فوريل.» يا للبالد عدوٍّ مع رسية اتصاالٍت

غضبًا. عيناه واشتعَلت فوريل. أصابع بني به ُممَسًكا كان الذي الغليون ساق انكرس
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قدَمني عىل الوقوف أستطيع كنت «لو وأضاف: جوليان!» يا لك «تبٍّا قائًال: صاح ثم
القذرة.» الرتَّهات هذه بمثل والتحدِث هنا إىل املجيء عىل تجرؤ كيف رأسك. لهشمت
لتوي؟» قلتُه فيما الحقيقة من يشءٌ هناك «أليس صارمة: بنربة جوليان سأله

واحدة.» كلمة «وال
تان الحادَّ وعيناه األريكة عىل منتصبًا يجلس فوريل كان بُرهة. الصمت جوليان التزم

الغضب. شدة من تلمعان
جوليان.» يا منك تفسريًا «أنتظر قال: ثم

بالرصاص، قتيًال أُرِدي الذي الرجل رفيقة إن عليه. «ستحصل رسيًعا: الرد فجاءه
إىل اضُطررت وقد والدي. منزل يف ضيفًة تحلُّ اللحظة، هذه يف الرشطة عنها تبحث التي

أمرها.» افتضاح من ألُنقذها الكذب
امرأة؟» «أهي الهثًا: فوريل قال

الرسالة تلك ُمرِّرت والتي املشمع، الصياد معطف ترتدي كانت التي الشابة تلك «أجل!
لحيازتها تفسرٍي عىل ألحصل إليك بعثَتني لقد آبواي. كاثرين اآلنسة هي أمس ليلة إليها

الرسالة.» تلك
ذهوٍل تعبريَ وجهه عىل ارتسم تعبري أول كان لحظات. عدة تماًما صامتًا فوريل ظل
قد التحفز مشاعر كل كانت تحدث، وحني يفهم. بدأ أمامه. تتجىلَّ األمور بدأت ثم وحرية.

نربته. من اختفت
جوليان.» يا لحظًة األمر هذا يف أُفكر ترتكني أن «عليك فوريل: قال

تفسريًا.» إال أريد ما وقتك. «خذ
وأشعله. آخر غليونًا وعبَّأ الغاليني، حامل نحو يده ومدَّ ببطء. نفسه شتاَت فوريل جمع

حديثه. بدأ ثم
بعينها. الحقيقُة هي أمس من أول ليلة بشأن جوليان يا بها ثتك حدَّ كلمة «كل فقال:
الرجال من لجماعٍة أنتمي إنني الظروف. هذه ظل يف به أُقرَّ أن عيلَّ آخر اعرتاف يوجد لكن
العملية، الفعاليات من أيٍّ يف أشارك ال لكني أملانيا، يف لهم مشابهة بجماعة اتصال عىل
الجانبني، بني اتصاالٍت ثمة أن أعرف كنت بمنظمتنا. الخاصة اآلليات، عليه أُطلق ما أو
أمِس من أول ليلَة خرجت وقد محايدة. بلداٍن خالل من يحدث ذلك أن أتخيل كنت لكنني
محاوالت أي بوجود فكرة أدنى لديَّ يكن ولم بمهمتي. أقوم لكي عادي، إنجليزي كمواطن
كالمي عىل الدليل أن رأيي ويف بها. املعنيِّ باألمور يتعلق فيما هنا، إىل رسالة لتوصيل
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بوصفك وأنك، موقعي، إىل الوصول من منعي أجل من بُِذلت التي الجهود حقيقة يف يكمن
لهجوم.» تعرضت قد محيل، ليحلَّ عمٍد عن أرسلته يل بديًال
رجاءً.» أكمل اآلن، حتى كالمك عىل «أوافق جوليان: قال

إيرل ابن أنك من الرغم عىل تماًما، مثلك ووطني إنجليزي مواطن «أنا فوريل: فأكمل
يف عقالء رجال ثَمة تحيز. دون من يل تُنصت أن بَد ال الحرب. يف قاتلَت وأنك مالتينبي
هذه بشأن الحقيقة نحو طريقهم يتلمسوا أن يُحاولون النخاع، حتى وطنيون وهم إنجلرتا،
التواصل حاولنا ولو نفسه. النهَج يتبعون أملانيا يف عقالء رجال وثَمة الدامية. التضحية
مع اتصاًال أو خيانة يُعد ال رأيي يف هذا فإن العالم، إصالح أجل من بعض، مع بعضنا

عليه.» املتعاَرف باملعنى عدوة دولة
التواصل هو به لالعرتاف استعداٍد عىل أنت الذي الذنب إن «فهمت. قائًال: جوليان تمتم

أملانيا.» يف االشرتاكي والحزب العمال حزب أعضاء مع
تتحدث ال ذنب. بأي االعرتاف بصدد «لست القديمة: رشاسته من بيشء فوريل فأجابه
يمكن ال سجيَّتك. عىل كن هذا. من دعك جوليان. يا إليها ينتمي التي والطبقة والدك مثل
بكلماٍت تشدَّقوا لقد أيًضا. تُنهيها أن بالدك لحكومة يمكن وال الحرب. يُنهوا أن للوزراء
أقول أنني سيخربك ستينسون. اسأل ينبغي. مما أكثَر بالتزاماٍت وتعهدوا البداية. يف رنانة
من آالف عدة أو مئات عدة العالم تُكلف يوم وكل واستمرت الحرُب نشبت وهكذا الحقيقة.
بد ال هباءً! وذهب الرجال وعقول جهٍد من ضاع كم يعلم وحده والرب البرشية، األرواح
أن للشعب بد فال الساسة، يوقفها لم وإن جوليان. يا أخرى أو بطريقة الحرب تتوقف أن

يوقفها.»
ما.» يوًما الشعب يف ثقته رينزي وضع لقد «الشعب. األىس: من يشءٍ يف جوليان كرَّر
إلهي!» يا فليسهنا؛ رينزي أما حق، عىل اليوم الشعب فرق. «هناك قائًال: فوريل احتجَّ

األمام. إىل واتَّكأ األفكار. من آخَر حبًال متتبًعا فجأة، توقف ثم
آبواي؟» اآلنسة عن ماذا بعد. فيما الرسائل تلك مصري عن سنتحدَّث «اسمع، وقال:
باعتبارها أمِس ليلة القبضعليها يُلقى أن وشك عىل آبواي اآلنسة «كانت جوليان: قال
املربر، وغري الغبيِّ ترصفها عواقب من حمايتها أجل من بُوسعي ما كل فعلت وقد جاسوسًة.
لكنني فوريل، يا تلك منظمتك عن يشء أي أعرف ال وقناعاتي. مبادئي كلَّ بذلك مخالًفا

كهذه.» بمهمٍة تضطلع أن لفتاة سمحتم ألنكم األوغاد؛ من مجموعٌة أنكم أرى
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كالمه. مع تضامنًا فوريل عينا ملعت
أفكر حني خزيًا أشتعل إنني جوليان. يا جبانًا ترصًفا ذلك «كان إياه: مؤيًدا وقال
الرسية للخدمة فرًعا لدينا إن املسألة! بهذه صلًة يل أن تُفكر ال عليك باهلل لكن األمر. يف

له!» تبٍّا املسئول. هو فني الحقري ذلك إن األمور. تلك برتتيب يضطلع
يف كهذا حرشًة «أتُرشكون وأردف: السالم!» إىل الداعي فني، «نيكوالس جوليان: صاح

جماعاتكم!»
هذه يف أمامي القاسية الصفة هذه عليه تُطلق أن يُمكنك «ال قائًال: فوريل تمتم

الظروف.»
التي الربقية كانت فني. «نيكوالس جديد: وميٌض عينَيه يف ملع وقد اسَمه جوليان كرَّر

إذن!» الرئييس الخائن فهو إذن! إليه مرَسلة للرقابة أخضعتها
خيانة أي وجود أُنكر أنني رغم األمر؛ هذا يف ضالع فني «نيكوالس فوريل: فأقر

إطالًقا.»
ُقتل الذي األملاني الشعر ف مصفِّ عن وماذا الهراء! هذا من «دعك قائًال: جوليان ردَّ

الصباح؟» هذا
طريقة بشأن جميًعا فني خَدَعنا لقد استخداُمه. الخطأ من «كان قائًال: فوريل اعرتف
آبواي اآلنسة إخراج من ستتمكَّن هل جوليان. يا يل أنِصت لكن ببعض. بعضنا اتصالنا

الورطة؟» هذه من
بالفعل.» كذبُت ألنني الورطة؛ هذه يف نفيس أنا فسأقُع أفعل لم «لو جوليان: أجابه
أي حدث ولو تكلُّف. من به تتَّسم ما كل رغم جوليان يا نبيل رجل «أنت فوريل: قال

فني.» عنق فسأدقُّ الفتاة، لتلك يشء
بحوزتها. ليست تُدينها التي فالوثيقة الراهن. الوقت يف آمنٌة أنها «أظن جوليان: قال

االعتقال.» لخطر معرَّضًة كانت حني منها أخذتها لقد
بها؟» ستفعل «ماذا

إىل سأذهب ذلك. بشأن شكٌّ لديك يكون أن ينبغي «ال جأش: رباطة يف جوليان ردَّ
املعنية.» للسلطات وأُسلمها غًدا املدينة

حيلة. قلِة يف فوريل إليه ونظر يتحدث. كان بينما جوليان نهض
رجل!» يا السماء بحقِّ الحقيقة ترى أجعَلك أن يل «كيف متأوًها: وقال
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اللحظة، تلك يف كان الذي جوليان، وجه عىل الشتاء شمس من رقيق شعاٌع وقع
نيكوالس اسم ذكر أن يبدو الجامدة. األرستقراطية مالمحه يف والده وجه يُشبه وللعجب،

تحوًال. فيه أحدث قد فني
ألحاول. أكن لم صداقتنا، وألجل فوريل، يا مكانك كنت «لو نُصح: بنربِة جوليان قال

فعله.» أنتوي عما يثنيني أن شأنه من اآلن اعتبار أيِّ من ما
أيِّ دون من الزائران ودخل الباب. عىل طرٌق أعقبه الخارجي، املزالج رفع صوت جاء

الباب. عند واقَفني وكاثرين ستينسون السيد كان تكلُّف.
النهوضعىل محاولة عن فوريل وأثنى جانبًا التكلف أوجِه كلَّ ستينسون السيد ى نحَّ

الحال. يف لتحيَّتهما قدَميه
الزيارة هذه مثَل لنا تغفر أن آُمل فوريل. يا رجاءً تُقم «ال يُصافحه: وهو متوسًال وقال
قادمة أنها أخربَتني وحني البحر إىل طريقي يف وأنا آبواي باآلنسة التقيت لقد الرسمية. غري

أرافقها.» أن يف استأذنتها لزيارتك،
أتوقعه.» أكن لم رشٌف زيارتك سيدي. يا بك «مرحبًا وود: كياسة يف فوريل ردَّ

أدرك ملا اللطيف، حديثَه ستينسون السيد وواصل منهما، لكلٍّ بكريس جوليان جاء
التوتر. من حالة وجوَد َحْدسه خالل من

للغاية. شائٍق جدال، باألحرى أو حديث، يف منخرطني آبواي واآلنسة أنا «كنت فقال:
عليه أطلق ما إىل ينتمي كَليكما إنَّ فوريل. يا تماًما نفَسها تفكريك طريقة تتبع أنها أرى

اثني.» النفَّ الساسة جماعة
التشبيه. ذلك عىل بشدة كاثرين ضحكت

أصدقاءهم. يعرفون ال الذين ألولئك صارخ نموذج ستينسون «السيد قائلة: وأشارت
يف واإليثاريني املفكرين كل لدى َقبوًال ما يوًما ستَلقى أفكارنا بأن نؤمن فوريل والسيد أنا

العالم.»
شبه بصورٍة منشغلون فهم التفكري. إىل الناَس تدفع أن رهيبة ملهمٌة «إنها فوريل: قال

آخر.» يشء بفعل دائمة
«أتعلم واستطردت: األرستقراطيون!» «وهؤالء إىلجوليان: تبتسُم وهي كاثرين أردفت
بتأثريهما يتعلق فيما مريعتان وإيتون أكسفورد جامعتي إن بذلك. تُفسدهم إنجلرتا يف أنك

النقانق.» لصنع آلٍة يف الخام املوادِّ بوضع أشبه األمر الشباب. عىل للفكر املقلِّص
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لقد الصباح. هذا ا جدٍّ قاسية آبواي «اآلنسة تنقطع: ال التي ظله ة بخفَّ ستينسون قال
الحادث لهذا تتعرض أن املؤسف من مًعا. سرينا طوال ومبادئي سياستي تُهاجم ظلت
الزائدة املغامرة روُح لوال هنا كنُت حني نلتقَي أن علينا ينبغي كان أننا أعتقد فوريل. يا

بها.» تتحىلَّ التي
وابتسم. خاطفة نظرًة جوليان إىل فوريل نظر

كثريًا.» وجودي يُحبذ ال فمضيفك سيدي. يا كثريًا هذا من واثًقا «لست وقال:
عن كهذا ناءٍ مكان يف وجوٌد السياسية للتحيزات «وهل ستينسون: السيد تساءل

موطنها؟»
ما.» نوًعا رجعيٌّ والدي أن «أخىش معرتًفا: جوليان قال

إىل ملتفتًا وأردف تحيزاتكم.» بفعل ومتحجرون رجعيُّون «جميعكم فوريل: فقال
كنا حني نفسه حن الصَّ من مًعا الَعشاء تناولنا ألننا إال يتحملني ال أوردين «فحتى كاثرين:

السامي.» اللورد املستشار منصب نَشغل أن بشأِن قراًرا نتخذ
«صديقنا قائًال: سيجارة ويأخذ الطاولة عرب األمام إىل يميل كان بينما فأفىضجوليان
الطبقة عن الكثريَ الهراء من ويكتب التحيزات. من الكثري ولديه باللباقة، يتمتع ال فوريل
نُبالءنا!» «اطردوا بعنوان كان طويل، وقٌت عليه يمرَّ لم له مقاًال أتذكر األرستقراطية.
أن أبي من تتوقع أن يمكنك ال لكن ببساطة، األمر يتقبَل أن مثيل صغري بابٍن بأس ال
يف ُولد أنه رأيي ويف السياسية. مبادئه عن مرتدٌّ أنه أومن أنني ذلك إىل أضف يتقبله.

الضيقة.» األوساط
قرية يف أحذية ُمصنِّع والدي كان هنا. مخطئ «أنت قائًال: ارتياح يف فوريل زمجر
أمواًال يل ترك ألنه املحامني؛ نقابة إىل االنضمام الختبارات وتقدمت الريفية. ليسرتشاير

باملناسبة.» معظَمها بدَّدُت أنني يبدو طائلة،
سادته.» إلصالح اليوطوبية املخططات األساسيف يف «بدَّدتَها جافة: بنربٍة جوليان قال

سنٍّا.» األصغر املعاقني لألبناء ة ِمصحَّ أعرف كنُت «بالتأكيد فوريل: اعرتف
اآلنسة أمام باأللفاظ نرتاشق أن األدب من ليس هدنة. «أطلب قائًال: جوليان فاقرتح

آبواي.»
حرفيٍّا هنا يل وصلت لقد للسالم. حقيقيٍّا معبًدا هذا يل «يبدو ستينسون: السيد قال
مهنتي أضعُت قد أنني قاطعة شبه بصورة آبواي اآلنسة يل أثبتَت وقد أربع. عىل زحًفا

ديمقراطي.» كقائد
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حديثهما إثارَة ذهنها إىل أعادت وكأنها بَدت كلماته أن غري توبيخ. نظرة إليه نظَرت
عىل مرت حقيقية جدِّية من ومضة بفعل وجهها وتحول ِقَرصه. عىل محفًزا كان الذي
النافذة عرب الداخل إىل طريقه شق شتوية، شمٍس من شعاٌع بدا مثلما رسيًعا قسماتها
امَلْجدول الثقيل البُني اللون ذي شعرها خصالت بني الذهب من خيوًطا وجد وقد املفتوحة،

ملهمة: شبه بنظرات مفعَمتنَي عيناها وكانت بإحكام.
عىل أتجرَّأ لم أنا معي. منصًفا ستينسون السيد يكون ما «نادًرا متذمرة: وقالت
تكون أن ينبغي للشفقة. مثريًة تبدو هنا األشياء بعَض هناك لكن السياسية، حنكته انتقاد
للمال ليس كذلك. وحكومتكم بذلك، تعرتف قوانينكم العالم. يف للديمقراطية مثاًال إنجلرتا
إىل حتى ليصل العامل أمام مفتوٌح فالطريق النجاح. تحقيق أجل من رضورٌة األصل أو
الشعب قضية فيه تُعَرض بلد من ما هذا. من يشء أيَّ تُطبقون ال لكنكم الوزراء. مجلس
تَرف يف نفسها عىل تُحافظ برجوازية طبقًة لديكم إن هنا. من أكثَر وسيئ مخجل نحٍو عىل
فمها وفتِح بالرصرصة تكتفي العمالة وتلك لديها، تعمل التي العمالة بواسطة إقطاعي شبه
انعدام بسبب هذا وكل الثمر. أفضل عىل تحصل أن ينبغي أنها حني يف الديدان، عىل للتغذِّي
كلٌّ إيفانز. وتوماس فني ونيكوالس كروس وفينياس ساند ديفيد أمثال فيخرج القيادة.
يف العاملني … املهنة تُمثلون أنتم تُمثلونها. ال لكنكم العاملة، الطبقة يُمثِّل أنه يعتقد منكم
يف البالد هذه بحكم االحتفاظ يف يرغبون الذين الرجال أولئك منكم يسخر كم بعينها. مهنٍة
ذلك وبعد الحكومة، يف ويضعونه ارتفاع، ألعىل يصعد ملن العون يَد يَمدُّون إنهم حوزتهم!
يمنحونه وربما العظماء. بني مكانه وجد لقد األبد. إىل منه انتهت قد العاملة الطبقة تكون
بال تماًما انتهت قد فالقضية إليه بالنسبة لكن «ليدي»، لقب زوجته ويمنحون «سري» لقب
محله.» ليحلَّ ويرتقي آخر رجل يكرب حني يف أخرى، أعوام عَرشة تضيع وهكذا رجعة.

يف العام الجو بشأن ما خطب ثَمة تماًما. محقة «إنها قائًال: كئيبة بنربة فوريل أقرَّ
ارتقى العاملة للطبقة ينتمي رجٍل لكل كارثيٌّ أنه ثبَت الذي للسياسة، الداخلية الحياة
يرى إنه فقط. أسابيع بضعة قبل نفِسه األمر عن فيسك بول كتب لقد شأنه. وعظم
به. نحتفظ زلنا ما الذي بسياساتنا املحيط العامِّ االجتماعي الجو يف يكمن الخطب أن
مالبس نُلبسه حتى الشعب رحم من مولود ماهر رجل عىل أيديَنا نضع أن نلبث فال
منه وننتظر فعلها، يعتَْد لم أشياءَ ليفعل والحدائق، العشاء حفالت يف ونُقدمه املومياوات
األمر.» هذا يف قاتل يشء ثَمة شيعته. من ليسوا أناس بني شخصيته ِسمات عىل يُحافظ أن
العمال حزب أن تدَّعون جميًعا أنكم تعتقدون «أال قائًال: جافة بنربة ستينسون اقرتح

التقدير؟» يستحقُّ الذي الوحيد السيايس الحزب هو
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إىل تذهب أن أتُحب املهيمن. الحزب لصار الحقيقية، قوتهم عَرفوا «لو كاثرين: قالت
أمامهم؟» مقاعدك أجل من وتُقاتل اليوم االقرتاع صناديق

الحرب. أثناء عامة انتخابات ال واحد: أمر عىل أجمعنا لكننا هللا! «معاذ قائًال: فصاح
وكوَّنوا الراديكاليون، وحتى والليرباليون النقابيون اندمج إذا إطالًقا أندهش لن بعدها،

واحًدا.» حزبًا
العمال.» حزب «ليُحاربوا متجهًما: فوريل قال

أظهروا أنهم تتذكر أن بد ال عظيمة. إنجلرتا عىل للحفاظ «بل ستينسون: السيد رد
حتى العمال حزب عنه أفصَح برنامج أو مخطط بأي يتعلق فيما منازع بال شديدة أنانية
واعتماد البحار. عرب ضخمًة مصالَح إلنجلرتا إن آخر. بلد أي يف أو البلد هذا يف سواءٌ اآلن،
العاجل.» القريب يف كارثة يجلب أن شأنه من الحكم أشكال من كشكٍل الرعية مجلس

واقًفا. نهض ثم الساعة إىل جوليان نظر
الغداء.» موعد بشأن صارٌم والدي لكن لكم، أتعجَّ أن أريد «ال وقال:

جوليان. إىل ستينسون السيد والتفت جميًعا. فنهضوا
عند بكما «سألحُق وأضاف: آبواي؟» اآلنسة مع سبقتَني «هال متوسًال: له وقال

قليًال.» فوريل إىل أتحدث أن أريد األهوار.
الذي الوعر الدرب عىل املواجهة البوابة من وعَربا الريفي الطريق ورفيقته جوليان عرب

تقريبًا. البحر إىل يُؤدي كان
إىل بالنظر اإلنجليزية، العمالة بقضايا للغاية مهتمٌة أنِت آبواي، «آنسة جوليان: قال

فقط.» إنجليزية نصف أنِك
قضايا إن اإلنجليزية. العاملة بالطبقات فقط مهتمًة «لسُت صرب: نفاِد يف ردَّت

املحدود.» نطاقي يف وأؤيده أُنارصه ما هو بأكمله العالم حول الشعوب
اإلصالح لقضية جيد بنموذٍج ليست بالدك «لكن قائًال: اليشء بعَض خجٍل يف تابع

االجتماعي.»
عليه. ترد وهي واستياء سخط رعشُة صوتها نربِة يف َرست

يُسفر أال حتميٍّا كان إنه حتى رهيب، قمع من عديدًة قرونًا بالدي عانت «لقد فقالت:
غريَ تراه ما كلُّ سيختفي وتلقائيٍّا، الفوىض. سوى يشء عن األوىل، مراحله يف الفعل، ردُّ
مرة نفسها روسيا ستجد الوقت. بمرور ما، بطريقٍة مريًعا أو حتى خبيثًا أو منطقي
وستكون الكربى، املشكلة حلَّت قد ديمقراطيتها ستكون عاًما عرشين غضون ويف أخرى.

العالم.» يف والرئيسة األوىل الجمهوريَة هي روسيا
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للغاية.» سيئ نحو وعىل جميًعا روسيا تخذلنا األثناء، هذه «يف قال:
أعظم من واحدًة ترون «إنكم وأردفت: اإلنجليز!» أيها أنانيون، «لكنكم قائلة: صاحت
به تمر ملا السلبي التأثري مدى سوى يشء يف تُفكرون وال عصيب، بوقت تمر العالم يف األمم
من لكن الوقت. هذا مثل يف اليشء هذا لحدوث باألسف يشعر روسيا يف مفكِّر كل إن عليكم!
نحوكم، التزام أيُّ الرويسِّ للشعب يكن لم الحقيقة. تُواجهوا أن اإلنجليز أيها لكم األفضل
يُمارسها التي املشئومة الخدعة تلك هي إنما بتحالف. معه ترتبطون من هو يكن ولم
محاولٍة يف عازلة، دول وبناء رسية، وتفاهمات اتفاقيات عقد من األوروبيني الساسة كل
تحت الخداع ممارسة الوقت َطوال محاولني ألنفسكم، الخريطة من قطعٍة الستقطاع منكم
الشعوب. إرادَة يوًما الحرب تكن لم بالحرب. تسبب ما ذاك بالدبلوماسية. يُسمى ما مظلِة
الشغب إثارة يف الفرنسية الحكومة أدوات رومانوف، وآل هوهينتزولرن آل سببها كان بل
االحتفاظ مع الجميع، من استفادٍة أقىص لتحقيق الغبية الخرقاء وجهودكم والقالقل،
لها.» نهاية سيَضعون من هم لكنهم الحرب، هذه الشعوُب تُشعل لم املستقل. بوجدانكم
بينما األخرية، كلماتها يف يُفكر جوليان أن واضًحا وبدا دقائق، بضَع صمت يف سارا
سحابة زالت وقد الرضا، عن مبهج حيس بتعبرٍي املالح القويَّ الهواء تستنشق هي كانت
مغلقتنَي. شبه وعيناها قليًال، للخلف مرتميًا رأسها وكان وجهها، عن واالكفهرار الضيق
املربَّعة املقدمة ذي حذائها من تماًما، الريفية البيئة يُناسب ما الثياب من ترتدي كانت
مثالية، بصورة َلني املفصَّ والتنورة واملعطف مميز، بشكل محتفًظا بدا ذلك ومع الشكل،
التي العفوية بالرشاقة تسري كانت واحدة. بريشة ازدانَت التي األنيقة الصغرية القبعة إىل
األماكن تجتاح كانت التي الريح عصفاِت أو الطريق بعوائق عابئٍة غريَ الريايض، بها يسري
إىل تتحول كانت والتي االزدياد، يف آخذًة قوتها كانت التي النسمات حتى لكن السبخة،
بمثقال ولو وجنتَيها لتخضيب القوة تمتلك أنها تبُد لم األفق، خط من اقرتبا كلما عاصفٍة
قبل البحر إىل ينظران ووقفا الطويل اللسان إىل وكاثرين جوليان وصل الُحمرة. من ذرة

ثانية. الحديث تُعاود أن
سيد يا أمس ليلة للغاية معي كريًما «كنَت اليشء: بعَض مفاجئ نحٍو عىل قالت

أوردين.»
َدينًا.» أرد «كنُت إياها: مذكًِّرا فقال

الشخص ذلك أن ا حقٍّ أعتقد األمر. ذلك يف ما َخطبًا ثَمة أن «أعتقد قائلة: فأقرَّت
بذلك.» سمحُت كنُت لو سيقتلك كان مؤقتًا معه التعاون عىل أُجِربُت الذي البغيض
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تماًما، واضح غري بشكل رأيته لقد معِك. االتفاق إىل «أميل كالمها: عىل مصدًقا فقال
والرش.» اإلجرام من القدر بهذا مالمح ذي شخص عىل قط تقعا لم عينيَّ لكن

تخالصنا.» فقد «إذن فقالت:
ردُّه.» عيلَّ يزال ال جانبي من صغريًا َدينًا ثَمة «لكن

التعارف صلة عىل أفرضها قد التي والضغوط املتطلبات كمِّ تحديد يمكن ال الواقع، «يف
بيننا.» التي

«تعارف؟» ا: محتجٍّ فقال
صداقة؟» عليها تُطلق أن «أتحب

لُرتضيني.» الصداقة حتى تكن لم للغاية، قصري وقت «قبل : برتوٍّ فقال
«واآلن؟»

األلغاز.» أحب «ال
من نفسك تُخلص أن يمكنك «ولكن وأضافت: مسكينة!» من يل «يا د: تتنهَّ وهي قالت
ُحزمة أستعيَد أن اآلن اآلمن من سيكون أنه أعتقد الغداء. بعد شئت متى منها واحد عبءٍ

الرسائل.»
ذلك.» أعتقد «أجل، بطيئة: بنربة إياها موافًقا قال

يف مًعا ينعقدان الرفيعني حاجبَيها جعل فيه شيئًا رأت وجهه. إىل نظرها رفعت
خفيفة. تقطيبة

الغداء؟» بعد إياها ستعطيني «هل قائلة: سألته
ذلك.» أعتقد «ال بهدوء: ردَّ

فقط. الوقت بعَض عليها مؤتمنًا كنَت «إنما بسوء: منذر هدوء يف إياه ُمذكِّرًة قالت
ني.» تخصُّ إنها

أن املحتمل من والتكتم الرسية من الشكل بهذا تسلُّمها يتم وثيقًة «إن قائًال: ح فرصَّ
إليِك.» أُعيدها ألن نية لديَّ وليس خيانة. عىل تدل وثيقًة تكون

إىل النظر اسرتَق حني جوليان واندهش لحظات. بضَع صمٍت يف بجواره سارت
مصحوبًا غضبًا يحمل كان لكنه االعتيادية، الغضب أمارات من أيٌّ به يكن فلم وجهها.
بيدها يده أصابَع ملست هائًال. جهًدا تُكلفها عليه السيطرة محاولُة كانت شديد، بشحوب
كالثلج. باردًة جوليان ووجدها دَرجي، مرًقى عىل تخطو كانت بينما القفاز من العارية

تالشت. وقد املتوقع غري عىل املشمس الصباح ذلك بهجة كل وبدت
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أطلُب الحد. هذا إىل ضيَقك أثار قد قراري أنَّ آبواي آنسة يا «آسف تواضع: يف فقال
فهال أجلك. من بالفعل كذبُت وأنني تقليدي، إنجليزي رجل مجرد أنني تتذكري أن منِك

موضعي؟» يف نفسِك وضعِت
باتجاه ينظران ووقفا الُعشب، عليها ينمو التي الصغرية الرملية التلَّة تسلَّقا قد كانا
رأسها كاثرين رفعت تالىش. وقد وجهها يعتيل كان الذي الغضب كلُّ بدا وفجأة البحر.
وقد الصغرية شفتَيها التواءُة وبَدت بعينَيه، بلمعانهما الناعمتان البُنيتان عيناها وتالَقت
التي العقالنية الشديدة املرأَة تلك تعد لم تماًما. وجهها تعبريات يف ا تامٍّ تحوًال أحدثَت
من والحنق الغضب يتملَّكها التي املتواطئة املاكرة املرأة تلك تعد لم كربى، قضيًة تُنارص

مغناجة. جذابة أنثى إىل وكلية فجأًة تحولت بل للفشل. احتماٍل أي
غامرت فِلَم الحس، متبلَد غبي تقليدي إنجليزي رجل مجرد كنَت «لو هامسة: قالت

الحديدي؟» الرجل أيها بالسبب أخربتَني هال أجيل؟ من وأمنك برشفك
الذي التحذيَر ذلك رافضًة رصاحًة، وجهه يف تبتسُم كانت أكثر. نحوها جوليان انحنى
أدنى دون شفتَيها يف وقبََّلها نحوه ضمها صمت، ويف فجأًة ثم املتقدتان. عيناه لها تُوجهه
املشهد ذلك تذكُّر يُحاول كان حني ذلك، بعد ظن إنه بل اعرتاًضا. تُبِد لم منها. مقاومة
وليست شفتيها؛ أعتق َمن هو كان ُقبلته. بردِّ قامتا قد شفتَيها أن الغريب، امللتهب العاطفي

مأساة. بمثابة كان حدث ما أن يعرف كان فهم. أنه غري تُقاوم. كانت من هي
التلة. من اآلخر الجانب من ستينسون صوُت جاءهما ثم

أحبُّ ال فأنا أوردين. يا املستنقع من املزرية املنطقة هذه عرب الطريق وأرني «تعاَل
املضللة.» الخرضاء الحشائش هذه

أن قبل «انظر أو للساسة» ِرشاٌك «هذه قبيل من غاية بال بعباراٍت جوليان فتمتم
حيث إصبعي اتبع فقط سيدي. يا البقعة تلك تجنُّب يف تماًما ُمحق «أنت وأردَف: تخطَو».

أشري.»
نحوهما. بصعوبة طريقه ستينسون شقَّ

البحر منظر باستثناء لكن هول، ذا إىل مختًرصا طريًقا هذا يكون «قد قائًال: وصاح
الصعود عىل ساعدني الرئيس! الطريق أُفضل كنت أنني أعتقد الرائع، العليل الهواء وهذا

هنا؟» من بالقرب أمس ليلَة األمر ذلك يحدث ألم أوردين. يا
نتحدث آبواي واآلنسة كنت بالتحديد. البقعة هذه «يف كالمه: عىل ًقا مصدِّ جوليان فقال

للتو.» عنها
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تتحرك ولم البحر. إىل وتنظر إليهما ظهرها مولية واقفًة كانت نحوها. كالهما نظر ثم
اسمها. ذكر عند حتى

مخيفة بقعة أنها رأيي «يف فقال: مبالًغا اهتماًما يُبدي أن دون من الوزراء رئيس علَّق
وهذا الغداء، بشأن تحذيرك أنَس لم أوردين؟ يا هنا من املنزل إىل نصل كيف الليل. أثناء

ِمرصاَعيها.» عىل شهيتي يفتح العليل الهواء
مدخل حتى سيدي، يا امليل أرباع ثالثة قرابة مسافة التلة هذه قمة طول عىل «سنسري

هناك.» امليناء
«ثم؟»

املائدة غرفة عند فعليٍّا بك وسأرسو بالبنزين، يعمل زورق «لديَّ موضًحا: جوليان قال
أخرى.» دقائق عرش غضون يف

ذلك! فوريل مايلز غريب رجل من له يا إذن. «لننطلق حيوية: يف ستينسون السيد قال
آبواي؟» آنسة كذلك أليس لِك، مقرَّب صديق إنه

سريها يف وكانت مؤخًرا»، األشياء من الكثري منه رأيت «لقد السري: مواصلة أجابته
يزال ال كان وجهها لكن بجوارها، ويصريَ الُخطى يُالحقها كي لستينسون مجاًال تُفسح
رجٌل أنه رأيي يف املشوشة؛ األفكار من الكثري يملك رجل «إنه اليشء. بعض عنه متحوًِّال

املهنية.» حياته إفساد شفا عىل
الحكومة.» يف منصبًا عليه عَرضنا «لقد متأمًال: ستينسون قال

األثناء تلك يف وكانت لريفضذلك»، اإلدراك من يكفي بما يتمتع كان أنه «أعتقد قالت:
قائلة: وتابعت جوارها. إىل له مكاٍن اتخاذ من جوليان بذلك مانعًة اليمني، إىل ببطءٍ تتحرك
التي النقيصة تلك اإلنجليز، الرجال من الكثري يف أجدها التي النقيصَة فيه أجد ذلك «ومع
محبني حتى «أو بربود: وأضافت عظاًما»، جنوًدا أو دولة رجاَل يُصبحوا أن من تمنعهم

ناجحني.»
النقيصة؟» تلك «وما جوليان: سأل

ستينسون السيد بذراع أمسكت ثم شيئًا. تسمع لم وكأنها بَدت صامتة. كاثرين ظلت
فوقهم. الهواء مع ينجرف أبيضضخٍم نورس طائر إىل وأشارت

أجل من عام ألَفي قرابَة املفكِّرين نحن انتظرنا فقد النموذج، هذا يف «بالتفكري وقالت:
الطائرة!» اخرتاع
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من مبكِّر وقت يف أُعدَّت لخطط مبارشة الغداء بعد هول ذا صغريٌة صيد مجموعُة غادرت
حتى ثانيًة كاثرين جوليان يَر لم لذلك العرص. من متأخرة ساعة حتى تعد ولم اليوم،
ثوبًا ترتدي وكانت العشاء، موعد عن اإلعالن من قليلة دقائق قبل االستقبال غرفة إىل دلفت
وترتدي اللؤلؤ من بديع بعقد عنقها وتزين باهت، أزرق بلون الحرير من رائًعا مسائيٍّا
استبدال كان بالعبقرية، يتمتعن الالئي النساء كل حال هو وكما روسيٍّا. غطاءً رأسها عىل
بدا فقد أيًضا. سلوكها يف مواٍز تغريُّ إىل يشري مسائي ثوب وارتداء بالكامل لثيابها كاثرين
تالىش. وقد السابق اليوم مساء يف أبدته الذي ما حدٍّ إىل والهادئ لالهتمام املثري أسلوبها
عواصم بكل صميمة معرفًة فأظهَرت العشاء. مائدة عىل الحديث عىل كاثرين هيمنَت
مع شخصيًة ذكرياٍت وتبادلت واألهمية. الحيثيَّة ذوي من حرصلها ال وبشخصيات أوروبا
هاناواي السيد مع وكذلك روما، يف اإلنجليزية بالسفارة ملحًقا كان الذي شريفينتون اللورد
عن طريفة بطريقة تحدثت فيينا. يف السفارة أول سكرتري منصَب يَشغل كان الذي ويلز
حماس بكل أسهبَت لكنها الفنون، فيه درَست مكان أوَل كانت يبدو، فيما التي، ميونيخ،
للمدن الرائعة الزاهية الناعمة األلوان وعن إسبانيا، إىل أسفارها عن الحديث يف الفنان،
منها ملسات أظهرت التي الجاذبية من تماًما تخلَصت وكأنها كاثرين بدت فيها. الجنوبية
من خرَجت لقد وهدًفا. غاية تحمل التي الجادة الشابة تلك تعد لم السابق. اليوم مساء يف
بكل تحكم بالعالم، دراية وعىل متألقة أنيقة شابة ملكة إىل فراشة، إىل وتحوَّلت رشنقتها
والِفطنة الجاذبية موهبتَي خالل من بل مكانتُها، لها تمنحها التي بالغطرسة ال سهولة،
أن ذلك قليًال؛ إال جوارها إىل وجوده من استفادًة جوليان يُحقق لم بهما. ُحِبيَت اللتني
يف خلَقته الذي العام الجوَّ أن وبدا آخرها. إىل أولها من عامًة كانت األمسية تلك يف املحادثة

غادرت. أن بعد حتى باقيًا ظل الغرفة
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شابة إنها قبل. من صحيحة بطريقة آبواي اآلنسة أفهم «لم قائًال: األسقفُّ ح رصَّ
عادية.» غري بصورة ذكية

شريفينتون. اللورد معه اتفق
تكون أن لها ينبغي كان كما الليلة أمامكم آبواي كاثرين ظهرت «لقد موضًحا: فقال
مبكًرا ذهنها اتَّسع لقد واالشرتاكية. الفن الظهور؛ عىل املتناوبتان الغريبتان الرصعتان لوال
من صغرية جماعة إىل حظها، لسوء ت، انضمَّ تقريبًا، الصبا مرحلة يف كانت وحني ا، جدٍّ
واآلخرون سيبرييا يف اآلن هؤالء معظم عليها. التأثري بالُغ لهم كان الالمعني، الروس الشباب
من األول اليوم يف توبولسك من أُحرضت قد كاتينسكي، آنا وهي هؤالء، أحد كان اختَفوا.

متوَّجة.» أمرية وكأنها الثورة أيام
َحِظيت بما آبواي، كاآلنسة شابة تُنارصامرأة أن الغريب «من وعظ: بنربة اإليرل فقال
القادة.» كثرة بلعنة بالفعل املبتىل ذاك، الغوغائي العمال حزب قضيَة ومواهب، نشأة من به
عن إما تبحث ما دائًما فإنها ما، قضيًة تنارصاملرأة «حني ويلز: هاناواي السيد فقال
الشعب قضية فإن بهم، تختلط ال دامت وما املشاعر. يخاطب يشء عن أو الجذابة األشياء
ويدَّعَي جميلة، عباراٍت يستخدم أن للمرء يمكن تُزكيها. التي األشياء من بالكثري تحظى

بالفعل.» األشياء من الكثري ويحقق املنطق، من معنيَّ قدٍر مع املثالية
مستهجنًا. كتفيه جوليان هزَّ

االزدهار خالل من بنا يُحدق الذي الخطر نبرص ال جميًعا أننا رأيي «يف ُمعلًِّقا: وقال
اليوم.» العمال يُحققه الذي الكبري
الطاولة. عىل األسقفُّ اتَّكأ

األسبوع.» هذا لفيسك قرأَت «هل وقال:
لن ضعيفة. ذاكرتي «إن وأردف: كالمه؟» من اقتبست «هل اكرتاث: بال جوليان سأل

عباراتي.» وكأنها اآلخرين بعبارات أنطق ما ودائًما سياسيٍّا. أصبح أن عىل أبًدا أجرؤ
تسري فالحرب حجته. بشأن تماًما محقٌّ فيسك «إن قائًال: ستينسون السيد ل تدخَّ
العماُل يتقاضاه فيما والفروقات الربجوازيني. من جديدة طبقة خلق اتجاه يف رسيٍع بإيقاع
خمسني يتقاَضون الذين املناجم كعمال ليسبالطويل، وقٍت قبل املشاكل يف ستتسبَّب املَهرة
جميًعا وهم ثمانية، أو جنيهات سبع يجنون الذين الذخرية صناعة وعمال شلنًا ستني أو

نفسها.» الطبقة من
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إال أبًدا ورًضا هدوء حالة يف إنجلرتا تكن «لم ل: املفضَّ خطابه يف مسرتسًال اإليرل قال
مستوياتها.» أدنى يف األجور كانت حني

واستطرد: أبًدا.» ثانيًة األيام تلك تعود «لن كئيبة: بنربة منذًرا ويلز هاناواي السيد قال
كامل. جيل طيلَة نائمني وزراؤنا وكان قوته. يُدرك بدأ االنتصار. لذة العامل ذاق «لقد
إيطاليا. يف رسية كجماعات تُعاَمل أن يجب كان الحديثة العمالية النقابات هذه أوىل إن
كيف جميًعا يتعلمون حني ذلك يعنيه سوف ما أتخيَّل يمثلونه! ما وإىل اآلن إليهم انظروا

حقيقيني!» قادًة العمال حزب يُفرز حني مًعا! يتحدون
األملانية؟» الديمقراطية يرشح أن ألحد يمكن «هل قائًال: رشفينتون لورد تساءل

األسبوع يُحاولرشحها االنتشار، الواسع الكاتب فيسك، «كان ستينسون: السيد أجابه
األمم بني من وحدها، أملانيا أن إىل حجته يف استند «ريفيو». جريدة أعداد أحد يف املايض
حس وهو — عليه أطلقه الذي االسم نسيت — إضافيٍّا ا ِحسٍّ أو إضافية صفة امتلكت كافة،
العسكرية. الخدمة من أجيال عنه واملسئول دمائهم. يف تجري متأصلة صفة إنه االنضباط.
بعينها، اتجاهات يف الفردي الفكر تشكَّل لقد واالتحاد. االنضباَط هو شعارهم يكون قد
ألن األوامر يطيعون األملان إن بعينها. مجاالت يف الفردية الجهود ص تُخصَّ مثلما تماًما
هذا أمام الصمود سيستطيعون كانوا إن ما هو الوحيد والسؤال بذلك. تقيض طبيعتهم

األمر.» يتخطَّوا أن إىل النهاية حتى ويستمرون — تاريخهم يف اختبار أقىس وهو —
مخطئًا كنُت إن لكن سيفعلون، أنهم أعتقد الشخيص، رأيي «يف ويلز: هاناواي قال
مقارنة نزهة مجرَد الفرنسية الثورة فستكون ذلك، تخطي من يتمكنوا لم أي ذلك، يف
األملاني، العقل من قومية فكرة إخراج أجل من الكثري يتطلب األمر إن األملانية. بنظريتها
فإنني لقادتهم، املجد تحقيق أجل من خداعهم تم كيف وبدقٍة بالضبط األملان فهم إن لكن

لهم.» سيحدث مما الشبان األملان النبالء أولئك عىل أُشفق الواقع يف
إىل التطرق إىل يوًما الصحافة يف مقاالتك قادتك «هل كياسة: يف األسقف سأل

جوليان؟» يا العمالية املوضوعات
للغاية.» مخفف نحٍو وعىل اثنتني، أو «مرة متواضًعا: رده جاء

أنهم أخربني اليوم. صباح فوريل مع شيق بحواٍر حظيُت «لقد الوزراء: رئيس قال
وملحة ماسة حاجٍة يف إنهم ُهويته. عن يُعلن كي فيسك بول املدعوِّ ذلك مناشدة يف يُفكِّرون

عنه!» يبحثون أين يعرفون ال أنهم الربَّ وأشكر قائد، إىل
يف لهم قائًدا يجدوا أن بالرضورة يتوقعون ال أنهم شك ال «لكن قائًال: جوليان احتجَّ
— يجدونه حني — فيسك يكون فقد «ريفيو»؟ جريدة يف يكتب الهوية مجهول مساهم
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فيسك» «بول يكون قد بل قط. مكتبه يربح ال أكاديمية عقلية ذا رجًال أو سبعينيٍّا، رجًال
المرأة.» مستعاًرا اسًما حتى
مقعده. من اإليرل نهض

رأيي ويف فيسك. بول املدعوِّ لذلك مقال أحدَث اليوم عَرص قرأت «لقد قائًال: وأعلن
يف بحقٍّ املؤثِّرة للُقوى الَفهم من بقليٍل ولو يتمتع وال للغاية، ورشير خبيث شخص أنه

الحكومة.»
باملعمودية. ابنه ذراع عىل ويُده الغرفة غادر عندما تتألألن األسقف عينا كانت

ِخطاب عن فيسك املدعو ذلك رأي نسمع أن فعًال املثري من «سيكون قائًال: له وهمس
األمالك!» ذوي حول اللوردات مجلس يف األخري أبيك

اململة. الربيدج للعبة تماًما مرضية غرِي أمسية انتهاء بعد إال كاثرين جوليان يَر لم
كانت خمسة أو شبان جنود أربعُة يتبعها الهثة، الصور عرض قاعة من كاثرين جاءت
أصابعها ووضَعت أدهشه اندفاٍع يف جوليان إىل فالتفتَت جديدة، رقصة خطواِت تُعلِّمهم

ذراعه. عىل
وأعطني ونتحدث، فيه نجلس أن يمكننا مكان إىل ُخذني «فضًال، ل: توسُّ بنربة وقالت

ألرشبه.» شيئًا
الجرس. وقرع البلياردو قاعة إىل جوليان تقدَّمها

نفسك.» أنهكِت «لقد فضول: يف إليها ينظر وهو قال ثم
يف الليل طوال الرقص اعتدت لقد ذلك. أعتقد «ال تقول: وأردفت ا؟» «حقٍّ أجابته:
متوترة.» أنني وأعتقد للغاية، َخْرقى الشبان هؤالء لكن سنوات. بضع قبل وروما، باريس
مياَه الخدم أحد أحرض إغماضة. نصف عينيها وأغمضت كرسيِّها يف كاثرين اتَّكأت
بضع غضون ويف ونَهم، بلهفٍة ترشب أخذت لجوليان. وصودا وويسكي طلبتها التي إيفيان
يشءٍ يف رفيقها إىل التفتت ثم به. تشعر كانت الذي اإلجهاد من تخلَصت أنها بدا لحظات

اإلرصار. من
سيد يا الرسائل أمر بخصوص أُحدثك أن بد «ال إرصار: عن تنم نربة يف وقالت

أوردين.»
أخرى؟» «مرًة

تُدرك أن بد ال موت. أو حياة مسألة يل يعني األمر أن نسيَت لقد ذلك. يف يل حيلَة «ال
إياها.» أعطني بالرشف. تتحىلَّ رجل وأنت إال. ليس عليها مؤتمنًا كنت أنك
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ذلك.» يُمكنني «ال
بها؟» تفعل عساك ماذا «إذن

الخارجية.» وزارة يف يل صديق إىل وأسلمها غًدا، لندن إىل معي «سآخذها أجابها:
عىل يؤثر أن شأنه من أفعله أو أقوله أن يمكن يشء من «أما انفعالية: بنربة سألته

قرارك؟»
مسئوليتي لكن بي، ويُؤثر انتباهي يُثري تفعلينه أو تقولينه «كليشء ببساطة: فأجابها
حصويل كيفية بشأن سأقول مما للخوف داعي ال املسألة. بهذه األمر يتعلق حني واضحٌة
اآلخر، الجانب وعىل عليه. تكوني أن أخىش بما أتهمك أن املستحيل من الرسائل. هذه عىل

مغامرتك.» بثمار م بالتنعُّ لك أسمح أن يمكنني ال
للعدو؟» جاسوسة تعتربني «أظنك لحظي: سكوٍت بعد قالت

ذلك.» أثبتِّ «لقد إياها: مذكًِّرا فقال
أما صحيح. فهذا — رشيكي باألحرى أو — مراقبي إىل «بالنسبة قائلة: اعرتَفت
وأملانيا.» إنجلرتا شعبَي من الرشفاء بني رشيف وسيط إنني صحيح. غري فهو يل بالنسبة
خالل من إال الحرب أثناء البلدين بني تواصل هناك يكون أن يمكن «ال قائًال: ح فرصَّ

الرسمية.» القنوات
الصغرية العنيف الغضب دفقات من واحدة ِخضمِّ يف كاثرين بَدت عيناها. ملعت هنا

األحيان. بعض يف تُباغتها كانت التي
تتحدث! أن يفرتض كما تتحدث … تتحدث «أنت قائلة: وجهٍد اندفاع يف وصاحت
أنا إنما الجانبني. أحد ألُعني هنا لسُت أنا الحرب؟ هذه إلنهاء الرسمية القنوات فعلت ماذا
صنيَع لبالدك ستُسدي الحكومة، إىل سلمتها أو الرسائل هذه أتلفَت إن إنك اإلنسانية. أمثل

رش.»
نافيًا. رأسه جوليان هزَّ

تعتربين ال ألنك السعادة أبلغ سعيٌد وأنا تقولني ما كل لسماع باالرتياح «أشعر وقال:
تجاه تحرك أي أن تعريف أن عليك ينبغي أخرى، جهٍة من لكن للمراقب. رشيكة نفسك

للبالد.» خيانة يُعدُّ ذلك، لها ل املخوَّ القنوات عن بعيًدا السالم،
وأضافت: اإلنجليز!» النبالء أحد ابُن أوردين جوليان ل املبجَّ أنك «لوال تأوُّه: يف قالت

م!» يتفهَّ أن يُمكنه الشعب من رجًال كنت ليتك وأكسفورد! إيتون إىل ذهبَت أنك «لوال
للحياة.» الحايلِّ منظوري عىل تأثري أيُّ تعليمي وال ألصيل يكن «لم إياها: مطمئنًا فقال
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إذن جامدة! مقساة ورق قطعة وكأنك «تتحدث وأردفت: «أف!» ساخرًة: فقالت
الرسائل؟» دون من غًدا سأغادر

ثمة أن غري دونها. من — تغادرين حني — تُغادري أن يجب «بالتأكيد مؤكًدا: فقال
يل.» ترتكيه أن ا حقٍّ آُمل شيئًا

هو؟» «ما
«عفوك.»

ماذا؟» عن «عفوي لحظة: سكتت أن بعد سألته
اليوم.» صباح تهوُّري «عن

الدهشة. من قليًال عيناها اتَّسَعت
عنه.» ألعفَو يشء هناك «ليس وأردفت: قبَّلتَني؟» «ألنك تجفل: أن دون من وقالت
تُقبِّلني.» لم لو العفو يستحق مما الكثري سيوجد كان أنه أظنُّ الواقع، يف «بل قائلة: وتابعت
بتحوالتها تُحريه ما دائًما كاثرين كانت بالشجاعة. املختلطة بالحرية جوليان شعر
العواطف لتبادل تتوق التي العاطفية املرأة تلك إىل الرصينة املرأة تلك من املفاجئة
كانت جانبًا. آخَر يشء كل فيُزيح عليها يغلب جنسها وكأنَّ بدا اللحظة تلك يف واملشاعر.
فجأة، وترتعشان. عذبتنَي شفتاها وكانت الحب، يف بالرغبة وتفيضان رقيقتني عيناها

واملربكة. املتقدة األنوثة من جوٍّا جديًدا، جوٍّا حولها خلقت
بذلك؟» تعنني ماذا فضًال أخربتِني «هال رجاء: يف قال

ذلك «أليس الخفيضة: نربتها يف سخرية بمسحِة كان وإن شديدة برقة فأجابته
تماًما. ذلك من متأكدة أنا عمًدا. لذلك دعوتُك ألنني قبَّلتَني «لقد واستطردت: واضًحا؟»

ذلك.» من غاضبة وكنت نفيس، من غضبي إنما
قليًال. ة ومحريِّ ساحرة تلقائيتها كانت اليشء. بعض مندهًشا جوليان كان
أنىس.» أال عيلَّ ينبغي كان لكن مثرية، بَدوِت أنِك شك «ال معرتًفا: فقال

فعل عن إحجامك كان وما عمًدا. عناقك طلبت إنما للغاية. أحمق «أنت متنهدًة: قالت
لم اليشء هذا مثل ألن نفيس؛ من غاضبٌة أنا بها. أشعر التي اإلهانة إىل إضافٍة سوى ذلك
أقف وكنت الرجال، مع حياتي من كبريًا جزءًا عشُت أنني من الرغم عىل قبل، من يل يحدث
أرى مما أكثَر األوقات جميع يف وأراهم معهم، وألهو معهم، وأعمل معهم، املساواة قدم عىل

جنيس.» بنات
ذلك.» «استشعرت ببساطة: قال
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ليده التلقائيُّ إمساكها وخلَّف امتنان. نظرُة عينَيها يف الحت لحظة. وجهها أرشق
أصابعه. يف َخَدًرا

بالنسبة أما قليًال. هذا سيساعدني ربما ذلك. تفهمت ألنك سعيدة «أنا قائلة: غمغَمت
كريًما.» تكون أن أردَت ما إذا فستنساه البقية إىل

ذكرياتي.» صندوق سأُغلق األقل فعىل ذلك، فعل أستطع لم «إن قائًال: فوعَدها
تشاء وسيلة أي أو البحر، يف بمفتاحه ألِق ذلك، من أكثُر هو ما «افعل لة: متوسِّ قالت
غاية فثمة حياتي. يف مكان لها ليس كتلك لحظاٍت إنَّ النسيان. طيِّ يف األمر يصريَ كي
تمتلُك أنك يبدو أنه الكئيب القدر سخرية ومن آخر، يشء أي من أقوى وهي ، لديَّ واحدة

الغاية.» هذه تدمري عىل القدرَة اآلن
إىل باإلضافة كثريًا. مالئمة غريَ املعتادة الندم تعبرياُت بدت فقد صامتًا. جوليان ظل
حضوره. عىل التأكيد يُعيد شخصيتها من اآلخر الوجه كان يتالىش. كان اللحظة سحر أن
ومن برشيف، لك أقسمت لو حتى أنني «أعتقد قائلة: الكآبة من بيشءٍ استطرَدت
من اآلالف حياة يُنقذ قد موعِدها يف الرسائل هذه تسليم أن عىل األكيدة، معرفتي واقع
والخراب؛ الدمار من املنازل من والكثريَ االنفطار، من القلوب من الكثري ويُنقذ وطنك، بني

لك؟» استجدائي يف ذلك سيساعدني فهل هذا، بكل أخربتُك لو حتى
أن حينها وأخىش الكاملة، ثقتك سوى يساعدك أن يمكن يشء «ال إياها: مطمئنًا قال

مشابهة.» ستكون النتيجة
ملًكا ليست إنها لآلخرين. ِملٌك «ثقتي وأردفت: قاٍس!» من لك يا «أوه، قائلة: تمتَمت

إياها.» أمنحك لكي وحدي يل
أعرف تَرينها. كما بالحقيقة تتحدثني أنك أعرفمسبًقا إنني «أتعلمني، موضًحا: فقال
وليس اإلنسانية يف إخوتنا مصلحة أجل من هو إنما فيه ضالعٌة أنِت مخطط أي أن مسبًقا
يكون أوقات وهناك األمور، تلك عىل قاضيًة نفسك بني تُنصِّ أنت لألسف! لكن بهم. لإلرضار

الحياة.» يف يشء أخطَر الفردي املجهود فيها
آخر!» شخص أنك «لو قائلة: تنهدت

بشخص لست أنا «صدقيني، قائًال: وأردف ضدي؟» تنحازين «ملاذا ا: محتجٍّ قال
األرستقراطية. الطبقة من نفسك أنِت ومشاكلها. الحياة يف أفكر أيًضا أنا طائش. عابث

بهم؟» وأشعر يعانون من مع مثلك أتعاطف ال فلَم
من أعد فلم ذلك، جانب إىل مختلف. روسيا يف واألمر روسية، «أنا إياه: مذكرًة قالت
يشء عدا الحياة يف يشء كل زهدُت لقد العالم. هذا يف مواطنة أنا إنما األرستقراطية. الطبقة
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فعلت؟ فماذا إليك، بالنسبة أما وطاقة. جهد من أوتيُت ما بكل عملت سبيله ويف واحد،
قدَّمت؟» ماذا

تجنيدي فرتة تداخَلت تعلمني، فكما يُذكر. شيئًا أقدِّم لم أنني «أخىش قائًال: أقرَّ
املحاماة.» يف للغاية الواعدة بدايتي مع القصرية

يف وقتك تُضيع كنت بل الراهن. الوقت يف محدَّد ِمهني مجال لك «ليس فقالت:
الرقابة.»

مهنتي.» إىل العودة بصدد «إنني
عدد مع نزاٍع يف وقتك ستقيض أنك يعني «هذا واستطردت: «مهنتك!» ساخرة: قالت
مهمة غري قانونيٍة تفاصيل بشأن الضيق واألفق املستعار الشعر ذوي األشخاص من آخر

أحد.» ألمرها يهتمُّ وال يشء، أي إىل تؤدي ال
بالصحافة.» مهنتي «هناك

املأجورة»!» «الصحافة عليها أطلقت حني لعنتها «لقد
الربملان.» أدخُل «قد

حقوقك.» تحفظ لكي «نعم، قائلة: ردت
بي.» الظن تُحسنني ال أنك «يؤسفني ًدا: متنهِّ فقال

حصافة.» وأكثَرهم الرجال وألطف أشجع أراك تجعلني أن «بوسعك فقالت:
رأسه. جوليان هزَّ

أجلك.» من شائن فعل بارتكاب حال بأي ن ستتحسَّ يل نظرتك أن يف أُفكر أن «أرفض
تحظى أن أردَت ما إذا «جربني. يده: عىل أخرى مرة يدها واضعًة لة متوسِّ فقالت

الرسائل.» تلك أعِطني لك. فهما الدائم، وامتناني الطيبة بمشاعري
تلك تجاه موقفي تُغريي أن يف ترغبني كنت إن «مستحيل. عنيدة: حازمة بنربة قال

ستذهب.» وملن ومحتواها ُمرسلها عن بالضبط تخربيني أن بد ال الرسائل،
«… أندم تجعلني أنت … املستحيل تطلب «أنت

ماذا؟» عىل «تندمني
سيُعانون ممن الكثري هناك ذلك؟ عىل أندم ال ملاذا حياتك. إلنقاذي «أندم ُجرأة: يف قالت

عنادك.» بسبب حياتهم ويفقدون
باألمر.» يل فأفيض ذلك، تعتقدين كنِت «إن

حزن. يف رأسها هزَّت
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مختلًفا!» كنَت لو «فقط
عن بحياتي أُضحي أن يمكنني تعاطف. ومشاعر قلب لديَّ إنسان. «أنا ا: محتجٍّ قال

مجزرة.» أي وقوع أمنع أن أجل من خاطر طيب
املجازفة عىل أجرؤ ال أحاول. ولن أبًدا. تفهم أجعلك أن يمكنني «ال يأس: يف تمتمت
النوافذ؟» إحدى تفتح أن يمكن هل خيايل؟ وحي من ذلك أن أم حارة، الغرفة أهذه بالفشل.

تأكيد.» «بكل
العالية النوافذ إحدى أمام من الستار ورفع الغرفة من اآلخر باالتجاه جوليان سار
التالية والنافذة إليها اتجه التي النافذة بني الجداَر يكسو الذي اللوح وعىل البحر. عىل املطلة
السنني، من مئات بضع إىل يعود سابق، زمن أطالل من بة مذهَّ طويلة ِمرآة هناك كان لها،
االستمتاع يف ورغبًة البحتة، الصدفة قبيل ومن استقبال. كغرفة تُستخدم الغرفة كانت حني
نحو ينحني وهو املرآة يف جوليان نظر أن تصادف كاثرين، عىل خاطفة نظرة باسرتاق
دون واقفة، نهضت قد كاثرين كانت مكانه. يف متسمرٍّا لحظة جوليان وقف النافذة. قفل
الويسكي رشاب عليها وضع التي الصينية عىل ومالت باإلجهاد، شعورها عىل أمارة أي
ممدودة. يدها كانت والحذر. التوتر من حالة يف ذلك أثناء يف وكانت به، الخاص والصودا
وممرض حاد شعور راوده الكأس. يف يقع أبيض مسحوق من رفيًعا خيًطا جوليان ورأى
ثم إنشات، بضعة النافذة وفتح بصعوبة، شعوره غالَب لكنه يتأوه. يجعله كاد بالخيبة
يتدلَّيان وذراعاها مغلقتني، شبه وعيناها الكريس يف مستلقية كاثرين كانت مكانه. إىل عاد

خمول. يف الكريس جانبي من
بتحسن؟» تشعرين «هل جوليان: سألها

فأنا تمانع. ال كنت إن الفراش إىل سأخلد أنني أظن لكن «كثريًا. إياه: مطمئنًة قالت
اصطحبتني هال ثم والصودا، الويسكي ارشب تنتابني. قلما شديدة عصبية نوبة من أعاني

االستقبال؟» غرفة إىل ذلك بعد
أن بباله خطر ما أول كان التفكري. يف مستغرٌق وهو بكأسه يعبث جوليان ظل
ودلَفت الباب، انفتح فقد الحدوث. وشك عىل كان خارجيٍّا تدخًال ثمة أنَّ غري يُسقطه.

رشفينتون. اللورد برفقة األمرية
أعرف طفلتي. يا مكان كل يف عنِك أبحث «كنت وأردَفت: «أخريًا!» قائلة: األوىل صاحت

الفراش.» إىل تخلدي أن عىل وأرصُّ باإلنهاك، تشعرين أنك
ذراعك عىل وسأتكئ والصودا، الويسكي رشاب «أنِه قائلة: جوليان إىل كاثرين َلت توسَّ

الدرج.» حتى
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أخيها. بابنة األمرية وأمسكت لتساعده. اليُمنى يدها كاثرين مدَّت
اللورد البلياردو. للعب مطلوب أوردين فالسيد بنفيس. بِك «سأعتني إرصار: يف وقالت

مباراة.» إىل يتوق رشفينتون
رسوري.» دواعي من هذا «سيكون برسعة: جوليان أجاب

صغرية وابتسامًة أصابعها كاثرين أعطته به. ممسًكا وظل وفتحه الباب نحو واتجه
الشك. من يشء بها

القايس!» الحد هذا إىل متعنتًا تكن لم لو «فقط متنهدة: وقالت
اكتشفه. ما صدمة وطأة تحت يزال ال كان فقد عليها. للرد كلماٍت يجد لم

نقطة كل مائة من نقطًة ثالثني «ستُعطيني وقال: مبتهًجا رشفينتون اللورد ناداه
للغاية.» عنيف هواء تيار ثَمة تكرمت. إذا يمكن، ما بأرسِع الباب ذلك وأغلق تُحرزها.
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مقبض أُدير الحنِي ذلك ويف الباكر، الصباح من محددة غري ساعٍة يف جوليان سهرة انتهت
رسيره عىل ممدًدا يرقد جوليان كان أخرى. مرًة أُغلق ثم الباب وُفتح ببطء، حجرته باب
واستمر جسده، حول ملفوفة ليلية ثياٌب هناك كان إذ بعد؛ تماًما للنوم استعدَّ قد يكن ولم
الثياب رفرفة إىلصوت شديد بانتباٍه ع ويتسمَّ مغلقتني نصف وعيناه يتنفسبعمٍق جوليان
تعبث جوليان سمعها خفيفة. ألقدام صامتًا، يكون يكاد وصوتخطواتخفيض، الخفيفة،
دوالبه. يف ِخلسًة األدراج وإغالق فتح صوَت وسمع الجيوب، يف وتبحث السهرة، ُسرتة يف
أنفاسه. يحبَس أن إىل جوليان اضُطر وللحظٍة فراشه. نحو الخطوات اقرتبت ما ورسعان
نفِسه، الوقت يف ًرا ومنفِّ آًرسا وكان معروف غري غريب ِعطر من صغرية نفحٌة وجاءته
تتسلل بيدها وشَعر فراشه. بجوار توقَفت يألُفه. كان إذ مزعج بشعور جوليان فشعر
نومه، رداء جيوب يف تبحث راحت ثم بالكاد، يُالمسها رأسه كان التي وسادته تحت
القريب لوجودها إدراكه كان الرقيقة. أنفاسها لصوت جوليان أنصَت الرسير. فتََّشت بل
ابتعدت ما رسعان ثم والرشح. التفسري عىل تتعذر بطريقٍة فيه أثَّر قد بجواره واللصيق
سمع ينتظرها. كان التي اللحظة جاءت ثم بالغ، بارتياٍح أشعره ما جواره، عن منسلًَّة
وبني بينها الواصل الباب عرب الصغرية جلوسه حجرة إىل ترتاجع وهي خطواتها جوليان
ِفراشه من شديد هدوء يف جوليان انسلَّ قليًال. مضاءًة تركها د تعمَّ حيث نومه، حجرة
جوليان فأغلق الحجرتنَي. بني الباب عتبة عرب حني مفتوح مكتٍب فوق تميل كانت وتبعها.

إليه. ظهره مولِّيًا ووقف الباب
تَرين.» كما هنا ليست لكنها بكثري، أدفأ «هنا قال: ثم
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ترصفها وكان الحال. يف إليه تلتفت لم لكنها صوته، سمعت عندما بشدٍة انتفَضت
عيناها ملعت فقد األسف. أو التوتر عىل يدل يشء أيُّ أسلوبها يف يكن لم له. صادًما هذا
أبيض، بفرٍو ومزخرًفا اللون أحمَر فضفاًضا شاًال ترتدي كانت غضب. يف إليه تنظر وهي

اإلثارة. حدِّ إىل وجذابًا مألوفة، غري بصورة هندام بال ترتديه وكانت
نائم!» أنك تُمثل كنَت «إذن قائلة: سخط يف صاحت

«بالضبط.» قائًال: فأقرَّ
كان والصودا الويسكي من كأٍس عىل عيناها وقعت للحظة. منهما أيٌّ يتحدَّث لم

الوثري. كرسيه بجوار مستديرة طاولة عىل موضوًعا
يف أخرى كأًسا تناولُت لقد ظمآن. الفراش إىل أخلد «لم إياها: مطمئنًا جوليان قال
تذكُر بإمكاني كان إن أرى لكي معي هنا أحرضته فقد هذا أما لنفيس. أعددتُه األسفل
أنني كثريًا أراحني وما محتوياته. تحديد عىل يُعينني بما للكيمياء دراستي من يكفي ما
غري.» ال ت مؤقَّ ُسبات نوبِة يف بإدخايل تكتفي أن كانت األرجح عىل نيتَِك أن إىل خلصُت

تكن لم لو غرفتَيك. يف أُفتِّش بينما طريقي عن أُزيحك أن «أردُت هادئة: بنربة فقالت
رضوريٍّا.» ذلك كان ملا املتحيز، القايس العنيد املتعنت الشخَص ذلك

تجليس؟» ألن يفَّ؟ الصفاِت تلك «أكل وأردف: إلهي!» «يا قائًال: فتمتَم
تُمسك كانت الذي الكهربائي باملشعل ترضبه أن وشك عىل وكأنها للحظة كاثرين بَدت
الوثري كرسيه يف بنفسها وألقت رأيها َت غريَّ نفسها، عىل للسيطرة كبري جهد وبعد لكنها به.
من الرغم وعىل مواجهتها. يف جوليان جلس جانبها. من مباالة ال إىل تشري صغرية بإيماءة
تنعم أنها القليلة اللحظات تلك غضون يف أدرك استطاعتها، قدر عنه بوجهها أشاحت أنها
هو شفتَيها ارتعاُش وكان الغاضب. بالبهاء مفعًما سلوكها كان استثنائي. بجمال ا حقٍّ

فاتر. باستياءٍ مفعمتني عيناها وكانت ضعفها. عىل الوحيدة العالمَة
مصِغية.» آذان كيلِّ لديك. أسريًة رصُت قد ها إذن، «حسٌن كاثرين: قالت

الرسائل؟» عن تبحثني أنِك «أعتقد
بهمجية ترصفَت وأنت عليها، ائتمنتُك «لقد وأردَفت: للدهاء!» «يا ساخرًة: قالت

امتالكها.» يف الحقُّ لك ليس يشء. األمر من لك وليس عليها. تحفظَت لقد وفظاظة.
مرشوعية مسألَة حتى أناقش لن األبد. وإىل واحدة مرًة مًعا، «لنتفاهم مقرتًحا: قال
ألخِذها عيلَّ تحتايل أن يُمكنك وال بها. وسأحتفظ بحوزتي، الرسائل عدمها. من حيازتها
وزارة يف لصديقي وأعطيها لندن إىل غًدا الرسائل سآخذ مني. رسقتُها يُمكنِك وال مني،

رأيي.» لتغيري يدفَعني أن يمكن يشء من وما الخارجية.
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كبري شعوٌر تعبرياتها يف الح فقد جديد. شعوٍر دوامِة يف علقت وكأنها فجأًة بَدت
يديه، إىل الطريق متلمسًة يدها ومدَّت جواره، إىل ركبتيها عىل كاثرين جثت باملرارة.
مغرورقتنَي عيناها وكانت بالَغني. ٍل وتوسُّ باستجداءٍ مفعًما كان الذي وجهها، ورفعت

للشفقة. مثريًا بائًسا وصوتها بالدموع
ال الرسائَل تلك إن الربِّ أمام أقسم الشكل. بهذا قاسيًا فظٍّا تكن «ال رجاء: يف قالت
كريًما كن عظيم. إنساني مخطٍط يف الوحيد األسايسُّ الرابط وإنها الخيانة، من شيئًا تحمل

«… أقسم ملكي. إنها يل. أعدها جوليان! أوردين. سيد يا
ذعر. نظراِت تحمالن عينيه وأن خلفها، ينظر أنه شعرت بكتفيها. يداه أمسَكت
الجلوس حجرة باب كان األخرى. هي رأسها أدارت ثم شفتيها. فوق من الكلمات تالشت
وكأنه خلفه ممدودة ويده نومه، ثياب يف واقًفا مالتينبي اللورد وكان الخارج. من ُفِتح قد

اتباعه. من خلفه شخًصا يمنع أن يُحاول
جوليان؟» يا هذا معنى «ما صارمة: بنربة اللورد تساءل

تزال ال كاثرين كانت الحركة. أو الحديث عىل للقدرة فاقًدا للحظة، واجًما جوليان ظل
من األمرية كانت تكلُّف. وبال بفظاظة جانبًا مالتينبي اللورد أُزيح ثم مكانها. يف راكعًة

بعده. دخلت
«كاثرين!» وكررت: «كاثرين!» قائلة: رصَخت

بمنديٍل دموعها تُكفِكُف كريس، ظهر عىل متكئًة األمرية كانت ببطء. الفتاة نهَضت
الخارج. من رشفينتون اللورد صوت ُسمع ثم هستريية. بصورة وتنتحب

السماء؟» بحق الجَلبة هذه كل «ما تساءل:
موليًا ووقف بقوة الباب اإليرل أغلق مكانه. يف متسمًرا وظلَّ اآلخر هو العتبَة اجتاز

الباب. إىل ظهره
تتذكر أن أرجو الشائن. املشهد لهذا املشاهدين من مزيًدا نريد ال «هيا، قال: ثم
والدتك. عليه تُِرشف الذي املنزل يف أنت خاصتك. العزوبية شقة يف لسَت أنك جوليان يا
املنزل تغادر أن الفتاة تلك من أطلب ال يجعلني به تدفع عذر أو لتُقدمه سبب أي لديك هل

الفجر؟» انبالج مع
بالتأكيد.» سببًا لديَّ لكن سيدي، يا عذر لديَّ «ليس جوليان: فأجابه

هو؟» «ما
أن تماًما مدرك أنا يل. زوجًة تكون بأن وعدتني التي للفتاة إهانًة ه تُوجِّ بذلك «أنك
مطاَلب أنني أرى ال الظروف هذه ظل يف لكن عادي، غري أمر جلويس حجرة يف وجودها
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املرتقبة زوجتي إىل ه سيُوجَّ قاٍس تعليق أيَّ أن سوى شيئًا أقول ولن عام. تفسرٍي بتقديم
لها.» إهانًة سأعتربه

مالتينبي اللورد وكان عينَيها. فت وجفَّ نحيبها أصوات إصدار عن األمرية توقفت
واجًما.

حدث «هذا وأردفت: الغموض؟» هذا كل ِلَم «لكن بائسة: بنربة األمرية تساءلت ثم
غرفتي؟» إىل أتيِت حني كاثرين يا تُخربيني لم ملاذا رائع.

أضاف: ثم اآلن.» زال وقد بسيط. تفاهم سوءُ ثمة «كان األمر: موضًحا جوليان قال
لكم يبدو قد يشء أي تنَسوا أن أتمنى به، أخربتكم ما وبعد بسببه. مأساٍة شفا عىل «كنا

بها.» كاثرين رشَفتني التي الزيارة يف عادي غريَ
يف املرسحية النربَة تلك أغفل الحظ، ولحسن قليًال. عداء الصُّ مالتينبي اللورد س تنفَّ

شك. محلَّ املوقَف سترتك كانت ربما التي جوليان سلوك
يمكن آخُر يشء هناك ليس جوليان، يا إذن «حسن حسم: يف مالتينبي اللورد قال
نؤجل أن يمكننا حجرتك. إىل أرافقك أن آبواي آنسة يا يل اسمحي األمر. هذا بشأن قولُه

الصباح.» إىل لنا تقديمها تُقررين قد أخرى تفسريات أيَّ
كاهيل.» عىل يقع املالئم غرِي الحدث هذا يف كله اللوم أن «ستجدون جوليان: قال

تسببت قد كنُت إن ا جدٍّ آسفٌة أنا. خطئي كله األمر «كان قائلة: ندٍم يف كاثرين تمتَمت
«… اللحظة هذه يف حتى أعرف، ال أحد. ألي كدٍر يف

شفتَيه. إىل أصابعها ورفع نحوها األمام إىل فانحنى جوليان. نحو التفتَت ثم
سموَّ بيننا. وقع الذي الفهم سوء انتهى وقد كاثرين. يا قليًال منفعٌل «الجميع وقال:

غًدا.» عفوك كسب أحاول أن يل هل األمرية،
باهتة. ابتسامًة األمرية ابتسمت

تماًما.» طبيعتها غري يف «كاثرين متذمرة: وقالت
منه تراجع الذي املمر يف ني مصطفِّ جميًعا وانرصفوا مفتوًحا، بالباب جوليان أمسك
إىل وصلوا حتى مكانه جوليان وقف طويل. وقٍت قبل رسيعة بُخًطى رشفينتون اللورد
يشء يف بيدها ولوََّحت والده. ذراع عىل تستند كانت التي كاثرين، فالتفتت املمر. منحنى
يشءٌ ثمة كان لكن وجهها، تعبريات رؤية من يتمكن لم بحيث عنه بعيدًة كانت الرتدد. من
الحماسية رشاقتها من تجردت وقد بدت التي املتململة البطيئة خطواتها يف للشفقة مثري

ساعات. بضع قبل بها تتحىل كانت التي
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إىل رحلتهم من األكرب الجزءَ فيها أمضت التي الخمول حالة من كاثرين تستفق لم
الزاوية مقعد يف مكانها ومن التايل. اليوم عرص إليها الوصول عىل قاربوا حني إال لندن
رفيقها ترقب كاثرين راحت ويلز، غادروا منذ هدوء يف فيها جلسوا التي املقصورة يف
وظل «ريفيو» جريدة أعداد أحد يف مقاًال يقرأ جوليان كان مغمضتني. نصف عينني عرب
كان ازدراء. يف قليًال ممطوًطا وفُمه نًا مغضَّ جبينه كان فيه. لتمحيصها تماًما مدرك غريَ

تماًما. يقرؤه ما يستحسُن يكن لم أن واضًحا
يتنامى طفيًفا تغيريًا كاثرين أدركت وحيدة، قضتها التي القليلة الساعات تلك خالل
منزل يف الدراماتيكية الساعات تلك حلول فحتى رفيقها. تجاه النفيسِّ موقفها يف بطءٍ يف
ال البرش من نوعيٍة إىل ينتمي لكنه جذابًا، بل لطيًفا رجًال تعدُّه كاثرين كانت مالتينبي،
توصَلت وما السابقة الليلة يف الرزين الشهِم ترصفه يف كان وقالبًا. قلبًا معها تتعاطف
إىل تميل جعَلها ما تتفحصه؛ مكانها يف جالسًة كانت بينما وتأمالتها أفكارها يف إليه
بصورة وقويٍّا عقالنيٍّا شيئًا كاثرين وجَدت فقد تماًما. عليه األول حكمها دقة يف التشكيك
الشاحبة البارزة جبهته يف اللحظة؛ تلك يف عليها كان التي الرتكيز حالة يف متوقعة غرِي
القبح، عن يكون ما أبعَد اللنيِّ وقوامه الطويلة قامته كانت املنتبهتني. الغائرتني وعينَيه
الشكل يربزان املهرتئ البني وحذاؤه الخشن الصوف من املصنوعة الرمادية بذلتُه وكانت
يداه كانت التميز. أجل من مالبسه م مصمِّ عىل االعتماد إىل حاجٍة يف ليس لرجل املهَمل
نفسه الرجل كان لو تتمنى فجأًة نفسها وجَدت ومهارة. قدرة عن ان وتنمَّ قويَّتني أيًضا

وتواؤًما. تجانًسا أكثر أخرى نوعية إىل ينتمي كان لو مختلًفا،
النافذة. من ونظر يُطالعها كان التي الجريدة جوليان وضع الوقت، بمرور
الساعة.» أرباع ثالثة غضون يف لندن يف «سنكون دمثة: مهذبة بنربة ح رصَّ

ونظرت خاصتها، التجميل بودرة علبة وأخرجت وتثاءبت جلستها يف كاثرين استقامت
تُميز التي ما حدٍّ إىل الساحرة الثقة بتلك التجميل مسحوق مذررة واستخدمت املرآة يف
إليه. ونظرت حجابها وأنزلت رسيعة، بضغطٍة التجميل أدوات علبة أغلقت ثم األجنبيات.

املساء؟» هذا خطيبي عني ه سرُيفِّ «وكيف رزينة: بنربٍة سألته
حاجبَيه. جوليان رفع

فقط.» ساعة نصف باستثناء تماًما، خدمتك يف «أنا عة: متوقَّ غري بصورة أجاب ثم
أيًضا.» تلك الساعة نصف يف وجودك وأطلب املطالب. كثرية «أنا قائلًة: َحت فرصَّ
بها.» القياُم عيلَّ التي الرسيعة الزيارة يُعطل أن يشء ألي أسمح لن أنني «أخىش
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سرتيت؟» داونينج «يف
«بالضبط!»

الخارجية؟» وزارة يف صديقك للقاء «أَستَذهب
مسكني.» إىل الوصول «فور

دامعتني عيناها كانت حجابها وتحت النافذة. من ونظرت عنه بعيًدا بنظرها أشاحت
وكأنَّ بَدت بجانبها. املارِّ الريف وال بأناقة، مة املقسَّ الحقول من شيئًا تَر لم اليشء. بعض
الخاوية واملنازل املعركة، ساحة يف بالدماء املخضب الجنود عتاد عينيها؛ أمام تمر املآَيس
حني يف أطفالهن طمأنَة جاهدين ويُحاولن بالسواد يتَّشحن وهن النساء ونحيب رة، املدمَّ
مرة متصلِّبة. وجهها تعابريُ كانت النافذة، عن بوجهها أشاحت حني مفطورة. قلوبهن أن
قاتلة، أنها اللحظة تلك يف تشعر كانت يُرافقها. كان الذي الرجل تكره نفَسها وجدت أخرى

ذلك. بعد سيحدث ما كان أيٍّا
تدنًسا األكثَر الرجل ستكون أنك اعلم الليلة، نومك إىل تخلد «حني قائلًة: به صاحت

العالم!» يف بالدماء
اللقب.» هذا يف هوهنزولرن صديقك أُنازع «لن تأدُّب: يف قال

ألنني نظرك يف خائنٌة أنا بصديقي. «ليس االنفعال: فرط من يهتزُّ وصوتها ردَّت
أحد من أم املستشار، من أم املحكمة؟ من برأيك؟ أُرِسلت ممن أملانيا. من رسالًة تسلَّمُت
قادمة إنها العسكر. يكرهون الذين أولئك من مرَسلة إنها أحمق! من لك يا األوفياء؟ أتباعه
حاول الذي الشعب من آتية إنها الحرب. مدى عىل وُخِنق شعبُها ُخدع التي أملانيا من

وفشلوا.» إليهم الوصول ساستُك
االحتمال.» بعيد لكنه مثري، «االقرتاح بربود: جوليان قال

بحق خطيبتَك كنُت لو أنني «أتعلم بثبات: إليه وتنظر األمام إىل قليًال تميل وهي قالت
وقت غضون يف لقاتلة سأتحول كنُت أنني أظن — األسوأ! وهو زوجتك، كنت لو أو —

قصري!»
الحد؟» هذا إىل «أتكرهينني

من عظيمة قضية ر دمَّ وجاهل ومغرور وعنيد غبي مخلوق أكثر أنك أعتقد «أكرُهك!
قبل.»

شعوره عىل عالمة أي إبداءِ دون الذع، كسوٍط عليه نزلت التي كلماتها جوليان تقبَّل
بإمعان. فيها يفكِّر أنه الواقع، يف بدا، بل باإلهانة؛
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يل تُربرين ال ملاذا إهانتي. يف وطاقتِك وقتِك من الكثري أضعِت «لقد ا: محتجٍّ وقال
أملانيا؟ مع الرسية املراسالت تلك يف معك املتورطني أولئك وقصة بقصتك أخربيني األمر؟
أصدرتُه الذي الحكم عىل تلومينني أنِت بها. فأعلميني نبيلة، غايٍة أجل من تعملون كنتم إن

مسئول.» شخص أنِت أتعلمني، جأيش. رباطة عىل حفاظي عىل عليِك،
بالحراك وتشعر يفهم، شخًصا كنَت لو عليه. أنت ما لكونك ألومك «بل الهثًة: فأجابته
وتُدرك الحدود عرب تنظر أن وبإمكانك الصغرية، دائرتك حدود خارج لإلنسانية العظيم
الحقيقة هي العالم أرجاء عرب اإلنسانية يف األخوَّة وأن عَريض يشء إال هي ما الجنسية أن
األشياء، هذه إدراُك بإمكانك كان لو آه! … االعتبار بعني بأخذها الجديرة الوحيدة الواقعية

لك.» األمور وتوضيَح التحدث الستطعُت
اليشء.» بعض استبدادية بطريقة عيلَّ تحكمني «أنِت

َت عربَّ التي نظرك وجهات من وحتى وانحيازاتك، حياتك، واقع من عليك «أحكم
عنها.»

قومية. هبًة إليهم بالنسبة الصمُت يكون منا «البعض التذِكرة: سبيل عىل لها فقال
أيًضا أنني تصدقني ال ملاذا األفق؟ ضيق إقطاعيٌّ بأنني تُسلمني ملاذا للتو. قلِتِه ما يل يروق

اليوم؟» نراها التي باألهوال أشعر
تشعر أنت موضوعية. بصورة وليس فردية بصورة بها تشعر «أنت قائلة: صاحت
يف تعيش واحد أصل من روًحا ثمة أنَّ ترى أن يمكنك ال بقلبك. ليس لكن بعقلك بها
جميًعا إنهم الفرنيس. والصانع الكادح اإلنجليزي والعامل األملاني والعامل الرويس الفالح
بالحرية نظفر ال نحن سيايس. رجل حلم هو الذي حلمهم، أجل من بدمائهم ون يُضحُّ
وليس املعنوية التضحية خالل من — ذلك لنا ُقدِّر إن — بها نظفر أن بد ال بل بالحروب.

بالدم.»
مع التواصل يف مربرِك ما بالتحديد؟ تفعلني ماذا يل ارشحي «إذن رجاء: يف فقال
يف شخص مجرَد مصدرها يكن لم اعرتضتُها التي الرسالة أن تذكَّري األملانية؟ الحكومة

السلطة.» يف هم ممن كانت بل أملانيا.
هذه كل لك أرشح لكي اإلذن سأطلب كنُت صحيًحا. ليس هذا أخرى «مرًة فأجابت:

تماًما.» منه ميئوٌس أمر ذلك أن لوال األشياء،
الليلة.» بعد األرجح، عىل أكثَر منها ميئوًسا زمالئك قضيُة «ستكون قائًال: فذكَّرها

مباالة. ال يف كتفيها كاثرين هزَّت
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ثورٌة تزعزع لربما أحد. أي الروسية الثورُة تُفاجئ لم «سنرى. جادة: بنربٍة وقالت
بنفسك.» ثقتك حتى يشء كلَّ إنجليزية

تلك بسبب لطمًة له تُوجه أن بمقدورها وكان عروقها، يف الدم د وتجمَّ عليها. يرد لم
قد جوليان كان لحظة. شفتَيه عىل ظهرت والتي تندُّر، عن ت نمَّ التي الخافتة، االبتسامة

متعلقاتهما. يجمع ورشع بالفعل نهض
أن علينا سيكون التي بالتفسريات يتعلق فيما تُساعديني أن «أيمكنِك قائًال: سألها
السفارة تزوري لكي تذكرين، كنِت إن الصباح، هذا غاَدْرنا لقد وألهيل؟ لعمتك نُقدمها

أمي.» مع واملكوث بالعودة ملَزمٌة أنِك وأعتقد ِخطبتنا. عن وتُعلني الروسية
متعبة إنني تقول أن يمكنك اليوم. األشياء تلك يف التفكري يمكنني «ال قائلًة: ردَّت

عنوانك؟» بمعرفة أترشف أن يل فهل عنواني. تعرف أنت عمل. لديك كان وإنك
يف وأمتعتهما املحطة، يف اللحظة هذه يف كانا هاتف. رقم عليها وكتب بطاقة أعطاها

املحطة. رصيف عىل جواره إىل ببطء تسري كاثرين كانت الحمالني. من اثنني يَدي
هذا؟» لكلِّ أسفي مدى عن أُعربِّ بأن يل تسمحني «هال بقوله: فبادرها

وحني عميق. ندٍم يف إليه نظرها فرفَعت كالمه. يف الطفيفة اليقني عدم نربُة تها رسَّ
إليه. يدها مدَّت الحاجز، من اقرتبا

ما كان وأيٍّا أخربك. أن يُمكنني مما أكثَر آسفة أيًضا «أنا قليًال: مرتعشة بنربة وقالت
آسفة.» أنا به. أشعر ما هو هذا فإن سيحدث،

لربهة رسيعة نظرة جوليان إليه نظر رجٌل كاثرين من دنا افرتقا. الكلمات وبهذه
مختلف، اجتماعي مستًوى إىل انتمائه إىل بوضوٍح يُشريان وهيئته ملبسه وكان دهشة، يف
بيشء مشوبًا بدا استياءٍ عن تنم بنظراٍت جوليان الرجل رمق ثقة. من فيهما بدا ما رغم

حرارة. يف كاثرين بيد أمسك ثم الغرية. من
أخبارك؟» ما آبواي! آنسة يا لندن إىل بعودتك «مرحبًا

املحطة. من الخروج إىل وسبقهما خطاه يف جوليان أرسع فقد مسموًعا. ردُّها يكن لم
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شارع ناصية عند الوزراء برئيس األيام، أحد عرص يف ، األسقفُّ التقى أيام، بضعة بعد
بصورة أفضَل حالته وكانت ُسمرة، ذي ووجٍه جيدة بحالٍة يبدو األخري كان هورسجاردز.
تصافحا منزعًجا. وبدا شاحبًا األسقفُّ كان النقيض، عىل القصرية. إجازته بفعل واضحة

للحظات. املعتادة السفاسَف يتبادالن وراحا
الحديث ذلك كل معنى ما ستينسون، سيد يا «أخربني قائًال: ية جدِّ يف األسقف سأل
وجود عن تلميحات سمعُت القادم؟ الشهَر عقُده املزَمع السالم عن الصحف، يف الدائر

الصدد.» هذا يف حراك
بعض إىل الشخيص سكرتريي أرسلُت لقد مخطئ. «أنت الصارمة: اإلجابة فكانت
الذي الراهن، الوقت يف الساعة حديَث صار السالم أن األمر يف ما كل الصباح. هذا الجرائد

اآلخر.» الطرف جانب من الوقت طوال يُغذَّى
بحق؟» حقيقيٍّا ليس فاألمر «إذن

مني، أكثَر والضغط باإلجهاد يشعر شخص من وما األسقف، أيها صدقني «مطلًقا.
للسالم.» بعد يَِحن لم الوقت إن

بعضاألوقات يف تنَسون هل «ترى وأردف: الساسة!» أيها «أنتم متنهًدا: األسقفُّ فقال
برشية؟» تحركونها التي البيادق حتى أنه

أنَس لم شخصيٍّا إنني رصاحًة أقول أن «يمكنني م: تجهُّ يف ستينسون السيد أجابه
هذه استمرار يؤيد واحد شخيص شعوٌر لديه حكومتي يف رجل من ما حال. بأي أبًدا ذلك
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من ما اآلخر، الجانب عىل لكن استمرارها. من واحدة استفادًة يُحقق أو الشنيعة الحرب
بسالم اإلنجليزية، األمة كلمة بكلمتنا، تعهدنا لقد بعد. تَِحن لم النهاية أن يُدرك ال شخص
االحتماالت. تلك لتقبُّل بعد مستعدٍّ غري والعدو بعينها. طارئة احتماالت إىل فقط يستند

ذلك.» عىل يجربه ُملِّح سبٌب ثَمة وليس
«فحني قائًال: وأردف ذلك؟» من واثٌق أنت هل «لكن ارتياب: يف األسقفُّ فبادره
هل أملانيا؟ هي أهذه وعشريته. هوهنزولرن ويليام عن تتحدث فأنت أملانيا، عن تتحدث

الشعب؟» صوت هو صوتهم
هذه كانت إن لكن كذلك، ليسوا أنهم أعتقد أن «سيُسعدني ستينسون: السيد أجابه

ذلك.» عىل إشارًة فليُعطونا الحال، هي
انتظارها.» يطوَل ولن اإلشارة تلك «ستأتي صوته: يف أمل بنربة األسقفُّ فقال

اثنتني أو خطوًة وسار ستينسون السيد فالتفت الفراق. عىل شارفا قد الرجالن كان
رفيقه. مع

االختفاء بخصوص شائعات أي سمعت هل األسقف، أيها «باملناسبة قائًال: وسأله
أوردين؟» جوليان الشاب لصديقنا املفاجئ

بنظرة ورمقهما األشخاص أحُد الرجلني بجوار ومر لحظة. صامتًا األسقف وقف
باملسئولية املنوط الرجَل ذلك الرجلني هذين بني من أن يُفكِّر كان بالشفقة. توحي خاطفة

والتوتر. باإلجهاد الشعور عىل أكثَر عالماٍت يُظهر والذي يُعاني، شعٍب عن الروحانية
تعرف؟» ماذا أخربني بالفعل. شائعات سمعُت «لقد األسقف: فأقر

آبواي اآلنسة مع مالتينبي منزل غادر لقد القليل. إال «ليس ستينسون: السيد أجابه
مًعا العشاء يتناوال ألن رتَّب فقد سمعتها، التي للروايات وَوفًقا لِخطبتهما، التايل اليوم يف
خرج فقد خادمه، لحديث ووفًقا اختفى. أنه وجَدت لكنها الصطحابه وأتت الليلة. تلك يف
يعد ولم رسائل، أيَّ يرتك أن دون بقليل السادسة الساعة بعد الصباحية ثيابَه مرتديًا
ة ملحَّ تحرياٌت بذلك، سمعت قد وأظنك ذلك، تبع فقد هذا، كل فوق لكن الحني. ذلك منذ
مايلز صديقه مع قضاها التي الليلة يف أوردين به يقوم كان ما بشأن الرشطة جانب من
الليلة، تلك يف بالكيني ميناء من بالقرب تواجدت أملانية غواصًة أن يف شكٌّ ثمة ليس فوريل.

معها.» جرى قد ما نوٍع من اتصاًال وأن
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تواصٍل بوجود اعتقاد بأي جوليان نربط أن العبَث من «يبدو بأناة: األسقفُّ قال
أقابل لم لطبقته ينتمي الذي اإلنجليزي للشابِّ نموذج إنه أملانيا. مع خيانٍة عىل ينطوي

يوًما.» مثَله
تتعلق أخرى شائعاٍت ثمة لكنَّ معني، حدٍّ إىل معك «أتفق قائًال: ستينسون السيد أقرَّ
مثرية إنها عنها أقول أن يُمكنني ما وأقل إليها، أُشري أن يُمكنني ال أوردين بجوليان

للدهشة.»
أخرى. مرة الرجالن ف توقَّ

صديقي. يا خطبُك ما «أعرف يقول: تابع ثم رفيقه. كتف عىل يَده ستينسون ووضع
بعًضا تذكَّر أذنيك. يف ترتدد واألطفال األرملة زالترصخات وما ا. جدٍّ كبري بقلب تتمتع إنك
كاتدرائية يف صباح ذات الرائع حديثك تذكَّر الحرب. بداية يف ألقيتها التي عظاتك أوىل من
«اليد والتضحية. املعاناة خالل من نكتسبها أن يمكننا التي الروحانيات حول بول القديس
كنت أنني تعلم تكن لم أنك األرجح عىل قلته؟ ما هو ذلك أليس أيًضا.» ر تُطهَّ تُعاَقب التي
أنظر مثلما الحرب إىل أنظر أكن لم األيام تلك يف نفيس أنا حتى … حتى مستمعيك، أحَد
قاٍس كريسٍّ عىل وجلويس الجانبية أبوابها أحد من الكاتدرائية إىل تسلُّيل أتذكر اآلن. إليها
لكنني الخلف، يف بعيًدا جالًسا أنا وكنت رائًعا، محفًال كان أحد. يعرفني أن دون من ُصلب
تنمُّ التي وأنفاسهم الخفيض، وأنينهم الحضور، خشخشة أصوات أيًضا أتذكَّر سمعتك.
«هذه أخرى: مرًة بكلماتك سأُذكِّرك األسقف. أيها ع تشجَّ نهضوا. حني والتأثر االنفعال عن

ر».» التطهُّ أيام هي األيام
يَديه عاقًدا التفكري يف منهمًكا سرتاند شارع نحو يسري األسقفُّ وراح الرجالن. افرتق
إىل وصل وحينما أذنيه. يف يرتدَّد يزال ال عنه املقتبسة الكلمات تلك وصدى ظهره، خلف

حوله. ونظر رأسه رفع املزدحم، املعرب
أراها.» أن عيلَّ أشياء توجد ربما مغلقتنَي. عيناي كانت «ربما قائًال: نفسه يف وتمتَم
ببطء تسري السيارة ورشعت بوجهته، للسائق وتمتم أجرة سيارة األسقف استوقف
يُحول ثم الطريق جانبَي أحد إىل ولهفة حماسة يف ينظر األسقف وكان سرتاند، شارع عرب
مزدحمة. الشوارع وكانت الغداء ساعة من تقرتب الساعة كانت اآلخر. الجانب إىل نظره
الرجال من كبرية مجموعة كانوا االستعمارية؛ القوات اللتقاء ساحة املكان أن بدا هنا
طريقهم يشقون كانوا خرقاء. ومشية اللون برونزية بوجوه الِبنية، أقوياء القامة طوال
العالم. يف رجال ملجموعة شكل أغرب يف جنب إىل جنبًا ويسريون بمرفقهم، اآلخرين بدفع
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ووقفوا منها، وخرجوا العامَة املنازل دخلوا صغرية، جماعات يف يتحدثون وراحوا توقفوا
سيارات وكانت النساء. أذرع يتأبَّطون وهم وهناك هنا يسريون كانوا املطاعم. خارج
الفتيات وكانت سافوي. فندق إىل متجهة تنعطف سواء حدٍّ عىل الخاصة والسيارات األجرة
يكون األحيان أغلب ويف بمفردهن، يَُكنَّ ما أحيانًا الالئي — باملسارح العامالت اليافعات
إىل نفسها املسارات يف تتدفق لندن يف الحياة كانت مكان. كل يف — يصحبهنَّ من هناك
يبحث كان الذي اليشء ذلك عىل وجدت، إن العالمات، من القليل هناك وكان كبري. حد
شارع عرب سريه يف واستمرَّ بيكاديليل سريك وعَرب غربًا، األجرة السيارة سائق اتجه عنه.
االهتمام بنفس الناس وجوه يف يُحدق السيارة يف الوحيد الراكب زال ما بينما بيكاديليل،
املبتسمني األشخاص حشود نفِسها؛ الشاكلِة عىل أخرى مرًة يتكرَّر يشء كل كان الشديد.
يرتديَن الالئي والفتيات النساء وسيل املتأنقون، واملتنزهون ويُغادرونها، املطاعَم يدخلون
املتاجر نوافذ كانت واملتسكعني. باملتسوقني ازدحاًما أكثَر بوند شارع وكان مبِهجة. مالبس
أنهم رغم الناس من الكثري ثَمة كان رائعة. النساء ثياب وكانت دائًما، كعادتها مزدحمًة
مزدحًما الضيق العام الطريق وكان الكاكي. اللون ذات العسكرية املالبَس يرتدون كانوا
بني األسقفُّ وكان زاحف، حلزون برسعة تتقدم كانت األجرة السيارة إن حتى للغاية،
جميلتان فتاتان فكانت الناس. بني الدائرة األحاديث من مقتطفاٍت يسمع واآلخر الحني

ًدا. موحَّ رسميٍّا زيٍّا يرتديان شابَّني إىل تتحدثان
الثالثة!» يف إال املنزل إىل أذهب لم أمس! ليلة وقع الذي ذاك قصٍف من له «يا

مفقوًدا!» زال ما املنزل. إىل ديك يُعد «لم
يمكن ال لكن الضعف، بمقدار ثمنه ارتفع يشء كل وإيفي. أنا التسوُق أنهَكنا «لقد

يشء.» أي عن يستغنَي أن للمرء
سيدوم.» كم أبًدا يعرف أحد فال األيام. هذه يف يشء أي عن االستغناءُ يمكنني «ال

أن غري لربهة. مغلقتني شبه األسقفِّ عينا وكانت مسريها األجرة سيارة تابَعت
شعر لهما للغاية صغريين مدلََّلني كلبنَي تقودان امرأتان هناك كان تتعقبه. ظلَّت األصوات

الشارع. ناصية عند وتتحدثان مموج
مائة نحو عىل حصلُت لقد عزيزتي؟ يا السكر عن «ماذا تقول: إحداهما كانت
من أن يعلمون املتاجر أصحاب اآلن. أريد ما عىل الحصول دائًما ويمكنني كيلوجرام،
يف الكثري رشاءَ يستطيعون ال فقط الناس الحرب. بعد لديهم زبونة تُصبحي أن الرضوري

ا.» حقٍّ يزعجهم ما وهذا الواحدة، املرة
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يُفكِّر أن املرء عىل لكن ذلك، إىل وما هذا الحرب شأن للغاية محزن ألمٌر إنه «بالطبع،
اإلفالَت يستطع لم التي الدخل رضائب كل دفع بعد أنه أمس ليلَة هاري أخربني نفسه. يف

«… يزال ال اإلضافية؛ واألرباح دفعها من
النافذة. من رأسه األسقف وأخرج همس. إىل األصوات تحوََّلت ثم

يُمكنك ما بأرسِع ويستمنسرت، يف توثيل شارع إىل بي «اذهب السائَق: ًها موجِّ وقال
فضلك.» من

يُراقب يزال ال األسقف كان بالسيارة. وانطلق جانبي شارٍع نحو السائق انعطف
عن يبحث كان لقد تالشت. قد كانت اللحظة تلك يف وجهه عىل األمل أمارات لكن الناس،

وجوده. عىل دليل أيُّ هناك يكن لم يشء
مجاور حي يف حديثًا املنتهية املباني من مجموعة أمام األجرة سيارة األسقفُّ رصف
انتظار حجرة إىل بواٌب وأرشده السابع، الطابق إىل املصعد عامل أوصله لويستمنسرت.
غرفتني به وعرب فأخذه األسقف، دخول الحظ شابٌّ هناك كان لكن بالفعل. مزدحمة كانت
الباَب، فتَح الجناح. من األقىص الطرف يف شقة أحد باَب بوقار وطرق أُخرينَي مزدحمتني
الضيف يف بارتياب يُحدِّق الشاب ذلك وراح بغيض، مظهر ذو شابٌّ قصري، تأخري بعد

سميكة. نظارة خلف من البارز
فني.» السيد مقابلة يف األسقف «يرغب األسقف: مرشُد قال

غدائك لتناول الذهاب يمكنك الحال. يف «أدِخْله آمًرا: الغرفة منتصف من صوٌت جاء
جونسون.» يا

نحيَل الطول متوسط وكان لزيارته، جاء الذي الرجل مع وحيًدا نفسه األسقف وجد
لكن بها، بأس ال وجبهة براقتان وعينان متدلٍّ شارب وله حسنة، مالبَس يرتدي وال الِبنْية،
وعرض األسقف عىل يُسلِّم كان بينما الرجل وقف الطباع. حادُّ أنه إىل يشري كان وجهه

الكرايس. أحد عىل الجلوس عليه
«هذه بها: الشعور عن البعد كل بعيًدا كان مساواة وراء سعيًا يُجاهد رجل بنربة قال

األسقف.» أيها فيها بزيارتك ترشفنا التي األوىل املرة
أخبارك؟» ما أخربني، معك. للتحدث شديد بدافع «شعرت قائًال: األسقفُّ اعرتَف

حراًكا األخرية يوًما عرش األحَد شهَدت تقدُّم. يف يشء «كل بثقة: فني نيكوالس ح رصَّ
العصور ثورات كربى الجوهرية قضاياه يف يُعادل تامة، رسية يف أُجري البالد، يف اجتماعيٍّا
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لكي املوحد الشعب لصوت فرصٌة تسنح األسقف، أيها التاريخ يف األوىل فللمرة الحديثة.
يُسَمع.»

ينبغي التي اللحظة حانت واآلن فني. سيد يا مذهًال عمًال أنجزت «لقد األسقف: قال
الصوت، ذلك أن من ومطلقة تامة ثقٍة عىل نكون أن بد ال ونُفكر. نتوقَف أن فيها علينا

نبيلة.» قضية سياق يف يُسمع مرة، ألول يُسمع حني
السالم؟» قضية من أنبُل العالم يف قضية هناك «وهل بحدَّة: فني سأله

يتمكَّن لم إن ليس ومنطقيٍّا، عادًال السالُم ذلك يكن لم إن «ليس األسقف: أجابه
الدامي.» املريع الرصاع لهذا نهاية وضع من السالم

ذلك.» عىل «سنحرص غرور: بنربة قائًال فني ح رصَّ
أملانيا؟» يف الشقيقة زمرتك لك قدَّمتها التي الرشوَط اآلن لديك أن «أعتقد

عابسة. تقطيبٌة جبهته عىل وارتسمت شاربه. فني نيكوالس داعب
تلك فإن معك، رصيًحا أكون ولكي لكن لحظة، أي يف عليها الحصول «أتوقع وقال:

الراهن.» الوقت يف متاحة غري الرشوط
«… أن ظننت «لكنني

نجدها.» أن توقعنا حيث تكن لم الوثيقة أن غري «بالضبط. قائًال: اآلخر قاطعه
كذلك؟» أليس األمور، يف للغاية خطريًا تأزًما يُعد ذلك أن شك «ال

عليها. الحصول يف ننجح لم إذا الوقت لبعض تأخريًا ذلك «سيَْعني قائًال: فني أقرَّ
الشأن.» هذا يف الرصامة نتحرَّى أن ننتوي لكننا

األسقف. قسمات عىل االضطراب بدا
باملعمودية.» ابني هو أوردين «جوليان وقال:

أالَّ األفضل من القرابة. أو بالصداقة تعرتف ال «الرضورة توجيهيَّة: بنربة فني قال
التفاصيل.» بهذه لك شأن فال سيدي. يا أسئلة أي تطرَح

حقيقيٍّا روحانيٍّا جهًدا نبذل إننا ضمريي. شأن من «إنها وتجهم: بجديٍة األسقف ردَّ
أنهم أثبتوا الذين الساسة أيدي من عظيمة إنسانية مسألة انتزاع أجل من السالم، أجل من
نعتمدها التي الوسائل يف ننظر أن علينا ينبغي لذا معها. والتعامل إدارتها عن عاجزون

خاصة.» بعناية
علبة من للغاية اذة نفَّ رائحة ذات سيجارة وأشعل موافًقا. برأسه فني نيكوالس أومأ

بجانبه. ورقية
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ال هذا لكن للكلمة، األشمل باملعنى السالم ُدعاة من األسقف أيها وأنت «أنا قال: ثم
فلدينا غايتنا. تحقيق أجل من األحيان بعض يف القوة استخدام إىل نلجأ ال قد أننا يعني
اضطلع الذي هو القسم وهذا األمور. هذه مثِل مع بالتعامل بمفرده معنيٌّ خاص قسٌم
هذا وعمليات الشمال. بحر عرب أصدقائنا وبني بيننا الرسائل جميع وتسليم استالم بمهامِّ
جوليان مع التعامل مهمة القسم هذا وسيتوىل املجلس. بقية عن حتى تماًما، رسيٌة القسم

يحدث.» ما حتى تعرف أن أو تتدخل أالَّ لك األفضل من أوردين.
مع يتعارض عنيًفا عمًال إنَّ ذلك. عىل أوافق أن يمكنني «ال ا: محتجٍّ األسقفُّ فقال
برمتها.» بنائها إىل نسعى التي الفوقية البنية يف خلًال يُمثِّل أن شأنه من املسيحية تعاليم

آخر.» موضوًعا «لنناقش قائًال: فني فاقرتح
املوضوع.» هذا ملناقشة هنا أتيت إنما «عذًرا. بحزم: فردَّ

اإلطالق. عىل سارة غريَ وجهه تعبريات كانت الطاولة. إىل نظَره فني نيكوالس أخفض
التدخل لك يكفل ال فهذا سيدي، يا معنا ملوقفك الشديد تقديرنا من الرغم «عىل وقال:

التنفيذية.» التفاصيل يف
سيد يا األمر هذا يف عقالني بأسلوب تُعاملني أن بد ال «ولكن إرصار: يف األسقف قال
لقاءات ثالثة هناك أتباعك. بني الُقوى ميزان يف معدًما لست أنني تذكَّر فضًال. فني،
ويستمنسرت، كاتدرائية يف األحد يوم عظُة وهناك األسبوع، هذا فيها سأخطب جماهريية
جدير عون مصدر أنني أعتقد التحذير. رسائل بأُوىل فيها أُديل أن عىل االتفاُق تم التي

به.» أغامر بما يغامر َمن بينكم وليس باالعتبار،
بالتحديد؟» به تطالبني الذي «ما والرتيث: التفكر من بُرهة بعد فني سأله

وحاله.» أوردين جوليان مكان أعرف أن «أريد
يمنعني سبٍب أي أرى ال لكنني لدينا، الرسية الخدمة قسم يتواله األمر «هذا فني: أجابه
املتاعب، عن حديثنا محلُّ الشابُّ ذلك بحث لقد املناسبة. املعلومات كل عىل إطالعك من

ما.» حدٍّ إىل وجدها وقد
قد يكن لم إن للخطر، نفسه يعرض كاد أنه «أعرف رفيقه: مذكًِّرا األسقف قال

آبواي.» اآلنسة لحماية سعيه أثناء يف كلية، لذلك تعرض
يُعيد أن يرفُض أنه حقيقة يغريِّ ال هذا لكن كذلك، األمر يكون «ربما قائًال: فني أقرَّ

إليه.» بها عهدت التي الرسائل لها
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عناده؟» يف سادًرا يزال «أَوال
اليشء: بعض خبيثة بابتسامة فني أضاف ثم اللحظة.» هذه حتى تماًما يُعاند «إنه

بنفسك؟» معه تفعل أن يمكنك ماذا وترى تُحاول أن يف ترغب «لعلك
تردًدا. األسقف أبدى

أن أرى كنت لو لكن غريبة، بصورة عنيد نوع من شابٌّ أوردين جوليان «إن وقال:
ذلك.» يكلفني قد ما أيٍّا تجربتها، عن أحجمُت ملا نفع، أي ستُجدي ونصائحي تحذيراتي
والعرشين األربع يف يشء إىل الوصول يف ننجح لم إن تُجرِّب. أن األفضل «من فني: قال
أعرتف أن من بأس «ال قائًال: إليه وأرسَّ به.» تلتقَي لكي أمًرا لك فسأُصدر القادمة، ساعًة
بإحباط يتهدَّدنا الذي الخطر عن فضًال الوثيقة، تلك ظهور إىل ماسة بحاجة أننا لك

الحكومة.» أيدي يف الوثيقة تلك وقَعت إن خططنا
ُوسعها؟» يف ما بكل بالفعل قامت قد آبواي اآلنسة أن «أعتقد

إقناعه.» محاوالت أعيَتْها «لقد
بالحقيقة؟» أُخِرب «وهل

رأسه. فني هزَّ
آبواي اآلنسة حتى نفع؟ أي يُجدي قد ذلك أن تعتقد هل بالشاب، معرفتك واقع «من
مع تعاطًفا يُبدي أن املرجح من شخص أي إيجاَد املستحيل من بأن االعرتاف عىل مجربٌة
حجج أي تستخدم أن يمكنك معه، لقاءً لك رتبنا لو نفسه، الوقت يف قليًال. ولو أهدافنا
الرسائل عىل العثور عدم جراءَ حساباتنا كل أربكت لقد القول، وأَصُدقك ببالك. تخطر
يف أبًدا نشكَّ ولم عمالؤنا، ل تدخَّ حني سرتيت دوانينج إىل طريقه يف جوليان كان بحوزته.

لزيارته؟» لك املناسب الوقت ما معه. يحملها أنه
فني، سيد يا أغادر أن وقبل األثناء، تلك ويف وقت. أي يف يل «أرسل : األسقفُّ أجابه

لك.» لزيارتي الرئيس بالهدف أخرى مرة أذكِّرك أن أريد
الخروج. إىل زائره لريشد مكانه من ينهض وهو تربُّم يف قليًال فني وجه عبَس

الراهن الوقت يف الشاب وسالمة منا. أحمَق وعًدا آبواي اآلنسة انتزَعت «لقد وقال:
شك.» محلَّ ليست

العامة الحديقة عرب األسقفُّ سار الرغبة، من بدافع هو مما أكثَر العادة من وبدافٍع
بالحديث. وبادره الردهة يف نحوه ويلز هاناواي السيد فتقدَّم أثينيوم. نادي إىل متجًها
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من أوردين، جوليان أنَّ للتو سمعُت لقد بالشائعات. يعجُّ العالم «هذا مبتسًما: قال
ألملانيا.» جاسوًسا كونه النار عليه أُطِلق قد العالم، يف الرجال كل بني

وقار. يف األسقفُّ ابتسم
حقيقية.» غري الشائعة تلك إنَّ لك أقول حني تُصدِّقني أن «يمكنك بجدية: وقال
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القليلة السنوات خالل فني نيكوالس عىل بقوٍة طغت قد التحرضُّ مظاهر أن من الرغم عىل
ثقافته يف سواءٌ تقدم أيِّ عىل الخارجي مظهره يدل رجًال يكن لم بالتأكيد فإنه املنرصمة،
يُجيد يكن فلم الجاهزة، املالبس بيع متاجر مع التعامل عادة عن تخىلَّ أنه فرغم ذوقه. أو
إْن سوءًا أكثَر املسائية ثيابه وكانت أيًضا. ارتداءَها يُجيد وال الصباحية مالبسه اختيار
يعتقد كان ما َردهة يف اليوم ذلك مساءِ يف بكاثرين فني نيكوالس التقى فقد التعبري. جاز
يُناسب ال وقميًصا العصفور، كذيل ذيٍل ذا معطًفا يرتدي وكان عرصي، شواء مطعم أنه
كالياقة رقبته ق تطوِّ وياقة سوداء، عنق وربطة للزينة، زرٍّ لوضع واحدة فتحة به مقاسه
كاثرين كبََحت عاديٍّا. طويًال سري وحذاء رقابهم، حول الكَهنة يرتديها التي اإلكلريكية
فقط ليس الرجل ذلك أن تتذكَّر أن وتحاول تُصافحه وهي جسدها يف َرست طفيفة رجفًة
املعنيَّ السكرتري أيًضا لكنه لهم، ممثًال ليكون الكادحني من ماليني عدة اختاره الذي الرجل

العالم. تاريخ يف البرشية التجمعات ألهم رسميٍّا
يف الطعام تناول لفكرة ا حقٍّ أهتم ال أنا تأخرت. قد أكون أال «آُمل كاثرين: قالت

الحضور.» عىل شديًدا إرصاًرا تحمل كانت رسالتك لكن األيام، هذه الخارج
طوال األمور مع التعامل فعبء ببعضاالستجمام. املرءُ يحظى أن بد «ال قائًال: ح رصَّ

ندخل؟» َهال رهيبًا. توتًرا يُسبب اليوم
شديدة، بتلقائية فني، فشل أن بعد حولهما، هدف بال ينظران ووقفا املطعم دخال
وأرسع كاثرين عىل تعرَّف النُُّدل كبري أن غري لهما. طاولة عىل الحصول رضورة إدراك يف
يستمع رفيقها وقف فيما بالفرنسية، دقائق بضَع الرجل مع كاثرين ثَت تحدَّ لنجدتهما.

بنفسها. العشاء طعام كاثرين طلبت منه، مناشدٍة وبعد األخري ويف بإعجاب،
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سيد يا فضلك من األخبار عىل تُطلعني «هال النادل: انسحب أن بمجرد كاثرين سألته
فني؟»

فاملرء الوقت! بعَض جانبًا األمر ِلنُنحِّ «أوه، أردف: ثم «األخبار؟» الكلمَة: ُمكرًِّرا فقال
العمل.» عن الحديث من يمل

لكن الفتة، ببساطٍة تنَضُح ثيابها كانت اإلحباط. من يشء يف حاجبيها كاثرين رفَعت
الفضوليني. املشاهدين من للكثري مشكلة مثَّل بينهما الطبقي االختالف

بأروع كبري اهتمام لديه كالنا بينما األمور، توافه عن نتحدث أن علينا «ِلَم سألته:
العالم؟» يف موضوع

العالم؟» يف موضوع أروع «وما إعجاب: يف تساءل
السالم.» الشعوب؛ جميع قضية بالطبع، «قضيتُنا بحزم: أجابته

أَما الراحة، وقت يأتي وحني اليوم. طوال ذلك أجل من املرءُ «يكدح ًرا: متذمِّ فقال
الوقت؟» لبعض ذلك عبءَ عنه يُزيح أن للمرء يمكن

يَشغل واحد يشءٍ سوى هناك ليس نفيس، عن ا؟ حقٍّ تراه ما «أهذا مباالة: ال يف قالت
من واملاليني اآلالف وجود يف وأنت، حياتي. يف قطُّ آخر يشء أي يوجد ال األيام. هذه ذهني
يمكنني ال أوه، … منك إشارًة وينتظرون بون ويرتقَّ يكدحون الذي اإلنسانية، يف إخوتك
تتذكر أن حتى لك كيف واحدة، لحظًة ولو عنهم ينشغل أن لذهنك يُمكن كيف أتخيَّل أن

فني.» سيد يا مثلك يفَّ موثوًقا أكون أن أريد وجودك!
الثقة.» لتلك مربًرا كانت أتمنى، كما أعمايل، «إن النفس: عن رًضا نربِة يف فقال

السيد عن ْني خربِّ سيأتي. عملك من األكرب الجزء ولكن «بالطبع، قائلة: كاثرين وافَقته
أوردين؟»

إنه األخرية. اللحظة حتى تغيري أي حدوث أتصوَّر وال موقفه. عىل تغيري أيُّ يطرأ «لم
أنامله.» حتى الطبقية التحيزات يف غارٌق تُطاق، ال بصورة ومغرور عنيد إنجليزي رجل
حتى كبريًا تميًزا ق حقَّ أنه فقط أمِس سمعُت ذلك. كل رغم رجل «لكنه تأمل: يف قالت

القصرية.» تجنيده مدِة أثناء يف
جاءَ لقد باملناسبة، الحيوانات. بشجاعة يتمتع أنه شك «ال حماس: أيِّ بال فني علَّق

اليوم.» صباح لزيارتي األسقفُّ
يريد؟» كان «ماذا وأضافت: ا؟» «حقٍّ فسألته:
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للتحدث زيارتي يحبُّ إنه شخصية. زيارة مجرد «كانت بإتقان: مباليًا ال ردُّه فجاء
أوردين مع نُحقق لم إن أننا أقنعتُه أيًضا. أوردين عن وتحدَّث واآلخر. الحني بني معي
ما لريى به يلتقَي أن مهمته فستكون القادمة، ساعة والعرشين األربع غضون يف نجاًحا

به.» القيام يمكنه
إزاء املسكني ذلك شعور تعرف «أنت وأردفت: للغاية!» سيئ هذا لكن «أوه، فقالت:
عىل بأنه — أوردين السيد أقصد — جوليان إخبار إىل االضطراَر ببساطة سيكره موقفه.

ب…» صلة
آبواي؟» آنسة يا «بماذا

يفهم؟ أن له كيف بالطبع. يفهَم لن أوردين السيد املؤامرة. طبيعة له يشء «بأي
األساس.» من األمر يف األسقف إقحاُم القسوة من كان أنه أعتقد

آنسة يا ستحتسني ماذا قاسيًا. يكون القضية يُساعد أن شأنه من يشء «ال فني: قال
كذلك؟» أليس الشمبانيا، بعض عىل ستحصلني آبواي؟

قائًدا «تخيلوا وأردفت: مريعة!» فكرة من لها «يا مبتسمًة: كانت ولكنها به صاحت
لك.» شكًرا الخفيف، الفرنيس النبيذ بعض سآُخذ ال، كهذا! شيئًا يقرتح كبريًا ُعماليٍّا

اليشء. بعَض محبط وهو النادل إىل الطلَب فني مرَّر
ما.» نوٍع من مناسبة تلك يل بدت لكن العادة، يف يشءٍ أيَّ أرشُب «ال وقال:

إذن؟» األخبار بعض «ألَديك
معك.» العشاء تناول أقصُد اإلطالق. «عىل

حاجبَيها. كاثرين رفَعت
إال. ليس روتينية مسألة مجرد «إنها وأردفت: قصدتَه؟» ما أهذا «أوه، قائلًة: وتمتَمت

األعمال.» أو األخبار بعَض لديك أن ظننُت
االهتمامات بعُض لنا يكون أن آبواي آنسة يا املمكن من «أليس ل: توسُّ نربة يف فقال

عملنا؟» نطاق خارج
ذلك.» أظن «ال استيعابها: عىل قدرته فاقت غطرسٍة يف فأجابت

ذلك.» من يمنعنا سبب من «ما قائًال: فألحَّ
سبيل عىل الكربى لألوبرا عاشق أنت هل بميولك. تُخربني أن «ينبغي قائلة: فاقرتحت

«الخاتم»؟» أوبرا … «بارسيفال» أوبرا أعشقها. أنا املثال؟
تعزف معي تعيش كانت التي أختي املوسيقى. عن الكثريَ أعرُف «ال قائًال: فأقرَّ

البيانو.»

99



الشيطان مخلب

أنك أتذكَّر لكنني الكتب؟ عن ماذا إذن. املوسيقى عن «لنبتعد بقولها: كاثرين أدرَكته
بالشعر. تهتم ال وأنك البوليسية، الروايات باستثناء يشءٍ أيَّ تقرأ لم أنك مرة ذات أخربتَني

ما.» حدٍّ إىل الجولف لعب وأجيد كثريًا التنس لعبة أحب الرياضة؟
اللَّعب.» يف حياتي من واحدة لحظة أُضيِّع «لم فخر: يف فني قال

اكرتاث. عدم يف كتفيها كاثرين هزَّت
عملنا، إطار خارج اآلَخر من كبرية مسافة عىل منا كالٍّ يجعل هذا ترى، كما «حسنًا،

كذلك؟» أليس
أن املؤكَّد فمن ا، مستعدٍّ لسُت وأنا بذلك، لالعرتاف ا مستعدٍّ كنُت لو «حتى فني: أجابها

األخرى.» األشياء كل يُعوِّض بأن كفيٌل نفسه عملنا
أو فيه، نُفكِّر أن يستحق آخر يشءٍ من ما تماًما. محقٌّ «أنت قائلة: كاثرين اعرتفت
يشءٍ أيُّ تقرَّر فهل اليوم، عَرص للمجلس داخيل اجتماع لديك كان أخربني، بشأنه. نتحدَّث

القيادة؟» مسألة بخصوص
خفيفة. تنهيدة فني د تنهَّ

بِفعل التام الفشل مواجهة باحتمال تحظى العالم يف كبرية قضية ثمة كان «إْن وقال:
قضيتُنا.» فهي الحمقاء، الخسيسة الغرية

فني!» «سيد كاثرين: صاحت
األسبوع، هذا رئيٍس انتخاب من بد ال تعرفني، كما ا. حقٍّ ذلك «أعني مؤكًِّدا: فني قال
ملوك أو املايض أباطرة من أيٌّ بها تمتع مما أكرب بقوة الرئيس ذلك سيتمتع وبالطبع
استثنائي منصٌب إنه العالم. إىل السالَم سيجلب الحرب. بإنهاء القائُد ذلك سيقوم الحارض.

آبواي.» آنسة يا
بالفعل.» كذلك «إنه إياه: مؤيِّدة كاثرين قالت

تُصدِّقني، هل «لكن لربهة: عشاءه متجاهًال الطاولة عرب يميل وهو قائًال فني استطرد
املهنية النقابات من اخِتريوا الذين ممثًال العرشين بني من أنَّ آبواي آنسة يا تصدقني هل
ال فقط واحًدا شخًصا ولو يوجد ال العظمى، لربيطانيا الرئيسة الصناعات عىل املهيمنة

املنصب.» لهذا ًال مؤهَّ نفسه يعترب
ذهول. يف فني لها نظر فيما فجأة، تضحك نفسها كاثرين وجَدت

تظنَّ ال ذلك. يل تغفر أن أرجو الضحك. من نفيس أمنع أن يمكنني «ال معتذرًة: قالت
للحظة. غلبتني األمر عبثيَة لكنَّ إطالًقا. هكذا األمر ليس بحديثك. مني استخفاًفا ذلك
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ساوث من إيفانز والسيد آمربالند، نورث من كروس السيد تعلم؛ كما بعضهم قابلُت لقد
«… ويلز

ياقًة يرتِد لم رجل إنه أسَوئِهم. أحد هو «إيفانز الحماسة: من بيشء فني قاطعها
ألنه الداخلية باملدرسة االلتحاق من وتهرَّب حياته، من املنرصمة القليلة السنوات يف إال
بأنه يؤمن زال ما لكنه أوروبا، بلدان أسماء حتى يعرف وال املناجم، يف عامًال صبيٍّا كان
بثيابه للنوم يخلد لكنه لندن، إىل يأتي حني يستحمُّ إنه أيًضا! وكروس محتَمل. ح مرشَّ

هي.» كما يرتديها التي
للغاية!» اللسان فصيُح «إنه كاثرين: قالت

يفهمه؟ أن يستطيع الذي َمن لكن «ربما، وأردَف: اللسان!» «فصيُح فنيساخًرا: صاَح
سينتخبونه الذي القائد يف إليه حاجة يف هم ما إن البذيئة. آمربالند نورث بلغة يتحدث إنه
أنه تذكَّري املظهر. وُحسن الثقافة من بقدر يتمتع رجٌل هو آبواي آنسة يا األسبوَع هذا
الشخصية، من قدٍر عىل يكون أن بد ال يوًما. إنساٌن بها اضطلع مهمة بأعظِم سيضطلُع

املنصب.» يحفَظ لكي والَهيبة بالشخصية يتمتَّع أن رأيي، يف عليه، بل
كذلك؟» أليس متعلِّم، رجٌل إنه فوريل. مايلز السيد «هناك تُفكِّر: وهي قالت

كبريًا قطاًعا يُمثل ال إنه بالتحديد. السبب لهذا مالئم غري «إنه حماسة: يف فني أوضَح
التي الخارجية خدماته إىل نظًرا املجلس يف رشيف عضو إال هو ما الواقع، يف الكادحني. من

واألسقف.» أنِت مثلِك يُقدِّمها،
ريفي منزل يف ضيفًة حللُت فقط لياٍل عدة قبل أنني «أذكر ل: تأمُّ يف كاثرين قالت
ووزير هناك الوزراء رئيس كان أوردين. السيد واِلد باملناسبة وهو مالتينبي، للورد مملوك
لم وبالطبع الرئيس. منصب خلوِّ من يشهده وما العمال حزب عن ثا تحدَّ وقد أيًضا. آخر
كانوا لكنهم بالفعل، ا رسٍّ تشكيله جرى الذي الكبري املجلس عن فكرة أدنى لديهم يكن
التخوف وبنربة نفسه التعليَق شخصان وأبدى قوي. رئيس وجود رضورة عىل ُمجِمعني

املشكلة»!» فستَُحل نفسه، عن فيسك بول أعلَن «لو تقريبًا: نفِسها
فتور. يف كالمها عىل فني صادَق

مفوَّه، خطيٍب إىل دائًما ل يتحوَّ ال املاِهر الكاِتب النهاية، يف «لكن قائًال: ذكََّرها ثم
بيننا؛ غريبًا سيكون أنه كما الحالة. هذه يف املطلوبنَي والتميُّز بالشخصية دائًما يتمتع وال

الشخيص.» الصعيد عىل أقصُد
مجرد من أكثُر فيسك بول إنَّ للكلمة. األشمِل باملعنى «ليس معرتضًة: كاثرين قالت
ليست يكتبها التي الكلمات تلك يكتبه. ما مع متناغٌم فوجدانه الكتابة. يمتهن عادي رجل
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ِسمة بها … والعبارات الكلمات صياغة مجرد يتجاوز شيئًا بها إنَّ بليغة. كلمات مجرد
العبقرية.» لدرجة وترقى بالتعاُطف ممتزٌج م تفهُّ

برهة. شاربه يُداعب رفيُقها راَح
يتعلق فيما القيادة، مسألة لكن املجال، هذا يف تماًما ناجٌح فيسك «إنَّ قائًال: وأقرَّ
املمثلني من اثنان أو واحٌد اقرتَح لقد آبواي، آنسة الَعملية. السياسة نطاق يف تدخل ال به،
خالل علينا انهالت التي والربقيات الرسائل من كبرية أعداد أيًضا اقرتحت كما تأثريًا، األكثِر

الشاغر.» املنصب هذا ِلَشغل انتخابي رضورة املاضية، القليلة األيام
«أنت؟» اليشء: بعَض مشدوهًة صاحت

واستطرَد أنسب؟» شخًصا تَرين «هل حديثه: يف املشاكسة من خفيفة بنربٍة فسألها
يتعلَّق فيما لكن نفيس، عىل اإلطراء هذا بحديثي أقصُد ال مًعا. جميًعا رأيتنا «لقد قائًال:
«… أُمثِّلُهم الذين أولئك وأعداد الخطابة، بأصول والدراية القضية وخدمة التعليم بأمور
إىل بالنظر فني سيد يا انتخابك يمنع شيئًا أرى ال أفهم. أجل! «أجل، قائلة: قاطَعته
الخارج، من شخًصا أنَّ ما، بطريقٍة تخيَّلت، لكنني فقط، العرشين العمال حزب ممثيل

«… املثال سبيل عىل كاألسقف
ينبغي لحظة. يف ته بُرمَّ باألمر إيمانهم الناُس سيفقد تماًما. وارد غري «هذا فني: قال

الشعب.» من املبارش بالتفويض يحظى أن الوزراء رئيس سيتحدى الذي للشخص
التي املَلكية الذهبية العلبة إىل إعجاب يف فني ونظر َعشائهما. من فَرغا قليٍل بعد

أمريكية. سيجارة هو وأشعل الصغرية. سجائرها من واحدة كاثرين منها أشعَلت
الليلة املرسح إىل الذَّهاب عليِك أقرتح أن أريد «كنُت نحوها: يميل وهو إليها أرسَّ ثم
لكن جايتي. مرسح يف فة الرشُّ ملقاعد تذاكَر رشاء عن أبحُث كنت الواقع، يف آبواي، آنسة

بها.» القياُم علينا صغرية مهمة ثَمة آخر. أمٌر طرأ
«مهمة؟» ُمكررة: كاثرين قالت

تقرؤها كاثرين وراحت الطاولة. عرب إليها ومرَّرها جيبه من مطوية ورقة فني أخرج
العبوس. من بيشء

«ال وأردفت: أوردين!» جوليان شقة تفتيَش لحامله ل يُخوِّ أمٌر «إنه قائلة: صاحت ثم
لذلك؟» ُسلطتنا ما ثم كذلك؟ أليس الشقة، تلك يف نفتش أن نريد

«السلطة الورقة: أسفل يف املوجود التوقيع عىل الباهتة بسبَّابته ينقر وهو أجابها
األفضل.»
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بالشك. َمشوٍب عبوس يف كاثرين َصته تفحَّ
هذا؟» عىل لت تحصَّ كيف «لكن وسألته:

ترُفع. يف فني لها ابتسَم
يمكننا مما الكثري هناك ليس آبواي، آنسة يا وبينك وبيني «بطلبه. رصاحة: وأجاَب

اآلن.» رفضه ويمكنهم طلبُه
أوردين.» السيد مسكَن بالفعل فتَّشت الرشطة «لكن إياه: مذكِّرًة فقالت

بني أجد أن هو به آُمل ما بالطبع، األشياء. يُغفلون أنهم الرشطة عن املعروف «من
وثيقتنا.» فيه أودُع الذي املكان عىل إشارة أو داللًة أوردين السيد أوراق

تلك مثل يف أتورَّط أن يل يروق ال األمر. بهذا يل عالقة ال «لكن ة: محتجَّ كاثرين قالت
األمور.»

الوحيدة أنِت ذلك. يف تُرافقيني أن خاص بشكٍل منِك أرغب «لكنني قائًال: عليها فألحَّ
مًعا.» بالتفتيش قمنا إن األفضل من سيكون ولذا الرسائل. رأت التي

اعرتاًضا أبدت أنها غري االعرتاض. من مزيًدا تُبِد لم لكنها قليًال، كاثرين وجُه عبَس
زاوية إىل وانسحبت املكان، بمغادرة ا همَّ حني ذراعها يتأبَّط أن فني حاول حني قويٍّا

ها. استقالَّ أن بمجرد األجرة السيارة
ربما األجنبية، ونشأتي فني، سيد يا تحيزاتي يف العذر يل تستميَح أن «ينبغي وقالت:

أحد.» يمسَسني أن أكره لكنني …
التحفظ.» هذا لكل داعي «ال واستطرَد: بربك!» «أوه، ا: محتجٍّ فقال

باقتدار. أحبَطتها التي املحاولة وهي يدها، يُمِسك أن حاول ثم
بني وأنا حتى أتجنَّبها إنني ا. حقٍّ يل تروق ال األمور هذه «مثل قائلة: جدية يف ت وأرصَّ

أصدقائي.»
بصديق؟» «أَولست تساءل:

فال العمل، نطاق خارج أما بعملنا. يتعلق فيما صديٌق بالطبع «أنت قائلة: فأقرَّت
لبعض.» بعضنا نقوله أن يمكن الكثريَ هناك أن أعتقد

وأهدافنا عملنا يف متقاربان إننا ال؟ «لَم اليشء: بعَض حادٍة بلهجة معرتًضا فقال
من للمكان رسيعٍة ونظرة لحظي تردد بعد وتابَع يكونا.» أن اثنني ألي يمكن ما بقدِر

الشخصية.» بمكانتي يتعلَّق فيما إليِك أفيض أن يل ينبغي «ربما قائًال: حوله
القبيل.» هذا من يشء بأي ب أرحِّ «لسُت جدوى: بال لكنها طفيفة سخرية يف قالت
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لتجارة لرشكٍة السابق املديَر فقط باعتباري بالطبع تعرفينني «أنِت قائًال: استطرد
السفن وبناء الخشب لتجارة املهنية النقابات لتحالف الحايلَّ املنتَخب واملمثَل األخشاب
رجٌل أنني هو تعرفينه ال «ما يقول: وهو صوته إىل غريبة انتصار نربُة تسلَلت ثم املهنية.»

ثري.»
حاجبيها. كاثرين رَفَعت

مثل يف يُفكرون ال الحواريني؛ مثل العماليِّني قادتنا كل أنَّ أظن «كنت قائلة: وعلََّقت
األشياء.» هذه

فكيف وإال آبواي، آنسة يا دائًما الكربى الفرَص املرءُ د يرتصَّ أن بد «ال قائًال: اعرتَض
املثال؟» سبيل عىل الزواج يف املرء يُفكِّر حني األحوال ستكون

أموالُك؟» جاءت أين «من برصاحة: كاثرين سألته
ر. منفِّ موضوٍع يف الحديث عن بعيًدا توجيهه هو ببساطٍة سؤالها من الغرض كان

آٍت. هو فيما للتفكري فرصًة أعطاها باإلحراج شعوره لكن
أعمامي أحُد يل وترَك حياتي. طوال املاَل أدَّخر «كنُت قائًال: حماسية بنربة إليها فعِهد
الحديث أريُد ال ذلك. يف نجاًحا قت وحقَّ البورصة، يف أضارب كنُت ًرا ومؤخَّ املال. من قليًال
شئُت، إن تماًما مغاير بشكل أبدَو أن بإمكاني أن تعريف أن فقط أردُت إنما األمر. هذا يف

الضواحي.» إحدى يف العيش إىل تُضطر لن زوجتي وأن
اإلطالق.» عىل هذا يعنيني كيف أرى ال ا حقٍّ «أنا بارًدا: ردُّها فجاءه

أال آبواي؟ آنسة يا كذلك أليس اشرتاكية، نفسِك عىل تُطِلقني «أنِت قائًال: سألها
املساواة قدم وعىل عصاميٌّ رجل وأنني األرستقراطية الطبقة من أنِك بحقيقة تعرتفني

معِك؟»
لكن مبادئي، هي تلك أن تعرف أن ينبغي يشء، يف املرء أصُل يعنيني «ال قائلة: أجابَته
تجاهلُها. املستحيل من ميوًال املرء عىل والبيئة األصُل يُسبغ أن األحيان بعض يف يتصادف
لطيف بعشاء حظينا لقد فني. سيد يا ذلك من أكثَر الحديث هذا يف نَُخض ال دعنا أرجوك

أوردين.» السيد شقة عند نحن وها ذلك، عىل وأشكُرك للغاية،
الطابق إىل املصعد استقالَّ ثم االستياء، من يشء يف الخروج يف رفيقها ساعَدها
فني وقدَّم احرتام. يف وحيَّاها كاثرين الرجُل عرَف جوليان. خادُم الباَب لهما فتح الخامس.

منه. تعليق دون من الرجل فقبله بحوزته، الذي اإلذَن
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بعد؟» سيدك عن أخباٌر تأِت «ألم كاثرين: سألته
مكروًها أن أخىش سيدتي. يا «إطالًقا قال: إذ والكدر الحزن من شيئًا يحمل ردُّه كان
هكذا.» خلفهم خرب ترك دون الشكل بهذا يرحلون الذين الرجال نوعية من يكن فلم أصابه.
ستحدث رائعًة أشياءَ أن املؤكَّد من األمل. نفقد أال ينبغي «لكن مبتهجة: بنربٍة فقالت

لغيابه.» تفسريًا وسيُقدِّم غٍد بعد أو غًدا املنزل إىل سيدك وسيعود
بُوسعي كان إن سيدتي. يا لرؤيته كثريًا «سأُرسُّ الباب: نحو يرتاجع وهو الرجل أجابها

الجرس.» يل تقرعا أن فيمكنكما لكما، مساعدة أي تقديم
التي الحجرة أرجاء يف بنظرها كاثرين جالت خلفه. الباب مغلًقا الخادم وانرصف
باألساس، رجايل طابع ذات جلوس حجرة كانت اليشء. بعض جبينها مقطِّبًة إليها أُدِخال
ونسخ والكتيبات الكتب أعداد من كاثرين وذُهلت رفيع، وبذوق جيًدا مفروشة كانت لكنها
مفتوًحا، يزال ال املكتب كان متاحة. مساحة وكل الجدران بها اكتظت التي «ريفيو» جريدة

باليد. املخطوطة األوراق من وكومة خاصة، منضدة عىل كاتبة آلة هناك وكان
السماء؟! بحق كاتبة آلة إىل حاجة يف أوردين السيد كان «ملاذا قائلة: كاثرين تمتمت
الصحافة من النوع ذلك الجرائد؛ مكاتب بداخل عامًة يُماَرس الصحايف العمل أنَّ أظن كنت

يمارسها.» كان التي
وأردَف كذلك؟» أليس جميلة، صغرية «شقة حوله: رسيعة نظرة يُلقي وهو فني قال

مريًحا.» صغريًا مكانًا «أراه قائًال:
إىل الربودة عودة يف نحوها يتقدَّم كان بينما الرجل وجه تعبري يف ما يشءٌ تسبَّب

صوتها. ونربة أسلوبها
يل، يروُق هنا وجودي أن من تماًما واثقة لست لكنني لطيفة، شقة «إنها وقالت:
الرشطة كانت إن هنا الرسائل نجَد أن معقوًال يبدو فال بالطبع. يل تروق ال هذه ومهمتنا

بالفعل.» تفتيًشا أجرت قد
نعرف.» لكننا عنه. تبحث ما تعرف ال «الرشطة قائًال: فذكَّرها

وبدأ املكتب نحو كرسيٍّا سحَب فقد الِكياسة. من قليل قدٍر عىل يبدو فني السيد كان
ذلك. أثناء يف رسيعة بتعليقات ُمْدليًا األوراق، من كومة وسط البحث

الكتب بائعي أن أعتقد القديمة. الكتب جمع يهوى كان صديقنا أن يبدو «همم!
فاتورة وهذه إياه. أعطاه قرض عىل يشكره هنا أحدهم لهم. هدًفا فيه وجدوا املستعَملة
جنيًها!» عرش أربعة واحدة «ِبذلة هذا! إىل استمعي آبواي، آنسة إلهي، يا مالبس. خياط
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وهو أضاف ثم أموالهم.» شيئًا يفقهون ال الذين هؤالء بها يُبدد التي الطريقة هي تلك
وخمسة جنيهات أربع كلَّفتني أرتديها التي «املالبس قائًال: نحوها كرسيه يف رسيًعا يلتفُت

مالبيس.» من بأفضَل ليست مالبسه أن أجزم وأكاد شلنًا، عرش
صرب. نفاد يف جبينها كاثرين قطَّبَت

أوردين، السيد مالبس خياطة فاتورة مناقشة أجل من فني سيد يا هنا إىل نأِت «لم
عنه تبحث أن يجب ما الشكل. بهذا مراسالته يف التفتيش من غايٍة أي أرى ال صحيح؟
من عليها ومكتوب األصفر، الرفيع ع املشمَّ من قطعة يف ملفوفة الرسائل من مجموعٌة هو

«.«١٧ «رقم أسود بحرب الخارج
دائًما احتماٌل ثمة ذلك، إىل إضافًة مكان. أي يف ها دسَّ ربما «أوه، موضًحا: فني فقال
جانبي، إىل واجليس تعاَيل الرسائل. فيه خبَّأ الذي املكان عىل دليًال خطاباته أحُد يُعطينا أن

هيا!» آبواي؟ آنسة يا تجلسني هال
يُريض ما الحاليَّة مهمتك يف تجد أنك يبدو لك. شكًرا الوقوف، ل «أُفضِّ قائلة: ردَّت

هذا!» أمقُت أنا ميولك.
بها. القيام عيلَّ مهمٌة هناك تكون حني مشاعري يف أبًدا أفكِّر «ال بحماس: فني قال
الكريسَّ ذلك أسحب دعيني آبواي. آنسة يا اليشء بعَض أكثَر َودودًة تكوني أن أتمنى لكنني
ثم طويلة.» سنواٍت أعزَب ظللُت لقد تعرفني، كما مني. قريبًة تكوني أن أودُّ بجانبي. لِك
ضد لست أشياء. يف أُفكِّر يجعلني كهذا ومريًحا صغريًا مكانًا «لكنَّ إعجاب: يف أردَف
من الرغم وعىل املناسبة، بالفتاة ليحظى يكفي بما محظوًظا الرجل كان لو فقط الزواج
مختلفة، بطريقة األمور إىل ينظرون اآلخرين من وثلَّة ومثلِك مثيل التقدميِّني املفكِّرين أن
صوته خافًضا لها وأرسَّ الطريقة»، كانت أيٍّا األيام هذه فيه كثريًا ألُمانع كنُت ما فإنني

«… قرار اتخاذ من تمكنِت «إن ذراعها: عىل يده وواضًعا اليشء بعض
الذي الغضَب يُخطئَ أن من حتى املرَة هذه يتمكَّن ولم عنه، بعيًدا ذراَعها انتزعت

عينيها. يف يستعُر كان
إنني تفهم؟ جعِلك يف هكذا كبريًة صعوبة أجُد ملاذا فني، «سيد قائلة: به وصاحت
فإنني عنه، تتحدَّث ما بقية إىل بالنسبة أما لنفسك. بها تسمح التي الحرية هذه مثل أمقُت

بالفعل.» مخطوبة
«… ع أتوقَّ لم بالطبع الرجعية. من يشءٌ ذلك يف «يبدو اليشء: بعَض متجهًما فني قال
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القيام تعتزُم كنت إن بحثك، أكِمل فضلك من تتوقعه. ما يُهمني «ال قائلًة: قاطَعته
هنا.» الرسائل أن أبًدا أعتقد وال تُزعجني، بُرمته األمر بذاءة إنَّ األساس. من بحث بأي

أوردين.» مسئوليَة األمر يكن «لم م: تجهُّ يف إياها مذكرٍّا قال
سببًا أعطيتُه فقد مأمن. يف تكون كي ما مكاٍن إىل أرسَلها أنه بد ال «إذن أجابته:

ذلك.» فعل عىل ليأتي بالفعل
ما مراسالته بني هناك يكون فقد فعل، قد كان «إن تامة: حدٍة يف موضًحا فني قال
جانبَِك، تُليني ولن لِك، تروق ال املهمُة هذه كانت وإن إليه. أرسلها الذي املكان إىل يُشري قد

أنتهي.» ريثما وتنتظري الوثري الكريس ذلك عىل تجليس أن األفضل فمن
واإلهانة. والتعاسة االنزعاج مشاعُر مألتها وقد غاضبتنَي بعيننَي تُراقبه كاثرين جلَست
من عالٍم إىل الرائعة الصافية األفكار عالم من قليلٍة ساعاٍت غضون يف انتقلت وكأنها بَدت
وهو ترقبه راحت فقد رفيقها. أفعال من واحد فعٍل عن تغفل لم الحقرية. التافهة األفعال
تردد دون من خطابًا يقرأ وهو ورأته إخفاءه، يستطع لم بتقديٍر دوقية دعوة يفحص

ثم: والدته. من خطابًا كان أنه شعرت
وكان تعجب، يف مغمغًما صاح إذ للغاية؛ مذهًال الرجل عىل طرأ الذي التغيري كان
ستخرُج وكأنها عيناه بَدت مزعجة. تكن لم النابية األلفاظ إن حتى تماًما طبيعيٍّا تعجبه
تُوَصف ال التي الصادمة املفاجأة عَقَدت أسنانه. خلف ممطوطتني شفتاه وكانت رأسه، من
الكاتبة. اآللة عىل مكتوبة ورقة نصف يف يُحدِّق كان بينما وأخرَس، أصمَّ صار وكأنه لسانه،
مناسبة كلماٍت تجد أن عليها وتعذَّر تماًما، ل تحوَّ الذي مظهره من نفسها كاثرين اندهشت
بعض، من بعضهما حاجباه اقرتَب فقد محيَّاه. عىل غريب تغيريٌ حدث ثم اللحظة. لتلك
تجاهها. برأسه والتفَت األوراق من أخرى كومة تحت الورقة دسَّ ثم خبث. يف شفتَيه ولوى

بالخوف. أشبه يشءٌ عينيه يف وكان أعينهما. التقت
وجدتَه؟» الذي هذا «ما الهثة: به صاحت

أهمية.» ذا يشء ال يشء، «ال أجابها:
نحوه. واتجهت قدميها عىل ببطءٍ نهَضت

أخفيتَها التي الورقة تلك أِرني البغيض. األمر هذا يف رشيكتُك «أنا إياه: مذكِّرة وقالت
للتو.»

مفتوًحا. وأبقته به أمسَكت لكنها املكتب، غطاء عىل يده فني وضَع
رؤيتها.» عىل «أُرصُّ صارمة: بنربة وقالت
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تماًما. سارة غري نظرٌة عينيه يف كانت وواجهها. فني التفَت
تَريها.» لن إنِك أقول «وأنا قائًال: ح ورصَّ

كاثرين كانت االثنني، بني ومن اآلخر. قوة يُقيِّم منهما كلٌّ بدا للحظة. ثقيل صمٌت ساَد
وبدا ترتعشان، شفتاه كانت وغاضبًا. شاحبًا يزال ال فني وجه كان وتماسًكا. هدوءًا األكثَر

طبيعية. وإعادتها بينهما العالقة إلصالح يائسة محاولٍة عىل وأتى ومتوتًرا. مهزوًزا
التي الورقة تلك هذا. بشأن العراك إىل حاجة يف لسنا آبواي، آنسة يا «اسمعي فقال:
حيالها يشء أي أقول أن قبل فيها أفكِّر أن وأريد شخصيٍّا. يل خاصة أهمية لها وجدتُها

العالم.» يف مخلوق ألي
أجل من هنا ونحن واحدة. فأهدافنا معي. التشاور «يمكنك برأيها: متمسكًة قالت

نفِسه.» الغرض
يل.» كمساعدة هنا أحرضتِك لقد تماًما. «ليس معرتًضا: قال

ا؟» «حقٍّ
بِك؛ أنفرَد لكي هنا أحرضتُِك «لقد وأردف: إذن!» الحقيقة إليِك «حسنًا، قائًال: فصاح

اليشء.» بعَض جانبًا أرقَّ أجدِك أن آُمل كنت ألنني
كذلك؟» أليس ظنك، خاب أنك «أخىش وعذوبة: برقة كاثرين سألته
بعد.» هنا من نخرج لم لكننا «بىل، نربته: يف بغيض بمدلول أجابها

امرأة، وأنا — ما بشكٍل — رجل بالطبع أنت تُخيفني. أن يمكنك «ال مؤكِّدة: فقالت
عن نَحيد لكننا العنف. إىل األموُر آَلت ما إذا عني أفضلية لك ستجد أنك أظن ال لكنني
أوراق يف تكتشُفه قد يشء أي عىل االطِّالع حق يف معك باملساواة أطالب إنني حديثنا. محور

ذلك.» شئُت إن عليه االطالع يف باألسبقية أطالب ربما بل أوردين. السيد
جوليان السيد «إن وأردف: ا؟» «حقٍّ بغيضة: بتقطيبة وجهه اكتىس وقد فني ردَّ

كذلك؟» أليس لِك، خاص صديٌق أوردين
فقد جادة. ِخطبًة تكن لم للزواج. تمهيًدا مخطوبان نحن الواقع، «يف كاثرين: قالت
للغاية َخْرقاء محاولٍة عواقب من يُنقذني لكي جانبه؛ من بالغة شهامٍة يف ذلك هو أعلن
الراهن الوقت يف أرسته يف فرد كل األمر. صار هكذا لكن الرسائل. عىل للحصول جانبي من

سفرينا.» لقاء أجل من لندن إىل أتيُت قد وأنني مخطوبان أننا يعتقد
أرساره؟» من باملزيد يُخربك لم فلَم مخطوبنَي، كنتما «إن ساخًرا: فني قال

أيَّ لديه أن أظن «ال واستطردت: «أرسار!» السخرية: من يفيشء كلمته كاثرين فكرََّرت
بالخوف.» شعور أدنى دون اليومية حياته تفاصيل عن التحرَي باإلمكان أن أظنُّ أرسار.
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إذن.» محله غري يف «ظنُِّك
بمعصمي اإلمساك يف تستمرَّ أن يجب وهل فضويل. تُثري أنت مثري! أمر من له «يا

الشكل؟» بهذا
املكتب.» هذا أغلق دعيني «إذن

«ال!»
ال؟» «لَم

األوراق.» تلك عىل أطَّلع أن «أريد
عىل سقط املفتاح أن غري املكتب. وأغلَق لحظية بأفضليٍة فني حظي رسيعة وبحركة
وضغطت عنه مبتعدًة ة بخفَّ قفزت وبعدها عليه. كاثرين وحصلت االهتزاز، بِفعل السجاد

الجرس. عىل
اآلن؟» فاعلٌة أنِت ماذا لك، «تبٍّا سألها:

مزعجة.» أكون أن بإمكاني أن فستجد وإال تقرتب، ال «سرتى. أجابته:
ظهر. ما رسعان الذي الخادم تجاه والتفتت وانتظر. مباالة ال يف كتَفيه فني هزَّ

أجيل؟» من هاتفية مكاملة تُجري هال «روبرت، وقالت:
سيدتي.» يا تأكيد «بكل الرجل: أجابها

واطلب آبواي، اآلنسة طرف من تتحدث إنك قل ويستمنسرت. يف ١٨٨٤ بالرقم «اتصل
العنوان.» هذا إىل الحال يف يأتَي أن موجوًدا كان َمن أيٍّا أو كروس السيد أو فوريل السيد من

ذلك.» من طائَل ال يل، «أنِصتي فني: قاطعها
روبرت؟» يا فضًال منك طلبُت كما تفعل «َهال إرصار: يف فقالت

املكتب. إىل متجهًما فني وعاد الغرفة. وغادر الرجل انحنى
الخطاب.» وسأريِك املفتاح، أعطيني استسالمي. أُعلن إذن، «حسٌن قائًال: أذعن ثم

بكلمتك؟» ستفي «هل
«سأفعل.» إياها: مطمئنًا فقال

الصغرية، األوراق كومة بني وبحث املكتب، وفتح فأخذه املفتاح. إياه مناولًة يدها مدَّت
إياها. وأعطاها الورقة نصف وسحب

جوليان السيد أن من مندهٌش أنني «رغم بغيض: تأكيٍد يف أضاف ثم «هاِك»، قال: ثم
ا.» حقٍّ له مخطوبًة كنِت لو كهذا ا رسٍّ عنِك أخفى قد أوردين

109



الشيطان مخلب

العنوان إىل البداية يف خاطفة نظرة ونظرت الرسالة، ُ تقرأ ورشعت كاثرين تجاهَلته
بضعة إىل تاريخها ويعود ريفيو» بريتيش «ذا جريدة من الخطاب كان الورقة. أعىل يف

مضت: أيام

أوردين عزيزي
هناك أن — بنفسك ذلك تَر لم كنت إن — أُعلمك أن األفضل من أن أعتقد
مقاالت مؤلف اسم معرفة بغرض أحُدهم عرضها جنيه ١٠٠ قدرها مكافأًة
أجد لكنني اآلن، حتى ممتاز نحٍو عىل محفوظة ُهويتك رسية إن فيسك». «بول
بنصيحتي ُخذ وشيًكا. بات قد عنها اإلفصاح بأن تحذيرك عىل مرغًما نفيس
أنَّ لدرجة زعزعتها يمكن ال بصورٍة نفسك خَت رسَّ لقد نَْفس. بطيِب وتقبَّْلها
إىل تنتمي ال نفسك أنك حقيقة باكتشاف يشءٌ منها يُنتَقص لن أعمالك قيمة

الرائع. النحو هذا عىل عنها تكتب كنت التي الطبقة
أيام. بضعة غضون يف أراك أن أتمنى

املخلص
هالكن إم.

مرًة قرأت ثم به. تُحدِّق تزال ال كانت الخطاب، قراءة كاثرين أنهت أن بعد حتى
انفجرت ثم اآلن.» حتى ممتاز نحٍو عىل محفوظٌة ُهويتك رسية «إن الحاسمة: الجملة أخرى

الضحك. من هستريية شبِه نوبة يف فجأًة
هو أوردين «جوليان وأضافت: املأجورة!» الصحافة هي هذه «إذن قائلة: وصاحت

فيسك!» بول
يرتديها، ِبذلة أجل من جنيًها عرش أربعة متفاجئة. كونِك من أعجُب «ال فني: قال

العامل!» الرجل يفهم أنه ويظنُّ
غريب غضب لهيُب عينيها يف كان إليه. ونظرت نحوه بطءٍ يف رأَسها كاثرين أدارت
شيئًا أو صغريًا متجًرا يُديران كانا والديك إن للغاية. أحمق شخٌص «أنت فقالت: ومكبوت.
أوردين جوليان ترعرع بينما داخلية مدرسٍة يف ترعرعَت وقد أظن، حَسبما القبيل، هذا من
يف والرغبة والتعاطف للقلب إن أتعلم، تفهم. ال وأنت يفهُم لكنه وأكسفورد، إيتون يف

أتيَت.» حيث ا حقٍّ موجودة األشياء هذه أن وأشكُّ كبرية. أهميًة التفاهم
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شدة من مرتعًشا صوته وكان الشحوب. غاية يف وجهه كان بقبعته. فني أمسَك
الغضب.

الطبقة إىل ينتمي لشخٍص سمحنا أننا نحن خطؤنا «هذا قائًال: غضٍب يف صاَح ثم
ومن أمثالِك املساعدين هؤالء من سنُطهرها مجالسنا! يف مكاٌن له يكون بأن األرستقراطية

واحدة.» خطوًة نتقدم أن قبل أوردين جوليان أمثال املزيَّفني األصدقاء
الغموض؟ هذا كل ملاذا مهًال. لكن للغاية. أحمق شخص «أنت قائلة: كاثرين كرََّرت

الخطاب؟» ذلك عني تُخفي أن حاولَت ملاذا
ُهوية رسية تظل أن قضيتنا مصلحة يف سيكون أنه رُت «تصوَّ الواعظ: بنربة فني قال

محفوظة.» فيسك» «بول
َحْمقى! من لنا يا منه. خائًفا «كنَت تقول: واستطردت «ُهراء!» ساخرة: كاثرين قالت
طيلة ألجله، نعمل كنا بما سنُخربه العظيم. بمخططنا سنخربه كلِّها. بالحقيقة سنُخربه
كلَّ سيسمع وكروس. فوريل، ومايلز وأنت، وأنا األسقف، سيخربه العديدة. األشهر هذه
ُحلَّت قد ها املجلس. إىل ه تضمَّ أن ينبغي معنا! يكون أن بد ال معنا! إنه األمر. عن يشء
تحت يحتشَد لن البالد يف عامٍل من «ما متزايدة: حماسة يف أردفت ثم الكربى.» معضلتك

األخري.» إنذاركم سيُطلق َمن هو قائدكم. هو ها فيسك». «بول لواء
عيلَّ «فلتحلَّ جمٍّ: غضب يف نحوها تحرَّك وقد األرض عىل بقبعته فجأًة ملقيًا فني قال

«… «أنا وأضاَف: ذلك!» حدَث إن اللعنة
عنده. واقًفا روبرت وكان الباب. ُفِتح ثم

الغرفة كاثرين فاجتازت فجأًة. ف توقَّ ثم سيدتي»، يا «الرسالة يقول: حديثه بدأ
نحوه. متجهة

َهال روبرت. يا إليك سيُدك بها سيعود التي الطريقة وجدُت أني «أظن وقالت:
فضلك؟» من أجرة سيارة يل وتُحِرض السفيل، الطابق إىل تصحبني

سيدتي!» يا تأكيد «بكلِّ
الباب. عتبة عند من خلفها نظَرت ثم

يف أصل أن وآُمل فني. سيد يا قليلة دقائق غضون يف ويستمنسرت «سأُهاتف وقالت:
تحركوا قد كانوا حال تنتظر، أن األفضل من ربما املجيء. من اآلخرين ألمنَع املناسب الوقت

بالفعل.»
لم وجوده أن لدرجة رائًعا أصبَح قد كاثرين إىل بالنسبة العالم وكان فني. يُجبها لم

تقريبًا. أهمية له يَُعد
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بالذهول املشوبة األسقفِّ حماسة يف غامرة سعادًة باإلثارة، شعورها برغم كاثرين، وجَدت
كان الذي الكئيب الكبري املنزل ذلك يف وحيًدا وجَدته املذهلة. األخباَر تلك بها ى تلقَّ التي
بضَع طال تأخرٍي بعد كاثرين إليها دخَلت كئيبة مكتبة يف يعمل وكان لندن، يف عادًة يسكنه
تام. شبِه بارتياٍب بها جاءت التي األنباءَ البداية يف األسقفُّ تلقى الحال، وبطبيعة دقائق.

منها. تيقنه لدى غَمَرته حقيقية سعادًة أن غري
كفاءة ذو أنه أعتقد كنت ما دائًما بجوليان. معجبًا كنُت ما «دائًما األسقف: قال

لإليرل!» رضبة من لها يا إلهي، يا «لكن غريبة: صغرية بابتسامة أردف ثم وبراعة.»
كاثرين. ضحَكت

أن يبدو العمال؟ حزب مسألة عن جميًعا فيها ثنا تحدَّ التي األمسيَة تلك «أتتذكَّر
ذلك.» عىل واحد أسبوٌع يميض يكد لم لكن مؤخًرا، كبرية برسعٍة تحرَّك قد الزمن

أن أشعر العزيزة آنستي يا اآلن «وأنا بحرارة: وأضاَف «أتذكَّر.» قائًال: األسقف أقرَّ
تهانئي.» أصدق لِك أقدِّم أن بإمكاني
اليشء. بعَض بوجهها أشاحت

ِخطبتي أنَّ األحوال من حال وبأي قريب عما ستعرف كنت تفعل. «ال لة: متوسِّ وقالت
ادعاء.» مجرَد كانت أوردين لجوليان

«ادِّعاء؟»
الرسائل تلك أستعيَد أن عيلَّ بأن أشعر كنُت يائسًة، «كنت قائلة: كاثرين له َرشَحت
ِخطبتنا أمَر فاختلق عنده. وجدوني ثم لرسقتها. محاولٍة يف َجناحه إىل فذهبُت ثمن. بأي

املأزق.» ذلك من الخروج يف يُساعدني لكي



الشيطان مخلب

لذلك؟» التايل اليوم يف مًعا لندن إىل هتما توجَّ «لكنكما إياها: مذكًِّرا األسقف فقال
للغاية! حمقاءُ أنني ظنَّ أنه بد ال اللعبة. من جزءًا كله األمر «كان قائلة: َدت تنهَّ
أجلنا من وسعيدٌة قضيتنا، أجل من سعيدة الجنون. لدرجة ا جدٍّ سعيدة أنا سعيدة. لكنني
يف فكِّر عليه. نحصل أن يمكن عضو أعظم األسقف، أيها عظيم جديد عضٌو لدينا جميًعا.
حينها الرسائل. سيُسلِّمنا املشكالت. من املزيُد هناك يكون لن الحقيقة، يعرف حني األمر!
الكربى.» الرضبة توجيه عىل الُجرأة لدينا كان إن ما الحال يف سنعرف نقف. أين سنعرُف
العمال مجلس آلية أن يبدو اليوم. عَرص ويستمنسرت يف «كنُت قائًال: األسقف أخربها
بقوٍة يتمتَّعون إنهم الصناعية. إنجلرتا يف يتحكَّمون رجًال عرشون اكتملت. قد تها بُرمَّ
من كان أنه «وتخيُّيل األسقف: أردف ثم فقط.» املفقودة الكلمة انتظار يف وهم مطلقة.

اإلقناع.» يف قدراتي أستخدم أن املقرر من كان غًدا. جوليان أقابل أن يل املقرر
إىل يدفعنا سبٍب من «ما وأردفت: الليلة.» ننطلق أن بد ال «لكن كاثرين: صاحت

واحدة.» لحظٍة تضييع
هو؟» أين كثريًا. ذلك «سيسعدني رسور: يف األسقفُّ فوافقها

األمل. وخيبة الحزُن كاثرين قسمات عىل بَدا فجأًة
هو؟» أين تعرف أال فكرة. أدنى لديَّ «ليس قائلة: وأقرَّت

نافيًا. رأسه األسقف هزَّ
حال. أي عىل مكانه يعرف فني لكن غًدا، أحدهم معي سرُيسلون «كانوا وأجابها:

إليه.» نذهب أن يمكننا
وجهها. كاثرين لَوت

ربما يهم. ال هذا لكن معه. اختلفُت لقد يل. يروُق ال فني «السيد متثاقلة: بنربة وقالت
ثَمة فني. نجد وربما هناك، األعضاء بعض سنجد املجلس. مقر إىل نذهب أن األفضل من

تنتظرني.» أجرة سيارة
البناية تلك األريضمن الطابق معظم كان ويستمنسرت. إىل بالسيارة انطلقا قليل وبعد
يف لكن مظلًما، املختلفني، العمال حزب رجال بمكاتب الوقت ذلك يف يعجُّ كان الذي الكبرية،
لالجتماعات أيًضا وتُستخَدم ومطعم كناٍد تُستخَدم كبرية غرفة توجد كانت العلوي الطابق
يكن لم فني لكن ُعضًوا، والعرشين الثالثة بني من سبعة أو ستة تواجد الرسمية. غري
يلعب — آمرب نورث من العضالت مفتول البنية ضخم رجل وهو — كروس وكان بينهم.
دخول لدى جميًعا التفتوا وقد خطابات. يكتبون اآلخرون وكان فوريل. مع ِشْطرنج مباراة

ابتهاج. يف نحوهم يَديها فمدَّت عليهم. كاثرين
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اجتماعات حجرَة «أضيئوا وأردفت: أصدقائي!» يا رائعة أخبار «لديَّ قائلة: وصاحت
إليكم.» دث أتحَّ أن أريد اللجنة.

املمر. من املقابل الجانب يف املوجودة الغرفة إىل بذلك مخوَّلني كانوا الذين أولئك تبعها
فينياس وهم طويلة، طاولة إىل منهم ستة جلَس الخارج. يف وزائٌر اثنان أو سكرتري وظلَّ
عامل مليون يُمثِّل الذي ساندز وديفيد فوريل، ومايلز آمرب، نورث من املناجم عامل كروس،

ويلز. ساوث من مناجم عامل وهو إيفانز، وتوماس يوركشاير، يف املصانع عمال من
اللحظة يف ألغيتِها لكنِك قليل. قبل آبواي آنسة يا منِك رسالٌة «وصَلتنا فوريل: قال

إليِك.» التحرك وشك عىل فيها كنا التي نفِسها
شقة من ثتُكم حدَّ لقد «آسفة. وأردفت: «أجل!» قائلة: حديثه عىل كاثرين صادَقت
اكتشفُت لقد جميًعا! يل أنِصتوا العظيم. االكتشاف ذلك عىل أتينا هناك أوردين. جوليان

فيسك.» بول ُهوية
فيسك بول كان فقد يُوَصف. ال الرجال اهتمام كان الغرفة. يف طفيفة جَلبٌة سادت
من بأحرٍف عربَّ َمن هو كان منازع. بال امللهم وقائدهم وُمعلِّمهم، إعجابهم، موضَع هو
بول كان الرجال. هؤالء أذهان يف التعبري لحسن سبيٌل لها يكن لم التي الحقائق عن نار
إىل أقرَب البداية يف كانت التي القضية تجاه الحماسة جذوَة فيهم أشعَل َمن هو فيسك
العظيمة للُحجج خ ورسَّ أذهانهم شكَّل َمن هو فيسك بول كان لهم. موت أو حياة مسألة
شتى، أطياف من تماًما، عاديُّون رجال أربعة القوي. باملنطق جميًعا وسلََّحهم عقولهم، يف
أنهم إال العيوب، من منهم أحٌد يخُل لم العامة، طبقة إىل جميًعا ينتمون مخلصون، رجال
متكئني جلسوا نفُسها. الحماسة جذوُة جميًعا وتُحرُِّكهم واحدة، غاية عىل اجتمعوا جميًعا
ألَقوا الذين املقامرون وهم قمار طاولة تُدير وكأنها بَدت ربما نحوها. مقرتبني الطاولة عىل

الطاولة. عىل الرِّهان أموال من لديهم ما بآخِر
بريتيش «ذا جريدة ُمحرِّر من ِخطابًا أوردين جوليان شقة يف «وجدُت كاثرين: قالت
سيكون أسابيع عدة ميضِّ قبل وأنه طويًال، رسيَّة تظل لن ُهويته أن فيه يُحذره ريفيو»،

الخطاب.» هو ها فيسك. بول هو بأنه عَرف قد العالم
بعَض مذهولني جميًعا وكانوا اآلخر. تلو واحًدا يتداَرسونه راحوا لهم. مرََّرته ثم

اليشء.
عام!» من ألكثَر عيلَّ يتندَّر كان «لقد وأردَف: «جوليان!» تامة: دهشة يف فوريل صاَح

إيرل!» ابن «إنه الهثًا: كروس قال
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والئه يف وصادٌق للديمقراطية ُمواٍل إنه لذلك. باًال تُلقوا «ال قائلة: كاثرين َحت رصَّ
جوليان لدى ليس فكِّروا! حياته. طيلة عَرفه فقد بذلك. األسقفُّ وسيُخربكم النخاع. حتى
ويمكن به، ليفوز يشءٌ لديه ليس يبتغيها. شخصية مصلحة وال يُحققه غرض أيُّ أوردين
جميًعا نتذكرها التي تلك كلماته كانت وإن مخلًصا، جوليان يكن لم إن يشء. كلَّ يخرس أن
يعنيه فيما فكِّروا عنه؟ يُدافع ما وراء السبَب أو املربِّر نجد أن يمكن فأين قلبه، من تنبع لم

لنا!» هذا
هناك؟» باألسفل أمره يتولون الذي الرجَل هو «أليس غموض: يف ساندز سأَل

مكاٍن يف حوزتكم يف لكنه ذلك، هناك» «باألسفل يقُع أين أعرف «ال كاثرين: أجابته
إىل الرسائل تلك ليأخذَ والربع السادسة نحو يف املايض الخميس يوم شقته غادر لقد ما.
الخارجية. وزارة إىل أبًدا يصل لم لكنه هناك. تسليمها برتتيبات ليقوم أو الخارجية، وزارة
نذهب أن نريد واألسقف وأنا هو. أين يعرف بعضكم الحني. ذلك منذ يشءٌ عنه يُسَمع ولم

الحال.» يف به ونلتقَي
برايت.» مهمة إنها مكانه. يعرفان وبرايت «فني قائًال: كروس ح رصَّ
املهمة؟» بهذه برايت يضطلُع «ولَِم صرب: نفاد يف كاثرين تساءَلت

منزعًجا. يكون حني يستخدمها كان غريبة حيلة يف شفتيه، وزمَّ جبينه كروس قطَّب
سمٌّ يوجد ال إنه يقولون الكيميائية. املصانع يف العماَل برايت «يُمثِّل موضًحا: قال
يجعلني الرجل ذلك عنه. يشء كلَّ برايت ويعرف إال غازيٍّا أو ُصلبًا أو سائًال كان سواءٌ

للمجلس.» الرسية الخدمة فرع يُديران وفني وهو مني. يقرتب حني أقشعرُّ
نُرسل أن يُمكننا أفال أوردين، السيد مكان يعرف كان «إن قائلة: كاثرين فاقرتَحت

الحال؟» يف له
أنا.» «سأذهب وقال: فوريل ع تطوَّ
قليلة. دقائق غضون يف عاد ثم

لكنه فني، بمنزل اتصلت وقد ُموَصدة. وغرفهما بالخارج، وبرايت «فني قائًال: ح ورصَّ
منزله.» إىل يعد لم

صوابها. يُفقدها يكاد الصرب نفاد كان بقدميها. األرَض كاثرين رضبَت
الوصول من تمكنَّا لو «فقط وأردَفت: للغاية!» مريًعا األمر يبدو «أال كاثرين: صاحت
فسيُمكننا دقائق، خمَس إليه التحدُّث من واألسقف أنا تمكَّنُت لو الليلة، أوردين جوليان إىل

لها.» انتظارنا طال التي الرسالة تلك عىل نحصل أن حينها
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يرتدي كان الرتحاب. من صغرية عاصفًة وتلقى فني ودخَل فجأة. الباب ُفِتح هنا
فني تقدَّم سوداء. مستديرة وقبعًة املسائية ثيابه فوق اللون أسوَد خشنًا طويًال معطًفا

به. املعروف الُخيَالء من يشء يف الطاولة نحو
أين فضلك من أخِربْنا الصرب. بفارغ وصولك ننتظر كنا فني، «سيد : األسقفُّ قال

أوردين.» جوليان السيد نجد أن يُمكننا
مكبوتة. تكون تكاد صغرية ساخرة ضحكة فني أطلَق

عىل أو آيرس، فيال يف البحث تُحاولوا بأن ألخربتكم ساعة، قبل سألتموني «لو وقال:
لتوي.» هناك من جئُت لقد هامبستيد. يف أو أكاسيا، طريق

«أرأيتَه؟» : األسقفُّ سأله
أفعل.» لم ما بالضبط «هذا فني: أجابه

ال؟» «ولَم كاثرين: سألته
اليوم.» ظهر بعد الثالثة منذ هناك، يكن لم «ألنه

نقلتموه؟» «هل لهفة: يف فوريل سأله
هرَب.» لقد نفسه. نقل َمن «هو م: تجهُّ يف أجاَب

إىل ببطءٍ تقدَّم فني، ترصيح عقب الصدمة أثر من ساَد الذي القصري الصمت وأثناء
عند الكريسُّ كان أن تصادَف بينهم، دار الذي الرسمي غرِي النقاش أثناء يف الغرفة. داخل
عىل ووضَعها قبعته عنه خلَع ثم واحدة، ثانيًة الجديد الوافُد د تردَّ فارًغا. الطاولة رأس
بدا اليشء. بعَض يٍة متحدِّ بنظرة كاثرين ورمَق الشاغر. الكريس يف وغاَص بجانبه األرض

كلماته. عىل االعرتاُض سيأتيه أين من تماًما يعرف وكأنه
جوليان أن تُخربنا «أنت مشاعرها: عىل السيطرة جاهدًة تُحاول وهي كاثرين قالت

بذلك؟» تقصد ماذا هرَب. قد فيسك»، «بول أنه اآلن نعرف الذي أوردين،
جميع كان لقد سأحاول. لكنني ذلك، من أكثَر قلُت ما توضيُح يُمكنني «ال فني: أجابها
الخاطئة. األيادي يف الرسائل تلك سقوط جراء نواجهه الذي الخطر ر يُقدِّ املجلس أعضاء
وبرايت. أنا عليه نُرشف الذي الصغري الرسية الخدمة لفرع تقديرية صالحيات فأسندُت
كان الوقت. لبعض ذلك عن إعجازه وجرى الخارجية وزارة إىل الوصول من أوردين وُمِنع
معالجة يف بسيط ٌ خطأ وقَع سلوكه. عىل يتوقَّف اتخاذُه املزَمع التايل اإلجراء يف التفكري
وهو فيه. ُوِضع الذي اآلمن املكان من أوردين هَرَب بالطبع ذلك وبفضل للمسألة. برايت
التي الرسائل عىل الليلة، ما وقٍت يف الخارجية وزارة ستطلع األرجح وعىل طليق، حرٌّ اآلن

له.» حدث ما وعىل بحوزته
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مذكِّرات بإصدار األوىل؛ الرضبة لتوجيه الفرصة يُعطيهم «مما متجهًما: كروس علَّق
صحيح؟» العظمى، الخيانة بتهمة جميًعا نا بحقِّ ضبط

ويذهب األمر، نستبَق أن أقرتُح ل. بتعقُّ ْفنا ترصَّ إْن ذلك، أخىش «لسُت مؤكًِّدا: فني قال
أمامه.» بُرمته املوقف ويعرض الوزراء رئيس ملقابلة غًدا أحُدنا

الرشوط.» دون «من فوريل: قال
تكمن بالطبع املشكلة بالتحديد. الرشوط هذه ستكون ماذا «أعرُف قائًال: فني أوضَح
أيدي بني ستكون الرسائل أن شكَّ ال الثالثة. الضامنني توقيَع تحمل املفقودَة الرسائل أن يف
ه سنوجِّ ترصيحاتنا. من يتحقق أن الوزراء لرئيس ويمكن الغد. بحلول الخارجية وزارة
أوًال رضبتنا هنا وجَّ قد سنكون لكننا ننتوي، كنا عما قليًال مبكِّر وقت يف األخري اإلنذار

مستعدين.» وسنكون
قليًال. األمام إىل مكانه يف األسقفُّ ماَل

هرب. قد أوردين جوليان إن تقول أنت لحظة. قاطعتُك إن «اعذرني رجاء: يف وقال
طبيعية؟» صحية حالة يف وأنه طليق حر أنه ذلك من أنفهُم

لحظة. فني تردَّد
ذلك.» عكس العتقاد يدفعني ما لديَّ «ليس وقال:

حالٍة يف أوردين جوليان يكوَن أال املمكن من هل «لكن، إرصار: يف األسقف فقال
كذلك، الوضع كان إن الراهن؟ الوقت يف الخارجية وزارة إىل الرسائل تلك بتقديم له تسمح
لن بالتأكيد، خدعة. مجرَد له زيارتك سيعتربُ الوزراء رئيس بأن االعتقاد إىل أميل فأنا
ِبناءً شخص أيُّ يتحرك لن الهدنة. اقرتاح إىل تدفعه يكفي بما قوية ُحجٌة لديك تكون
مقتنًعا كان لو حتى مكتوبة، الرائعة االقرتاحات هذه رؤية يف سريغب وحدها. كلمتك عىل

حججك.» بعدالة
األمام. إىل فني فماَل طفيفة. مواَفقة همهماُت سادت

ضمنها ومن األمور، من املزيد كشِف إىل تقودني «أنت قائًال: َح رصَّ لحظي تردٍد وبعد
الرسائل لتلك بديلة نسخٍة إلعداد رتَّبُت لقد بالفعل. عنه أكشَف أن عيلَّ كان ربما أمٌر
الواقعة عن هنا آبواي اآلنسة من سمعنا أن بمجرد األمر ذلك يف َرشعُت وقد وإرسالها.

لحظة.» أي يف البديلة النسخة تلك تصلنا أن املتوقع ومن لها. حدثَت التي املؤسفة
أن تذكَّر األوراق. تلك تسلُّم حنِي إىل قرارنا نُؤجَل أن أقرتُح «إذن، األسقف: قال
الوثيقة تلك يُطالعوا حتى إجراء أي باتخاذ أنفسهم يُلزموا لم اللحظة هذه حتى املجلس

ويدرسوها.»
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برج إىل صباًحا الثامنة يف غًدا جميًعا اقتياُدنا تم أن «وبافرتاض قائًال: فني اعرتَض
ُسًدى، الشهور تلك كلَّ ألجله عملنا ما كلُّ وسيذهب بالشلل، قضيتنا تُصاب قد لندن!
سالًما يعقدوا أن املالئم من أنَّ ساستُنا يرى حتى اللعينة الدموية الحرب تلك تستمرُّ وقد

شفهيٍّا.»
مما أعقل رجٌل أنه تماًما مقتنٌع وأنا جيًدا، ستينسون السيَد أعرُف «أنا : األسقفُّ قال
حال، أي عىل العمال حزُب يَعنيه ما يعرُف إنه تقرتحون. كما الخطوة هذه مثل بأخِذ يحلم

كاٍف.» نظر بُعد لديهم ليس وزارته يف اآلخرون كان إن
عديدة.» ألسباب األسقف مع «أتفُق فوريل: قال

كذلك.» «وأنا كروس: وقال
فمه أغلق ثم للحظة، القبيحُة فني أسنان ظهرت واضًحا. لالجتماع العام الجوُّ كان

اليشء. بعَض برسعة
الظهرية.» عند غًدا ليجتمع املجلس سأستدعي تماًما. رسمي غري اجتماٌع «هذا وقال:
إزعاج أيَّ نخىش أن دون تنا أِرسَّ يف ليلتنا ننام أن بإمكاننا أن «أعتقد : األسقفُّ قال
كذلك.» املجتمعني رغبة كانت إن األمر يف ستينسون السيد سأفاتح كنُت وإن اعتداء، أو

حركة هذه أحد. من تدخًال نريد وال باملجلس. رشيف عضو «أنت وقاحة: يف فني ح فرصَّ
وعاملية.» قومية عمالية

املسيحي.» ايل الُعمَّ الحزب يف عضو «أنا هدوء: يف األسقفُّ قال
الليلة اللسان طليُق أنت التنفيذي. املجلس هذا يف ف ُمرشِّ «وعضو كروس: ل فتدخَّ

فني.» يا اليشء بعَض
الكادحني من ويرغبون كادحون إنهم أُمثِّلهم. َمن أمر يف أفكِّر «إنما فظٍّا: ردُّه فجاء
سأذهُب «بل أضاَف: ثم الكنيسة.» من مساعدة يريدون ال هم قوتهم. عىل نوا يُربهِّ أن
مهمتُهم إنها الصحافية. واملطبوعات الكتابات من مساعدة يريدون ال إنهم القول حدِّ إىل

يُنهوها.» أن ويريدون بَدءُوها، َمن هم وحدهم.
ووضع وضعي، أنَّ أرى نظرك. وجهات مدىصحة الغد اجتماع «سيُظِهر فوريل: قال
روح إنَّ القول َحدِّ إىل وسأذهُب معك. يتساوى العمال، حزب يف كأعضاء كذلك، األسقف

نعرفه.» كما أوردين جوليان أو وكتاباته، فيسك بول تعاليم يف د تتجسَّ مجلسنا
االنفعال. من يرتعش وكان واقًفا. فني نهَض

الرسمي.» غري االجتماع هذا «ُرِفَع فظاظة: يف أعلَن ثم
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نفسه. كروس يتحرَّك لم
لقد ذلك. بقول لك يسمح موقٍع يف لسَت ولكن فني، سيد يا يُرفع لم أم «ُرِفَع وقال:
آخر.» وقٍت أي يف وال اآلن ال رئيًسا، يجعلك ال هذا لكن الكريس، ذلك عىل نفسك فرضَت

أعداءَه، يعرف كان فقد شفتَيه. عىل ترتاقص بَدت التي الكلماِت بصعوبة فني ابتلَع
الحياد. عىل يزالون ال ربما آخرون هناك كان لكن

عىل آسٌف فأنا به، أضطلَع أن ينبغي كان مما بأكثَر اضطلعت قد كنُت «إن وقال:
تبع.» ما ذلك بعد تبَع ثم لكم. توصيلها ل أتعجَّ وكنت أخباًرا لكم أحمل كنت ذلك.

بشأن هامسًة تعليقاٍت يتبادلون وهم الباب، نحو واتجهوا الصغرية املجموعة نهضت
فني. وواجهت اآلخر الجانب إىل الغرفة كاثرين اجتازت ثم كاثرين. بها جاءت التي األخبار

األخبار.» تلك حول قوله ينبغي يشءٌ هناك يزال «ال قالت:
ما. بقدٍر إال مقنعة التامة الرصاحة لتحرِّي فني محاولة تكن لم

عضو أي عن أوردين بجوليان يتعلَّق يشء أي إلخفاء سبٍب أدنى يوجد «ال قال: إذ
وأنت آبواي، آنسة يا الخاصة غرفتي إىل تبعِتني إن املعلومات. معرفة يف يرغب باملجلس
األسقف: إىل يلتفُت وهو أضاَف ثم الحايل.» وضعنا عىل أُطلعكما أن ني فسيرسُّ فوريل، يا

ذلك.» فسيرشفني ، األسقفُّ رافقكم «وإْن
غري الغرفة. وغادَر قبعتَه أخذَ ثم كاثرين، أذن يف بيشءٍ همَس لكنه فوريل، يردَّ لم
لهما، وضَعها التي الكرايس يف وجلَسا غرفته، إىل وتبَعاه فني كالم ذا نفَّ اآلخَرين االثنني أن
يف موجودة كانت التي الخاصة الشبكة إىل هاتف عرب يتحدَّث فني كان بينما وانتظرا

نفسها. البناية
إىل طريقه يف وإنه لتوِّه عاَد برايت إنَّ يل «يقولون اعة: السمَّ وضَع عندما قائًال ح ورصَّ

اآلن.» هنا
كاثرين. فارتعشت

للمجلس؟» اجتماع آِخر حَرض الذي املظهر البشع الشخص ذلك «أهو
ال إنه تقصدينه. الذي الشخص ذلك هو األرجح «عىل قائًال: حديثها عىل فني صدَّق
جيٍل أي يف أو الجيل هذا يف العلماء أملع أحد لكنه التنفيذي، بعَملنا كبريًا اهتماًما يُبدي
تقريبًا غاز وكل تجاِربَه، فيها ليُجري معامل ثالثَة بالفعل الحكومة له َصت خصَّ لقد آخر.

لرتكيبته.» وفًقا ا ُمعدٍّ يكون الجبهة عىل يُستخَدم

120



عرش الثاني الفصل

األهوال.» «سيُد قائًال: األسقف تمتم
ذلك.» عىل يدلُّ «ومظهره خفيض: بصوٍت كاثرين وهمست

يفوق طوله كان برايت. ودخَل اثنتني، أو لحظة بعد الباب عىل طرٍق صوُت جاءَ
أسود مجعًدا شعره وكان واضح، تحدُّب وبه ونحيل، طويل وقوامه اليشء، بعَض املتوسط
بسبب ربما اليشء، بعَض لألمام مرشئبٍّا كان الذي رأُسه، وكان خِشن. ملمس وذا اللون
كان الزيتوني. األخرض من يقرتب لون ذات وبَرشتُه صغرية، وجبهته طويًال نظره، ِقَرص
كاثرين حيَّا السود. كشفاه بارزتان شفتان له وكان مظهره، تُشوِّه كبرية نظارة يرتدي

فني. ضد شكوى لديه أن وبدا انتباه، غري يف ف واألسقَّ
يف بها أقوم تجارُب «لديَّ وأضاَف: نيكوالس؟» يا تريد «ماذا صرب: نفاد يف سأله إذ

ألُضيِّعه.» وقٌت لديَّ وليس البالد
أمامهم للمثول ويتوقون أوردين، جوليان بشأن تعليماته املجلس ألغى «لقد فني: قال
ترشح فَهال الراهن. الوقت يف األمر هذا حيال عاجزين نقف نحن تعرف، وكما الحال. يف

حدث؟» ما واألسقفِّ آبواي لآلنسة
جوليان غادَر القصة. إليكم لكن للوقت، مضيعة ذلك «يبدو حادة: بنربٍة برايت أجاَب
جيمس سانت شارع حتى وسار الخميس. يوم مساء من والربع السادسة يف شقته أوردين
أُصيَب مارلبورو، لقرص الجانبي الباَب عَرب أْن وبمجرد العامة. الحديقة إىل وانعطَف

مفاجئ.» بإغماءٍ
عنه.» مسئوًال كنَت أنك أعتقد «والذي األسقف: قاطعه

يكفي بما محظوًظا أوردين جوليان كان ذلك. يهمُّ ال نائبي. أو «أنا برايت: فأجاَب
الفاصلة، أمىضاملدة وقد هامبستيد. يف منزيل إىل اقتادته أجرة سيارة إىل اإلشارة من ليتمكَّن

باملبنى.» ملَحٍق صغري معمل يف اليوم، هذا عرص من الثالثة حتى
كذلك؟» أليس جربية، إقامًة كانت أنها «أعتقد وقال: األسقفُّ فتجرَّأ

عىل بناءً لها الرتتيُب جرى جربية «إقامة مؤكًِّدا: الخشن األجش بصوته برايت قال
أُجري كنت مخدِّر غاٍز من جديد نوٍع تأثري تحت الوقت معظم كان املجلس. من تعليماٍت
إغماءٍ حالة يف يظل أن من فبدًال الليلة. حساباتي يف أخطأت أنني بد ال لكن تجارب. عليه
املكان.» غادَر أنه ويبدو غيابي أثناء وعيه أوردين جوليان استعاَد الليل، منتصف حتى

اآلن؟» مكانه عن فكرة أيُّ لديك فليس «إذن كاثرين: سألته
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أو قبعته دون من املكاَن غادر أنه أعرفه ما كلُّ فكرة. أدنى «وال مؤكًِّدا: برايت قال
معه كان أنه شك وال كاملة، مالبسه يرتدي كان ذلك، عدا فيما امليش. عصا أو قفازاته

جيبه.» يف املال من الكثريُ
جراء منه يُعاني كان الذي ك بالتوعُّ الشعور يُعاود أن املرَجح من «هل : األسقفُّ سأله

به؟» فعلته ما
لكن ما. حدٍّ إىل مؤقتًا تأثَرت قد ذاكرته يجد ربما ذلك. يحدث «لن باقتضاب: أجاَب
أنكم فأعتقُد ذلك، عكُس حدث وإْن للمنزل. طريقه يجد أن عىل قادًرا يكون أن يُفرتَض
أن بعد أضاَف ثم املستشفيات.» أحد أو الرشطة أقسام خالل من عنه أخباًرا ستسمعون
درجة.» بأقلِّ ولو دائمة بصورة عىلصحته يؤثر أن املرَجح من شيئًا نفعل «لم لحظة: سكَت
وأتفُق آبواي. آنسة يا عليه االطالع يمكنك يشءٍ بكل دراية عىل اآلن «أنِت فني: قال
بوسعي كان وإْن الحال، يف أوردين السيد عىل العثوَر للغاية املستحَسن من أن عىل معِك
العون. يَد أُقدِّم أن كثريًا ني فسيرسُّ الحايلِّ، مكانه معرفة يف يساعد أن يمكن يشء أي اقرتاُح

هاتفيٍّا؟» بشقته أتصل أن مني أترغبني املثال، سبيل عىل
واقفة. كاثرين نهضت

شقته يف عنه يتحرَّى فوريل فالسيد سنزعجك. أننا أظن ال فني. سيد لك «شكًرا وقالت:
عليها.» يرتدد التي النوادي ويف

يتعلَّق فيما تماًما قانعٌة أنِك واثق أنا «إذن الباب: لهما يفتح كان بينما سؤاله يف فألحَّ
كذلك؟» أليس باألمر، بصلتي

أن تُريدنا ما قدَر أخربتنا بأنك تماًما «قانعة وجهه: يف تنظر وهي كاثرين أجابته
الراهن.» الوقت يف نعرف

منه وضحَك الغرفة. داخل إىل عائًدا واستدار واألسقفِّ كاثرين خلف الباَب فني أغلَق
مزعجة. بصورة برايت

كذلك؟» أليَس يُرام، ما عىل تسري ال ُحبٍّ «عالقة
وأشعلها. ورقية علبة من سيجارة وأخرج الكريس، عىل بنفسه فني ألقى

أوردين!» لجوليان «تبٍّا قائًال: وغمغم
اآلن؟» الخطُب ما أعرتَض. «لسُت متثائبًا: صديقه قال

يكتب كان الذي الشخص ذلك هو أوردين جوليان أنَّ يبدو باألخبار؟ تسَمع «ألم
ترَّهات مجرد فيسك». «بول باسم عليها ع ويُوقِّ العمال وحزب االشرتاكية عن املقاالت تلك

له.» متحمسون بالطبع وجماعته األسقف لكن مثالية،
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أسلوب يف جيٌد وهو كتاباته، من بعًضا «قرأُت سيجارة: لنفسه يُشِعل وهو برايت فأقرَّ
قليًال.» ذلك من أكثَر يشءٍ عن أبحُث فأنا الطِّراز. عتيق لكنه أفكاره، عن تعبريه

جوليان يكون َمن عَرفوا أن وبعد اآلن املوضوع. عن تخرج «ال ًما: متجهِّ فني أمَره
ويَدعونه جميًعا، فوقنا رئيًسا وجعله املجلس يف انتخابه يريدون إظهاره. يريدون أوردين،

أذهاننا.» عنه تفتََّقت الذي املخطط ثمار يقطف
مزعج.» أمٌر هذا رئيًسا؟ «يريدونه

لنا.» «ُمزِعج فني: غمغم
األفضل من أجل، ينالوه. أن األفضل من أنَّ «أعتقُد وخبيث: بطيءٍ تأكيد يف برايت قال

خطأً.» كان حدث ما أنَّ له ونؤكِّد قبعاتنا سنخلع ينالوه. أن
كالمي.» أيَّدَت وقد طليق. أنه واألسقفَّ آبواي اآلنسة أخربُت لقد األوان. «فاَت

دة مجعَّ سيجارة وأخرَج جيبه يف الُعَقد الكثرية البشعة الطويلة أصابَعه برايت دسَّ
رفيقه. سيجارة من وأشعلها

تريد؟» ماذا «حسنًا، تساءَل: ثم
ليس بقضيتنا أوردين ارتباط أنَّ مفاده استنتاج إىل لُت توصَّ «لقد حزم: يف فني فقال

حال.» بأي صالحها يف
إىل تميُل أنك يل يبدو لكني النفوذ، من كبري بقدٍر نتمتع «نحن يفكِّر: وهو برايت قال

معارضتهم.» يمكننا ال جوليان. تسليم يريدون اآلخرين أنَّ أفهمه وما توسيعه.
يعرفون.» كانوا إن «ليس مغًزى: ذات بنربة فني فأجابه

الشديد بوجهه رفيقه إىل ينظر وراَح عليه، بمرفقه واتَّكأ املدفأة نحو برايت اتجه
وثبات. برتكيٍز القبح

استفدَت لقد الرصيحة. الكلمات ل أفضِّ لكنني التبارز، عىل ألومك ال «نيكوالس، وقال:
سوى هواية أيُّ لديك ليس شيئًا. أستفد فلم أنا، أما الجديد. الحزب هذا وراء من جيًدا
برغم مفلًسا، يل تجربتنَي آخر من خَرجُت لقد أخرى. مواهُب فلديَّ أنا أما أموالك. ادخار
دون العيش يمكنني الخبز. إىل احتياجكم قدَر املال إىل حاجة يف أنا الحكومية. اإلعانة
تستمر مخترباتي تجعل التي الوسائل دون من أعيش أن يمكنني ال لكن رشاب، أو طعاٍم

تفهمني؟» هل عملها. يف
بريمونديس إىل معَك سأذهُب تعاَل، «أفهُمك. قبعته: يرتدي وهو بحديثه فني أقرَّ

الطريق.» يف وسنتحدَّث بالسيارة.
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الباب. فتح صوَت سماِعه لدى عليها كان التي االضطجاع وضعية من قليًال جوليان نهَض
الخشبية السقيفة أرضية يجتاز األخريُ كان فيما تائهتنَي غائمتنَي بعيننَي فني يرُقب وراَح

األريكة. جوار إىل وتقدَّم معطَفه عنه وخلَع املفروشة غري
قليًال.» جلستك يف «اعتِدل قائًال: الجديد الواِفُد أمره

رافًضا. رأَسه جوليان هزَّ
اللعني!» عنقَك لَكرسُت القوة، لديَّ كان ولو ذلك. عىل أقوى «لست قائًال: وغمغم

صمت. يف للحظة فني إليه نظَر
من أنَّ أعتقُد أوردين. سيد يا للغاية سلبي محمٍل عىل األمَر هذا تأخذ «أنت وقال:
من سيكون كثرية وألسباٍب عليك. قلقون أصدقاؤك املكابرة. عن تتخىلَّ أن لك األفضل

أخرى.» مرة تظهر أن لك األفضل
اللعني.» املكان هذا من خرجُت إن قليًال عليك أصدقاؤك «وسيقلق عابًسا: جوليان ردَّ

أوردين.» سيد يا ضغينة نفسك يف تحمُل أنك «أخىش
كان يرتجف. وهو عنه التفَت ثم الباب. عىل مثبَّتتنَي عيناه كانت جوليان. يُجبه لم
برايت تقدَّم الغاز. من واقينَي قناَعني يده يف يحمل كان السقيفة. إىل دلَف قد برايت
وبحركة ثم، نبَضه. س يتحسَّ وراَح يده رفَع جوليان إىل نظَر أن وبعد األريكة، جوار إىل

فني. إىل القناعني أحَد أعطى رسيعة،
ترياًقا.» سأعطيه نفسك. إىل «انتِبه إياه: ناصًحا وقال

جيبه من األوُل أخرج ثم حذَوه. فني حذا فيما قناَعه، وعدَّل للخلف خطوًة برايت ارتدَّ
األنبوب. عىل وضغَط جوليان فوق ماَل ثم أعاله. يف ثقوب به صغري أنبوٌب أنه بدا ما
غريبة عطرية رائحٌة وخرجت الثقوب؛ عرب خفيف سديم من صغرية سحابٌة فاندفعت
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فتَح ثواٍن عرش من أقلَّ ويف لحظة. كلَّ قوًة وتزداد الحجرة أركان أقىص نحو تتسلَّل بَدت
مرًة جوليان عينا ملعت جلسته. يف معتدًال كان دقيقة نصف غضون ويف عينيه. جوليان

محذًِّرا. برايت إليه تحدَّث ثم وجنتَيه. يف الدماءُ وجرت أخرى،
يف اآلخر األنبوَب معي أن تذكَّر أوردين. سيد يا أنت حيث «اجلس آِمًرا: برايت قال

اليُرسى.» يدي
الشياطني!» األوغاد «أيها جوليان: صاَح

نزيهان رجالن نحن إنما أنا. وال تماًما. كذلك ليس برايت «السيد تأكيد: بنربة فني قال
عداوة. أي لك نكنُّ وال لك. معاملتنا طريقة شخيصيف يشءٌ هناك ليس عصيب. موقٍف يف

رسقة.» جريمة ارتكَب شخص ببساطة أنت إنما
من الهرب يل ُقدِّر إن بكما فاعله أني تتوقعان ما هو ني يُحريِّ «ما جوليان: غمغَم

براثنكما.»
الواقع، يف مختلفة. بصورة األمر فسرتى الهرب، من تمكنَت «إن هدوءٍ: يف فني قال

سائًدا.» جديًدا ونظاًما جديًدا قانونًا وستجد يشء. أي فعل عن عاجٌز أنك ستجد
األملاني!» «القانون ساخًرا: جوليان قال

وطنيان. إنجليزيان رجالن وبرايت أنا علينا. الُحكم تُيسء «أنت حديثه: فني واصَل
طريقنا.» يف تقف َمن وأنت بالدنا. إلنقاذ يائسة محاولٍة يف الراهن الوقت يف ونُشاِرك

تُسليانني. بدأتما لكنكما املكان، هذا يف سأبتسم أنني قط ببايل يخطر «لم جوليان: قال
أن أعتقُد لكما. أستجيُب فقد تدَّعيان؟ ما تُثبتان ال ملاذا رصاحًة؟ أكثَر تكونان ال ملاذا

صحيح؟» لألملان، بتسليمها هي البالد إنقاذ يف طريقتكما
السالم.» إرساءُ هي البالد إنقاذ يف «طريقتُنا فني: ح رصَّ

ساخًرا. جوليان ضحَك
يف ترغُب الذي السالم أعرُف لكنني فني. سيد يا القليِل سوى عنك أعرُف «ال وقال:

أملانيا.» مع رسية مراسالٍت يُجري شخص أيُّ سيقرتحه الذي النوع ذلك إرسائه،
بطء. يف مكانه إىل أعاده ثم لحظة، قناعه عنه رفَع قد فني كان

ميئوس َحدٍّ إىل متحيِّز أنت الكالم. من املزيد عليَك نُضيِّع لن أوردين، «سيد وقال:
اعرتضتها؟» التي الرسائَل فيه خبَّأت الذي باملكان ستُخربنا هل يُطاق. وال منه

أخربكما.» لن سماعه. من سئمُت لقد هذا؟ سؤالكما من تسأما «ألم جوليان: فأجابه
بغيضة خدمة لبالدك تُسدي أنك لك أُثِبت أن أحاول تدعني «هال ًال: متوسِّ فني فقال

الرسائل؟» بتلك باحتفاظك
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قلت.» مما كلمًة أصدق فلن القيامة، يوم إىل ثَت تحدَّ «لو مؤكًِّدا: جوليان قال
«… الحالة تلك «يف خبيثة: ملعة عينيه ويف بطيئة بنربة يقول فني بدأ

دور لعب من سئمُت لقد املرة! هذه املهمَة أنهيا الربِّ ألجل «حسنًا، جوليان: قاطعه
األمر.» وأنهيا فاقتالني قتيل تريدان كنتما إن لكما. التجاِرب فأر

جيبه. من أخرجه آخَر بأنبوب يعبث برايت كان
من الصغري األنبوب هذا محتويات أن أوردين سيد يا أُحذِّرك أن واجبي «من قال: ثم
بعجز لك ستتسبَّب أنها شك وال قاتلة تكون قد إصبعي، من بلمسٍة ستصلك التي الغاز،

حياتك.» طوال دائم
بقوِة أتمتع ال أنني جيًدا تعلُم «أنت وأضاَف: تُحذِّرني؟» «ملاذا ساخًرا: جوليان قال

عنقك.» فلَحطَّمت وإال حتى، هرَّة
نتائجه ألن األنبوب؛ لهذا الستخدامنا مربرنا «لدينا مداَهنة: نربِة يف حديثَه برايت تابَع
فيه خبَّأَت الذي باملكان لنا ستبوح خاللها أنك نثُق هذَيان، نوبة يف إدخاَلك ستكون األوىل
املخاطرة هذه ومثل بالدنا، لصالح الوسيلة هذه نستخدم ونحن املرسوقة. الرسائل تلك

رأسك.» عىل تقع قد األمر عليها ينطوي التي
الرسائل فتلك الهذيان. حالة «جرِّبا وأضاَف: منافقان!» ُمرائيان «أنتما جوليان: قال

فيه.» إليها الوصوُل أتباعكما من أيٍّا وال يمكنكما لن الذي الوحيد املكان يف
وهناك شبابك، َريْعان يف أنت أوردين. سيد يا فاصلة لحظة «هذه قائًال: فني ذكَّره

«… تذكَّر الدائم. اختفاؤك يمحَوها لن الحايلِّ بموقفك ملتصقة فضيحة
نحَو برايت اتجه الغرفة. زاوية يف تُدوِّي صافرٌة هناك كان فجأًة. فني توقَّف هنا
الخشبي الدرج عىل مرسعة ُخًطى أصواُت هناك كانت اللحظة تلك يف لكن مصدرها،
من أنفاسها تقطَعت وقد الباب عتبة عند كاثرين َفت توقَّ بقوة. الباب ُفِتَح ثم بالخارج

طفيفة. بصيحة األمام إىل تقدََّمت ثم الرسعة،
«جوليان!» كاثرين: صاحت

كاثرين تقدََّمت جديدة. ملعٌة عينيه يف الحت ولكن لسانه، انعقَد وقد بها جوليان حدَّق
إىل الرجالن تراَجع عليها. جالًسا كان التي األريكة بجوار ركبتَيها عىل وجثَت الغرفة عرب
أمسكا لكنهما ِقناَعيهما، الرجالن وأزال الخلف. إىل الباب وبني بينها فني انسلَّ ثم الخلف.

االستعداد. وضع يف بهما
أخربني، الوحوش! «أولئك وأضافت: ذلك!» عىل َجُرؤا كيف «أوه، قائلًة: كاثرين تابعت

مريض؟» أنت هل
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البغيضة.» بغازاتهما ماني سمَّ لقد صغرية. كِهرَّة ضعيٌف «أنا متلعثًما: قال
شدة من تلمعان عيناها وكانت الرجَلني، مواِجهًة ووقفت قدَميها. عىل كاثرين نهضت

الغضب.
وأضافت: فني!» سيد يا لذلك تفسريًا املجلُس «سيطلب وغضب: انفعال يف قالت ثم

هامبستيد.» من هرَب أوردين السيد أن فقط ساعة قبل أخربتَنا «لقد
بإجماع لنا التابع الرسية الخدمة قسم إىل أوردين جوليان تسليم «جرى فني: أجابها
مالئًما.» نجده الذي النحو عىل معه التعامل يف الحرية بمطلق نتمتُع ونحن املجلس. أصوات
وأردَفت: مكانه؟» بشأن الكذب يف الحرية بمطلق تتمتعان «وهل كاثرين: فسألته
يف والفضُل بريمونديس، يف معه هنا وجدتُك لكنني هرب، بأنه املجلس إبالغ دَت تعمَّ «لقد

دخلت؟» حني به ستفعالن كنتما ماذا فوريل. السيد إىل يعود كلُّه ذلك
ذلك.» أمكننا إن الرسائل بإعادة «نُقنعه عابًسا: فني أجابها

سوى عليكما ليس صديقنا. أنه جيًدا «تعرفان واستطَرَدت: «ُهراء!» كاثرين: أجابته
معه.» مهمتُكما تنتهي وحينها بالحقيقة، تُخرباه أن

الصغرية لشبكتكم تعاطف أيَّ أُكنُّ أنني تتخيَّيل «ال وأردَف: «حسبُك!» جوليان: غمغَم
املتآمرين.» من

الحقيقة وستسمع يل، أنِصت تفهم. ال ألنك فقط «هذا إياه: مطمئنًة كاثرين قالت
عليها.» ستجدها التي التوقيعات وبأصحاب الرسائل تلك داخل يف بما سأخربك الكاملة.
اللذين الرجَلني يراقب كان جديد. بخوٍف عيناه وامتألت فجأة. برسِغها جوليان أمسَك

مًعا. يتهامسان كانا
الشيطان ذلك أذيتَنا. يبغيان الرجالن هذان انتبهي! «كاثرين، محذًِّرا: جوليان صاَح
إذا اخرجي أرسعي! قناعه. يُثبِّت فني إىل انظري جديًدا. ا سامٍّ غاًزا يوم كلَّ يخرتع برايت

الخروج!» بإمكانِك كان
صافرًة كاثرين رفعت فقد ر. تأخَّ لكنه برايت، نحوها وُهِرع صدرها. كاثرين يُد ملست
برايت ورمَق بقناعه فني فألقى الغرفة. أرجاء يف يُدوِّي صوتها وراَح فمها إىل صغرية ذهبية

غضبًا. يشتعل وجهه وكان رسيعة. بنظرٍة
بالخارج؟» «َمن تساءل:

هنا إىل آتي أن آمن لم أنني لدرجة كبريٌة بكما ثقتي إنَّ فوريل. والسيد «األسقفُّ
وحدي.»
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محاولة يف كتَفيه فني هزَّ بوضوح. مسموًعا تقرتب وهي األقدام ُخطوات صوت كان
االهتمام. عدم إلبداء يائسٍة

أنِك تُصدِّقي أن يمكنِك بالكاد آبواي. آنسة يا بخَلدِك يدور ماذا أعرُف «ال قال: ثم
حال.» أي عىل أيدينا بني خطر يف كنِت

أن األفضل من حال، أي عىل أنملة. ِقيَد بكم ألثَق كنُت «ما رشاسة: يف كاثرين أجابته
األسقف.» سيُصدِّق األقل عىل أوردين. السيد يُصدِّقني ال قد اآلخران. يأتَي

َمن؟» «أصدِّق متسائًال: جوليان صاَح
للقائهما. كاثرين وتقدََّمت يُهَرعان. فوريل ومايلز األسقف ودخَل الباب. ُفِتَح هنا

ال فأنا الصافرة. إطالق إىل «اضطررُت اليشء: بعَض هستريية حالة يف موضحًة قالت
صغري. جيب أنبوب يف سام غاز بحوزته برايت الشيطان ذلك الرجلني. هذين من بأيٍّ أثُق

جوليان.» قتل ينويان كانا أنهما من واثقة وأنا
فني وألقى ذهول. يف جوليان مع التحايا وتبادال األريكة إىل الجديدان الوافدان التفَت

مضطربة. ضحكة يضحك وهو الطاولة عىل بِقناعه
ذلك يف برايت يحوزه الذي الغاز امليلودراما. إىل تميل آبواي «اآلنسة معرتًضا: وقال
وربما — استخدمناه قد نكون ربما ت. ومؤقَّ بسيط إغماء يف يتسبَّب غاز مجرد هو األنبوب
فستكون الرسائل، يُعيد بأن أوردين السيد إقناع من تمكَّنتما إن لكن — نستخدمه نزال ال
عىل — نُعذِّبه إننا يقول أن ليفضل ربما أو — نحتجُزه ال نحن انتهت. قد معه مهمتنا
ومنَحنا منه، أمرها تعلمون التي األوراق تلك انتزاع املجلسبرضورة أمر لقد التسلية. سبيل
إقناعه من تمكَّنتم فإن ذلك. يف سنستخدمها التي بالوسائل يتعلق فيما مطلًقا تفويًضا

لالنتظار.» مستعدان نحن فلتفعلوا. سلميٍّا، األوراق تلك بإعادة
عىل الدهشة تعبرياُت وكانت اآلخَرين. زائَريه يف التحديق يتناوب يزال ال جوليان كان

تزول. ال وجهه
يف ترغب كنَت إذا إال يحدث، ما يل ارشح فضلك من األسقف، «أيها األخري: يف قال ثم

املتآمرين.» من الخلية لهذه رشيًكا تكون أن يمكن ال أمامك. أَُجن تراني أن
باملعمودية. ابنه كتف عىل يده وضَع ثم اليشء. بعَض واهية ابتسامًة األسقفُّ ابتسم
استمعت إن لكنك احتجازك. أمر يف طرًفا أكن لم جوليان، يا ْقني «صدِّ قائًال: ح ورصَّ
إىل الرسائل تلك تُعيد أن لك األفضل من بأنَّ لالعتقاد يدفعني الذي بالسبب فسأخربك إيلَّ،

آبواي.» اآلنسة

129



الشيطان مخلب

املنعش. غازه من أخرى جرعة يعطيني بأن الوغد ذلك «أخِربْ قائًال: جوليان له ل فتوسَّ
الصدمات.» هذه كل ل أتحمَّ ال فأنا

األنبوب وكان جوليان فوق أخرى مرة برايت فماَل مستفهًما، برايت إىل األسقفُّ التفَت
نهَض أخرى. مرة النفاذة الرائحًة وسادت ثانية، الصغرية الضباب سحابة فخرجت يده. يف

أخرى. مرة جلَس ثم واقًفا جوليان
مصغية.» آذاٌن «ُكيل وقال:

جوليان كان التي األريكة طرف عىل يجلس كان بينما ية جدِّ يف حديثه األسقف بدأ
اآلنسة لديك. التي الخاطئة األفكار من بعًضا أُزيل أن أحاول دعني «أوًال، قائًال: عليها راقًدا
مايلز والسيد وأنا هي إنما الكلمة. معاني من معنًى بأي أملانية جاسوسًة ليست آبواي
واحدة؛ غاية أجل من تحالفت منظَّمٍة إىل جميًعا ننتمي برايت والسيد فني والسيد فوريل

الحرب.» إنهاء عىل عازمون فنحن
سالم!» «ُدعاة جوليان: غمغم

ليس سالم. دعاة أعماقنا يف جميًعا ألننا معنًى؛ بال كلمة «تلك معرتًضا: األسقف قال
نحن الذي الثمن مسألة هنا املسألة إنما السالم. من بدًال عمٍد عن الحرب سيختار َمن منا

لدفعه.» مستعدون
للحكومة؟» األمر هذا ترتكون ال «ملاذا

يف يرغب الحالة، هذه يف والشعُب الشعب. عن وكيٌل هي «الحكومة األسقف: أجابه
مبارشة.» بصفة األمر مع التعامل

ملاذا؟» أخرى، «مرًة جوليان: تساءل
يف أنفسهم، عىل دوا تعهَّ الذين الساسة الساسة؛ من بالكامل تتألَّف الحكومة «ألنَّ
يف ُفرصتُها للحكومة فسيكون ذلك، ومع محددة. كثرية بأشياء الخطب، من والكثري الكثري

األمر.» هذا
كنتم إن رشعية وغريَ رسيًة اتصاالٍت أملانيا مع تُْجرون ملاذا يل «ارشح جوليان: سأله

وطنية؟» جماعة
يف تُفكِّر التي أملانيا هي معها نتواصل التي أملانيا «إن مؤكًِّدا: سائَله األسقف فأجاَب

فيه.» نفكِّر ما نفس
تفكِّرون مثلما يفكِّرون الذين األملان ألن رساب؛ وراءَ تَْجرون أنتم «إذن جوليان: قال

يائسة.» أقليَّة يشكِّلون
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سبابته. األسقفُّ َمدَّ
ألنه مربرنا؛ ذاتُه هو لتوك أبديتَه الذي االعتقاَد ذلك إنَّ جوليان. يا «أفهُمك وقال:
أثبت أن ويمكنني مخطئ، أنك لك أثبت أن يمكنني البالد. أنحاء جميع يف السائد االعتقاد

هنا.» احتجازك عن املسئولة نفِسها الرسائل تلك خالل من ذلك
يل.» «ارشح رجاء: يف جوليان قال

االشرتاكي الحزُب صاغها التي السالم رشوط عىل تحتوي الرسائل «تلك األسقف: قال
أملانيا.» يف العمال وحزب

بالضبط؟» عليها املكتوب الورقة قيمة الرشوط تلك تساوي «وهل ساخًرا: جوليان قال
واملرفق أملانيا، يف الكبار الثالثة ِقبل من عليها «وُمصدَّق بقوة: مؤكًِّدا األسقف أكمَل

وهندينِربج.» واملستشار القيرص وهم الوثيقة؛ تلك مع توقيعهم
ذلك. سماع لدى جوليان ُصِعَق

صاغتها التي السالم بمقرتحات مرفقة التوقيعات تلك أن ا حقٍّ تعني «هل وتساءل:
أملانيا؟» يف واالشرتاكية العمالية األحزاُب

الرشوط مع متوافقة غريَ الرشوط كانت وإن ا. حقٍّ ذلك «أعني بثقة: األسقفُّ أجاَب
منتهية.» بُرمتها املسألة فإنَّ موجودة، غريَ التوقيعات كانت إْن أو لتوقعها، قادونا التي

سيدي.» يا مدهشة بأشياءَ تُخربني «أنت برهة: سكَت أن بعد جوليان قال
الحقيقة. أنها بنفسك ستكتشُف التي باألشياء أخربُك «إنما إرصار: يف األسقفُّ قال
تعاطَفك أستجدي وإنما الرسائل، تلك إعادة أجل من فقط ليس جوليان يا إليك ل وأتوسَّ
الرسية. ُهويتك عن الستار أُزيَح لقد حدث. ما اآلن ن تُخمِّ أن يمكنك ومشاركتك. ومساعدتك
بك.» للرتحيب ف ويتلهَّ يتوق جميًعا له ننتمي والذي حديثًا املشكَّل الُعمايل املجلس إنَّ

أحد؟» بي وىش «هل جوليان: فسأل
نافية. رأَسها كاثرين هزَّت

شقتك.» تفتيش عند املساءَ هذا الحقيقة اكتُِشفت «لقد حة: موضِّ وقالت
املجلس ذلك يتكَّون «ومَمن له: ف تكشَّ مما اليشء بعَض مندهٌش وهو جوليان تساءل

الُعمايل؟»
تنبَّأَت التي نفِسها الرجال مجموعة من يتكَّون «إنه قائًال: حماس يف األسقفُّ أجابه
الكربى الصناعات ويُمثلون املهنية النقابات من أعضائه من عضًوا عرشين انتُِخَب بها.
نجاُحك ولوال وأنا. فوريل، ومايلز آبواي، اآلنسة هم دخالء، ثالثة وهناك اإلمرباطورية؛ يف
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للمساعدة. طلبًا املجلُس إليه يلجأ شخص أوَل لكنَت جوليان، يا هويتك إخفاء يف الباهر
إىل سيئول الحرب هذه إنهاء مجد إنَّ واضًحا. واجبُك أصبح الحقيقة، َفت تكشَّ وقد واآلن

قوته.» مدى يُدرك الشعب أصبح وبفضلك الشعب،
الراهن!» الوقت يف «موقفي اليشء: بعَض متجهًما جوليان قال

أنت، َمن علمنا لو نفِسك. سوى أحًدا ذلك يف تلوَم أن يمكنك «ال كاثرين: قاطَعته
كنت ما أنني أتعتقد الطريقة؟ بهذه يُعاملوك بأن الرجال ألولئك سنسمح كنا أننا أتعتقد
نحن الحقيقة. تعرف اآلن ِبتَّ اآلن. انتهى هذا كل لكن الرسائل؟ تلك بحقيقة ألُخربك
ننتظره. ما تعلم أنت … انتظار يف ونهاًرا ليًال فعليٍّا املنعقد املجلس يف األعضاء الخمسة

الرسالة؟» تلك نجد أين أخربنا هذا. من أكثَر مساعدتك انتظار يف معلَّقني تذَْرنا فال
اإلرهاق. من يشءٍ يف جبهته عىل يده جوليان مرَّر

ال قد مؤامرة. يف مشاركون أنتم النهاية، ففي أفكِّر. أن بد ال مشوَّش. «أنا ُمقرٍّا: وقال
وكفاءة، اقتداًرا الحكومات أكثَر أو األرض، وجه عىل األقوى هي ستينسون حكومة تكون

بشجاعة.» الحرب هذه عبءَ حمل نفسه ستينسون لكن
حال، بأي نتوقعه ما تُشبه املقرتَحة لم السِّ رشوط كانت «إن موضًحا: األسقفُّ قال
مزيٍد من سنوات بعد حتى يوًما، يُناقشوه أن للساسة يمكن يشء أي من أفضل فهي
العموم، وجه عىل البالد، وأن الرشوط، بهذه سرُيحب ستينسون أن أظنُّ الدماء. سفك من

تماًما.» َقبولها إىل ستميل
إىل طلبكم قدَّمتم وأنكم معقولة، الرشوط هذه ترون أنكم «لنفرتض جوليان: سأَل

حينها؟» سيحدث ماذا طلبكم. ورفَض الوزراء، رئيس
«يف ينبغي: مما أطوَل املحادثة من استُِبعد متطفل رجل بأسلوب فني ل تدخَّ هنا
العمل، عن إنجلرتا يف فحٍم منجم كلُّ يتوقف منا، بكلمة نحن. دورنا يحني الحالة، تلك
عىل القطارات ستظل خاويًا. فيها مصنٍع كل ويغدو واألفران، املواقد لهيب وينطفئ
نفسه واألمُر بياننا. إصدار وقت فيه تكون أن يُصاَدف مكان أي يف أو الفرعية، السكك
ميناء أيَّ واحدة سفينة تُغادر لن األنفاق. مرتو وكذلك األجرة، وسيارات الحافالت مع
كافيٌة النحو هذا عىل ساعة وأربعون ثماٍن بها. سفينة أي ترسَو ولن املتحدة، اململكة يف
كفيلٌة ساعًة وأربعون ثماٍن كامًال. عاًما تستمر أهلية حرٌب تُحدثه مما أفدَح رضر إلحداث
عىل العالم شهدها قوة أعظُم هي قوَّتنا إن ا. تامٍّ خضوًعا ملطالبنا الوزراء رئيس بخضوع

السالم.» قضية العالم؛ عَرفها قضية أسمى أجل من وسنستخدمها اإلطالق.
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األسقف أيها «أتذكُر قائًال: وأضاَف ما.» بطريقٍة محتوًما هذا «كان جوليان: قال
مالتينبي؟» يف كنا حني دار الذي الحديث
جيًدا.» «أتذكره قائًال: األخري أذعَن

.١٩١٥ عام أغسطسمن شهر يف العبودية مظلة تحت الريُف دخَل «لقد جوليان: قال
أن أعتقُد رصيًحا، أكون ولكي كذلك. تكون ال وقد صالحهم، يف العبودية تلك تكون قد
إىل الصالح يف يصبُّ األسقف أيها به ووجوُدك مجلسكم. تشكيل عىل يتوقُف بُرمته األمر

كبري.» حدٍّ
ملناصبهم انتُِخبوا رجال من يتألَّف الحاليَّة صورته يف «مجلُسنا حادة: بنربٍة فني قال

الكادحني.» رفاقهم من ماليني عدة بأصواِت به
قد يكونون وربما اختياراته، يف حكيًما الشعب كان «ربما رزينة: جادَّة بنربة أجاَب
انتهى؟» قد هنا احتجازي أنَّ أعتقد باملناسبة، معروفة. األشياء تلك مثل أخطاء. ارتكبوا
تعرف بتَّ وقد اآلن ولكن به. انتهاؤه تقرَّر الذي بالشكل انتهى «لقد كاثرين: َحت رصَّ

الرسائل؟» إعطائنا يف سترتدد هل يشء، كل
إليِك.» سأُعيدها عليها. «ستحصلني قائًال: جوليان وافق

قليًال أُحدثك أن «وأريد وأضاف: أفضل!» ذلك كان أرسعنا «كلما لهفة: يف فني صاَح
أوردين.» سيد يا

الهالة تحت للغاية وشاحبًا واهنًا بدا وقد اللحظة، تلك يف بينهم واقًفا جوليان كان
كلمة يف ومتحفًظا بارًدا ه ردُّ وجاء بالسقف. املعلَّق املصباح من الصادر للضوء الخافتة

واحدة.
«حسنًا؟»

كنَت إال. ليس األوامَر نُنفذ كنا وبرايت أنني م ستتفهَّ بأنك «أثُق قائًال: فني تابَع
يعني رسيًعا الرسائل تلك توصيل وكان أعضائنا. أحد ثقة خنَت فقد العدو. بمثابة لنا
عليك، قَسونا ربما املفِجعة. العاملية املأساة تلك توقف يعني كان األرواح. آلالف الخالَص

األوامر.» عىل ِبناءً نترصف كنا لكننا
ليُقابلها. يتحرَّك لم لكنه إليه، اليشء بعَض مدَّها قد كان التي فني يَد جوليان رمَق

األسقف. ذراع عىل قليًال واتَّكأ
«أما وأردَف: سيدي؟» يا املكان هذا من الخروج يف تُساعدني «َهال ًال: متوسِّ وقال

الحق.» وقٍت إىل عنهما لديَّ ما أُرجئ فسوف اآلخر، الوغد وذلك فني إىل بالنسبة
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مول» «بال يف ناديه ُسلَّم درجات يصعد جوليان كان بقليل ساعة نصف من أكثَر بعد
بمروره يوحي يشءٌ جوليان مظهر عىل باديًا يكن ولم الخطابات. الردهة حارس من وطلَب
عكازه عىل ويتَّكئ املعتاد من بقليل شحوبًا أكثَر كان أنه عدا الشديد اإلجهاد من أياٍم بعدة
له. املهذَّبة الحاجب تحية يف بالدهشة مختلٍط فضول نربُة هناك وكان الثقل. من بمزيٍد

سيدي.» يا املاضية القليلة األيام يف عنك كثرية تساؤالٌت هناك «كانت قال: إذ
فجأة.» املدينة خارَج السفر إىل «اضُطررت جوليان: فأجابه

مظروًفا بينها من واختار الصغرية، الرسائل كومة عىل رسيعة نظرًة جوليان ألقى
كاثرين كانت حيث األجرة السيارة إىل به جوليان عاَد يده. بخط نفِسه إىل بعثه كبريًا
يحمله كان الذي املظروف إىل مبهورة بأعنٍي يُحدِّقان راحا انتظاره. يف يجلسان واألسقفُّ

الحال. يف لهما وقدَّمه
يتمتَّع ناٍد مثل العالم يف منيع مكاٍن من ما «أتَريان، الخلف: إىل يتكئ وهو جوليان قال
يارد سكوتالند سيتطلب األمر وكان رة. املشفَّ الخزائن أفضل عىل ق يتفوَّ إنه حسنة. بُسمعة

الرف.» فوق من املظروف هذا سحِب أجل من كلَّها
ا؟» حقٍّ … هو «أهذا الهثة: كاثرين تساءلت

يف أمني مكان يف به ألحتفَظ إياه سلَّمِتني الذي الخطاب هو «هذا مؤكًِّدا: جوليان قال
مالتينبي.»

يقَيض أن تقرَّر حيث األسقف، منزل إىل تام شبِه صمت يف السيارة بهم انطلقت
كان بينما مكتبته، يف املدفأة أمام مًعا وكاثرين جوليان األسقفُّ ترك هناك. ليلتَه جوليان

كرسيه. بجوار وجثَت كاثرين اقرتبت لضيفه. حجرة ترتيب عىل شخصيٍّا يُرشف
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املستقبل املستقبل، عن أتحدَُّث أم املايض، عن الصفَح أطلُب «هل قائلًة: وهمست
املجيد؟»

مجيًدا؟» املستقبل سيكون «هل اليشء: بعَض تشكُّك يف جوليان سألها
قيد عىل آخر شخص أي من أكثَر كذلك تجعَله أن «يمكنك حماسة: يف كاثرين أجابته
نُناضل الذي والهدف وغاياتنا، مخططنا، تُفنِّد أن فيسك، بول يا أنت أنت، اك أتحدَّ الحياة.
ُرؤى وضيق املحلية مستوى فوق يرفَعنا أن يُمكنه قائد هو إليه بحاجٍة كنا ما كلُّ ألجله.
يكفي، بما بعيًدا ينظروا أن يستطيعون ال لكنهم ، َحدٍّ أبعِد إىل جادُّون إنهم الرجال. هؤالء
ال لكن النهاية، يف تسطع نفسها الشمس أن صحيٌح فقط. حدوده حتى يرى منهم وكلٌّ
نفِسه الهدف عىل ويُحافظوا مختلفة اتجاهات عدة يف يتحركوا أن الناس من لَجْمٍع يمكن

أعينهم.» نُصب
الرسائل. جوليان ملَس

هنا.» مكتوب هو ما بعُد نعرف «ال إياها: مذكًِّرا وقال
الكثري عىل حصلُت أنني إىل باإلضافة يُنبئني. قلبي أعرفها، «أنا قائلة: كاثرين ت ألحَّ
يعرفون لكنهم الصمت، التزام عىل وضعهم يجربهم لندن يف أناٌس ثَمة التلميحات. من

ويفهمون.»
«غرباء؟» ارتياب: يف جوليان سألها

مفيدين يكونون الترصف بحرية يتمتعون الذين املحايدين لكنَّ بالطبع، «محايدون
النظر بغضِّ ينهزم، لكنه شجاًعا، أداءً يُقدِّم يزال ال أملانيا يف العسكري الَجناح إن للغاية.
مسموًعا أصبح وصوتُهم باملاليني. هناك مجتمٌع فالشعب يُحققها. التي االنتصارات عن

ذلك.» عىل دليلنا هو هاَك بالفعل.
تقولني، كما مالئمًة املقرتَحة الرشوط تلك كانت ولو حتى «لكن معرتًضا: جوليان قال
فرنيس. أمريكي تحالٌف يوجد اإلنجليزي؟ الوزراء مجلس عىل تفرضوها أن لكم كيف
فيها تُفكِّر أخرى أشياءُ فلديها الحكومة أما بحت. داخيل مطلب إال هو ما مطلبكم إنَّ

االعتبار.» يف وتضُعها
سيَّما ال إنجلرتا، َحذْو وستحذو النخاع. حتى الحرب أعيَتها «فرنسا كاثرين: قالت
التضحيات بعد الحرَب هذه دخلت فقد أمريكا، عن أما الرسائل. هذه محتويات تعلم حني
بالشئون املهتمني إن كشفه. سيتم مما أكثَر يشءٍ بأي تُطالب ال وهي ُقدِّمت. التي الكربى
األفكار أجل من ليس الوحشية، املذبحة لهذه نهايٍة وضع يف يرتدَّدوا لن العالم يف اإلنسانية

الدبلوماسية.» بالحظوة الفوز أجل من أو الخيالية
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النار ضوء يف غريبة بصورة جميًال وجهها بدا فضول. يف فيها يتفرَّس جوليان راَح
عينيها يف الُعمق وكان أفكارها. حماسة بفعل مرتفعًة كاثرين معنويات كانت املشتعلة.
ملهمة العذراوين، الناعمتنَي شفتَيها يف التي الرعشة وكانت له؛ حدود ال الناعمتنَي البُنيتنَي
إىل وتُنصت وجهه، تعبريات يف تتفرَّس كاثرين بَدت كتفه. عىل مستندًة يدها كانت ومثرية.
منها. سمع ما كل شخيصيف خطاب نربُة هناك تكن لم أنه أدرَك أنه غري شغف. يف كلماته

واإلرصار. بالعزم تتَّقد مقدَّسة، لقضية نصرية كاثرين كانت
ثورة.» قياَم هذا «سيعني تفكري: يف جوليان قال

الحنِي ذلك ومنذ عاَمني، قبل لثورة الدعائم إرساءُ تم «لقد قائلًة: كاثرين أوضحت
أومن أنا اليوم، به أومُن بما «سأخربك وشغف: حماٍس يف وأردفت سلطاته.» الشعُب تقلَّد
قبضتها تُحِكم والتي الحرب، بخوض بموقفها وتمسًكا تعنتًا األكثَر كانت التي الطبقة بأن
منهم سينزع الذي للشعب امتنانًا األكثَر ستكون التي الطبقُة نفُسها هي سيفها عىل بشدة

وحتمي.» ف ُمرشِّ سالم نحو الطريَق ويُريهم املبادرة ِزمام
األختام؟» هذه فضَّ تنوين «متى جوليان: سألها

الرشوط. وستُقرأ هيئته. بكامل للمجلس اجتماع هناك سيكون الغد. «مساءَ أجابته:
قرارك.» تتخذ وبعدها
سأقرر؟» «ماذا

الذي السفريَ ستُصبح كنت إن ما الرسمي، املتحدِّث بمنصب ستقبُل كنت إن «ما
الحكومة.» إىل سيتحدَّث

ينتخبونني.» ال قد «لكن معرتًضا: جوليان قال
كان قوتهم. مدى لهم أظهرت َمن أنت كنَت لقد «سينتخبونك. ثقة: يف كاثرين أجابته
أنَّ تُدرك «أال أردفت: ثم ُممثِّلهم.» ستكون َمن أنت حماسهم؛ وحرَّك قادهم ما هو إلهاُمك
صفة عليها سيُضفي ما هو الحركة بهذه واألسقفِّ فوريل مايلز ومثل مثلك رجال ارتباط

والبالد؟» الربملان يف الربجوازية الطبقة عيون يف الواقعية
عبءَ عنهم فنَفضوا املرطبات، من صينيًة حامًال الخدم كبريُ يتبعه ُمضيفهما عاَد هنا
عىل سيطرت التي الكربى املسألة إىل التطرق إىل الرجلني من أيٌّ يَُعد ولم الجادة. األمور
النوم. إىل يخلدا أن قبل النار من بالقرب برهًة وبقيا كاثرين غادرتهما أن بعد إال أفكارهما
نفَسه موقفك أتخذ أنني جوليان يا تفهم «أنت صوته: يف القلق من بيشءٍ األسقفُّ قال
هذه إىل االنضمام عند اشرتطُت لقد املظروف؟ هذا يحويها قد التي باملقرتحات يتعلَّق فيما
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رشوًطا املوضوعة الرشوط تكون أن — عليها يُطَلق أن يُفرتض كما املؤامرة أو — الحركة
يف عظيمة تضحياٍت بالفعل أبناؤها قدَّم للقانون محبة مسيحية دولٌة بَقبولها تفخر قد
لدى وتأثري ثقٍل من أملك قد ما كلُّ ل فسيتحوَّ ذلك، غري كانت وإن الحرية. قضية سبيل

إليك؟» بالنسبة كذلك األمر أن أعتقُد اآلخر. الجانب إىل الناس
ينتابُني ما فإنَّ معك، رصيًحا أكوَن «ولكي أضاَف: ثم «تماًما.» قائًال: جوليان وافقه
عىل األملانية الديمقراطية بقدرة يتعلق ما بقدر نفِسها السالم برشوط يتعلَّق ال شكوك من

فرضها.»
محايدين.» أشخاص من تقاريَر عىل كثريًا اعتمدنا «لقد قائًال: األسقفُّ أقرَّ

اليشء. بعَض م تجهُّ يف جوليان ابتسم
لها، انتقاًدا األملانية بالدبلوماسية والصفات األلقاب من الكثريَ ألصقنا «لقد قال: ثم
قاله ما أتعرف املحايدين. أولئك معظم عىل قبضتها تُحِكم كيف تعرف أملانيا أن يبدو لكن

أملاني»!» دعائي مسئوٌل محايٍد كل «وراء الفرنيس؟ ذلك
األسقفُّ وضَع جوليان، حجرة باب وخارج العلوي. الطابق إىل جوليان األسقفُّ قاَد

الشاب. كتف عىل وعطف ُحبٍّ يف يده
لنا، قدَّمتها التي الكربى املفاجأة هذه بشأن بعُد نتحدَّث لم باملعمودية، «ابني وقال:
ضيفي بكونك للغاية فخوٌر أنا اآلتي. هو اآلن لك سأقوله ما كلُّ فيسك. بول مفاجأة أعني

الغد.» من بدءًا عمل زمالءَ سنكون أننا فكرُة كثريًا ني وترسُّ الليلة.
التايل، اليوم ظهر بعد كارلتون اسرتاحة يف الشاي وصول تنتظر كاثرين كانت بينما
تجلس كانت التي اليشء بعَض املنعزلة الطاولة يظلُّ الذي املتديلِّ النخيل يف تُحدِّق راحت
كبري حشٌد هناك وكان تماًما، الخامسة بلَغت قد الساعة كانت للغاية. بديع مشهٍد يف إليها
يُحاولون أو شهرية، موسيقية فرقة أنغام إىل يستمعون املتأنقني اللندنيِّني من متزاِحم

الناس. بني الدائرة املحادثات ضجيج وسط يمكنهم ما قدَر إليها االستماع
كذلك؟» أليس كبري، حد إىل مدهٌش «األمر لرفيقها: كاثرين قالت

عها يلمِّ وراَح — املحايدة الدول سفارات إحدى يف ملحًقا وكان — نظارته األخري أنزَل
اليشء. بعَض بارز صغري بتاج زواياه إحدى يف مطرًزا كان حريري، بمنديٍل

يف غارقٌة اآلن برلني إنَّ لالهتمام. مثرية دراسًة يكون ألن يصلح «إنه قائًال: ح ورصَّ
تزال ال َمن هي لندن فقط واالحتشام. بالرزانة تتحىلَّ وباريس بجنون، وامللذَّات الصخب

األعمق.» هي وأنانيتها ة، ِحدَّ األقل هو وعيها وألنَّ األغلظ، هو جلَدها ألنَّ طبيعية؛
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للحظة. َمليٍّا تُفكِّر كاثرين راحت
كثريًا لالهتمام مثريًا موضوًعا سيُشكِّل للحرب الفلسفيَّ التاريخ أن «أظن قالت: ثم
وبعدها. أثنائها ويف الحرب قبل العام القومي املزاج دراسة أقصد بعدنا. ِمن سيأتون مَلن
أنا وربما — أنت تُكنُّها التي الشديدة الكراهية هو الدوام عىل امللحوظ اليشء سيكون

إنجلرتا.» تجاه — بالتأكيد املحايدين من العظمى والغالبية
مكان.» كل يف ذلك املرءُ يجد صحيح. «هذا قائًال: ذلك عىل جادة بنربٍة الشابُّ صادق
تشقُّ كانت مكان. كل يف املكروهَة هي أملانيا كانت الحرب «قبل قائلًة: كاثرين تابعت
املثال، سبيل عىل كارلو كمونت الصحية، واملنتجعات الفنادق يف األماكن أفضل إىل طريقها
أنا إنجلرتا. إىل تحوَّلت املرتاكمة الكراهية تلك أن يبدو واليوم، األخرى. الشهرية واملنتجعات

ملاذا؟» نفيس أسأل لكنني البلد، بهذا املعجبني أشدِّ من لسُت نفيس
منها. َعْمٍد بال ذلك كان وإن ومنافقة القلب، متحجرة متعجرفة، «إنجلرتا الشاب: فقال
أخطاءها. تُدرك وال وأخطائهم، جريانها جرائم حياَل ساخًطا استنكاريٍّا موقًفا تتخذ إنها
مزِعجون.» فهم اإلنجليز أما ويتوقعها. الحقيقة تلك يُدرك املرء لكن متعجرفون، األملان إنَّ
أن شك «ال بمفردهما: أنهما من ليتأكَّد حوله ينظر وراَح قليًال صوته خافًضا أضاَف ثم

املحور.» دول مع يظل ني املتبقِّ املحايدين نحن تعاُطَفنا
أيًضا.» البلد هذا يف األعزَّاء األصدقاء بعض «لديَّ متنهدة: كاثرين قالت

الطبقات بني ا جدٍّ طفيًفا اختالًفا ثَمة لكن بالطبع. طبقتك إىل املنتمني أولئك «بني
وتضع تؤثر، َمن هي املتوسطة الطبقة إنما العالم. يف األعراق من ِعرق كل يف األرستقراطية

املميِّزة.» صفاتها عليها وتسبغ األمة شخصية عىل طابََعها
ألطَف مساراٍت املحادثُة اتخذت لحظاٍت ولبضع وصَل، قد بهما الخاصُّ الشاي كان
بأريحية يتحدَّث — بالده يف وحيثية مكانة ذا شخًصا كان الذي — الشابُّ فراَح وأخف.
كاثرين وعادت يُمارسها. كان التي الرياضات وإحدى املشرتكني واألصدقاء املسارح عن
لم وبهذا العرصية. األنيقة الشابة دور وهو أال الحياة؛ يف األول دورها كان الذي الدور إىل
كاثرين إىل هًة موجَّ كانت التي الخاطفة اإلعجاب نظرات بعض عدا أحد أي انتباَه يجذبا
أصبح اليشء، بعَض التناقص يف حولهم من الناس أعداد بدأت وحني املارة. جانب من

وحميمية. ألفًة أكثَر حديثُهما
عظيمة. أحداثًا األيام هذه يف عايشُت بأنني أشعر دوًما «سأظل متأمًال: الشاب قال إذ
تتحرك األحداث فأعظم مبارشة. غرِي مصادَر من املؤرِّخون سريويه ما وأدركُت رأيُت لقد

الحرب.» ستخرس املحور دول وكأنَّ بدا واحد، شهر قبل الرياح. يف كالقشِّ
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إنَّ بالحرب؟ الفوز من تقصد ما عىل كثريًا يعتمد األمر أن «أعتقُد كاثرين: قالت
كذلك؟» أليس النرص، رشوط هي السالم رشوط

السالم.» «رشوط تأمل: يف الكلمة الشابُّ كرَّر
كذلك؟ أليس الرشوط، تلك نعرف «نحن للغاية: خفيضة بنربة متحدثًة كاثرين تابعت

حال.» أي عىل األساسية الرشوط
األملاني االشرتاكي الحزب ِقبَل من املقدَّمة الرشوط «أتقصدين بطيئة: بنربة الشابُّ قال

هدنة؟» تحقيق لضمان
األملان.» الدول رجال من رجَلني وأهمُّ القيرص عليها «ووافَق إياه: مذكِّرًة قالت

وتخريَّ جيبه من اللون ذهبية سجائر علبة أخرج ثم شايه، بفنجاِن يعبث الشابُّ راَح
وأشعلها. سيجارة منها

أذكى يف لسِت اليوم أنِك أُصدِّق تجعليني أن «تُحاولني رفيقته: إىل يبتسم وهو وقال
حاالتِك.»

فضلك.» من تقصده ما يل «اِرشح قائلًة: ية بجدِّ كاثرين استجَدته
لحظات. لعدة تبلد يف سيجارته يُدخن الشاب راَح

شديدة، بمهارة املصطنَع الجهل ذلك من بيشءٍ معي تحتفظني أنِك «أظن قال: ثم
يستحق؟» األمر هل أتساءل، لكنني الدبلوماسية. للشخصية الحقيقي القناَع يعترب الذي

أنفاسها. كاثرين التقطت
للغاية.» بارع «أنت قائلة: ِخلسًة إليه تنظر وهي وغمغمت

ماسة حاجٍة يف هي التي أملانيا، جاهَدت كيف رأيِت «لقد قائًال: حديثه الشابُّ واصَل
الحزب بذلك وأقصُد مصلحتها، ألجل فيها ازدراءً الُقوى أكثِر استغالل أجل من السالم، إىل
يف فجأًة، بذاته األول الرجُل رأى واحتقار، بازدراء يُعاَملون كانوا أن فبعد االشرتاكي.
مدى فجأًة أدرَك لقد واملالحظة. االهتماَم يستحقون أنهم ستوكهولم، مؤتمر اقرتاح وقِت
بُطعم، تزويده تم للغاية بارًعا ا فخٍّ كان ورائهم. من تحقيُقها يمكنه التي الرائعة االستفادة
هذا جانب من براعة أو ثاقبة بصرية أيِّ إىل يرجع ال الفخ هذا يف الحلفاء وقوع وعدم
يف الُحلفاء تمثيل دون حاَل ما هو فقط الحظ إن أخرى مرًة «أقولها استطرد: ثم البلد.»

الهاوية.» حافة إىل واالنزالق املؤتمر ذلك
تماًما.» محقٌّ «أنت إياه: موافقًة كاثرين قالت

األحيان، بعض يف وبليدة غبيًة األملانية الدبلوماسية تكون «قد قائًال: الشابُّ أكمل
األذكى باعتبارها التاريخ يف التالية خطوتهم ستُصنَّف وبالتأكيد ُمثابرة. األقل عىل لكنها
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كهرماني طويل حاِمل يف سيجارته يُثبِّت وهو الشابُّ وتابَع الحرب.» بداية منذ دهاءً واألشدَّ
لكن بالطبع، الحركة تلك ن نُخمِّ أن سوى بأملان ليسوا ن ِممَّ نحن يَسُعنا «ال قائًال: اللون

مدهش.» التخمني حتى
أستمع وكأنني أشعر فأنا البارون. عزيزي يا فضلك من «أكِمل رجاء: يف كاثرين قالت

فيه.» تُفكِّر ما عىل وتُطلعني الشكل بهذا تتحدَّث حني آخَر بيسمارك إىل
تتبَّعي بالفعل. مثريٌة األحداث هذه لكن الكونتيسة، أيتها تُجاملينني «أنت : الشابُّ قال
الحزب مع بعينها القيرصعالقاٍت س أسَّ لقد ستوكهولم. مؤتمر فشل بعد بنفسِك مسارها
يضع إنه به. يشعر ال الحرب من إنهاًكا يتصنَّع إنه إليهم. اتجه أخرى مرًة االشرتاكي.
إنجلرتا يف بأعينهم رجاٍل مع قالقل أيِّ إثارة دون من يتَواصلوا أن عليهم أنَّ رءوِسهم يف
الذي الجيد التقدُّم مدى جيًدا وتعرفني املخطط. بدأ لقد ُكثْر. اليني ُعمَّ بأتباع يحَظْون

يُحرزه.»
الرائعة الدبلوماسية تلك ستتدخل أين أخربني لكن «بالطبع، إياه: موافقًة كاثرين قالت
كل عن بالتخيل أملانيا د ستتعهَّ ُمعتدية. دولة رشوَط ليست السالم رشوط إنَّ النهاية؟ يف
كلَّ وستسحب األرايضاملحتلة، كلَّ وستُعيد تعويضات، ستدفع بل احتالله، عىل أقسَمت ما

الراين.» نهر وراء ما إىل قواتها
ثواٍن. لعدة رفيقته عىل ناظَريه الشابُّ ثبَّت

تُحافظني أنِت الكونتيسة. أيتها القبعة لِك أرفُع البلد، هذا بلغة يقولون «كما قال: ثم
ا حقٍّ تُصدِّقني هل نفيس، أسأل الواقع يف أجُدني إنني حتى النهاية. حتى الجهالة قناع عىل

ذلك؟» فعل تنوي أملانيا أن
حرضوا الذين أولئك من واحدًة كنُت أنني نسيَت «لكنك إياه: مذكِّرًة كاثرين قالت
التوقيعات، ومعها عليها املتَفق الرشوط عىل التأكيُد وصَل لقد التمهيدية. اإلجراءات مناقشة

اليوم.» مساء من السادسة يف ايل الُعمَّ املجلس أمام وستُقدَّم
حول صغرية ذهبية ساعة عىل رسيعة نظرًة ألقى ثم للحظة. متحريًا الشابُّ بدا

علبته. يف بحرص الحامَل وأعاَد حاملها من السيجارة وأخرَج معصمه،
بني الرسمية مكانتَِك نسيُت لقد الكونتيسة. أيتها للغاية ومثري شيٌق «هذا قال: ثم

الراهن.» الوقت يف اإلنجليز االشرتاكيني
معطفه. كمَّ والمست لألمام كاثرين مالت

به.» تبُح لم ذهنك يف يشءٌ ثمة شيئًا. تنَس «لم قائلة: لهفة يف َحت ورصَّ
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أكثَر عن أفصحُت وربما ذهني، يف يجول مما الكثري عن أفصحُت لقد «ال، أجابها:
بكثرٍي ومحاطون للغاية العرصية االسرتاحة هذه يف نجلُس أننا إىل بالنظر ينبغي، مما
الكونتيسة. أيتها أخرى مناسبٍة يف الخطرية األمور هذه عن نتحدَّث أن ينبغي الناس. من

بذلك.» يل سمحتم إن القادمة القليلة األيام غضون يف عمتِك سأزور
«كالنا وأردَفت: عيلَّ؟» الرد تتجنَّب «ملاذا إرصار: يف قفازاتها تُخِرج وهي كاثرين قالت

«… أن تلك، السالم برشوط يتعلق فيما يعرف،
تكون ما أحيانًا يعرف. بما منا كلٌّ فليحتفظ يعرف، ِكالنا كان «إْن قائًال: قاطَعها
أعتقُد الكونتيسة! أيتها إذن األفق. يف تلوح ِجسام أحداٌث وهناك للغاية، خطريًة الكلمات

وجهتِك؟» إىل اصطحابِك برشف سأحظى أم سيارة، معِك أنَّ
ويستمنسرت.» إىل ذاهبة «أنا بالنهوض: تهمُّ وهي له قالت

أال األفضل من ربما الحالة، تلك «يف املكان: عرب طريقهما يشقان وهما الشابُّ قال
بني من أنِت بشخيص. هناك الوجود يف شديدة رغبة لديَّ كانت وإن اصطحابِك، أعرَض

اليوم.» التاريخ سيصنعون الذين أولئك
قريبًا. لزيارتي تأتي أن «أرجو اليشء: بعَض صوتها خافضًة رجاءٍ يف كاثرين قالت

به.» البَوُح يمكنني ما بقدِر لِك وسأبوُح
االجتماع.» ذلك يف تمَّ ما معرفة أريُد فأنا مغٍر، يشءٌ «هذا قائًال: فأقرَّ

معنا العشاء لتناول أتيَت ما إذا تعرف أن «يمكنك دعوة: إليه موجهًة كاثرين قالت
هناك كان إن أذكر ال برؤيتك. كثريًا تي عمَّ ستسعد والنصف. الثامنة تمام يف الغد مساءَ

كبري.» تَرحاب موضَع ستكون لكنك ال، أم املوعد ذلك يف سيأتوننا أشخاٌص
أجرة. سيارة ركوب يف رفيقته يُساعد وهو الشابُّ انحنى

الكونتيسة.» عزيزتي رسوري، دواعي من ذلك «سيكون قائًال: وغمغَم
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يف روٍح وال حديثه نربة يف طموٍح بال ويستمنسرت يف املساء ذلك يف املجتِمع املجلُس بدا
من يشءٌ ضاَع فقد جسيمة. قضايا قرارهم عىل تتعلَّق الرجال من َجْمٍع إىل بالنسبة مظهره،
الرغم وعىل واملفوضني. املمثلني من الكثري إىل جوليان ُقدِّم حيث االنتظار، غرفة يف الوقت
للغالبية محضة سعادٍة موضَع يكن فلم بالًغا، اهتماًما أثار ُهويته عن اإلفصاح أن من
الجدِّية غاية يف معظمهم وكان — جادِّين كانوا الذين فأولئك بالكاد. إال منهم العظمى
وبرايت فني أما االجتماعية. طبقتهم إىل أقرَب رجًال يجدوه أن يأُملون كانوا — والرصامة
السالم ُدعاة والحظ املوقف، هذا عن بعيًدا للوقوف تدفعهما التي أسبابُهما لديهما فكان
إخفاء أحٌد يُحاول لم َحدثًا كان مجيئه أن غري جنديٍّا. كان جوليان أن حقيقَة املتشدِّدون

أهميته.
كانت التي الشقة يف الصغرية املجموعة احتشدت حني للجلسة رئيًسا األسقفُّ انتُِخَب
كان وملَّا انتخابَه، اقرتح َمن هو فوريل مايلز كان أهمية. األكثِر الجتماعاتهم صة ُمخصَّ
الظروف، من ظرف أي تحت دائم نحٍو عىل الحزب لقيادة ًحا مرشَّ يكون لن أنه أُعلن قد
عدة ُدوِّنت قد كانت أحد. من تعليٍق دون باملوافقة االجتماع لرئاسة انتخابُه حظيَّ فقد
الرئييس النقاش موضوع وكان اليوم. من مبكر وقت يف لألسقفِّ إرشادية مالحظات
أصدقائهم من مجموعة من تتألَّف تابعة هيئة من مؤخًرا وصلت التي الرسالَة هو بالطبع

األعضاء. عىل منها نسخ وُوزَِّعت أملانيا، يف
أن ح أوضِّ أن مني ُطِلب «لقد قائًال: االجتماع فعاليات افتتاح عند األسقفُّ ح رصَّ
السيد يد عىل نُِسخت قد األهمية، من مسبوق غري قدٍر عىل أنها جميًعا ندرك التي الوثيقة
للمبنى األماميُّ الباُب أُغلق فقد األعضاء، عىل ُوزَِّعت قد النسخ هذه أنَّ وبما بنفسه، فني
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محلَّ يكون قد منكم أيٍّا أن يعنَي أن يمكن ال بالطبع هذا املراقبة. تحت الهواتف وُوِضعت
حتى يحدث، بما الشعب أو الصحافة أو الحكومة تعرف أال بمكاٍن األهمية من لكن شك،
مفوَّض عضو أي مغادرة بعدم اقرتاٌح وثمة األوىل. الخطوة ستختارونه املفوضالذي يتخذ
هو: اآلن نفسه يطرح الذي والسؤال الوزراء. برئيس مفوضكم لقاء بعد ما إىل املكان هذا
وسأبدأ نظره، وجهات توضيَح منكم واحد كل من سأطلُب نفسها؟ الرشوط عن ماذا

آبواي.» باآلنسة
بعد والعرشين األربعة باألحرى أو — والعرشين الثالثة األعضاء من واحد كلُّ أدىل
املقرتحات وكانت متطابًقا. مالحظاتهم فحوى وكان كلمات، ببضع — جوليان انضمام
ُعِرَضت وقد التأويل. لسوء ُعرضًة حال بأي تَبُد ولم السالم، لرشوط كأساٍس تماًما منطقية

بنود. ثمانية يف

التي األرضار كل عن الكامل التعويض مع وبلجيكا، فرنسا شمال عن التامُّ الَجالء (١)
بهما. حلَّت

كلَّه. الشعب يضم تصويت خالل من موقفهما واللورين األلزاس د تحدِّ (٢)
عليه ستستقرُّ ما إجراء مع مستقلَّتني، كَمْملكتنَي ورومانيا رصبيا تأسيس إعادة (٣)

الحدود. عىل وتعديالٍت تصحيحاٍت من بينهما مشرتكة لجنٌة
كلِّها. األملانية املستعمرات إعادة (٤)

الربيطانية. الحكومة حماية تحت النهرين بني ما بالد من املحتلة األجزاء تظل (٥)
مستقلة. مملكًة بولندا إعالن (٦)

إيطاليا. إىل األدرياتي البحر ساحل من معينة وأجزاءٍ تريستي عن التنازل (٧)
دوليٍّا. السالح لنزع ُخطة إىل التوصل بغرض الحال؛ يف دولية لجنٍة انتخاب (٨)

بعدم فعليٍّا تعهدت الحاليَّة الحكومة أن نتذكَّر أن بد «ال قائًال: فوريل مايلز أوضَح
هوهنزولرن.» مع سالم مفاوضات يف الدخول

مشاعرنا كانت ما فأيٍّا أبًدا. بذلك الترصيح ينبغي كان ما أنه «أؤكِّد األسقف: فقال
املسئول. قائُدها الراهن الوقت يف وهو مًعا األمة القيرص جمع فقد األملانية، الحكومة تجاه
هذه تُثبت كما شعبه، ملطالب يُذِعن يجعله ما السليم واملنطق الحكمة من لديه كان وإن
االعتقاد إىل تدفعني أسبابًا لديَّ لكنَّ الترصيح. ذلك مثِل نسيان من بالتأكيد بد فال الوثيقة،
ومبارش عاجل تغيريٌ يحدث أن املحتَمل فمن القيرص، باسم بدأَت ولو حتى املفاوضات بأن

األملاني.» الدستور يف
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حكومتنا، ِغرار عىل سيكون الجديدة األملانية الحكومة شكل أن «أفهم قائًال: فني ل تدخَّ
والتنازل اللوردات مجلس إلغاء بعد املثالية الديمقراطية إىل يمكن ما أقرَب ستكون التي
الحروب كلِّ ضد ضماناتنا أقوى هو ذاته حدِّ يف التغيري هذا سيكون املَلكي. االمتياز عن
رأيي، يف بوضوح، الثابت فمن الدم. سفك عىل يوًما ت حضَّ ديمقراطية من فما املستقبلية.
إلغاء إن ذلك. من مزيٌد هناك يكون لن امللكي. البالط يف الدسائس ِنتاج هي الحروب أن

كافة.» االستبدادية الحكومات نهايَة سيعني أملانيا يف امللكي الحكم
كاثرين كانت الذي — جوليان طرَح ثم قيل. ما مع بسيطٌة اتفاٍق همهماُت رست

سؤاًال. — له تهمس
بهذه املرفقة الثالثة التوقيعات سالمة يف قطُّ التشكيك يمكن ال أنه «أعتقد فقال:

الوثيقة؟»
قائًال: الطاولة من اآلخر الجانب يف مكانه من آمرب نورث من كروس فينياس علَّق
قادرون األملان هؤالء إن أوردين. سيد يا أو فيسك، سيد يا خَلدي يف يدور األمر هذا «كان
تماًما؟» حقيقية الوثيقة هذه أن تشكيك، أي دون سنقبل، فهل ُمهِلكة. مراَوغات أيِّ عىل
املسئوَل فرايشتنر، «إن وأضاَف: ذلك؟» غري نفعل أن لنا «كيف قائًال: فني تساءل
يده، خطَّ نعرف نحن الحرب. بداية منذ بنا رسمي غري اتصاٍل عىل الوثيقة، هذه عن
بالثقة. وجدارته يته جدِّ فيها لنختربَ مختلفة مناسبٍة مائُة لنا وأُتيحت شخصيته، ونعرف
يجعل بما سابقة لرسائل وإشارات مالحظات بها ومرفٌق يده، بخطِّ مكتوبة الوثيقة هذه

الجدل.» تقبل ال مصداقيتَها
التوقيعات هناك تزال فال حقيقية، نفَسها املقرتحات بأن سلَّمنا «إذا جوليان: قال

الثالثة.»
مصداقيتها، لنا يضمُن «فرايشتنر وأردَف: فيها؟» التشكيك «ولَِم معرتًضا: فني قال
أن شأنها من خداَعنا ومحاولتُه كلِّه. العالم يف ونصريهم العمال صديق إنه صديقنا، وهو

الحياة.» مدى العار به تُلحق
األملاُن سمح يشء أي عن جوهريٍّا تختلف الرشوط هذه «لكن موضًحا: جوليان قال

اآلن.» حتى بإعالنه
األول االعتبار. يف أخذُهما لنا ينبغي قد هنا عامالن «ثَمة قائًال: فوريل مايلز ل تدخَّ
مثريٌ وهو — والثاني نعرفه. بأن لنا سمحت مما بكثري أسوأ ألملانيا االقتصادي الوضع أن
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الُعمايل الحزب أعضاء أعداد ويف والقوة، التأثري يف املطَّردة الزيادة هو — لنا كثريًا لالهتمام
أملانيا.» يف واالشرتاكي

العاملني هذَين ِكال عن كثريًا متكررة تنويهاٌت وَصَلتنا «لقد إياهم: مذكًِّرا األسقف قال
تلك أن أعتقد ذهني. يف يدور ما بكل أُخربكم أن يل واسمحوا املحايدين. أصدقائنا من
وصلت قد جيوشنا كانت وإن حتى نتوقعه، أن لنا يحقُّ ملا كبري حدٍّ إىل قريبٌة الرشوط
لكن الحرب، واصلنا ما إذا بسيطة تعديالٍت عىل نحصل أن املمكن ومن الراين. نهر إىل
اآلالف من مئاٍت ببضع تُقدَّر أخرى برشية أرواح َخسارَة التعديالت تلك تستحقُّ هل
يلحق الذي واالنتهاك البشعة، الوثنية املجزرة هذه من إضافية شهور بضعة غضوِن يف

الرب؟» خلقه الذي الجميل بالعالم
ساندز ديفيد الطاولة عىل ماَل وهنا قاله. ملا الحضور بني استحسان همهماُت َرست
وواعًظا الويزلية، للعقيدة ونصريًا يوركشاير من الجسد هزيل نحيًال رجًال وكان —

الجدية: فرط من يرتعش وصوته — محليٍّا
إن الحرب. نُوِقف أن علينا الرب! كلمة «إنها واستطرد: صحيح!» «هذا قائًال: فصاح
يف إخوتنا حياة إنها برشية، حياة ألَف روح، ألَف نُنقذ فقد الغد من بدًال الليلَة أوقفناها
دقائق. خمَس ولو ر نتأخَّ تَدعونا ال الفرصة. أملانيا يف العمال رفاقنا أعطانا لقد اإلنسانية.
الشعب.» رسالة إليه ويُسلم الليلة الوزراء برئيس يلتقي بيننا من سننتخبه َمن اجعلوا

التأخري.» إىل يدعو سببًا أرى «لسُت إياه: موافًقا كروس قال
ُممثِّلنا؛ انتخاب نحو نمَيض أن أقرتُح لذلك. سبب من «ما قائًال: بحرارٍة فني وصدََّق
حتى املبنى هذا يف هنا نحن ونظل برسالتنا، الوزراء رئيس إىل نُرسله ننتخبه، أن وبعد

تقريره.» يأتيَنا
األخرية؟» الخطوة نتخذ أن إذن باإلجماع قرَّرتم «هل قائًال: األسقف سأَل
موضعه. يف األمام إىل فني واتكأ املوافقة. من صغرية عاصفٌة هناك كان

ينتظرون مدينة كل يف وُعمالؤنا مثالية. آلياتنا جاهز. يشءٍ «كلُّ قائًال: وأعلن
تعليماتنا.»

رضورية؟» ستكون األخرية الوسائل تلك أن تتخيلون هل «لكن قلق: يف األسقفُّ سأَل
فإن البالد، أجل من السالم عَقد إذا الشعب أن تذكَّر تأكيد. بكل ذلك «أرى فني: أجاَب
يستقيلوا. لكي للساسة إشعاٍر بمثابِة ذلك سيكون البالد. يحكم أن سيتوقع َمن هو الشعب

قوة.» من أوتوا ما بكل سيُقاومون أنهم اعتقادي ويف ذلك. يعرفون إنهم
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ساعته. يف برايت نظر
اآلن والساعة التاسعة. حتى سرتيت داونينج يف الوزراء رئيس «سيكون قائًال: وأعلن

ممثلنا.» انتخاب يف التأخري من مزيٍد دون من نرشع أن أقرتح السابعة.
صوتان، شخص كلِّ ولدى شخص. كل أمام االقرتاع «بطاقات موضًحا: فني قال
وأقرتح البطاقات، طيُّ ينبغي ذلك بعد مختلفتني. ملرشَحني الصوتان يكون أن وينبغي
لهذا املكتوبة غرِي القواعد من قرأُت ملا وِطبًقا ًحا. مرشَّ ليس أنه ذلك األسقف؛ يجمعها أن
والسيد آبواي واآلنسة األسقف عدا للرتشح، يصلح هنا فرد كل فإن الترشيعي، املجلس

فوريل.» والسيد أوردين
مكانه. يف األمام إىل كروس فينياس ومال خافتة. همهمات َرست

خارج آبواي واآلنسة األسقف أن يعرف «جميعنا وأردف: هذا؟» «ما قائًال: وصاح
يف معنا أنه من الرغم وعىل املثقفني، االشرتاكيني يُمثِّل أيًضا فوريل والسيد املنافسة. هذه
ذاك فيسك؟ بول أو أوردين، السيد لكن الواقع. يف ُعمالية بشخصية ليس فإنه األمر، هذا

كذلك؟» أليس تماًما، مختلف أمٌر
لكنه قضيتنا، مع متعاطف وهو مثقف. كاِتب أوردين «السيد بطيئة: بنربة فني قال

أبنائها.» من ليس
بقلٍم فيسك بول لنا كتبها التي الرسالة قرأ شخص أي أن «لو كروس: فينياس قال
السيد إن أقول تماًما. غاضٌب أنه بد فال منا، واحًدا ليس بأنه مقتنًعا وظلَّ ذهب، من
أول مع إنجلرتا شمال يف والشجاعة الحياة بثَّ لقد وروُحها. حركتنا عقُل هو أوردين
السيد مثل ويُبجله العمال حزُب يحرتمه رجٌل هناك يَُعد لم الحني، ذلك ومنذ كتبه. مقال

أوردين.»
أحٌد يكتب لم صحيحة. قلتَها كلمة كلُّ صحيح، «هذا قائًال: ساندز ديفيد تدخل ثم
إن أبايل ال كذلك. منا أحٍد من فما ُعماليٍّا، أوردين السيد يكن لم وإن مثله. العمال أجل من
ويتمتَّع املهمة، لهذه املناسب الشخص إنه أنا. كنُت كما اص جصَّ مساعَد أو إيرل ابن كان

يكون.» أن به ينبغي حيث إىل ينتمي وقلبه مًعا، الكلمات تنسيق بموهبِة
فيسك بول لكتابات إعجابًا يُكنُّ أحد من «ما اليشء: بعَض مرتعش بصوٍت فني قال

العمال.» من ليس أنه أؤكد زلت ما لكنني بها، إعجابي مثَل
للسيد إن القائل الرأي أؤيد وأنا ذلك. عىل سنُصوِّت فتى. يا «اجلس آمًرا: كروس قال
يف هنا كاملة عضويًة فيسك»، «بول اسم تحت املقاالت تلك كتب الذي أوردين، جوليان
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هذا يُضيف أن األسقف من وأطلُب الوزراء. رئيس إىل رسوَلنا يكون بأن وجديٌر مجلسنا،
االجتماع.» محرض إىل

ينبس أن دون فني وجلَس االقرتاح. هذا عىل املوافقة عىل عضًوا عرش ثمانيَة أجمَع
بدا ترتعشان. الطاولة عىل مرتكزتنَي كانتا اللتان يداه وكانت شاحبًا. وجُهه كان بكلمة.
ثم األسقف. منه طلبها حني إال اقرتاعه بطاقَة يمأل أن يتذكَّر ولم األفكار يف غارق كرجٍل
وساندز. كروس من كلٍّ بمساعدة األصوات يحتسب األخري كان حني يف قصري صمٌت ساد

واقًفا. األسقف نهض ثم
باسم جميًعا لديكم املعروِف أوردين، جوليان السيد عىل االختيار «وقع قائًال: وأعلن
إىل الشعب رسالة بتوصيل ويضطلَع عنكم، ممثًال يكون لكي كبرية بأغلبيٍة فيسك»، «بول

الوزراء.» رئيس
للسيد األوىل الزيارة هي «هذه وأردَف: ذلك!» عىل «أعرتُض غضب: يف فني صاح
تأثري. أيُّ له ليس تأثريه؟ هو أين منا. واحًدا ليس أنه أُكرِّر عنا. غريٌب إنه بيننا. أوردين
األمة؟ نبض يُوِقف أن يستطيع هل به؛ القيام منا ألحد يمكن بما القيام يستطيع هل
عىل القطارات ويوقف واملصانع، املوانئ يُفرغ أن أيمكنه أفرانها؟ نرياَن يُخمد أن أيمكنه

«… أيمكنه األرض؟ باطن من املناجم ال عمَّ ويُخرج خطوطها،
إنه عنا، بالنيابة يتحدث ألنه األشياء؛ تلك بكل القياُم «يمكنه كروس: فينياس قاطعه
عليها، تحصل لم فأنت املهمة، تلك تريد كنَت إن فني. يا اجلس رسميٍّا. املنتَخب ُممثلنا
ُكثًرا أتباًعا لك أنَّ ورغم هنا، منا أحٍد كأي اللسان طليُق أنك ورغم األمر، يف ما كل وهذا
رجٌل هناك يكن لم ولو أبًدا صوتي ألُعطيَك كنُت ما إنني لك أقول فإنني باملناسبة، مثيل،

فتى.» يا نه، ودخِّ غليونك يف التبغ ذلك ضع ولذا غريك.
النظام. عن خروًجا تُعد إضافية مناقشات «أي لفرضالنظام: آمرة بنربٍة األسقف قال

املهمة؟» بهذه تقبل هل أوردين، جوليان
عىل مضطربًة وجهه تعبريات وكانت عصاه. عىل بقوة واتكأ واقًفا. جوليان نهَض

غريب. نحو
مفاجئ نحٍو عىل هذا كلُّ حدث لقد األصدقاء، أيها وأنتم األسقف، «أيها قال: ثم
غضون يف أنني رأيي ويف منكم. واحًدا نفيس أعدُّ فأنا فني. السيد مع أتفق ال للغاية.
اإلدارة يف احتاللُها العمال لحزب ينبغي كان التي املكانة أدركُت املنرصمِة العرش السنوات
مدًة مسموع غريَ الشعب صوت يظلَّ أن يف الكامن الخطر رأيُت لقد العالم. يف السياسية
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بطريقتها حر، بلد إنجلرتا إن الخطر. لهذا وشنيًعا عَمليٍّا مثاًال تُشكِّل اليوم وروسيا طويلة.
ال األوقات بعض يف أزماٌت تحلُّ العالم تاريخ يف لكن جيدة، حكومٌة وحكومتنا الخاصة،
فيه املرغوب الوحيد اليشء يكون حينها معها، يتعاطى أن للحكم نمطي شكٍل ألي يمكن
يَرون الذين أولئك العالم، هذا يف أغلبيًة يُشكِّلون الذين ألولئك والنزيه الواضح التمثيَل هو
املتباَدلة. والعالقات والسوابق السياسية الروابط عن غيابهم ويف بساطتهم يف الحقيقة
هو هذا الحرب. هذه وإلنهاء العمال، لخدمة قلمي تسخري إىل دفَعني الذي السبب هو هذا

عنكم.» ممثًال الليلَة الوزراء رئيس إىل خاطٍر طيب عن أذهب سيجعلني الذي السبب
املباركة. معنى طابَِعها يف تحمل كلماته كانت إذ تبجييل؛ صمٌت وساد يده. األسقف مدَّ

رسولنا.» يا معك الربُّ «وليكن وقار: يف األسقف قال
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الجناح يف ُعه يتوقَّ يكن لم حدٍّ إىل قصرية مدًة وانتظر رسميٍّا، مهمته يف جوليان انطلق
االرتياب. من يشءٍ يف إليه أرشده قد ستينسون السيد خدم كبريُ كان الذي القاتم الكبري

اليشء. بعض متفاجئًا أيًضا هو كان العجلة. من يشء يف الوزراء رئيس دلف
لك؟» أفعل أن يمكنني ماذا أوردين، «عزيزي إليه: يده يمدُّ وهو قائًال صاح

أُقدِّمه أن يجب تفسري ثمة يشء، كل وقبل أوًال لكن «الكثري. جادة: بنربة جوليان أجابه
لك.»

يمكنني ولن املساء هذا كثريًا مشغول أنني «أخىش أسٍف: يف ستينسون السيد قال
األهمية.» يف غايٍة رسمي أمر يف هنا رسوٍل انتظار يف فأنا الشخصية. املسائل إىل التطرُق

الرسول.» ذلك «أنا قائًال: جوليان ح رصَّ
ومقنعة. جادًة زائره نربة كانت ستينسون. السيد ذُِهل

العمايل.» الحزب عن مبعوٍث انتظار يف أنا إنما َفهم. سوءَ ثمة أن «أخىش
املبعوث.» ذلك «أنا

«أنت؟» تام: ذهول يف ستينسون السيد صاح
لبعضالوقت العمالية القضايا عن أكتب كنُت لقد أكثر. األمر أفرسِّ أن يل ينبغي «ربما

مستعار.» اسٌم وهو فيسك»، «بول اسم تحت
فيسك؟» بول … «أنت وأضاَف: فيسك؟» «بول قائًال: دهشة يف ستينسون السيد شهَق

باإليجاب. جوليان أومأ
لتوها الحقيقة هذه ظهَرت لقد الحقيقة. لكنها بالطبع، مندهش «أنت قائًال: تابع ثم
اثنني أو رجل من يتألف الذي الجديد، الطارئ املجلس هذا إىل لالنضمام وُدعيُت النور، إىل
الربملان يف أعضاء أيًضا وهناك للغاية؛ بارز أسقفٌّ بينهما ومن والكتَّاب، االشرتاكيِّني من
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أنك شك ال الرجال من مجموعة املهنية؛ النقابات مختِلف عن وممثِّلون العمال، حزب عن
وُعهد مضت، ساعٍة قبل ويستمنسرت يف معهم اجتماًعا حرضُت وقد يشء. كلَّ عنهم تعرف

إليك.» التحدث بمهمة إيلَّ
فجأة. ستينسون السيد جلس

أوردين!» جوليان … «أنت وأردف: روحي!» الرب «لريحم قائًال: وصاح
التعايف عىل هائلة بقدرات يتمتع رجًال كان ستينسون السيد أن غري للحظة. صمٌت عمَّ
االعرتاض. من مزيٍد دون له وامتثل الجديد املوقَف فاستوعب واستيعابها. الصدمات من
إن شخيص. أمٌر ذلك لكن أوردين. يا العمر بمفاجأة أتيتَني «لقد معرتًفا: وقال

وجوده؟» عىل تعرتض ال أنك أعتقد املكتب. غرفة يف ويلز هاناواي
اعرتاض.» أدنى لديَّ «ليس

يُضيِّع ولم إليهما. زميله انضم قليلة دقائَق غضون ويف الجرَس، ستينسون السيُد دقَّ
األمر. يرشح لكي وقت أي األول

أوردين جوليان صديقنا أن تعلم حني ويلز، يا مثيل ستندهش أنك شك «ال قال: إذ
— أخرى مؤهالت بني من — لذلك ومؤهالته الجديد. العمايل املجلس عن ممثًال بصفته هنا
عىل العمايل للحزب اإللهام ومصدر املنارة بمثابة كانت التي الرائعة املقاالت تلك كاِتب أنه

فيسك».» «بول اسم تحت كتبها والتي املايض، العام مدى
الطريقة وكانت أبًدا. يشء أي من يندهش ال بأنه يتفاخر ويلز هاناواي السيد كان

لسانه. عليه يمسك أن هي املرَة هذه ُسمعته ليحفَظ الوحيدة
رسالتك.» لسماع اآلن مستعدان «نحن زائره: إىل ملتفتًا ستينسون السيد واصل

الجديد؟» العمايل املجلس ذلك عن شيئًا تعرف أنك «أظن قائًال: حديثه جوليان بدأ
قسم خالل من بالغٍة بصعوبة وصَلنا نعرفه الذي «القليل ستينسون: السيد أجاب
مجلَيس من واحد ميٍل نطاق يف تشكَّل الرجال من صغريًا تحالًفا أن أظنُّ الرسية. الخدمة

دوافعهم.» عن النظر بغضِّ األعداء، مع والتواصل بالخيانة متَهمون وهم الربملان،
شك.» بال تماًما محقٌّ أنت «بالضبط، قائًال: جوليان أقرَّ

كهربائيٍّا. مصباًحا ستينسون السيد أضاءَ
نقف أن إىل بحاجة لسنا أوردين. يا «اجلس جوليان: إىل دعوة موجًها قال ثم
من مزيد إىل يحتاج وال يكفي بما حقيقية أهمية له هذا فلقاؤنا بعض. يف بعضنا ونُحدِّق

امليلودراما.»
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ذا البلوط خشب من كرسيٍّا جوليان واختار وثري. كريسٍّ يف بنفسه الوزراء رئيس ألقى
هاناواي وظلَّ قدم. مسند عىل قدميه وأسند بسيطة، ارتياٍح تنهيدَة د يتنهَّ وهو مرتفع ظهر

املوقد. أمام املفروش البساط عىل واقًفا ويلز
لنَر أوردين. يا فضلك من املوضوع ُصلب يف «ادخل رجاء: يف ستينسون السيد قال

اللعينة.» املؤامرة تلك وصَلت حدٍّ أي إىل
الُعمايل املجلس هذا يف أعضاء يوجد للغاية. كبرية أشواًطا قطعُت «لقد جوليان: قال
تسلَّموا وقد أملانيا. يف االشرتاكي الحزب مع أشهر لبضعة اتصال عىل كانوا حديثًا املؤلَّف
يف رجال ثالثة أهم بتوقيعات وممهوًرا فيه، وموثوًقا ًدا محدَّ سالم مقرتَح األخري ذلك من
دون إجراءً بشأنه تتخذ أن منك وأطلُب ذاك، السالم مقرتح أمامك ألعرَض هنا وأنا أملانيا.

تأخري.»
الذروة إىل وصلوا فقد َحراك. بال الرجالن ظلَّ بينما األوراق. لفافة جوليان أخرَج ثم

األوصال. تشل برسعٍة
إىل والتفت «… سيدي يا لك «نصيحتي رصيحة: بنربة ويلز هاناواي السيد قال
تلك يف النظر حتى أو فيها، النظر أو املقرتحات هذه مناقشة ترفض أن «هي رئيسه:
أجنبية دولة مصدره تواصل أيَّ وأن امللك، جاللة حكومة رئيس أنك عىل أؤكِّد الوثيقة.
هنا، أوردين السيد مع وناقشتها املسألة هذه درست وإن إليك. ًها موجَّ يكون أن ينبغي

خيانة.» عىل ينطوي للقانون بخرق اسمك تربط بذلك فأنت
ما سماع يريد وكأنه جوليان، تجاه نظر إنما مباًرشا. ا ردٍّ ستينسون السيد يُبِد لم

لديه.
الناحية من صحيحة شك، بال ويلز، هاناواي السيد نصيحة «إن قائًال: جوليان أقرَّ
أو لألصول وزنًا فيها نقيم أن من أفظُع به املتعلِّقة والقضايا جَلل األمر لكن العَملية،
بيشء ملَزًما تكون ولن للبالد. األفضل تُقرر أن يف سيدي يا إليك راجٌع األمر اللياقة. حتى

تقرأها.» أن عليك وأقرتح املقرتحات، لهذه بقراءتك
«سنقرؤها.» قائًال: ستينسون السيد فقرر

طاولة عىل وماال الغرفة من اآلخر الجانب إىل الرجالن واتجه األوراق. جوليان مرَّر
أسفل، إىل الكهربائي املصباح ستينسون السيد وسحَب الوزراء. برئيس الخاصة الكتابة
وأغلق لهما ظهره موليًا جوليان وجلس الساعة. ربع نحو مغلقة مباحثات يف هناك وظال
موقفه أن السيايس، الجو ذلك يف لجوليان، بدا السمع. السرتاق محاولة أي دون تماًما أذنَيه
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من الربهة تلك وحتى أفكاره. عىل بثقله ألقى بالوهم إحساٌس راوده فقد وأحمق. غريب
أنه يُصدِّق أن استطاع وبالكاد بالشكوك. مألته الفعلية املفاوضات تخللت التي الصمت
يف يحمل قراًرا يفرض من أنه البالد؛ حكم عن املسئول الرجل عىل الرشوط يُميل من هو
يُنذر نحٍو عىل أمامه وبرايت فني هيئتا الحت بأرسه. العالم عىل املدى بعيدَة تبعاٍت طياِته
يحمل َمن هو كان هل ذهنه. عن يُبعدهما أن جاهًدا حاول قد أنه من الرغم عىل بالسوء،

الرجلني؟ هذين ملثل تعليمات
خالل يتحدَّثان صوتهما سمع قد جوليان كان مكانهما. إىل الوزيران عاد قليٍل بعد

الفعيل. حديثهما من واحدة كلمٍة تمييز من يتمكن أن دون املاضية القليلة الدقائق
أننا رصاحًة ونُقرُّ أوردين، يا أحرضتَها التي الوثيقة يف نظرنا «لقد الوزراء: رئيس قال
للمفاوضات. تماًما ممكنًا أساًسا تُشكِّل املقرتَحة السالم رشوط إن مذهلة. محتوياتها نجد
مناقشة ُحسبانهم يف يَضعوا لم َجاللته وزراء أن األرجح عىل تُدرك أنت نفسه، الوقت ويف

تماًما.» الحاليَّة األملانية القيادة مع سالم رشوط أي
مستشاريه، وال القيرص ليس الرشوط هذه أمىل «َمن التذكري: سبيل عىل جوليان قال

والعمايل.» االشرتاكي الحزب بل
الحزب. ذلك عن القليِل سوى نسمع لم أننا الغريب «من قائًال: ستينسون السيد أوضَح
هوهينتزولرن.» أرسة عىل سالٍم رشوط إمالء من يُمكِّنهم موقٍع يف نجدهم أن املذهل من بل

الوثيقة؟» موثوقية يف تشكُّ «أال جوليان: فسأله
الرسية الخدمة أبلغتنا فقد الحد. ذلك إىل أذهب «لن حذر: يف ستينسون السيد أجاب
بأعيُنِهم بأشخاص اتصاٍل عىل كان األملان، االشرتاكيِّني زعيم فرايشتنر، أن مدة منذ لدينا
مقرتحات هي يَديَّ بني التي املقرتحات هذه أن يف شكٍّ أدنى يُراودني وال البلد. هذا يف هنا
عىل القدرة فجأًة اكتَسبوا كيف هو أفهمه ال ما لكن أملانيا. يف املفوَّض االشرتاكي الحزب

كهذه.» للسالم مقرتحاٍت وضع نحو الدفع
العسكرية الزمرة بل هوهينتزولرن، أرسة حتى أنه إىل اإلشارة تمت «لقد جوليان: قال
رضورًة السالم صار لقد الناجحة. حمالتهم ثمار جني استحالة اآلن أمامهم يَرون األملانية،
من بدًال لديهم، االشرتاكيِّني ملطالب مستسلمون أنهم يُبدوا أن لون سيُفضِّ ولذا لهم. حتمية

أجنبي.» لضغط االستسالم
من األول الجزء انتهى لقد قُدًما. ِلنَمِض كذلك. األمر يكون «قد ستينسون: السيد أقرَّ

أيًضا؟» جعبتك يف ماذا أوردين. يا مهمتك
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السفري خالل من هدنة، إقامة إىل تدعَو بأن أناشدك بأن تعليمات «لديَّ جوليان: قال
بمناقشتها.» الخاصة الرتتيبات وعقد الرشوط هذه يف النظر أثناء اإلسباني،

رفضت؟» «وإذا
العمايل املجلس يف والعرشين الثالثة األعضاء بني من السؤال. هذا من حتى أتهرََّب «لن
وهؤالء اململكة. يف الكربى للصناعات العمالية النقابات يُمثِّلون عضًوا عرشون هناك الجديد،

املقرتحة.» الهدنة رفضَت ما إذا ا، عامٍّ إرضابًا باإلجماع سيُعلنون العرشون األعضاء
هل بأنفسهم. السفينة سيُغرقون أخرى، «بعبارة جافة: بنربٍة ستينسون السيد قال

الخطط؟» هذه عىل توافق
الطريق دت مهَّ أنك لك سأوضح لكنني السؤال، هذا عن اإلجابة «أرفض جوليان: قال

ويلز.» ساوث يف املناجم عمال من بهزيمتك اعرتفَت حني األزمة هذه ملثِل
ليس اللحظة هذه يف لكنني صحيًحا. ذلك يكون «قد قائًال: ستينسون السيد أقرَّ
كما العمايل، املجلس أن جديٍّا تعتقد فهل لألمور. الحايلِّ الوضع مع أتعامل أن سوى عيلَّ
يبدو الذي الوحيد بالرد أجبُت إن بها يُهدد التي التدابري سيتخذ أنفسهم، عىل يُطلقون

اآلن؟» أمامي متاًحا
استمراٍر أي إىل تنظر البالد أن أعتقد سيفعلون. أنهم «أعتقد جادة: بنربة جوليان قال
نحٍو عىل العسكري املوقف وتغيري لها. مربر ال مروِّعة ملذبحة استمرار أنه عىل الحرب لهذه
أن وأعتقد آخَرين. عاَمني الحرب استمرار ويعني األرواح، بماليني التضحية يعني ملحوظ
الحتمي التغيري أن رأيي يف نفُسه. الرأي لهم أملانيا يف الحيثية ذَوي املؤثِّرين األشخاص
تتطهر حني ًة أمَّ تلك، البشعة الغزو شهوة من متحررة أمًة أمامنا سيُربز أملانيا يف للحكومة

متباَدلة.» ومنفعة أخويٍّ بشكل معها نعيش أن يمكننا املنرصمة السنوات سموم من
أوردين.» سيد يا ا جدٍّ متفائل رجل «أنت ويلز: هاناواي قال

الحقيقة.» نحو ه موجَّ ورأسه يميش قطُّ املتشائم أجد «لم جوليان: أجاب
ردِّي؟» أرسل أن قبل وقٍت من لديَّ «كم الصمت: من برهة بعد الوزراء رئيس سأله
ُحلفائنا مع تتواصل أن نأُمل امُلهلة تلك أثناء ويف ساعة، وعرشون «أربٌع جوليان: ردَّ
فيما التزاًما أو وعًدا منك يطلب ال الُعمايل املجلس إنَّ التفاهم. من مزيٍد نحَو الطريق د وتمهِّ
القانونية. الناحية من بالخيانة متَهمون جميًعا أننا جيًدا نعرف نحن بسالمتهم. يتعلَّق
يعني سوف حرياتنا تقييد شأنها من واحدة خطوٍة اتخاذ فإن اآلخر، الجانب عىل لكن

املتحدة.» اململكة صناعات من صناعة كلِّ يف كامًال شلًال
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بالضبط أعرف «ال وأضاف: اآلن.» تماًما املوقف «أُدرك بجفاء: ستينسون السيد قال
أن لو لنا األفضل من ربما لكن أوردين، يا الشخيصِّ الصعيد عىل لك أقول أن يمكن ماذا
أذكَِّرك أن عيلَّ بأن أشعر ذلك، ومع حال. أي عىل معه التناقش يمكن سفريًا اختار املجلس
يحمله، أن لرجٍل يمكن باملخاطر املحفوفة األعباء أكثر من واحًدا عاتقك عىل أخذَت قد أنك

وتعليمك.» أصلك إىل بالنظر
أعرف أنا العواقب. يف مليٍّا فكَّرُت «لقد صوته: يف مفاجئة حزٍن بنربة جوليان أجاب
نظفر بسالم ٍة كأمَّ ملتزمون نحن كم وأعرف للسالم». «داٍع صفة تحمله الذي السخط كم
تتمتع أجنبية أخرى دولٍة ترك فكرة من اإلنجليزي دُمنا يغيل كيف وأعرف السالح. بقوة به
جانبًا ثمة أن أيًضا أشعر لكنني أملانيا. بها تتمتَّع كالتي العسكرية املميزات من بالكثري
إنسانًا رجل، وجه يف رجًال األملانية، األمة نُقاتل ال أننا عىل دليًال لك أحرضُت لقد لألمر. آخَر
ملفاوضات نتيجًة سيتَداعيان هوهينتزولرن وأرسة االستبداد أن اعتقادي يف إنسان. وجه يف
الربُّ إال عددها يعلم ال التي األرواح من بالكثري ينا ضحَّ أننا من متأكد أنا كما تماًما اليوم،

العسكري.» االنتصار من أكربَ قدٍر تحقيق أجل من
الجرس. الوزراء رئيس دقَّ هنا

سنأخذ بأننا أِجبْهم محرتم. ومبعوث أوردين، جوليان يا مخلص رجل «أنت قال: ثم
الغد.» مساء من التاسعة يف سنلتقي أننا يعني هذا التفكري. يف مهلتنا

ما. بطريقة سعادة أكثَر حالٍة يف يرحل جوليان جعل فعٍل يف إياه، ًعا مودِّ يده ومدَّ
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وغريب. مستمر بقلٍق مصابًا جوليان كان الوزراء، لرئيس لزيارته التايل اليوم صباح يف
سهرٍة ورائحة التبغ بدخان تعبق حجرة يف فوريل مايلز ووجد تيمبل أرض إىل فاتجه

الليل. من متأخرة ساعٍة حتى استمرت
مايلز.» يا بالراحة الشعور يمكنني «ال يتصافحان: الرجالن كان بينما جوليان قال
فينياس وجاء صباًحا. الرابعة حتى هنا جلست لقد نفِسه. باالرتباك «أشعر فوريل: أقرَّ
يف أستمرَّ أن بد ال إليهم، أتحدَّث أن بد ال أنَّني شعرت اآلَخرين. من دزينة ونصف كروس،

صواب!» عىل أننا بد ال جوليان. يا صواب عىل نحن تفصيًال. األمر دراسة
عنا.» التاريخ سيقول ماذا أتساءل ضخمة. مسئولية «هذه

أو الجنائزي اسنا قدَّ سيكتبون الذين أولئك األمر. يف ما أسوأ «هذا متأوًها: فوريل قال
إنها الصباح؟ هذا الصحف قرأَت هل ته. برمَّ لألمر شموًال أكثر نظرٌة لديهم ستكون ِرثاءنا
أمِس ليلة سمعُت إنني بل النوادي. يف يرتدد األمر الغرب. يف كبري تحرٍك إىل تُلمح جميًعا

الوقت.» بعض يربح أن ستينسون يريد بالطبع. تالعٌب كله األمر أوستيند. يف كنا أننا
فرايشتنر؟» مع املفاوضات تلك افتتح «َمن جوليان: سأله

أيًضا، أنا به والتقيُت للحرب. السابق العام يف جنيف، مؤتمر يف التقاه لقد «فني.
قبل به التقيَت نمطي أملاني أي عكس عىل جوليان، يا رائع رجٌل إنه كثريًا. أَره لم لكنني

اإلطالق.» عىل ذلك
أعتقد؟» ما عىل نزيه، شخص «إنه

الحديث. يف لرصاحته تعلم؛ كما مرتني السجن دخل لقد النهار. «كوَضح بثقة: أجاب
قوة.» من أُوتي ما بكل بدايتها منذ الحرب خاض الذي أملانيا يف الوحيد الرجل إنه

كتفه. من صديَقه جوليان أمسك
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نفعله؟» ما يُربر ما لدينا أن قلبك صميم يف ا حقٍّ أتعتقُد «مايلز، وقال:
قط.» ذلك يف أشكَّ «لم

أن لستينسون بد ال لديكتاتورية؟ أسسنا أننا … ثورة صنعنا عمليٍّا أننا «أتُدرك
الفوىض.» فسيُواجه وإال ينصاع

جدوى بعدم مقتنٌع مربَرنا. لدينا بأن مقتنٌع أنا ورأيُه. الشعب صوت «إنه فوريل: قال
الحرب.» هذه استمرار

صغرية. ارتياح تنهيدة جوليان د تنهَّ
العميل، الواقع يف إيلَّ بالنسبة جديٌد األمر هذا أن تذكَّر أتخاذل. بأنني تظنَّ «ال وقال:

وراءه.» التي النظرية من جزءٍ عن مسئوًال أكون قد أنني من الرغم عىل
تتحوَّل العليا فالسياسات األمة. سياسة إدارة يف دائًما األصحُّ هو «الشعب فوريل: قال
جوانبها كل من محاطة فهي الوقت؛ مع ِشطرنج بمباراة كبري حدٍّ إىل أشبَه يشءٍ إىل اآلن
يكفُّ ال فالشعب جوليان. يا اإلنسانية الحياة إنقاذُ هو نريده ما إن والسوابق. باألصول
من الصغرية دائرته له واحد رجل … واحد رجٍل ولو ملوت املفِجعة املأساة إدراك عن
من البرش صار لقد الحرب. لعبة خضمِّ يف النسيان يُصيبه فاملرء واألصدقاء. األقارب
واملزارعني، والصيادلة، النجار، منضدة عىل والعاملني الكادحني، العمال — األطياف شتى
ثَمة أن ويبدو عسكريِّني، جنود إىل يتحولون العسكري، الزيَّ يرتدون — املحاجر وعمال
الَخسارة هم الجنود يوم؛ كل تُزَهق البرشية األرواح من كثري بهم. ألمَّ قد مختلًفا شيئًا
منهم واحد كل إلهي، ويا مكلِّف. انسحاب أو طفيف تقدٍم سبيل يف ندفعها أن يجب التي
يف نفعل. فيما مربرنا هو هذا جوليان. يا ذلك يُدركون ال الساسة برش! الكاكي، زيِّه أسفل
أقل عىل األرواح من — آالف وربما — مئات عدُة تنجو سوف الهدنة، فيه ع تُوقَّ الذي اليوم
لآلباء، سنجنِّبه فيما فكِّر النساء. من مئات لعدة السطوع يف الشمس تستمرُّ سوف تقدير؛

هؤالء!» وكل واألطفال، واملحبني،
كثرية أشياءُ ثمة ويستمنسرت. إىل لنذهب مجدًدا. الروُح إيلَّ ُردَّت «لقد جوليان: قال

عنها.» التنفيذي املسئول أسال أن أريد
العمايل. املجلس من مختلفون أعضاء يشغله الذي الكبري املبنى إىل بالسيارة انطلقا
أما خاص. وهاتٌف املوظفني من الخاصوطاقٌم مكتبُه مهنية نقابة كل عن ممثٍل لكل كان
من يصحبهما فراح لهما. دليًال نفسه ب نصَّ فقد مفرطة، بحرارة الرجلني حيَّا الذي فني،
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لم الذين املفوضني من بعٍض مع املالحظات جوليان يتبادل فيما وينتظر أخرى إىل غرفٍة
شخصية. بصفة بهم يلتِق

املحيلِّ بالسكرتري مبارش اتصال عىل مجلسنا أعضاء من عضو «كل قائًال: فني أوضح
هذه؟» أترى صناعته. فيها تُمثَّل مدينة لكل

كلمٌة منها كلٍّ عىل ُكِتب الربقيات نماذج من صغرية كومة عىل يده ووضع توقَّف ثم
واحدة.

فيها نسمع التي اللحظة يف إلرسالها جاهزة كلُّها الربقيات «هذه قائًال: فني وتابع
من دفعة كلُّ وسُرتَسل دفعات، إىل مة مقسَّ النماذج وهذه سلبيٍّا. ا ردٍّ ستينسون السيد من
أقىص عىل ساعات، سبع غضون ويف تأخري. أيُّ هناك يكون ال حتى مختلف؛ بريد مكتب

الخفقان.» عن توقف قد للبالد الصناعي النبض سيكون لتقديراتنا، طبًقا تقدير،
منظمتك؟» تأليف استغرق الوقت من «كم جوليان: سأل

عليه: يكتب كان الذي املكتب عن املتحرك كرسيِّه يف يستدير وهو ساندز ديفيد قال
جريدة يف مقالك نرش من أيام بضعة بعد مخططنا يف بدأنا وقد بالضبط. أشهر «ثالثة

والتعاون».» «التنسيق لنا منطًقا شعارك اتخذنا وقد ريفيو». «بريتيش
جاهد اليوم، من الحق وقٍت يف الغداء، مائدة وعىل االجتماعات قاعة إىل طريقهم شقوا
أعضاءً بعضهم كان حوله. يجلسون كانوا الذين بالرجال معرفته تحسنِي أجل من جوليان
بَدوا جميًعا لكنهم بالغ، حدٍّ إىل املحيلِّ نطاقه انحرصيف اآلخُر وبعضهم بالربملان، معروفني
عامة. بصفة الحرب عن الحديث يف كروس فينياس بدأ ثاقبة. ورؤية فطنة وذَوي جادِّين
من ليس أنه رغم الجبهة، إىل العمال بحزب آخرين أعضاء مع زيارة من لتوِّه عاد قد كان

دَعته. التي الُقوى نوايا مع تماًما تتفق الزيارة تلك نتيجًة كانت إن ما املؤكَّد
قلما أخرى. تجِربة كل مع تماًما يتناقُض الحرب عن بيشءٍ «سأخربكم كروس: قال
وتُقدِّرها واحدة كوحدٍة معها تتعامل أن عليك يتحتَّم ال كربى موضوعاٌت العالم يف كان
أن أردَت ما إذا تماًما. مختلف فاألمر الحرب، يف أما نظر. وجهة أكرب من شاملة بصورة
القتال. من فقط واحد جزءٍ إىل تنظر أن فعليك العامة، البديهيات من أكثُر هو ما تفهم
ووظائفهم ِمَهنهم من انتُِزعوا الرجال، خرية من إنجليزيٍّا، رجًال خمسني هناك إن لنقل
لهم مماثل عدٍد مع واختلطوا ذلك، إىل وما عمال، أو صغار ِحرفيِّني أو متجولني ار كتجَّ
بالنزعة ينَضحون ال فهم عنهم. نقرأ الذين بالشياطني ليسوا األملاَن أولئك إن األملان. من
والنظرة نفَسها، امليوَل لديهم إن بأِرسه. العالم عىل السيطرة يف يرغبون وال العسكرية.
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ما أقىص بذِل عىل حديدية يٌد أجربتهم الذين اإلنجليز كالرجال الحياة تجاه نفسها العامة
مثل ذلك يف مثلهم أحد قتِل يف رغبٌة لديهم تكن لم اإلنجليز الرجال وأولئك لقتلهم. لديهم
رأيُت اللُّعبة. من جزءًا كان ببساطة ذلك ألن أيًضا؛ ذلك لفعل مضطرِّين كانوا بل األملان.
السجائر. معه ويتبادلون حارسهم مع يتحدَّثون وكانوا األملان، األرسى من مجموعًة هناك
إنجليزيٍّا. ًقا حالَّ لحراسته يُصاحبه الذي الرجل وكان ريفية. بلدة يف ًقا حالَّ أولئك أحُد كان
يريد األملاني الحالق ذلك يكن لم وحماسة! بابتهاٍج يتحدثان الرجالن كان للعجب، ويا
وأن صالًحا، ووالًدا زوًجا يكون وأن والرشاب، الطعام من َوْفرة سوى الحياة يف يشء أي
اإلنجليزي كان تماًما. مثله اإلنجليزي وكان له. صغري منزل لرشاء املال من يكفي ما يدخر
شخص أي سيفعل كان كما الريف، يف نُزهة يف أو صيد يوِم يف له رفيًقا األملاني سيتخذ
هذه؟ الكراهية روُح الجحيم بحق فأين اآلخر. تجاه ضغينًة يحمل منهما أيٌّ يكن لم آخر.
يواجه التي الصغرية الرجال مجموعات معظم أن وستجد اآلخر، بعَد ميًال مسريتك، فلتكمل
جائًرا يبدو قتاٍل من باملرارة شعوًرا وهناك هنا ستجد نفِسه. الحال عىل بعًضا بعضها
بعضهم يكرهون ال الرجال من املاليني أولئك أن الحقيقة تظل يشء. ال هذا لكن حق، وبال
البعض بعضهم لذبح منقادون وأنهم ألجله، بعًضا بعُضهم يكره ما يوجد ال وأنه بعًضا،
السؤال. هذا بإجابة ستينسون السيد يمدُّك ربما ماذا؟ أجل ومن الضارية. كالحيوانات
يمكنهم اإلجابة. يف َلِبقني العظام جنراالتك يكون وقد العظماء. محرِّروك بها يمدُّك وربما
َمْدعاة هناك ليس أنه رأيي يف كالمهم. يف فعيلٍّ يشء من ما لكن مجلدات، ذلك يف يكتبوا أن

قتال.» أيُّ هناك يكون أن ينبغي كان وما الجيل، هذا يف للقتال
هذا كروس. سيد يا مذهلة بصورة محقٌّ بل فقط، ا محقٍّ لسَت «أنت جوليان: قال

إنساني.» حديث
عادي.» رجل وأفكار كلمات هي «إنما ببساطة: كروس أجاب

بأنني يَِصفوني الشكل، بهذا ثُت تحدَّ إن «ولكنني الرفيع: بصوته متذمًرا فني قال
ويُحاولوا بريطانيا» «ِلتَُسْد غناء يف ويرشعوا املشاغبني من الكثري وينهض للسالم، نصريٌ

فيها.» أتحدَّث التي القاعة من طردي
اختالٌف ثمة «أترى، قائًال: منها، يرشب كان التي الِجَعة كأس يضع كروسوهو أشار
كان إن الصاع رد عدم حول الجبان الحديث بذلك تتحدَّث األحيان بعض يف الفتى. أيها
وما إخوٌة الناس كل أن وتُردد ذلك، إىل ووجدانك ضمريك وتجرُّ إيذاءك، يريد َمن هناك
نحمَي أن نريد جميًعا ألننا ذلك؛ يحبُّ ال األصيل واإلنجليزي والهراء. اللغو من ذلك إىل

160



عرش السابع الفصل

نُساق حني العالم يف َخطبًا ثمَة أن حقيقة يُغريِّ ال هذا لكن ثمن. وبأي شكل بأي لدينا، ما
يتخيَّله أن يُمكن ال نطاٍق عىل القتل عىل ونُرَغم شامل، نطاٍق عىل الحماية بهذه القيام إىل
الحرب، هذه عن املسئولون هم السلطة رأس عىل هم َمن إن الشياطني. سوى فيه يفكِّر أو
يف مسئول كلِّ عاتق عىل ُملقاٌة املسئولية إن سيقولون ليُحاسبهم، الشعب يأتي وحني
غريهم، من أكثَر األملان عىل بكثري أكربُ مسئولية ثَمة كانت لكن املتقاتلة، الُقوى حكومات
حيالها شعورهم وكان الحرب، أبَغضوا مَمن شبابنا من اآلالف مئات أن يف السبب هو وهذا

مغلقة.» أفواههم وأبَقوا دورهم وأدَّوا إليها ذهبوا شعوري، مثَل
للمسيحية.» مناقضة الحرب أن تُنكر أن يمكنك «ال مجادًال: فني قال

«ال الطاولة: من األخرى الجهة يف الجالِس لجوليان بعينه يغمز وهو كروس أجابه
الربُّ وكان القديم، العهد يف العنيف القتال من الكثريُ هناك كان أنه يل يبدو فتى. يا أعرف
فني. سيد يا وتشاُحن جدال يف معك أدخَل لن لكنني آلخر. أو لجانٍب منحاًزا العموم يف
يف أساليبنا اختالف عىل منا ُدزينة من أكثَر ضمَّ حني املجلس، هذا اتخذه قرار أول إن
التبغ من حفنة أعطني ولذا باملخطط. ونلتزم أفكارنا عىل أفواهنا نغلق أن كان التفكري،

مًعا.» القهوة من فنجانًا وسنتناول غليونك، من
بملء آمرب نورث من الرجل وقام الطاولة، عىل أوًال بجوليان الخاصَّ التبغ كيس وضَع

بتؤدة. غليونه
سيدي. يا جيد نوع من تبٌغ «إنه جوليان: إىل التبغ يُعيد وهو استحسان نربِة يف قال
السكرتري إىل ينظر وهو وأضاف «… العشاء بعد بعيد حدٍّ إىل مسالم رجٍل إىل أتحول إنني
البداية منذ أدركُت لقد هذا. أُخفي ال لكنني مثرثًرا. فني يأتي حني «حتى عنهم: يبتعد وهو
يجعلنا قد أنه رغم قوة، منا يجعل إنه رائع. مقرتٌح العمالية الفئات لكلِّ الدمج هذا أن
ما كل هو هذا لكن مقاالتك. أحد يف أوردين سيد يا أنت قلت كما الثورة َمشارف عىل
وصديقه فني مع نفِسها الطاولة إىل الجلوس عىل نفيس أحمل أن أجل من فعله أمكنني
من ترفضه يشء فعل إىل فيها تُضطر لحظاٌت فهناك ترى، «كما قائًال: أوضح ثم برايت.»
إنها خطأ؛ أنها وأعرف وأرفضها، الحرب هذه أستهجن إنني خطأ. أنه وتعرف األساس
فني مثل لسُت لكنني أكثر، يعرفون أنهم يُفرتض كان الذين أولئك إليها جرَّنا فوىضَمقيتة
وإنما كالجبناء ليس منها، نخرج أن لنا وينبغي الحرب هذه نخوُض إننا الصدد. هذا يف
األخري. الرمق حتى القتاَل أليدُت للخروج، الوحيد السبيَل هو القتال كان ولو كإنجليز،
تمكنَّا قد نكن لم ولو اآلخر. الجانب من العقالء مع نتواصل أن استطعنا الحظ، ولُحسن

161



الشيطان مخلب

وأحدهما الحرب يخوضان ولَدين يل أنَّ ِسوى آخر يشء أيَّ أقول لن حسنًا، … ذلك من
للغاية.» صغريًا زال ما أنه رغم القتال عىل يتدرَّب ثالث ولٌد ولديَّ إبرس، يف مدفون

سيد يا الحرب بداية منذ معه تحدَّثُت شخص أي من أكثر أفدتَني «لقد جوليان: قال
كروس.»

ذلك وليس واحد، شخص لحديث تسمع فأنت فتى. يا صحيٌح «هذا كروس: أجابه
أضاَف ثم نفسه.» الشعور يُشاركونني خلفي، آَخرين شخص مليون حديث هو بل فقط،
املخادع الشيطان ذلك من احذَر «لكن قليًال: ويخفضصوته الغرفة عرب ببرصه يجول وهو

طيبة.» نوايا أيَّ لك يحمل ال فهو فني.
الضيافة.» حَسن انًا سجَّ يكن «لم الذكريات: يف استغرَق وقد جوليان قال

لصالح يُصوِّت لم َمن بيننا يكن فلم فقط. ذلك عن أتحدَّث ال «أنا قائًال: كروس تابَع
الحصول أجل من عنقك يلَّ األمر تطلَّب ولو بأخرى، أو بطريقٍة منك الوثيقة تلك انتزاع
غايتنا وبني بيننا حائًال تقُف كنت أنك ذلك ذلك؛ يف سيرتدد كان َمن أدري فال عليها،
أنهما يل ويبدو رأيي، يف يُؤتَمنان ال برايت املدعو الفظ الحقري وذلك فني لكن األسمى.
أمر وهناك املجلس، هذا رئيَس يكون أن عىل يُعوِّل فني كان ناحيٍة فمن دوًما. ينتقدانك

كذلك؟» أليس أخرى، ناحية من الشابة املرأة تلك
شابة؟» «امرأة متسائًال: جوليان كرَّر

باإليجاب. كروس أومأ
بَنانها؛ طوَع فني كان فقد نفسها. تدعو كما آبواي. اآلنسة الروسية، الشابة «تلك
األمر. يف ما كل هذا تحذيرك، فقط أردُت ذلك. إىل وما بالخارج العشاء لتناول فيصطحبها
لسنا الواقع، يف لكن رشفاء. رجاٌل جميًعا أننا تظن وقد أوردين، سيد يا بيننا جديٌد أنت

األمر.» يف ما كل هذا كذلك؛ جميًعا
اللحظي. الذهول من نوبٍة بعد وعيه جوليان استعاد

كروس.» سيد يا نيتك وسالمة لرصاحتك كثريًا لك َمدين «أنا وقال:
هذه «سيد» كلمة تتغاىضعن أن «يمكنك رجاء: يف آمرب نورث من القادم الرجل قال

سيدي.» يا
«سيدي».» كلمة تتغاىضعن أن يمكنك كذلك «وأنت مبتسًما: جوليان ردَّ

صديقي يا املوضوع هذا إىل تطرَّْقنا أننا وبما الوسط. األمور «خريُ قائًال: كروس أقرَّ
املجلس، هذا تجاه التامِّ باالرتياح أشعر لكي إنني باآلتي. أُخربك أن يل فاسمح الجديد،

الشابة.» اآلنسة وتلك وبرايت فني خارجه: رؤيتهم يف أرغب أشخاص ثالثة يوجد

162



عرش السابع الفصل

الشابة؟» اآلنسة «ولَم متسائًال: جوليان بادره
أُجيب «وسوف واستدرك: وبرايت»؟» فني «ملاذا أيًضا تسألني «وربما اآلخر: أجابه
وكل بشدة. َحْدسنا ونُصدق بالخرافات، نؤمن الشمال أهل نحن تعرف، كما السؤال. عن

أنملة.» ِقيَد الثالثة هؤالء من أيٍّ يف أثق ال أنني هو به أُخربك أن يمكنني ما
أليس شك، بال الشبهات مستوى فوق آبواي اآلنسة «لكن معرتًضا: جوليان قال
من األكرب الجزء وكرََّست مرموقة، اجتماعية مكانٍة عن تخلَّت «لقد وأردَف: كذلك؟»

أجلها.» من جميًعا ونحن وأنت أنا نُناضل التي القضايا لخدمة ثروتها
روسيا.» يف بها القياُم عليها التي األعمال من الكثري اآلن «هناك كروس: قال

أدنى يمتلك نبيلة أصول ذو واحد شخٌص هناك «ليس إياه: مذكًِّرا جوليان قال
آبواي اآلنسة فإن ذلك، إىل باإلضافة الراهن. الوقت يف روسيا يف بكفاءة للعمل فرصٍة
قدر أكربَ لتُسديه البلد هذا تختار أن الطبيعي فمن لروسيا، وبخذالنها إنجليزية. نصُف

والخري.» النفع من ممكن
األشعثان حاجباه وانعقد شفتيه. عن تالىش وقد اآلخر به سريدُّ كان الذي الرد بدا
كاثرين ودلفت تتَّجه. كانت حيث إىل نظراته جوليان تبَع الباب. تجاه ينظر كان بينما قليًال

أحد. عن تبحث وكأنها أرجائها يف بنظرها تجول وراحت الغرفة إىل
أسوَد بلوٍن وقبعتها فستانها وكان املعتاد. من أكثَر كثيًفا حجابًا تضع كاثرين كانت
كانا الذي الطَرف نحو ببطءٍ كاثرين اقرتبت أسلوبها. يف واضطرابًا قلًقا أكثَر وكانت قاتم،

آخر. شخص عن تبحث أنها واضًحا كان أنه من الرغم عىل الطاولة، من إليه يجلسان
فني؟» السيد أين «أتعرفان متسائلة: وقالت

مندهًشا. حاجبَيه جوليان رفَع
استهجن أنه أظنُّ فجأة. تركنا لكنه دقائق، ِبضع قبل هنا «كان قائًال: وأجابها

محادثتنا.»
العلوي.» الطابق إىل سأصعد غرفته. إىل ذهب «ربما كاثرين: قالت

الباب. إىل تبعها جوليان لكن تنرصف. لكي واستدارت
تُغادري؟» أن قبل أخرى مرة سأراِك «هل قائًال: وسألها

ذلك.» يف ترغب كنت إذا «بالطبع،
لحظة. بينهما ملموس صمٌت ساد

الطابق يف فني السيد غرفة إىل معي تصعد «ألن قائلة: الحديث كاثرين تابعت ثم
العلوي؟»
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شخيص.» أمر يف تُريدينه كنِت إن «ليس
الدرج. تصعد كاثرين بدأت

بالتحديد، ما شيئًا يُخربني أن فني السيد من أريد لكنني شخيص، بأمٍر «ليس وقالت:
باألسفل تنتظرني أن األفضل من كان ربما األطوار. غريب شخٌص — تعرف كما — وهو

تُمانع.» ال كنت إن
يبدَو أن دون من ترَكته كاثرين لكن اليشء. بعَض غامًضا جوليان فعل رد كان
بعض ويميل مكتبه، خلف جالًسا وجدته فني. غرفة باب وطرَقت تردده الحظت أنها عليها

عليه. دخولها لدى باالنرصاف فني له ح لوَّ وقد الكاتبة، اآللة عىل كاتٍب عىل الخطابات
تعايل الرسور! غاية يف بل آبواي، آنسة يا لرؤيتِك مرسوٌر «أنا حماس: يف فني ح رصَّ
جاهزة اآللة أن من الرغم وعىل حافًال. اليوَم صباحنا كان ثيني. وحدِّ فضلك، من واجليس

الوقت.» طوال يقظة يٍد إىل حاجة يف فإنها العمل، يف للبدء
حجابها. ورفعت األوراق من كومًة عنه أزالت الذي الكريس يف كاثرين غاصت

القلق.» غاية يف ألنني فني؛ سيد يا لرؤيتك «أتيُت قائلة: وأقرَّت
سلوكه. يف حذًرا أكثَر وأصبح عيناه. وضاقت اليشء. بعَض فني نَكَص

األمر؟» ما «حسنًا، وأردَف: «قلقة؟» قائًال: وكرَّر
املنرصمني؟» اليومني أو اليوم خالل فرايشتنر من يشء أيُّ وصلك هل أسألك: أن «أريد
طبيعي غري صوته كان فقط انزعاج، عالمة أيَّ يُظهر ال زال ما كان فني. وجه د تجمَّ

تماًما.
منه يصلني لم «ال، أردف: ثم املنرصمني؟» اليومني أو اليوم «خالل مفكًِّرا: وكرَّر
تقتيض حني إال بالتواصل نُخاطر ال بأننا أُذكِّرك أن إىل حاجة يف لسُت آبواي. آنسة يا يشءٌ

ذلك.» الرضورة
الحال؟» يف معه التواصل تحاول «َهال رجاء: يف كاثرين قالت

«ملاذا؟» متفحصة: بنظرة إياها رامًقا فني سألها
تيارات يف دوامة ألَف هناك إن يقول الروس كتَّاِبنا أحُد كتَب مرة «ذات كاثرين: قالت
مستوى فوق شخٌص فرايشتنر إن أمس. باألحرى أو اليوم إحداها صادفُت وقد الفرص.

كذلك؟» أليس الشبهات،
يعرفه. الذي الوحيد الشخَص لسُت وأنا بكثري. مستواها يفوق «بل ثقة: يف أجابها

اآلخرين.» عنه اسأيل
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للخداع؟» تعرَّض قد يكون أن املمكن من أن «أتظن قائلة: سؤالها يف ت فألحَّ
شكل؟» «بأي

يكون أن املمكن من أن أتظن حزبه. بقوة بقوته، يتعلَّق «فيما لهفة: يف كاثرين أردفت
أهميته يفوق املوقف هذا يف بكثري أهمَّ عنًرصا فيه يَرون بأنهم تظاَهروا قد اإلمربياليون
أن بمجرد نقضها بنيَِّة تلك السالم لرشوط باإلذعان تظاهروا قد يكونوا أن الحقيقية؟

الحدود؟» كلَّ ونتجاوز نتمادى
وانقصم القوية. نظراتها أمام عيناه وتاهت للحظة. كرسيِّه يف انكمش وقد فني بدا

متماسًكا. هادئًا صوته كان ذلك ومع أصابعه. بني يُمسكه كان الذي األقالم حامُل
يف األفكار هذه إثارة يف السبب ما أو َمن آبواي، اآلنسة «عزيزتي معرتًضا: وقال

رأسِك؟»
— املحايدين من — رجل مع أتواصل أن يف أمِس حقيقية فرصٌة «تسبَّبت فأجابته:

أملانيا.» يف يحدث بما وثيقة معرفة عىل أنه املفرتض من
به؟» أخربِك الذي «وما محمومة: لهفة يف فني تساءل

حاجبي رفِع سوى به أردُّ يشءٌ لديَّ يكن لم بيشء. يخربني «لم قائلًة: كاثرين أقرَّت
ومنذ االرتياح. وعدم االضطراب من بشعور املوقف من خرجُت لكنني واستغراب. حرية يف
مع الحال يف تتواصل أن أناشدك اآلن. إىل بائسًة زلت وما بالبؤس. أشعر وأنا الحني ذلك
املوقف عىل تأكيًدا فقط منه اطلب مخاطرة. أي دون اآلن ذلك تفعل أن يمكنك فرايشتنر.

الراهن.»
وهو أضاف ثم تأخري.» دون ذلك سأفعل للغاية. سهل أمٌر «هذا قائًال: فني وعدها
هذا إليه يرمي ما تعريف أن يُمكنِك أال األثناء، تلك يف «لكن بلسانه: الجافتنَي شفتَيه يمسح

املحايد؟» هذا أو الرجل،
الليلة.» العشاء عىل دعوتُه لقد سأحاول. لكن ذلك، يُمكنني ال «لألسف قائلة: أجابته

به؟» ستُعلمينا فمتى يشءٍ، أيِّ عَرفِت ما «إذا
هاتفيٍّا.» أوردين بالسيد سأتصل الحال. «يف قائلة: وعَدته

للحظة. نفسه عىل السيطرة فني فقَد
املجلس. أعضاء أصغُر «إنه واستطرد: أوردين؟» السيد «ملاذا انفعال: يف وسألها
معه تتواصيل أن عليِك الذي الشخص أنا فرايشتنر. مع مفاوضاتنا عن شيئًا يعرف وال

كذلك؟» أليس بالتأكيد،
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أوردين والسيد املساء، من ا جدٍّ متأخرة ساعة يف ذلك «سيكون إياه: مذكِّرة قالت
املجلس.» نطاق خارج شخيصيل، صديٌق

شخصيٍّا صديًقا أكون أن «أريُد وأردَف: كذلك؟» لست «وأنا رشاسة: يف فني سألها
كذلك.» أكون أن حاولُت لقد لِك.

األصابع عن بعيًدا اليشء بعَض فانسحبت للقلق، مثريًا انفعاله وجَدت أنها ويبدو
إليها. تتسلل أن حاولت التي الصفراء بالبقع املمتلئِة

حينها بال، ذا يشء أي هناك كان لو ربما أصدقاء. جميًعا «نحن إياه: مراِوغًة وقالت
لك.» سأرسل أو إليك سآتي

ما بقدر باملغادرة، تهمُّ كانت إذ اللباقة؛ باب من هذا ترصفه يبُد ولم واقًفا، فني هبَّ
الهواء يف مًعا أصابعه وقبَض أخرى، مرة فجأًة جلس أنه غري أكثر. منها االقرتاب بنية كان

شنيعة. بصورة شاحبًا وجُهه وبدا
فني؟» سيد يا بتوعك تشعر «هل قائلة: سألته

ثبات. بغري يرشبه وراَح مرتعشٍة بأصابع املاء من كوبًا لنفسه صبَّ
عىل كامًال املفاوضات هذه عبءِ تحمل إىل اضُطررت لقد األعصاب. أنها «أعتقُد وقال:

ُمرٍض.» تعاطف أي ودون املساعدة، من يسري نذٍر عىل إال أحصل ولم عاتقي،
الرجل. من الشديد نفورها مع الشفقة من لحظية دفقة تعارضت

بتعاطفنا تحظى وأنك مجيد، عمٌل به تقوم ما أن تتذكَّر أن بد «ال إياه: محفزة وقالت
وامتناننا.»

كان لو ا! حقٍّ «امتنان، وأردف: ا؟» «حقٍّ أخرى: بسيطة انفعال فورة يف فني فتساءل
جوليان من بدًال الوزراء رئيس ملخاطبة عيلَّ االختيار يقع لم فلَم باالمتنان، يشعر املجلس
يف أرغب الذي الوحيد الشخص وأنِت — منه يشء لديِك كان لو التعاطف! أوردين؟
أُكنُّه ملا قليًال، ولو تستجيبني، ال لَم معي؟ لطًفا أكثَر تكوني أن يُمكنِك ال فِلم — تعاطفه

مشاعر؟» من تجاهِك
شخًصا كونه إىل ونظًرا ملشاعره. إيذاءً الكلمات أقل عن باحثًة لحظة، كاثرين تردَّدت

فهمها. أساء فقد كعادته، أخرق
بعد. تنتِه لم اللُّعبة لكن مسريتي، يف قليًال تعثَّرُت «ربما لهفة: يف يقول مىض ثم
وأردَف والثراء.» الرغد عىل معتادة أنِك أعلم ُجعبتي. يف مؤثِّرة أوراق لديَّ زال ما صدِّقيني،
لقد الليلة. تلك يف أتفاخر أو أتباهى أكن لم آبواي، «آنسة أجش: همٍس إىل صوته خافًضا

«… أنا … الحظ وحالفني البورصة يف وضاربُت أمواًال، ادخرُت
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به وَحلَّ الكالم، عن فتوقَّف البليغ. اسرتساَله عينَيها يف الحت التي النظرُة خنقت
واجم. صمٌت

أنا نفيس. إىل بغيٌض الحديث من النوع هذا األخرية، للمرة فني، «سيد كاثرين: قالت
بالنفور.» يُشعرني منه أفهمه وما تقول. مما كبريًا قدًرا أفهم ال

وقف بل الباب. لها يفتح أن فني يحاول لم مبهمة. نظرٌة محياها وعىل تركته ثم
ة، الحادَّ املصعد استدعاء جرس أصوات إىل واستمع تبتعد، وهي أقدامها خطوات ع يتسمَّ
مكتبه. إىل وجلَس كرسيه إىل عاد ثم لألسفل. طريقه يف يُقعقع وهو نفِسه للمصعد واستمع
وكانت عصبية، حركة يف مًعا يَديه عقد إذ حال؛ بأي إليه الناظَر يَرسُّ مظهُره يكن ولم
املشوَّهة أسنانه عن كاشًفا اليشء بعَض مفتوًحا فمه كان فيما وجنته، عىل حرب بقعُة هناك

املنتظمة. وغري
جاءَ معدودة دقائق غضون ويف مفهوم. غري بأمر وتمتم بجانبه بوٍق يف فني نفَخ

برايت.
مشغول.» «أنا خلفه: الباب يُغلق وهو باقتضاب األخري قال

إىل يدعو يشءٌ ثمة قليلة. دقائق غضون يف أكثَر مشغوًال «ستكون الصارم: الرد فجاء
الريبة.»

َحراك. بال برايت وقَف
أزعجك؟» َمن هناك «هل لحظة: سكت أن بعد وسأله

تتبُع أحدهم من واطلب الحال. يف مكتبك إىل «انزل قائًال: مقتضبًا أمًرا فني فأعطاه
الليل.» طوال هنا سأظل ساعة. كل يف تحركاتها عن تقاريَر أريد آبواي. اآلنسة

مقيتة. ابتسامة برايت ابتسم
صحيح؟» آخر، «شمشون

رجالك أفضل ْ «عنيِّ وأردَف: أُِمرت!» ما وافعل الجحيم، إىل «اذهب عنيًفا: فني ردُّ فجاء
آبواي اآلنسة ستُقابله الذي الشخصاملحايد اسَم جميًعا، ألجلنا أعرف، أن بد ال املهمة. لهذه

األرسار.» معه تتبادُل والذي الليلة
من وأخرج الكهربائي، املصباح فني نيكوالس وأضاء الغرفة. وغادر كتَفيه برايت هزَّ
التهمته حتى يُراقبه راَح النار، يف به ألقى أن وبعد مرصفيٍّا، حساب دفرتَ مكتبه درج

تماًما.
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من كاثرين بني برباعة املزيَّنة املستديرة العشاء طاولة إىل ارتياح يف هيلمان البارون جلَس
قائمة يتأمل وراح منه، اآلخر الجانب عىل لها تقديمه يتم لم أخرى وسيدٍة الجانبني أحد
حديثه وواصل به الخاصة املائدة فوطة فتح ثم تؤدة، يف الثابتة نظارته خلف من الطعام

قطعه. قد الَعشاء عن اإلعالن كان الذي مضيفته مع
األمرية.» أيتها تماًما محقة «أنِت قائًال: أقرَّ

الحدود أقىص إىل صعبًا يصبح الدبلومايس، العالم يف سيَّما ال املحايدين، موقف «إن
سليم توجه عىل فالحفاظ لإلحراج. مثريًا يكون األحيان بعض ويف كهذه، حرٍب حالة يف

النفس.» ضبط عىل املرء قدرة عىل شديًدا ضغًطا يُسبِّب ما غالبًا وصحيح
تعاطف. يف األمرية أومأَت

للغاية. جذاب شابٌّ البارون هذا «إن العشاء: إىل اصطحبها الذي الجنرال إىل ت أرسَّ ثم
كان حني الحرب، سبَقت التي السعيدة األيام تلك يف وعمه بأبيه وثيقة معرفة عىل كنت

آخر.» إىل بلد من ل التنقُّ عىل معتاًدا املرءُ
يشءٍ يف تابَع ثم دبلوماسية.» مالمَح له «إنَّ كلَّهم: األجانب يكره كان الذي الجنرال قال
الهولنديون، سواءٌ جميًعا، املحايدين األوروبيني أن حظهم سوء «من الطفيف: ب التعصُّ من
اإلنجليز.» يُشبهون مما أكثَر األملان يشبهون السويديون، أو النرويجيون أو الدنماركيون أو
من رائًعا فستانًا ترتدي كانت هامسة. مجاملة يف وَرشع كاثرين تجاه البارون التفَت
يُقيِّد يكن لم لكنه بجسدها يلتصق وكان الحرب، قبل ما حقبِة طراِز من األسود املخمل
اليشء هو وكان اللؤلؤ، من ِعقد تدىلَّ عنقها ومن شكل. بأي املمشوق الطبيعي قوامها

به. تتزيَّن الذي الوحيد
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إعجابي عن أعرب أن الكونتيسة أيتها يل تسمحني «هل يقول: ُجرأة يف البارون أقدم
كذلك؟» أليس بِردائِك،

قديًما صديًقا لكونك لكن إنجلرتا، يف معتاد غري «هذا بابتسامة: إياه مذكِّرًة قالت
اآلن، أما باريس. من اشرتيُت ما آِخر هو الواقع، يف الرداء، هذا إن بذلك. فسنسمح للعائلة،

أخرى.» أشياء يف يفكِّر املرء صار
الِجسام، األمور يف ينخرطن الالئي القليالت النساء من واحدة «أنِت قائًال: فعلَّق

طاغية.» بأنوثة يحتفظن ولكنهن
اآلن.» ني ترسُّ ال الجسام «األمور دة: متنهِّ قالت

ومشحون مثري اللحظة هذه يف العام الجو إنَّ لالهتمام. مثريٌة «لكنها قائًال: أجابها
بأسماء تُعلميني ألن الالزم. من أكثَر ية بِجدِّ نتحدث لكننا الغريبة. االحتماالت أنماط بكل

بالفعل.» كروسيل الجنرال أعرف إنني بعضضيوفكم؟
مساء تجمُع هو التجمع هذا ا. حقٍّ كثريًا مهمني غريُ «إنهم الالمباالة: من يشء يف قالت
ُقبالتك، الجالسة مالتينبي الليدي هي هذه أصدقاؤها. جميًعا وهم الخاصبعمتي، الجمعة

عمتي.» من اآلخر الجانب عىل الجالس هو وزوجها
وهناك كذلك؟ أليس عميد، برتبة ابٌن لهما أجل! آه، «مالتينبي. قائًال: البارون كرَّر

أوردين.» جوليان السيد اسمه األحيان، بعض يف البلدة أرجاء يف نراه آخُر
األصغر.» االبن هو «هذا

تساءلُت لو الكونتيسة أيتها الصداقة حدود أتخطى «هل قائًال: حديثه البارون واصل
أيام؟» بضعة قبل َرست قد أوردين السيد وبني بينِك ِخطبة شائعُة هناك كان إن بشأن

فللسيد الحايل. الوقت يف يشءٌ يتقرَّر لم لكن بالفعل، الشائعة هذه «َرست قائلًة: أقرَّت
فقط.» لتوه وعاد أيام، بضعة قبل تماًما الجميع عن اختفى لقد غريبة. عاداٌت أوردين

كذلك؟» أليس املطبوعات، عىل الرقابة يف يعمل «كان
وأبىل فرنسا إىل ذهَب لكنه القبيل. هذا من «يشءٌ بقولها: كالمه عىل كاثرين صدََّقت

هناك.» قدمه َفَقَد لقد للغاية. حسنًا بالءً
مميَّز مظهر ذا شابٍّا أجده ما ودائًما عكاًزا. يستخدم أنه «الحظُت قائًال: البارون علَّق

ولطيف.»
اليسار عىل املرسحي، الكاِتب بريثويرت السيد هو هذا «حسنًا، تقول: كاثرين أكمَلت
هاملتون السيدة تعرف وبالطبع والنظارة. الناعم الرمادي الشعر ذو الرجل ذلك قليًال،

مرص.» يف كتيبة قائد زوجها بريدزمور؛
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يساري؟» إىل الجالسة «والسيدة
باًال. لها تُلقي ال الطعام. لرشاء شهر كل مرًة الريف من تأتي جرايسون. «الليدي

الكالم.» عىل الطعام تناول ل وتُفضِّ اء صمَّ إنها
نتخذ ونحن معها تحدَّثُت لقد كثريًا. بالراحة «أشعر خفيفة: بتنهيدة البارون أقرَّ

إليها.» أسأت قد كنت إن أتساءل ورحُت ا. ردٍّ تُبِد لم لكنها مجالسنا،
مليونري إنه جراي. ميلسون السيد هو بجواري الجالس «الرجل قائلًة: كاثرين تابعت
يف يشء أي يف يتحدَّث وال املسيحيني. الشبان جمعية مناهَج ليدرس هنا وهو أمريكي،
للغاية.» جائع وهو األمريكية، واالستثمارات املسيحيني الشبان جمعية أكواخ عن إال العالم

خاصة.» ملحادثة مواتيًة الظروف «تبدو البارون: قال
خفيف، وردي بلون وجنتيها لوَّن قد النبيذ كان الهادئ. وجهه يف كاثرين ابتسَمت
وكان كاثرين معجبي أشدِّ أحَد كان فطاملا املحتَملة. ِخطبتها لفكرة أسٍف يف الشاب د وتنهَّ

ورصيًحا. واضًحا إعجابه
يف تنغلقان ما دائًما شفتَيك «إنَّ وأردفت: سنتحدَّث؟» فيَم «لكن كاثرين: سألته
معي.» حتى البارون، أيها والحذر بالكتمان يتعلق مدهشفيما أنت ا. حقٍّ املهمة املوضوعات

املستعارة.» األسماء من الكثري تحت الحقيقية شخصيتِك تُخفني ألنِك هذا «ربما
ذلك.» يف التفكري أُعيد أن «ينبغي قائلة: تمتَمت

ويمكنني األرستقراطية. للطبقة تنتمني راقية سيدة «أنِت قائًال: حديثه البارون تابَع
الحديثة. األفكار مع متوافقة غريَ روسيا يف مكانتِك وجدِت أنِك أتفهم أن كبري حدٍّ إىل
يف ما أفضَل فعَلت سيئة مرحلة مواجهة بصدد ذلك، يل واغفري الروسية، واألرستقراطية
يف مكانتِك م أتفهَّ أن يمكنني بالكاد لكن بها. تمرَّ بأن تماًما جديرًة جعلها بما وسعها
الشعب أجل ومن الشعب يحكمه بلد رشيدة، حكومة يحكمه بلٍد إىل هنا أتيِت لقد إنجلرتا.
من واحدة نفسِك من صنعِت فقط عاَمني غضون ويف هنا لكنِك العملية. األوجه كل من
يمكنني النقيض، عىل بل سيئة. معاملة يلَقون ال هنا الناُس فلماذا؟ الديمقراطية. أنصار

مدلَّلون.» هنا الناس إن القول
األرستقراطية الطبقة كانت روسيا يف تفهم. ال «أنت موضحة: جدية يف كاثرين قالت
الربجوازية الطبقة فإن إنجلرتا، يف أما ومخجل. خبيث نحٍو عىل الشعب تضطهد َمن هي
والرأسماليني االنتهازيني إن العاملة. الطبقة عن الرؤية وتحجب البالد تحكم َمن هي
الوسائل تملك العاملة الطبقة ومسيطرة. قبيحة قوًة أصبحوا َمن هم هنا والوسطاء الُجدد
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أو القادة أبًدا يمتلكوا لم لكنهم بحقوقها، واملطالبة وجودها تأكيد من تُمكِّنها التي
أن أريد البداية. منذ هنا محارضاتي موضوع هو ذلك كان بذلك. القيام أجل من التدريب
وكيف قوتهم يكتشفون كيف لهم ح أوضِّ أن أريد الوسطاء. يسحقون كيف الناَس أُعلِّم

ويستغلونها.» منها يستفيدون
بذلك تُثريين «فقد وأردَف: الخطورة؟» من يشءٍ عىل ذلك ينطوي «أال البارون: تساءل

الفوىضبسهولة.» من حالة
فاإلنجليز تعلم، كما طويًال. وقتًا أبًدا تستمر لن لكن لبعضالوقت، «ربما قائلة: أقرَّت
بمثاليني ليسوا فهم والفطرة. السليم املنطق يمتلكون أنهم وهي فائقة؛ بصفة يتمتعون
يخوضون وال السماء نحَو ورءوسهم يسريون ال معهم أنخرط الذين الرجال إن كالروس.

ممكنًا.» يرونه ما ويطلبون فقط، أمامهم ينظرون إنما الوحل. يف
يل اسمحي حديثنا يف املرحلة هذه إىل وصلنا وقد واآلن «فهمت. قائًال: البارون غمغم

الصحف؟» تقَرئني هل أسألِك. أن
«بدأب.» مؤكِّدة: قالت

أزمة إىل تلميحات املاضية؛ القليلة األيام خالل جدٍّا غريبًة اضطراٍب نربة الحظِت «هل
حدٍّ إىل كئيبة ولكنها مبهمة إشارات العسكري، املوقف يف مربًرا لها أن يبدو ال الحرب يف

مبكِّر؟» سالم إىل ما
لدينا وأنت أنني ظني ويف ذلك. عن يتحدَّث «الجميع الرأي: إياه موافقًة كاثرين قالت

ذلك.» يَعنيه ا عمَّ ما فكرة
ا؟» «أحقٍّ هدوء: يف البارون سألها

يتخطَّى تعرفه ما أن ما، بطريقٍة «وأعتقد، قليًال: صوتها أخفَضت وقد كاثرين تابعت
بكثري.» أنا أعرفه ما

الجانب عىل شخص من سؤاٌل جاءه فقد ا. ردٍّ يُبِد ولم إشارة، أيَّ البارون يُصِدر لم
بصورة وانجرَف عليه البارون فأجاَب بالده. وزراء أحُد أتاه بفعٍل يتعلق الطاولة من اآلخر
محادثته إنهاء يف راغبًا بدا واضح، جهد أي دون ومن عام. حديث إىل تماًما وطبيعية سلسة
الحديث يف سايرته بل أمل، خيبة أو إحباط داللة أي كاثرين تُظهر لم كاثرين. مع الخاصة
بمشاركة املسيحيني الشبان جمعية أكواخ موضوع عىل للهجوم ضاريًة محاوالٍت وبذَلت
املنوال، هذا عىل العشاء وقت بقية وانقىض منها. األيمن الجانب عىل الجالس جارها
االستقبال قاعة يف ساعٍة بعد تقابال أن بعد إال العارضة، الكلمات حديثُهما يتجاوز ولم
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فكان الخاص. بأسلوبها ضيوفها عن الرتفيه تحب األمرية كانت باألمرية. الخاصة الشهرية
من كامًال جانبًا يحتلُّ العميقة، ونوافذه العديدة الجدارية بتجاويفه الطويل الجناح ذلك
من جوٍّا يدعم كان أنه إال الصالون، غرف وفخامة بهيبة يتميَّز وكان الكبري، املنزل جوانب
الربيدج وطاوالت الوثرية وأرائكه يحويها التي واملوسيقى الصغرية الطعام بصالة الحرية

للنظر. الفت نحٍو عىل كنى للسُّ صالحًة جعلها الذي األمر الروليت، ولوحة
عىل التعويل أستطيع كنت إن وما ستُغادر، متى البارون، أيها «أتساءل قائلة: سألته
آخر؛ ارتباٌط لديك كان لو الرفض يف ترتدَّد ال الراقص؟ لوسونز حفل إىل يل اصطحابك

األصدقاء.» ببعض سأتصل أنني سوى يعني لن فهذا
قد كنت الواقع، يف الكونتيسة. أيتها تماًما خدمتِك يف «أنا الفور: عىل البارون أجابها

ساعة.» ملدة هناك إىل أذهب بأن وعًدا قطعت
اآلن؟» الربيدج تلعب أن تحب «ربما سألته:

رأيُت االعتذار. عىل تجرأُت لكنني لتدعَوني، يكفي بما َعطوفة األمرية «كانت فأجابها:
قليًال.» أكثر معك أتحدَّث أن آُمل وكنت دوني، من متساوية كانت األعداد أن

عليهما وعرَض القهوة، الخدم أحُد لهما وأحرض للغاية. مريح ركن يف مًعا جلسا
وأطلقت الخلف إىل جلستها يف كاثرين اتكأت غريبة. روحيًة مرشوباٍت الخدم رئيس

خفيفة. ارتياح تنهيدة
إنني فندق. اسرتاحة بأنها بعمتي الخاصة الغرفة هذه الجميع «يصف قالت: ثم

أُحبها.» شخصيٍّا
أن وأريد بمفردنا، نحن ها مثاليٍّا. جناًحا أيًضا يل تُمثِّل «إنها قائًال: البارون اعرتَف
كنُت والذي كارلتون، فندق يف مًعا الشاي نتناول كنا حني شفتيَّ عىل كان سؤاًال أسألِك

فيه.» كنَّا الذي املحيط لوال بالتأكيد عليِك ألطرحه
أشعر فأنا يشء. أي عن تسألني أن «يمكنك صغرية: بابتسامة إياه مطمئنًة قالت
أرسار كلَّ فسأُفيش وإال التحدث، إىل تدفعني أن تحاول ال الثرثرة. يف والرغبة بالسعادة

حياتي.»
أنِك صحيٌح هل فقط. واحد رسٍّ عن إال اآلن أسألِك «لن وعًدا: قاطًعا البارون فقال
اجتماعاتهم يعقدون الرجال من صغري جمٌع بأنهم سأصفهم … مع خالٍف يف اليوم دخلت

الوقت؟» بعَض معهم وثيق تواصل عىل وكنِت ويستمنسرت، يف
فيها. التباَس ال واضحًة وجهها عىل الذهول نظرُة كانت
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السماء؟» بحق بذلك عَرفَت «كيف
كتَفيه. البارون هزَّ

يريد كان إن يشء بكل معرفة عىل يكون أن للمرء فيه ينبغي وقٍت يف «نحن وقال:
مهنته.» يف النجاح

أو لحظة غضون يف لكن ما. نوًعا لها صادًما سؤاله كان للحظة. كاثرين تتكلم لم
ذلك. من شخصية استفادة تحقيق كيفية يف تُفكِّر نفسها كاثرين وجَدت اثنتني،

صحيح.» «هذا قائلة: فأقرَّت
الالمع. حذائه مقدمة يف بإمعان ينظر البارون راَح

خاللها من نتقارب أن يمكننا ربما التي الحاالت إحدى هذه «أليست ُجرأة: يف قال ثم
الكونتيسة؟» أيتها

إليك.» لإلصغاء استعداٍد عىل فأنا تقرتحه، ما لديك كان «إن كاثرين: فقالت
موضَع سأضعها لكني أفكاري؟ بعض يف ا محقٍّ كنت إن «أتساءل قائًال: البارون تابع
أظهرِت لقد أُرسيَّة. ألسباب طبيعيٍّا هذا وكان لك. مستقرٍّا إنجلرتا من اتخذِت لقد اختبار.
بإنجلرتا اهتمامِك أن هي ذلك يف ونظريتي اإلنجليز. العامة من معنيَّ بقطاع كبريًا اهتماًما
بها.» أنا إعجابي عن يَزيد ال كبلٍد إنجلرتا بصفات إعجابِك وأن فقط، القطاع ذلك عىل ينصبُّ

تماًما.» محقٌّ «أنت هدوء: يف كاثرين أجابته
الناسالذين والنساء، الرجال الكادحنيمن عىل منصبٌّ هذا «واهتمامِك البارون: أردَف
أفهم أوضاعهم. تحسني يف باستمراٍر ترغبني الذين كلها، الحياة أعباءَ أكتافهم عىل يحملون

للحدود؟» عابر تعاطفِك أن ذلك من
كذلك.» «هو إياه: موافقًة فقالت

نفسها؟» بالدرجة تعاطفك أملانيا، يف لنقل … يف الطبقة هذه الناسمن يُثري فهل «إذن
«قطًعا!»

تهميًشا، األكثر الطبقة أحوال تحسني أجل من تعملني فإنِك ثَمَّ «ِمن البارون: قال
فرنسية؟» أو إنجليزية أو نمساوية أو أملانية كانت سواءٌ

أيًضا.» صحيح «هذا قائلة: الرأَي وافقته
يستفيد؟» الشعب دام ما الحرب، هذه بقضية تكرتثني أال إذن. نظريتي «سأواصل
املاضية القليلة األسابيع مدى عىل عميل خالل من ذلك يثبت «سوف كاثرين: أشارت

عنهم.» تتحدَّث كنت الذين الرجال أولئك بني
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ولم الشائكة الخطوط اجتزنا فقد «إذن خفيفة: ارتياح تنهيدَة مطلًقا البارون قال
البالد. لهذه بصديق لسُت أنا األرسار. أبادلِك ألن اآلن استعداد عىل أنا حواجز. أيُّ بيننا يعد

الحرب.» هذه تربح إنجلرتا رؤية يف رغبٍة أدنى حكومتي أو رئييس لدى وليس
ذلك.» أعرف «كنت قائلة: فأقرَّت

لقد ذلك؟ عن تُخربيني هال معلومات. منِك أطلُب «واآلن قائًال: الحديث البارون واصل
كانت ماذا ستينسون. السيد إىل املزعومة األملانية السالم رشوَط الزائفون أصدقاؤك قدَّم

ذلك؟» نتيجة
فيها.» للنظر ساعًة وعرشين أربٍع مهلَة «أخذ

«هل وأردف: رفض؟» لو سيحدث «وماذا قليًال: نحوها يميل وهو البارون سألها
بتسوية؟» سيقبلون أم النهاية، حتى الطريق سيُكملون هل الفتاك؟ سالحهم سيستخدمون
أمناء إىل سُرتَسل التي الربقيات كتابة بالفعل تم لقد تسوية. يقبلوا «لن مؤكِّدة: قالت
ستينسون السيد إعالن بعد دقائق خمس غضون يف وسُرتَسل املختلفة. املهنية النقابات

هدنة.» اللتماس رفضه
ذلك؟» من واثقة أنِت «هل سؤاله: يف البارون ألحَّ

شك.» أي يتخطى بما «واثقٌة
ببطء. البارون أومأ

املعلومات، بهذه مكتٍف أنني من الرغم وعىل إيلَّ. بالنسبة قيِّمة «معلوماتِك قائًال: وأقرَّ
مفيدة.» ذكرتها التي األخبار لكن نفِسه. للمجلس الداخلية الدوائر أخرتَق أن يمكنني فال

األرسار.» بأعجب يل تبوح أن منك ع أتوقَّ «واآلن، كاثرين: قالت
بضعة منذ أملاني حصن يف موجود فرايشتنر إن رسور. بكل بها لِك «سأبوح فأجابها:
يف االشرتاكي للحزب املزعومة القوة إن لحظة. أي يف بالرصاص رميًا يُعَدم وقد أسابيع
إىل تسليمها جرى التي بالوثيقة املرفقة والتوقيعات وكذب. زيف محُض إال هي ما أملانيا
طبقات مع التواصل مخطط إن منها. ل والتنصُّ إنكارها سيتم أيام بضعة قبل مجلسكم
إنجلرتا ستوضع رعايتها. وتحت األملانية الحرب وزارة صنيعة من كان بُرمته لديكم العمال

الحرب.» نهاية هذا وسيعني الحدود. أبعد إىل للسخرية ومثري مذلٍّ موقف يف
أملانيا؟» عن «وماذا الهثة: قالت

طريق يف لها كبرية خطوة أول خَطت قد أملانيا «ستكون هدوء: يف البارون قال
العالم.» عىل السيطرة ُسلَّم إىل الصعود
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اثنان أو شخٌص الليلة تلك يف ويستمنسرت يف املجلس قاعة يف الحارضين بني من كان
من ومكَّنَته ستينسون إىل العون لتُقدِّم جاءت وكأنها بَدت غامضة مهابًة ينَسيا ولم الحظا
االنزعاج عليه يبدَو أن دون من بها ب مرحَّ وغريَ للقلق مثريًة كانت أنها بد ال محنة مواجهة
حدٍّ إىل وبدا كروس، وفينياس جوليان بصحبة القاعة إىل ستينسون دلَف فقد القلق. أو
هناك يكون أن يمكن ال التي األخرية باملسألة يتعلق فيما عمل، زيارة يف جاء كرجل كبري
وأومأ الدماثة، من أيًضا تخُل لم بجدية األسقف ستينسون صافح حيالها. محتَمل شكٌّ
يف يحفظ وراَح الغرباء، من الحارضة القلة أسماء عن وسأل يعرفهم، كان مَمن لآلخرين
كان كريس يف الجلوس قبل ذلك بعد يُمثِّلونها. كانوا التي واألحياء الصناعات بدقة ذهنه

فوره. من االجتماع افتتح الذي األسقف بجوار
ستينسون السيد ل فضَّ قليل، وقٍت قبل لكم أرسلُت كما «أصدقائي، بقوله: األخري بدأ
دوانينج يف ينتظره أوردين، جوليان السيد إليه، سفرينا كان بنفسه. إليكم رده يحرض أن
لقائكم يف منه رغبة اآلن لنا زيارٍة يف ستينسون والسيد عليها، املتَفق الساعة يف سرتيت

جميًعا.»
منهم ليقرتب كرسيه بسحب الوزراء رئيُس فأرسع الرتدد، من شيئًا األسقفُّ أبدى ثم

أكثر.
نتائجها تكون وقد ضخمة، قضية أثَرتُموها التي القضية إن السادة، «أيها وقال:
الرتتيب أوردين السيد من ألتمَس أن واجبي من بأن االعتقاد إىل دفَعني حدٍّ إىل كارثية
جاللة حكومة عن بالنيابة لوجه، وجًها لكم ألرشح جميًعا؛ معكم ألتحدَّث لكم لزيارتي

مطلبكم.» تنفيذ إمكانية عدم وراء األسباَب امللك،
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تريد ال أنت «إذن حدة: يف الطاولة من اآلخر الجانب عىل الجالسني املمثلني أحد سأل
السالم؟»

له.» مستعدين لسنا فنحن نريده. «ال قال: إذ هادئًا ردُّه فجاء
مستعدون.» نحن له. ة مستعدَّ «البالد رصامة: يف فني قال

حيث من األمة تُمثلون إنكم يُقال ربما سفريكم. أخربَني «هكذا ورصانة: هدوء يف ردَّ
أُمثلها. َمن أنني فأزعم العقل، الباطنية، املعرفة واملعرفة، الِفطنة جانب من أما األرقام.
أملانيا، يف االشرتاكيون ُحلفاؤكم اقرتحها التي للرشوط طبًقا ولو اآلن، سالم أي أن وأخربكم

وُمهينًا.» ُمخزيًا سالًما سيكون
السبب؟» تخربنا «َهال توسل: نربة يف األسقف سأله

املوتى أبطالُنا به وعدنا الذي السالَم ليس «ألنه بطيئة: بنربة ستينسون السيد قال
بالفشل القتاُل ذلك وسيبوء قضيتكم. الديمقراطية، أجل من حرٍب يف انطلقنا لقد واألحياء.
يف يظلَّ أن يوًما؛ عرش عىل يجلس أن للضمري وانعداًما استبداًدا الطغاة ألكثِر سمحنا لو

مكانه.»
بذلك. يتعلق فيما فرايشتنر طمأنَنا لقد نفعله. لن ما هذا «لكن قائًال: فني قاطَعه
إعالن ويوم أملانيا، يف االشرتاكيِّ الحزب سالم هو إنما القيرص. اقرتاح من ليس السالم إن

لها.» انتصار أوَل الديمقراطية فيه تحرز الذي اليوم هو رشوطه
يف عمالئنا تقارير يف وال األوروبية الصحافة يف أجُد «ال مؤكًِّدا: ستينسون السيد قال

القبيل.» هذا من فرضية ألي ضمان أدنى الرسية الخدمة
فرايشتنر؟» خطاب قرأَت «هل فني: سأله

صادق، نزيٌه رجٌل فرايشتنر أن أظنُّ فيه. كلمة كلَّ «قرأت الوزراء: رئيس أجابه
موثوق التوقيعات تلك بأن االعتقاد إىل وأميُل مخطئ. أنه أظن لكنني منكم، واحد كأي
لن كانت وإن تلك، السالم برشوط ب سرتحِّ أملانيا أن حتى سأعتقد بل وحقيقية. فيها
سيعقبان اللذَين والفوىض الصدام أن أظن ال لكنني حكومتها. من تنبثَق بأن أبًدا تسمح
أيها ذلك عىل دليًال تُقدِّموا لم أنتم األملانية. الحاكمة بالساللة اإلطاحة إىل سيُؤديان نرشها
العمل تقرتحون إنكم أقول ولهذا ذلك. عىل دليل أيُّ لديكم ليس أنفسكم وأنتم السادة.
تسمعوني أن منكم أريُد مشئومة. نهايٍة إىل يؤدي قد هذا عملكم أن يل ويبدو الظالم، يف
عقيل يف أبحث «لن الشديدة: الجدية من بربيٍق وجُهه ج توهَّ وقد تابع ثم واحدة.» لدقيقة
ولذا املحك. عىل بالدنا ومصري مًعا، هنا بُسطاء رجال نحن ِحَكم. أو قة منمَّ عباراٍت عن
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لكن إليه. أتوق بل السالم. أريُد إنني وتعوها. مسئولياتكم تستوعبوا أن بالرب أستحلفكم
تعرف ال استبدادية أوتوقراطية أملانيا ظلت ما إذا أوروبا يف أبًدا سالم هناك يكون لن
لقد عرشه. فوق من الفاسد الوحش بذلك نطيح أن وأحياءَنا موتانا وَعْدنا لقد الهزيمة.
البحار تعجُّ التي أمريكا، مع ذلك عىل واتفقنا بذلك. فرنسا يف العظام حلفاءنا وَعدنا
وال السالم. وقَت هذا ليس شبابُنا. أقسمه الذي نفَسه القَسم شبابها وأقَسم اآلن بسُفنها
شأنه من يكون قد الغرب يف وشيًكا كبريًا تحرًكا ثَمة إن لكم أقول حني جهٍل عن أتحدَّث
بذلك فإنكم تهديدكم، ذتم نفَّ إن إنكم فرصة. أعطونا تماًما. العسكري املوقف يُغريِّ أن
من ى تبقَّ ما وستعيشون حلفائنا، وجه يف الخزي لنا وتجلبون ثورة، يف البالد تُقحمون
يمحو ولن ضمائركم، عىل عاٍر وبوصمة نفوِسكم يف ذلك إثَم حاملني جميعكم، حياتكم،
الهدنة ألتمس أن يمكنني ال الكثري. أُقل ولم ترون كما بوعدي أوفيُت لقد قط. يشءٌ ذلك
أن أنكر ال حسنًا … بها تُهددون التي الخطوَة تلك اتخذتم إن إنكم اقرتحتموها. التي
فوىض هناك وسيكون مكاني. ويأخذ منكم واحٌد سيأتي الحرب. يُنهي أن ِثقلها شأن ِمن
أعرف لكنني املسألة، ستسري كيف أعرُف الدماء. تسيل أن كثريًا املرجح ومن واضطراب،
مطلبكم.» نرفُض إننا ذلك. يف يؤيدني ال حكومتي يف واحد عضٍو من وما أيًضا. واجبي

صوُت عال ثم نفِسه. الوقِت يف بعض إىل بعضهم يتحدَّثون الطاولة عىل الجميع بدا
انتباههم. ضمان أجل من واقًفا ونهَض البقية. صوت فوق كروس

ينبغي بل يمكن ستينسون السيد كالم يف نقطًة ثمة أن أظن األسقف، «أيها وقال:
يُساند الشعب أن عىل ضماناٍت من لدينا ماذا قليًال؛ استيفاء أكثر بصورٍة نبحثها أن لنا
هوهينتزولرن من برلني يف ذاك الفرئان ُجحر تطهري عىل قادًرا سيكون وأنه فرايشتنر،
اإلطالق؟ األرضعىل وجه عىل عاشوا الذين السياسيِّني أبغُض األرستقراطيِّني، من وعشريته
فني؟» يا الضمانات تلك عن ماذا ممثلنا. هو فني ذلك. من تماًما واثقني نكون أن ينبغي
االشرتاكيِّ الشعور موجة عن خطاباته يف يتحدَّث ألسابيع فرايشتنر «كان فني: أجاب
يُبايعونه.» األمة نصَف أن لنا يؤكِّد إنه يُبالغ. وال نزيه، رجٌل إنه البالد. تجتاح التي الرائعة
هذا يف واحدة ضعف نقطُة ثمة كان إن فقط. واحد «رجل ل: تأمُّ يف ساندز ديفيد قال
الجانب ذلك يف فقط واحًدا رجًال أن فهي تماًما، بها أعرتف ألن استعداد عىل لسُت األمر
أكثَر هناك أن أسمَع أن وأحبُّ مجموعة. هنا نحن إنما بُرمتها. املسألة هذه يُدير َمن هو

اآلخر.» الجانب عىل واحد رجل من
هكذا للغاية قليلة أخبار بترسب السماح الغريب «من قائًال: ستينسون السيد أوضَح
رقابتهم، رصامة من الرغم فعىل هناك. االشرتاكيون يكتسبه الذي الزخم عن أملانيا من
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أن أصدِّق أن يمكنني ال محايدة. بلدان من يوم كلَّ تصلنا األملانية الصحف من نسٌخ فهناك
والسيد كروس السيد صديقينا مع وأتفُق فرايشتنر، يدَّعيه الذي التقدُّم قت حقَّ االشرتاكية
الخداع ك َرشَ يف يقع لم فرايشتنر أن من تماًما واثقني تكونوا أن ينبغي أنكم هنا ساندز

العنيف.» اإلجراء هذا تتخذوا أن قبل
أملانيا.» يف إخواننا يف بالثقة قانعون «نحن قائًال: فني ح رصَّ

نأخذ أن وأؤيُد ذلك. نفعل أن الحكمة من بأن مقتنًعا «لسُت قائًال: جوليان ل تدخَّ
األمر.» هذا يف للتفكري أخرى أياٍم بضعة

وعاجل.» فوري إجراءٍ اتخاذَ أؤيد إنني تأخري. أي ضد «وأنا اعرتاضشديد: فنييف قال
أن أفهم رأيي. يف ترسعنا وجه لكم أرشح أن يل «اسمحوا ة: جادَّ بنربة جوليان تابَع
السيد خالل من جَرت أملانيا يف االشرتاكي والحزب املجلس هذا بني بُرمتها التواصل عملية
اتصال أيَّ نتلقَّ لم لكننا أملانيا، يف معروفون آخرون اشرتاكيون يوجد وفرايشتنر. فني
يف التشكيك يف حال بأي مني رغبٍة دون هذا وأقول — ذلك عىل عالوة منهم. أي من مبارش
كهذا وقت ويف فإنني — منه يقني عىل أنا الذي الخطابات تلك نَسخ يف سكرترينا ِحرص

نسخ.» مجرِد سوى يشءٍ أي أَر لم أنني أتذكَّر أن إىل مضطرٌّ
حنقه. شدة من شاحبًا وكان فوره، من واقًفا فني نهَض

أو الخطابات تلك يف لُت عدَّ أنني إىل تُلمح أن «أتقصد قائًال: عاٍل بصوت وصاَح
رتها؟» زوَّ

اتخاذ يف نرشع أن وقبل نفسه، الوقت يف وأقرتُح يشء. أي إىل أمُلح «لم جوليان: أجاَب
األصلية.» الخطابات عىل االطالع يف ساعة نَقيضنصَف أن عنيفة، تدابريَ

ال نفيس عن ذلك. عىل يعرتض أن يُمكنه َمن هناك ليس منطقي. «هذا كروس: قال
املطبوعة.» القصاصات هذه تماًما أُحبِّذ

املصباح وهُج كان واقًفا. ستينسون السيد ونهَض برايت. إىل وهمَس فني التفت
إىل دلَف منذ العمر يف وتقدًما نحوًال ازداد وقد بدا املضطرب. وجهه عىل مسلًَّطا املبارش

الحجرة.
آخَر هذه كلماتي لتَُكن لكن يُضِعُفها. وال قوة ُحجتي يَزيد ال اآلن هنا «بقائي وقال:
الربقيات تلك أرسلتم لو بأنكم أومن إنني إنجليزي كرجل بروحي لكم أُقسم بكم. عهدي
بذلك فإنكم الحكومة، وضد ضدي ذاك وامُلهلك الشائن سالحكم استخدمتم إن أنكم الليلة،
بها والعار الخزي إلحاق ذنب ستتحملون كما ودمارها، البالد هذه خراب ذنب لون ستتحمَّ
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تتقبَّلوه. أن وأريدكم أيًضا، باآلتي وسأخربكم ذلك. عىل مثاًال روسيا وأمامكم تأكيد. بكل
َمن محتَمل موت إىل غًدا، ربما أو الليلة، يسريون الذين الرجال أولئك بني ِمن يوجد ال
أولئك إن إنجلرتا. رشف حساب عىل أجسادهم أو أرواحهم إنقاذ محاولة عىل سيشكركم
قوله يمكنني ما هناك ليس منتِقديكم. أشدَّ سيكونون املوت مشارف عىل هم الذين الرجال

ذلك.» من أكثر
الباب. إىل الوزراء رئيَس جوليان رافَق

نظرك، وجهة من يُقال أن يمكن ما بالتحديد قلت لقد ستينسون، «سيد قائًال: ح ورصَّ
بمعرفة املستقبل إىل تنظر إنك صواب! عىل منا َمن اللحظة، تلك يف حتى يعلم، وحده والرب
يُكنها التي الكراهية تُكن أيًضا، أنك كما جميًعا. نحن نجهلها التي األشياء من بالكثري تامة
نفيس وأنا الرجال. هؤالء يقرتحها التي الطرائق تجاه تماًما، طبيعي نحٍو عىل الساسة

اليشء.» بعَض عون مترسِّ بأنهم االعتقاد إىل أميُل
لقد كسيايس. أوردين يا الليلة إليكم آِت «لم صارمة: بنربة ستينسون السيد أجابه
ورشفها، لبالدك حبِّك باسم وأُناشدك اآلن. إليك أتحدَّث كما عادي، إنجليزي كرجٍل تحدَّثُت
ثمن. بأيِّ تأخريها عىل اعمل الربقيات. تلك أوِقف الرجال. هؤالء عىل تأثريك تستخدم أن
نزيًها، رجًال فرايشتنر يكون قد بُرمته. األمر هذا حياَل رشحه يتعذَّر خبيث يشءٌ ثَمة
أما فيهما. لالعتقاد الرجاُل أولئك سيق التي املكانة وال بالتأثري ال يتمتَّع ال إنه أُقسم لكنني

«… فني نيكوالس إىل بالنسبة
حديثه. ليُكمل ف تلهُّ يف جوليان وانتظره الحديث. عن الوزراء رئيس ف توقَّ هنا

لندن برج ِفناء يف ثانيًة ثالثني قضاءه أن «أعتقُد قائًال: تروٍّ يف حديثه األول فاختتم
كافيًا.» سيكون النور إىل ظهره موليًا

أصواُت كانت وحرية. اضطراب يف كرسيه إىل جوليان وعاَد الباب، عند الرجالن افرتَق
نكًدا يجلس كان الذي فني أما غضب. يف تتعاىل املجلس طاولة حول الجالسني الرجال
جوليان وجه يف عبَس فقد الطاولة، عن اليشء بعَض بعيًدا كرسيه وكان ذراعيه، وعاقًدا

بيشء. األسقف إىل همَس أن بعد جوليان تجاَه فوريل والتفَت مجلسه. يتخذ كان بينما
قد فرايشتنر مراسالت معظم من األصلية النسخ أن «يبدو قائًال: فوريل أعلن ثم

رت.» ُدمِّ
أن شأنها من بخطاباٍت سأحتفظ كنت ملاذا ال؟ «ولَِم شديد: انفعاٍل يف فني تساءل
أننا مثيل تعرفون جميًعا أنتم عليها؟ فيه يُعثر يوم أي يف عنقي حول املشنقة حبل تضَع

أخذناه.» منذ املكان عىل الرشطة تُغري أن نتوقع كنا
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رأى قد بعضكم أن شك ال لكن مؤخًرا، إليكم انضممُت «لقد قائًال: جوليان علَّق
األصلية؟» املراسالت

الِبنية، قويَّ قصريًا رجًال وكان الطاولة، من اآلخر الطرف من إيفانز توماس تحدَّث
ويلز. ساوث يف كبري نفوذ له وكان

البداية. منذ نا رسِّ أمنُي هو فني إن التلميحات. هذه أحب ال رصيًحا، أكون «لكي فقال:
وأنا فيه. نثق ال أو فيه نثُق أننا ا فإمَّ فيها. خاض َمن وهو املفاوضات، افتتح َمن هو وكان

فيه.» أثق
لكن َحِذرين، نكون ألن أدعو إنما فتى. يا ا محقٍّ لسَت إنك أقول ال «وأنا كروس: قال
التفاؤل.» يف قليًال مفرطني يكونون قد أنفَسهم األملان أصدقاءنا أن بفكرة أكثَر يتعلَّق األمر
لكم قدَّمتُها التي الحقائق كلَّ أن أمامكم بكلمتي «أتعهُد رشسة: بنربٍة فني فأعلن
من شعبوي بسالٍم لكم جئُت لقد طبيعته. كانت ما أيَّا عميل، اليوم اكتمل لقد حقيقية.
سترتاجعون فهل الحكومة. عىل السالم ذلك فرض بغرض املجلس هذا تشكَّل وقد أملانيا.
للسخرية مثرية شكوًكا يُثري عمل أي يف يوًما يشَق لم وأرستقراطيٍّا هاويًا كاِتبًا ألن اآلن؛
مليون أُمثِّل وأنا إليكم، يعود إنهائه وأمُر يل. أوكلتموه الذي العمل أتممُت لقد نزاهتي؟ حيال
فماذا وبقيتكم. وكروس وإيفانز ساندز ديفيد إىل بالنسبة األمر وكذلك العمال. من رجل
االشرتاكيني من صغرية مجموعة فوريل؟ ومايلز يشء! وال أحَد ال أوردين؟ جوليان يُمثِّل
أن إال األسبوعية! عظته مجرد األسقف؟ وسيدي النحل! ويُربُّون حدائقهم يف يعيشون
أضعنا لقد يفعلون. وبما بهم ذرًعا ِضقُت لقد وعرقلونا. علينا دخلوا َمن هم الدُّخالء أولئك
يرفع ذلك عىل يوافق َمن الغد. صباح من الثامنة يف الربقيات نُرسل أن أقرتح لكنني الليلة،

يده!»
يف حارضة يٍد كلُّ ارتفعت فقد طريقه. يف يشء كلَّ اكتسَح ا مضادٍّ هجوًما ذلك كان

الباب. نحو فني تقدَّم هنا وجوليان. وكروس وفوريل األسقف يد عدا الغرفة
بعضهم يتحدَّثون فسنرتكهم اآلخرون، أما رفاق. يا به القياُم علينا عمل «لدينا وقال:

شاءوا.» إذا الصباح، حتى بعض إىل
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بينهم. من انسلَّ قد أنه وجدا لكنهما األسقف عن وبحثا مًعا. املكان وفوريل جوليان غادر
اقرتاح عن مبَهمة فكرٌة فلديه سرتيت. دوانينج إىل ذهَب أنه «أعتقُد فوريل: قال

تسوية.»
هناك تكون أن يمكن «كيف يقول: تابَع ثم «تسوية!» قليًال: كئيبة بنربٍة جوليان كرَّر
أسبوًعا؛ مهلًة ستينسون نُعطي أن علينا كان أننا أعتقُد تأخري. هناك يكون قد تسوية! أيُّ

فرنسا.» إىل وفد وإرسال أمريكا مع للتواصل كاٍف وقٌت لديه ليكون
نخلق املنظِّرين، كجميع «نحن غليونه: إشعال ليُعيد ف توقَّ وقد نِكدة بنربة فوريل قال

ونرتاع.» نَجبُن الفعل، إىل األمر يصل وحني مذهلة. بسهولة عبثًا ر ونُدمِّ
األمر؟» هذا تخىش «هل رصاحًة: جوليان سأله

إننا ذلك. من واثٌق أنا النظرية، الناحية من صواب عىل نحن يخشاه؟ أال ألحٍد «وأنَّى
َمن هو والشعب . الربُّ إال يعلمه ال أمٍد إىل الحرب هذه فستمتدُّ للساسة، األمر تركنا إن
يزعجني الذي الوحيد اليشءُ الشعب. بيِد السالم يُعَقد أن املفرتض ومن ذلك. رضيبة يدفع
قد يكون أن يمكن هل صادق؟ فرايشتنر هل الصائبة. بالطريقة ذلك نفعل كنا إذا ما هو

به؟» تالعبت قد األملانية العموم رابطة تكون أن احتمال أيُّ هناك هل ُخِدع؟
لكنني أنملة، ِقيد فني يف أثق ال وأنا معه. تعاَمل الذي الوحيد هو «فني جوليان: قال

به.» وأومن فرايشتنر يف أثق
فرايشتنر وعود عن فني تقارير هل لكن كذلك، «وأنا قائًال: كالمه عىل فوريل صدَّق

تماًما؟» صادقة أتباعه قوة وعن
بُرمته.» األمر يف يل يروق ال الذي الجزء هو «هذا قائًال: جوليان اعرتَف
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قابل َمن هو كان فقد املسألة. لهذه الزاوية حجر هو العَملية، الناحية من فني، «إنَّ
رأيت هل فيه. أثق وال تماًما، فني أحب ال وأنا املفاوضات، هذه وبدأ أمسرتدام يف فرايشتنر
أفضل يف ستينسون كان صغري؟ نمٍس كنظرة عينَيه، جانب من ستينسون إىل نظر كيف

قبل.» من القدر بهذا به أُعجب لم أيًضا. حاالته
املبارشة كلماته كانت كما جأشه. برباطة احتفظ قد أنه شك «ال موافًقا: فوريل قال

أيًضا.» املوضوع ُصلب يف القليلة
القادم. األسبوع ذلك وقت سيحني للبالغة. مناسبًا املوقف يكن «لم جوليان: قال
أعتقُد بريك! إليدموند فرصة من لها يا املهنية. النقابات شمل يُفرِّق أن سيُحاول أنه أعتقد

الشديد.» البؤس بهذا شعوري من ب أتعجَّ لكنني ذلك، من بأس ال أنه
هذا يف آبواي واآلنسة واألسقف وأنت أنا وجودي أن «الواقع بقوله: فوريل إليه أرسَّ
يتعلَّق فحني باألفكار. بتزويده فقط نكتفَي أن علينا كان ما. حدٍّ إىل محلِّه غري يف املجلس
أننا ا حقٍّ نعتقد كنا إذا النهاية، ففي تتمرَّد. األخرى غرائزنا فإن العميل، بالجانب األمر
الرائع منطقنا من الكثريَ ننىس أن علينا أن فأظن الحرب، باستكمال عسكريٍّا أملانيا سنهزم

تستمر.» الحرب وندََع
يف اليوم رجالنا حياة إنها عادلة. مقايضة هذه تبدو ال «لكن متنهًدا: جوليان قال
الساسة. من آخَر جيل يِد عىل الحرية تلك تتبدَّد لم إن هذا القادمة، األجيال حرية مقابل

مايلز.» يا للغاية سيئٌ األمُر
بمعتقداتنا تمسكنا أعلنَّا لقد ف. ستتوقَّ الحرب أنَّ شاكرين لنكن «إذن فوريل: قال
ال املوقف هذا يف لكنني أيًضا، فيه أثق وال تماًما، مثلك يروق ال فني إن جوليان. يا وآرائنا
يكون أن يمكن ال أنه إىل باإلضافة امللتوية. الطرائق اتباع وراء يشء أيَّ يجني قد أنه أرى
عند فا توقَّ أن بعد أضاَف ثم املهمة.» الوحيدة الوثيقة هي وهذه السالم، رشوط زوَّر قد

النوم.» إىل واخلد ليلتك «طابت افرتقا: حيث الشارع ناصية
بينما لجوليان األمني الخادم سلوك يف للفضول مثري حدٍّ إىل مختلف يشءٌ ثمة كان
التفكري يف منهمك وهو حتى جوليان عن ذلك يخَف ولم وقبعته. سيده معطف يأخذ كان

املساء. ذلك أحداث يف
روبرت!» يا الليلة املزاج متعكِّر «تبدو معلًقا: جوليان قال

واللطف. الدماثة عليه يغلب ما عادة أسلوبه أن رغم فظَّة، شبه بنربٍة األخري أجاَب
سأترك أنني أُبلغك أن أريُد يكفي. مما أكثر بل سيدي، يا كذلك ألكوَن يكفي ما «لديَّ

أسبوع.» غضون يف العمل
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روبرت؟» يا الرشاب تُعاقر كنت «هل سيده: سأله
كآبة. يف الرجل ابتسم

الحال. يف أغادر أن سأُرسُّ لكنني سيدي، يا واليقظة االتِّزان غاية يف أنا «بل وأجاَب:
لِكَلينا.» أفضَل ذلك سيكون

هكذا؟» ضدي تنقلب جعلك الذي «ما ًا: متحريِّ جوليان سأله
ليلة املستشفى يف تُويف اآلن، فريد مات لقد . ولديَّ «حياة قال: إذ عنيًفا روبرت ردُّ كان

العسكري.» للكفاح بالتطوع أقنعتهم َمن وأنت أمس.
رقة. أكثَر نربته وصارت الحال، يف جوليان أسلوُب تغريَّ

يلتحقا لم ولو واجبهما. ولداك أدَّى لقد روبرت. يا ذلك عىل أحًدا تلوم أن الغباء «من
بعد.» فيما إجباريٍّا به سيلتحقان كانا فيه، التحقا الذي الوقت يف بالجيش

مجموعة تجاه «واجبهما يقول: أردَف ثم «واجبهما!» مكبوت: ازدراءٍ يف روبرت كرَّر
تستحقُّ ال بأكملها الحكومة إنَّ سيدي. يا عذًرا أستميحك املراوغني، الجبناء الساسة من

منهما!» واحد دماء
تُحاول أن بد ال روبرت، يا ولكن فريد. ملوت آسٌف «أنا تعاطف: يف جوليان قال

نفسك.» شتات وتستجمع
الرجل. تأوَّه

أُحاول أنا أوردين، «سيد واستطرد: نفيس!» شتاَت «أستجمع غاضبة: بنربة وقال
املساء. صحف قرأُت لقد ذلك. عيلَّ الصعب من لكن احرتامي، عىل أحافظ أن سيدي يا
فيسك. بول أنت إنك يل يقولون مول». «بال يف فيسك» «بول باسم ع موقَّ مقال وهناك

الوحشية.» الدموية وُعصبته األملاني اإلمرباطور مع السالم السالم، تؤيِّد أنك ويبدو
ممكن.» وقت أقرِب يف معينة لرشوط وفًقا السالم أؤيد «بل قائًال: جوليان أقرَّ

وأردف: جميًعا!» ُخنتنا … النقطة هذه يف ُخنتنا «لقد وعنف: رشاسة يف روبرت قال
كان بكلمتهم. سيوفون رجاٍل أجل من يُحاربون بأنهم اعتقاٍد عىل وهما ولداي مات «لقد
الذين أولئك أن يعتقدان وهما سعيَدين، ماتا لقد بها. نفوز حتى الحرب تستمرَّ أن يجب
املقال ذلك يف باألحياء كثريًا الشفقة أخذَتك لقد بكلمتهم. سيلتزمون إنجلرتا باسم ثوا تحدَّ
بُصلبانها األجداث وحشة يف فكَّرت هل لتكتبه؟ جلست حني املوتى يف فكَّرَت فهل سيدي. يا
روثهم.» ركام عىل يظلون األرشار أولئك ندَع أن بارد بدٍم تقرتح أنت فرنسا؟ يف البيضاء
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إىل رسيًعا تتجه الحرب إنَّ روبرت. يا للغاية كبرية مسألٌة «هذه قائًال: جوليان ذكَّره
الطرفني.» لكال املتبادل االستنزاف من مرحلٍة

الرياح. أدراَج الرجل لدى تحفظ كلُّ ذهَب هنا
تَرِفكم إىل الرجوع تريدون األغنياء أيها «أنتم واستطرد: «ُهراء!» غاضبًا: ردُّه جاء إذ
بضعة لديها وأمريكا كذلك؟ أليس الرجال، من آَخرين ماليني بضعة لدينا أخرى. مرًة

آخرين؟» ماليني
والذًعا، عنيًفا روبرت يا تكبَّدتَها التي َخسارتك جعَلتك «لقد رقيقة: بنربة سيده قال
قراٍر إىل لون يتوصَّ األمر هذا يف فكَّروا الذين أولئك تدَع أن ينبغي تماًما. طبيعيٌّ وهذا

العالم.» رجال عىل الحفاظ ينبغي معينة، مرحلة فبعد بشأنه.
ما شاكلة عىل كالم ذلك؛ من أكثَر وليس ق، منمَّ كالم مجرَد سيدي يا يل هذا «يبدو
حني يكفي بما وجلية رصيحة الكلمات كانت باًال. أحٌد إليه يُلقي وال املقاالت يف يُطبَع
القتال ندع ولن األملانية العسكرية الروح لسحق ذاهبني كنا الحرب. هذه يف للقتال خرجنا
كان عليهم. والحفاظ الرجال ماليني صون عن شيئًا أحٌد يقل لم حينها ذلك. نُحقق حتى

الثمن.» كان أيٍّا النهاية، حتى الحرَب نخوض أن املقرَّر
للحرب!» مناهًضا مىض فيما كنت «لقد

رجل كلُّ «كان أردَف: ثم للحرب!» «مناهًضا شديد: انفعاٍل يف الكلمة الرجُل كرَّر
اندلعت.» حني للحرب مناهًضا عاقٍل

ذلك.» إنكار يمكنك ال علينا. مفروضًة كانت الحرب «لكن إياه: مذكًِّرا جوليان قال
الذي َمن لكن بالفعل، علينا الحرُب ُفِرضت لقد سيدي. يا ذلك إنكاَر يريد أحَد «ال
ساستنا املنرصمة! عاًما العرشين مدى عىل نة املتعفِّ حكومتنا إنها رضورة؟ منها جعل
ألنفسنا نَّا أمَّ أننا لو مهمتهم! يُتموا أن قبل جوليان سيد يا بالسالم اآلن يُثرثرون الذين
بَحثنا لقد ال! قطًعا األساس؟ من ستندلع كانت الحرب أن أتظنُّ مستعدِّين، وكنا الحماية
مستعمرًة فسنكون اآلن، السالم عَقدنا وإن األَمرَّين. منها نُعاني نحن وها املتاعب، عن
وإىل وإليك ستينسون السيد إىل يعود ذلك يف والفضُل عاًما، عرشين غضون يف أملانية
ذلك، وبعد عليه. يُعتدى من يأتَي حتى للحرب مناهًضا يكون أن للمرء يمكن بقيتهم.
أن قبل سيدي يا الليلة لك به أقوم أن يمكن آخر يشءٌ هناك هل أخرى. صفٌة عليه تنطبق

أغادر؟»
فريد.» حيال باألسف أشعر لك. شكًرا يشء، «ال
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الرجل. غادر أن الِفراشفوَر إىل وذهب مالبسه من فتحلَّل شديد، بإنهاٍك جوليان شعر
وراَح رسيره يف جوليان انتصَب منزعًجا. فجأًة استيقظ حني بالفعل النوم إىل خلد قد كان
يف يرتدَّد األمامي الباب جرس صوت كان يتكرَّر، أزعجه الذي الصوت كان السمع. يُرهف
تجاوزت قد بالكاد الساعة كانت ساعته. يف جوليان نظر متواصل. نحٍو عىل لكن خفوت
هذه وتذكَّر أخرى، مرة الجرس دقَّ للزيارة. ا جدٍّ متأخًرا كان الوقت لكن الليل، منتصف
مبذله ولفَّ خفيه يف قدمه جوليان دسَّ الشقة. يف وحيٌد وأنه املنزل، خارج روبرت أن املرَة

األمامي. الباب نحو واتجه جسده حول
من رسوًال يكون ربما هذا أن جوليان ذهن يف تدور التي الوحيدة الفكرة كانت

أمامه. كاثرين وجد أنه دهشته أثار وما املجلس.
الجلوس.» حجرة إىل وتعاَل الباب، «أغِلق رجاء: يف كاثرين قالت

معقوَد يزال ال وكان قالت، ملا وامتثل إياه متجاوزًة الداخل إىل كاثرين اندفعت
ملالبسه واعية غريَ نفسها كاثرين بَدت املفاجئ. استيقاظه صدمة ومن املفاجأة من اللسان
صوف من طويًال معطًفا ترتدي كانت زيارتها. وغرابة بالوقت عابئة وغري املعتادة، غرِي
يُخفي كان رأسها حول قصريًا وحجابًا قدمها، حتى رأسها من يُغطيها كان الشنشيلة
قد جلًال َخْطبًا أنَّ جوليان أدرَك حجابها، عنها كاثرين رفَعت إن وما جزئيٍّا. مالمحها
نربة أما طبيعية. غري بصورة منتفختنَي وعيناها شاحب، عاجي بلوٍن وجنتاها كانت وقع.

مكبوت. بانفعاٍل ُمفَعمة لكنها هادئًة فكانت صوتها
طلبًا إليك أتيُت وقد للغش! تعرَّضنا … جوليان يا ُخِدعنا «لقد قائلة: صاحت

بالفعل؟» الربقيات أُرِسلت هل للمساعدة.
الغد.» صباح من الثامنة يف «سُرتَسل أجابها:

إرسالها!» ملنع بعُد يَُفت لم الوقت أن للرب «حمًدا
شديد. ارتياب يف لحظًة إليها جوليان نظر

لقد ذلك؟ يمكننا كيف «لكن وأردَف: إرسالها؟» «نمنع متسائًال: كلمتها جوليان كرَّر
الحرب.» ستينسون أعلن

بُرمته األمر «إن أردفت: ثم ذلك!» عىل للرب «حمًدا مرتعش: بصوت كاثرين صاحت
مخيالتهم. يف إال قوتهم يف زيادة يشَهدوا لم األملاَن االشرتاكيني إن جوليان. يا ملعونة مؤامرٌة
لعبة مجرد فرايشتنر كان وخداًعا. مكًرا الحرب هذه خطط أكثر هذه تماًما. عاجزون إنهم
وعند فني. نيكوالس مع والتواصل املقرتحات هذه إرسال عىل حثُّوه لقد العسكر. يد يف
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السالم إن منها. ل والتنصُّ الثالثة التوقيعات تلك إنكار سيتم املفاوضات، وبدء الهدنة إعالن
كارثة أحدثنا قد نحن سنكون األثناء تلك ويف إمالئهم، من هو إنما فرضه يريدون الذين

وخصومة.» شقاٍق يف سيكونون الحلفاء فكل مطلًقا. أخرى مرة الحرب تبدأ ولن هنا.
ذلك؟» اكتشفِت «كيف الهثًا: جوليان قال

الدبلومايس السلك يف مرموقة مكانة يحتل إنه إنجلرتا. يف الكبار أملانيا أصدقاء أحد «من
لقد هذا. يف يساعد وكان الحرب. بداية منذ أملانيا لصالح يعمل لكنه محايدة، لدولة ل…
ويعتقد أيًضا. الكواليس خلف من أعمل أنني ويعتقد فني، نيكوالس مع مرات عدة رآني
إن تأكيد. بكل كالمه عىل التعويل ويمكن أملانيا. لصالح أعمل وأنني الحقيقة، أعرف أنني

الحقيقة.» عني هي بها أُخربَك كلمة كل
فني؟» عن «ماذا الهثًا: جوليان تساءل

خالل أملانيا أموال من جنيه ألف مائة عىل فني نيكوالس حصل «لقد كاثرين: فأجابته
خطابات كانت األرض. هذه وجه عىل الخونة أقذر من واحٌد إنه املنرصمة. القليلة األشهر
أملاني، حصن يف أسابيع ستة منذ مسجوٌن لكنه يكفي، بما فيها موثوًقا األوىل فرايشتنر

بذلك.» دراية عىل وفني
سنواجه أننا «تذكَّري واستطرد: ذلك؟» عىل دليل أيُّ لديِك «هل جوليان: سألها

للمعركة.» تماًما مستعدون وهم املجلس،
الرجل هذا كان لقد لإلدانة. يكفي لكنه مبارش غري دليٌل لديَّ «أجل، قائلًة: أجابته
سلَّمني وقد أملانيا. يف يل معارَف من عني نيابًة ويتسلمها رسائَل يرسل األحيان بعض يف
صفحتني أول جريولدبرج. الجنرال باسم تعرفه أنت بعيد. من يل قريب من رسالًة الليلَة
ما «اقرأ الرسالة: جوليان تُعطي وهي أضافت ثم شخصية.» بأموٍر يتعلقان الرسالة من

نهايتها.» قرب يقول
إليها. أشارت أسطر بضعة وقرأ املصباح جوليان أضاء

يف صادمة أخباًرا تلقيت ما إذا القلق يُصيبنَّك ال العزيزة، عمي ابنة يا باملناسبة
أُِخذَت لقد َعبَثي. سالٍم عىل لدينا الكبار الثالثة موافقة عن القادمة القليلة األسابيع غضون
التوقيعات تلك من لوا يتَنصَّ أن نيتهم ويف الِجد، محمل عىل نأخذها ال وثيقة عىل توقيعاتهم
سالًما سيكون السالم، وقت يحنُي حني صدِّقيني، كثريًا. إليه نتطلع حدث وقوع بمجرد

والخداع. بالحيلة منا أُِخذ ما وسنستعيد بالسيف، اكتسبناه بما سنحتفظ لنا. مجيًدا
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عَرش االثنَي الرجال أحد إنه القيرص. إىل املقرَّبني أحد هو الرجل «ذلك كاثرين: قالت
البارون إنه برفقته. الليلة أمضيُت الذي الرجل باسم سأخربك واآلن أملانيا. يف الحديديِّني
عىل بحوزته الخطاُب هذا كان الحقيقة. أخربني وقد باألمر يعرف إنه صدِّقني، هيلمان.
جسيم. لخطٍر سيُعرِّضني تسليمها أن يعتقد كان أنه برصاحٍة أخربني إذ أسبوعني، مدى

رأيه.» غريَّ والليلَة
غضبًا. تستعران وعيناه ُمطبقتنَي قبضتاه وكانت لربهة، واجًما جوليان وقَف

معطفها. أزرار وفكَّت وثري كريسٍّ يف بنفسها كاثرين ألقت
بعَض أو فضلك من املاء بعَض «أعطني وأضافت: متعبة!» أنا «أوه، متأوِّهة: وقالت

النبيذ.»
صمٍت يف جلسا رشبته أن وبعد املائدة، نضد يف الهوك نبيذ من شيئًا جوليان وجَد
جوليان شقة كانت خفتَت. قد الخارج يف الشارع أصوات كانت دقائق. بضَع مضطرب

املوقف. جوليان أدرَك وفجأًة تامة. ُعزلة يف وكانا البناية، يف األعىل الشقة هي
أوًال.» ثيابي أرتدَي أن عيلَّ «ربما للمألوف: مضحكة عودة يف مقرتًحا فقال

عادت وقد كالهما بدا وللحظٍة مرة. ألول املناسب غريَ لباسه ترى وكأنها إليه نظَرت
أخرى. مرة الواقع أرض تطأ أقدامهما

هذه مثل يف هنا إىل آتَي لكي مجنونًة نظرك يف أبدو أنني «أعتقد كاثرين: فقالت
األمور.» تلك يف يُفكِّر ال ما بطريقٍة املرء لكنَّ الساعة.

أهمية.» أي لها فليس تماًما. محقة «أنت قائًال: الرأي وافقها
وعالقتهما بمفرديهما، ووجودهما فيه، كانا الذي للصمت إدراٌك اجتاحهما فجأًة ثم
الذي الكبري العبء ذلك أن كاثرين شعرت وللحظة ببعض. بعضهما الغامضة الغريبة
للعامة، قائًدا جوليان يَُعد لم أبسط. عالٍم إىل عادت كاهلها. عن سقط قد تحمله كانت
استحوذ الذي الرجل ذلك كان بل عقيدتها. رسوَل وال ذاك، الالمَع االجتماع عاِلم يعد لم
ُهِرعت الذي الرجل ذلك املاضية، القليلة األسابيع خالل للدهشة مثري حدٍّ إىل أفكارها عىل
إصالح بمهمة إليه تعهد بأن تماًما مقتنعة كانت الذي وحمايته، مساعدته طالبًة إليه
يشء، كلَّ سئمت قد أنها فجأة وشعرت إليه، تنظر كاثرين راحت الفادح. الخطأ ذلك
الذي الهدوء أن لها بدا ما. مكاٍن يف وتسرتيح العاصفة عن بعيًدا تتسلل أن تريد وأنها
أكثَر عيناها وصارت املتوترة، قسماتها فاسرتخت َروعها. من يُهدئان وحضوره يكتنفهما

امتنان. يف إليه وابتسمت رقة.
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كلَّ إن اآلن! معك لكوني سعيدة أنا كم لك أصَف أن يمكنني ال «أوه، قائلة: صاحت
لكن للغاية، سخيٌف هذا أن أعرُف — أتُماِنع للغاية. مريًعا يبدو الخارجي العالم يف يشءٍ
تُمِسَك أن أتمانع — كذلك؟ أليس الرجل، قوة مثِل يف تكون أن للمرأة يمكن ال النهاية يف
إليك، أتيُت وحني مريعة، بأمسية مررُت لقد تام. هدوءٍ يف بجواري تظلَّ وأن قليًال بيدي

صحيح؟» تُمانع، ال أنت االنفجار. وشك عىل رأيس كأن أشعر كنت
به، واعيًا كان باالمتعاض، شعوٌر يُراوده كان نحوها. يميل كان بينما جوليان ابتسم
لكن بها، نفسها أوكلت التي املهمة تجاه يتزعزع ال الذي والئها من ما، بقدٍر منه ويخجل
الصباح ذلك يف قبََّلها ملاذا فجأًة جوليان أدرَك اللحظة. تلك تالىشيف قد االمتعاضكان هذا
وكأنها باإلثارة املفعمة األيام هذه يف بَدت النشوة من مبهمة لحظة يف األهوار، عند املشمس
وقبَّل نحوها ومال يديه يف يَديها ِكلتا جوليان أخذ أخرى. حياٍة وإىل آخر عالم إىل تنتمي

شفتَيها.
غضوِن يف نسينا أننا أظنُّ إيلَّ. أتيِت ألنِك السعادة غاية يف أنا كاثرين، «عزيزتي قال: ثم
مخطوبان، النهاية يف فنحن ذلك؛ يُساعدنا وقد بًرشا، نكون أن املاضية القليلة األيام تلك

تعلمني!» كما
فقط.» إنقاذي أجل من كانت الخطبة تلك «لكن قائلة: فهمَست

إنقاذي.» أجل من اآلن لكنها األمر، بداية يف «ربما قائًال: جوليان أقرَّ
أنثويًة منه مقرتبة تنسلُّ وهي أطلَقتها التي الخفيفة واالطمئنان االرتياح تنهيدة كانت
رغبٍة غري عىل كاثرين ابتعدت ثم ورائع. هادئ صمٍت يف بينهما اللحظات مرَّت بامتياز.

تُطوقانها. اللتني الحاميتنَي ذراعيه بني من منها
لكن هنا، لكوني للغاية سعيدٌة وأنا اآلن، للغاية لطيًفا تبدو أنت «عزيزي، وقالت:

ضخمة.» ة مهمَّ أمامنا
سنجدهم عزيزتي. يا قليلة دقائَق انتظريني ة. محقَّ «أنِت جلسته: يف يعتدل وهو فقال
قليًال واسرتيحي عينيِك أغلقي الليل. طواَل مفتوًحا املكان سيكون ويستمنسرت؛ يف جميًعا

غائب.» أنا فيما
الطريق ويف الخارج، يف السيارة كثريًا. تَِغب ال لكن مسرتيحة، «أنا رقيقة: بنربة أجابته

فني.» نيكوالس عن باملزيد سأخربك هناك إىل
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تلك يف أُزيَحت قد العديدة ويستمنسرت بنايات نوافذ عىل بإحكاٍم املسدلة الستائر أنَّ لو
رجًال ِعرشون ثمة كان بالحركة. تعجُّ نحٍل كخليَّة املكان لبَدا الباكر، الصباح ويف الليلة
يف والبعض ارتياب، يف عمله يؤدِّي كان بعضهم مختلفة. غرفًة عرشين يف بكدٍّ يعملون
واضح. حقيقي ندٍم يف منهم اثنان أو وواحد وابتهاج، رسور يف اآلخر والبعض رعب،
جرى التي الربقيات قنبلة ستتبع التي املطوَّلة، الرسمية األوامر كانت أصابعهم بنان تحت
ِبضع غضون يف إنجلرتا يف الصناعية املجاالت يف شلٍل إحداث بصدد بالفعل، إعدادها
عىل الحركة عن قطاراتها وستتوقف موانيها، يف ساكنًة سفنها ستبقى حيث ساعات،
كان العمال. من مصانعها وتخلو مسابكها، نريان وتربد مناجمها، وستصمت ُقضبانها،
كان ِعَظمه. ومدى به يقوم الذي العمل وبرهبة باإلثارة، يشعر وخياًال أفًقا أضيقهم حتى
منه املرجوَّة نتائُجه وبَدت للغاية ومنطقيٍّا رائًعا يبدو مخيالتهم، ويف الورق عىل األمر،
السطح. إىل عنوة طريقها وتشق أذهانهم تقتحم أخرى أفكاٌر هناك صارت واآلن أكيدة.
الفعل؟ هذا إىل العالم أنحاء كل يف اإلنجليز سينظر كيف أسماءهم؟ التاريُخ سيَذُكر كيف
إىل عابرة شكوًكا هذه كانت ربما ًرا؟ ومدمِّ زائًفا رسابًا أم فعًال، الحقيقة يتِّبعون أكانوا
هيئة يف متنكرة الليل منتصف يف الكادحني أولئك من شخص من ألكثَر تجلَّت لكنها زوال،

العزائم. يُثِبط كئيب داخيل هاجٍس
التوقف يستحق األمر أن منهم أيٌّ يَر لم لكن بالخارج. ف تتوقَّ سيارة الجميُع سمَع
غضون يف ولكن ذاك. الليل زائُر يكون َمن ويرى الخارج إىل ينظر لكي يكفي بما عمله عن
كانا الذي — واألسقف كاثرين ومعه جوليان كان أعمالهم. فت توقَّ للغاية، قصري وقٍت
قصرية. رسالة ويُرددون أخرى إىل حجرٍة من يتنقلون — طريقهما يف عليه عرَّجا قد
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واجهوه احتجاج أول وكان املجلس. اجتماعات قاعة إىل الذَّهاب يف مشكلًة منهم أيٌّ يُثِر لم
نيكوالس أن يبدو كان النهاية. حتى تركها دوا تعمَّ وقد دخلوها، حجرة آِخر من صادًرا
ذراعيه عىل يستنُد وذقنه مكتبه أمام جالًسا كان فقد قطعه. أو عمله من انتهى قد فني
بُعد عىل كريسوثري يف تكاسٍل يف جالًسا فكان برايت أما سيجارة. شفتَيه وبني املعقودتني،
أيٍّا بينهما، الدائُر الحديث وكان بعض، من بعضهما قريبنَي رأساهما كان منه. أقدام ِبضع
ابتعدا إذ الباب؛ عىل جوليان َطرق يسمَعا لم أنهما يبدو كان َهمًسا. يُدار موضوعه، كان
فني وجه تعابريُ وانقسمت الباب. ُفِتح حني متآِمران وكأنهما إجفال بعضيف عن بعضهما

فيهم. يُحدِّق كان بينما والُخبث الخوف بني
الَخْطب؟» «ما واستطرَد: هنا؟» تفعلون «ماذا قائًال: تساءَل

الباب. جوليان أغلَق
وطلبنا املفوَّضني من فرد كل عىل عرَّْجنا لقد جلل. َخطب «هناك باقتضاب: وأجاب

الحال؟» يف هناك إىل وبرايت أنت تأتي فَهال املجلس. اجتماعات قاعة يف التجمع منهم
ثواٍن. لبضع صامتًا وظلَّ زائريه بني ببرصه فني ل تنقَّ

كذلك؟» أليس ى، «ستتنحَّ خبث: يف وتساءل
بها.» إخطاركم نريد املعلومات بعُض «لدينا جوليان: قال

وكان املكتب. عىل يتدىل كان الذي الكهربائي املصباح ظل عن مبتعًدا فجأًة فني تحرَّك
طبيعته. غري وعىل مضطربًا صوتُه

قراراِتنا. اتخذنا لقد أخرى. معلوماٍت أي يف النظر يمكننا «ال صارمة: فظَّة بنربة وقال
كنت مجلسنا. يف غرباء هناك يكون حني يحدث يشءٍ أسوأ هذا فيها. يؤثِّر أن يمكن يشءَ ال

الحاسمة.» اللحظة تأتي حني األمر تُواجهوا لن أنكم من واثًقا
من سيكون أنه فأعتقُد األمر، هذا يف شخصية بصورة معنيٌّ أنَك «بما جوليان: قال

الباقني.» مع جئَت لو األفضل
يتعلق فيما أما به. أقوم عمٌل لديَّ الغرفة. هذه أبرَح «لن إرصار: يف معلنًا فني قال
وشأني.» وتركتني يَعنيك ال فيما تتدخل لم إن لك شاكًرا فسأكون ستقول، بما معنيٍّا بكوني
تنضمَّ بأن فني سيد يا نصيحتي لك أُقدِّم أن «أود قائًال: الحديث يف األسقفُّ ل تدخَّ

املجلس.» اجتماعات قاعة يف الحال يف إلينا
صوته نربة وكانت األمام، إىل فني وماَل بالفعل. الغرفَة غادرا قد وكاثرين جوليان كان

ة. متغريِّ
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هذان يريد «هل وأضاَف: األسقف؟» أيها ذلك معنى «ما : أجشَّ بصوٍت تساءل إذ
الرتاجع؟» االثنان

الجميع.» أمام لنقوله جئنا ما نقول أن «ينبغي األسقف: أجابه
رسيعة. نظراٍت وبرايت فني وتبادل انرصف. ثم

ذلك؟» من تفهم «ماذا فني: سأله
للمنظِّرين تبٍّا ُمنظِّران. إنهما األمر. يف ما كل هذا رأيهما، ا غريَّ «لقد برايت: غمغم
الليل أمضت فقد الفتاة، عن أما إال. ليس فرقعتها أجل من فقاعاٍت يُطلقون إنهم جميًعا!

نعرف.» كما الحفالت، يف كلَّه
بنا.» هيا أحمق. كنُت محق. «أنت قائًال: فني أقرَّ

فقد مهامهم. من قليلة لدقائق ولو بالهروب سعداءَ يبدون املفوَّضني من الكثريُ كان
معظمهم وكان الشوكوالتة. مرشوب أو القهوة من بكوب الحجرة منهم اثنان أو واحد دخل
مِرح. تعليق إطالَق األخري حاول وعبثًا الغرفة. دخل من آخر فكانا وبرايت فني أما يُدخن.
األمر كان «إذا وأردَف: املرطبات؟» تناول أجل من اسرتاحة «أهذه قائًال: فتساءل

معكم.» فأنا كذلك،
لذلك. فني وذُِهل منتظًرا. منه بالقرب يقُف كان حيث الباب جوليان أوصد

الجحيم؟» بحق ذلك فعلَت «ملاذا متسائًال: وقال
أحد.» يُقاطعنا أن نريد ال احرتازي. إجراءٍ «مجرد

ووضع هناك، ووقَف الطاولة نهاية عند صغرية شاغرة مساحة نحَو جوليان اتجه
كاثرين، أما يُصيل. وكأنه العينني ُمسبل بجواره األسقف وظلَّ الكرايس. أحد ظهر عىل يَديه
بعد التوتر، من جوٌّ الغرفة عىل خيَّم هنا باتجاهها. كروس دفعه الذي الكريس عىل فجلست

إال. ليس الرتقب عليه يُخيم األمر بادئ يف كان أن
األهمية. بالَغ قراًرا اتَّخذتم ساعات بضع قبل «أصدقائي، قائًال: حديثه جوليان استهلَّ
وقعنا أننا كثريًا أخىش ألنني للقائكم؛ أتيُت وقد تنفيذه. أجل من تعملون اآلن جميًعا وأنتم

شائنة.» ومؤامرة زائفة لتقاريَر ضحايا
حقيقتك.» هذه الرتاجع، تريد «أنت وأضاَف: «ُهراء!» ساخًرا: فني قال

كافيًا وقتًا هناك أنَّ اإللهية العناية تشكر أن لك األفضل «من رصامة: يف جوليان ردَّ
فني، سيد يا واآلن وطنك. ألمِر ذرة مثقال تكرتث كنَت إن هذا أيًضا، أنت لترتاجَع لك
مع مستمرٍّ تواصل عىل كنت بأنك االعتقاد إىل املساء هذا هتَنا وجَّ لقد سؤاًال. عليك سأطرح
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آخَر معه تواصلَت فمتى منها. التخلص جرى قد بينكما الخطابات كل أن رغم فرايشتنر،
الشخيص؟» الصعيد عىل أقِصُد مرة،

املايض.» قبل واألسبوع املايض، «األسبوع ُجرأة: يف فني أجاَب
الخطابات؟» تلك من تخلَّصت «وقد

إعدامي؟» يف سيتسبَّب بيشءٍ أحتفظ فلم فعلت! «بالطبع
التي السالم مقرتحات عدا فرايشتنر، من خطابات أيَّ لنا تُقدِّم أن يمكنك ال «إذن

املنرصم؟» الشهر لنقل … غضون يف ُكِتبت
حقٍّ «وبأي وأضاَف: السماء؟» بحق إليه ترمي الذي «ما شديد: انفعاٍل يف فني تساءل

وتستجوبني؟» هكذا تقف
بالكاذب. وجهك يف أنعتَك ألن مستعدٌّ أنني «بحق صارمة: جادة بنربٍة جوليان قال
رميًا وسيُعَدم أملاني ِحصن يف اآلن مسجون فرايشتنر أن تماًما مؤكَّدة معلوماٌت لدينا

األسبوع.» هذا انقضاء قبل بالرصاص
يف حديثه جوليان وتابَع واجًما. نفسه فني كان تصديق. عدم بل ذعر، همهماُت َرست

حماسة.
السليم، القراَر اتخذنا أننا يبدو إلينا، ُقدِّمت التي الوقائع ومن الورق عىل «أصدقائي،
يعني ال وَرشفها وتوقيعاتها أملانيا كلمة إن ييل. ما اعتبارنا يف نضَع أن لنا ينبغي كان لكن
تتعطَّش نجاحاتها، كل من الرغم عىل أملانيا، إن مصالحها. مع ذلك يتعارُض حني الكثري
لكن عليها، للحصول بادرت وقد إليها. بالنسبة الخالَص الهدنة هذه وستُشكِّل السالم. إىل
أنها أملانيا زعَمت لقد خبيثة. مؤامرة طريق عن بل نعتقد، جَعلونا كما نزيه نحٍو عىل ليس
رغبتهم األملان عموم رابطة أعضاء وزَعم السالم. إحالل يف نوابها مجلس برغبات انبهرت
مواصلة عىل فرايشتنر عوا شجَّ لقد كاذبة! املزاعم تلك وكلُّ االشرتاكيِّني. إىل االنصياع يف

فني.» بشأن واثًقا لست لكنني يكفي. بما أمينًا فرايشتنر وكان فني. مع مفاوضاته
يف مواجهته يف جوليان فوقَف سباب. صيحُة شفتَيه بني من وانطلقت واقًفا فني هبَّ

محتدًما. الغرفة جوُّ صار اللحظة تلك ويف ثبات.
مني يريدون هنا الجميع أن أعرُف قوله. أريد ما «سأُنهي قائًال: حديثه جوليان وتابَع
عثرنا آبواي، اآلنسة وبفضل سواها، يشءَ وال الحقيقة عن لنبحَث هنا جميًعا نحن ذلك.
ما الورق، عىل للغاية جيدًة تبدو التي تلك، السالم مقرتحات إنَّ املصادفة. بمحض عليها
أقول منها. التنصُل ليتمَّ التوقيعات تلك أُضيَفت وقد تُنَقض. لكي ُقدِّمت لقد ك. َرشَ إال هي
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تلك خالل منه واحًدا خطابًا تسلَّم فني أن وأنكُر أسابيع، بضعة منذ مسجوٌن فرايشتنر إن
كاذب.» أنه وأُكرِّر منها. تخلَّص لكنه منه خطاباٍت تلقى أنه فني يؤكِّد بينما املدة.

أيها ذلك حيال لتقوَل لديك ماذا فني، يا واآلن ورصيح. واضح كالٌم «هذا كروس: قال
الفتى؟»

أقرَب كان لكنه َغضبًا، كان ربما بتعبرٍي وجهه قسماُت والتوت األمام، إىل فني اتَّكأ
الخوف. إىل كثريًا

بأي أبًدا أحتفُظ ال «أنا وأردف: تراجعه!» من جزءًا إال ليس «هذا قائًال: صاَح ثم
منه، يتها تلقَّ التي األوىل الخطابات أما قبل. من بذلك أخربتُكم وقد فرايشتنر. من مراسالٍت
خطاباٍت من منه تسلَّمت ما وكلُّ الحني، ذلك ومنذ مًعا. وتداَولناها عليكم، عرضتُها فقد

منها.» تخلصُت وقد ُودِّية كانت
حديثه. جوليان وتابَع تشكيك. همهمُة َرست

واآلن له. أُوجهه اتهام أول من ساحته تربئة عىل قادر غري فني السيد «أترون، وقال:
مدرسة يف مدرًِّسا حياته بدأ فني السيد أن أظنُّ التايل. االتهام هذا بشأِن لديه ما لنسمع
رشكات من لرشكة مديًرا أصبح ثَمَّ وِمن باالحرتام. وجديرٌة رائعة وظيفة وهي أبرشية،
املهنة بفضل صعَد ثم الُعمالية. بالحركات اهتمامه يف وَرشَع املدينة، يف الخشب تجار
هل كثريًا. مجزية أنها أظن ال لكنني ممتازة، ِمهنية مسريٌة الحايل؛ وضعه إىل وجدارته

األسبوع؟» يف جنيهات عرشة إىل يصل راتبًا اآلن يتقاىض إنه نقول أن يمكن
الجحيم؟» بحق بهذا شأنك «ما قائًال: امُلستَفزُّ الرجل صاَح

عىل تُطِلعنا هال بعينه. سؤاًال اآلن سأطرح ألنني جميًعا؛ وشأننا «شأني جوليان: ردَّ
البنكي؟» حسابك دفرت

السؤال. يسمع لم بأنه وتظاهَر لحظة. كرسيه يف فني تمايَل
ماذا؟» عىل «أُطلِعكم قائًال: وتلعثَم

أملانيا من لك دفعٍة آخر تتسلَّم لم أنك بما البنكي. حسابك «دفرت هدوء: يف جوليان كرَّر
أو والسندات األسهم تشرتَي لكي بالوقت بعُد تحَظ لم أنك األرجح فعىل األسبوع، هذا إال
ثالثني بنحِو يُقدَّر رصيًدا فيه سنجُد أننا أظن فإنني ولذا ميولُك. تقودك حيثما العقارات

لندن.» يف هنا أملاني عميٌل لك سدَّدها دفعة آِخر وهي جنيه، ألف
قويٍّا دفاًعا نفسه عن يُدافع أن وشك عىل رجل مظهَر مظهُره كان واقًفا. فني هبَّ
شفتاه. والتوت إليه النظر معه يُطاق ال حدٍّ إىل بشًعا وجهه وصار ترنَّح فجأًة ثم ًال. مفصَّ
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ك!» بتوعُّ أشعر الرباندي! أحدكم يل ليحرض «براندي! قائًال: وصاَح
ومالت الحائط، قبالة موضوًعا كان مقعد إىل فحملوه األرض. عىل فجأًة سقَط ثم
من ُمنبهاٍت له يصبُّون وراحوا قميصه ياقة فأرَخوا يتأوَّه. ممدًدا الرجل كان فوقه. كاثرين
جوليان فعاَد أخرى. مرة يتأوَّه بدأ ثم الوقت. لبعض صامتًا وظلَّ ليستفيق. أسنانه بني

الطاولة. إىل
فرد كل شأن شأني يل؛ فاجعًة يُمثِّل األمر هذا «صدِّقوني، ورصامة: جديٍة يف وقال
نذكر لن الذين أولئك «عدا وأضاَف: األريكة نحو التفَت ثم «… عدا جميًعا أنكم أعتقُد هنا.
مزِّقوا له. نكرتث أالَّ علينا أنا. فعلُت كما ونزاهة، بصدق األمر هذا يف مَضيتم أسماءهم،
اآلن األمر هذا حقيقة أرى إنني الحال. يف ستينسون للقاء بالذَّهاب يل ولتأذنوا برقياتكم.
ال حتى قوتها؛ كلَّ نسلبها حتى تركع، حتى أملانيا مع لنا سالَم ال قبل. من أَرها لم كما
أن لنتذكَّر ُكرماء. لنكن اللحظة، تلك تأتي وحني األذى. من املزيد يف التسبُّب من تتمكَن
لنحرص إليها. حاجة يف أنتم كما الحياة إىل حاجة يف وأنهم كُعمالنا، ودٍم لحٍم من عمالها
لهم، الرحمة جميًعا، لهم الرحمة لنلتمس العيش. عىل يُعينهم ما بُل السُّ من لهم نرتك أن عىل
عن مسئوًال كان َمن كلُّ الجحيم إىل وليذهب كريمة. حرة لحياة الالزمة اإلمكانيات وكل
املتغطرسة، األرستقراطية الطبقة أوًال أفسَد والذي أملانيا، أوساط كل يف تسلَّل الذي السم
بدرجٍة تغلغل بل الكادحة، املكافحة املتوسطة الطبقة ثم وأصدقائه، القيرص من بدايًة
عىل يحملوا بأن السمعِة السيئُ حاكمهم عليهم حكَم الذين أنفِسهم، العامة أوساط إىل ما
ما قلت أني أظنُّ لكنني لقوله، الكثري لديَّ سوي. وغري وآثم بشع طموٍح عبءَ كواهلهم
التي الربقيات تلك ِذكرى ولتكن ذلك. تحقيُق ويمكنكم أملانيا، تنكرسشوكة أن بد ال يكفي.
الحقيقة. لهم أظِهروا تُمثلونهم. الذين أولئك بني وقتكم أمضوا لكم. عون مصدَر تُرَسل لم
طرقٍة كل ويف معاولهم، عىل فيها يقبضون مرة كل يف يحملونه، عبءٍ كل أنَّ لهم ارشحوا
للموتى. به نَدين عما سأتحدَّث كنت وعون. نفع مصدر هو اليومي، عملهم يف يطرقونها
بعدها وسنفعله. ذلك نفعل أن يمكننا تركع. ونجعَلها أملانيا نهزم أن بد ال أفعل. لن لكنني

والصفح.» الُجود وقُت يأتي سوف
يده. بباطن الطاولَة كروس فينياس رضَب

أو قوسني قاَب كنا جسدي. مسام كل من يتصبَّب بالعرق أشعر الرجال، «أيها وقال:
القابع البغيِض ذلك عن ماذا لكن أوردين. سيد يا معك نحن مريع. يشءٍ ارتكاب من أدنى

أمره؟» اكتشفَت كيف هناك؟
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كل أنَّ لكم وأؤكِّد الشكر. تستحق َمن هي آبواي. اآلنسة طريق «عن جوليان: أجابه
بالدليل.» إثباته يمكن هتُه وجَّ اتهاٍم

املناسبة. بالكلمات التعبريُ الجميع عىل عسريًا وبدا قال. فيما خافتة ثقة همهمُة َرست
عىل أبقوا هو. كما عليه أبقوا املجلس. هذا تحلُّوا ال أخرية. «كلمة يقول: مىضجوليان

النرص.» واحدة؛ لغايٍة وكرِّسوه اتحادنا عىل أبقوا املبنى. هذا
ذلك نحو أخرى مرة كروس والتفَت التصفيق. من صاخبة موجة هيئة يف الرد جاءه

األريكة. عىل املمدَّد الرجل
سيتم أمره. يتوىلَّ سوف قانون هناك أحد. َلن يتدخَّ «ال قائًال: جوليان إليهم فأوعَز
نريُد ال الوقت. لبعض مجدًدا أحٌد عنه يسمع ولن الراهن، الوقت يف املكان هذا عن إبعاده
منكم واحد كل عاتق عىل ويقع الخداع. فخِّ يف الوقوع من مقربة عىل كنا كم أحٌد يعرف أن
اعقدوا وغًدا أردتم. ما إذا ذلك فعُل يمكنكم حدث. قد يكون قد ما آثاِر كل إتالف مهمُة
إىل يهدف للعمل منهًجا واستخلصوا جديًدا، وسكرتريًا لكم دائًما رئيًسا وعيِّنوا مجلسكم.
املجاالت. من مجال كل النرصيف تحقيق يف متَّقدة حماسية رغبة وبثِّ اإلنتاج، زيادة تعزيز
فهي أخرى، طريقة بأي أو الكتابة أو الحديث خالل من مساعدتي إىل حاجٍة يف كنتم وإن
الصباح. هذا سفريَكم أكون أن يل اسمحوا لكن َطوًعا. قضيتكم أنصار أحَد سأكون لكم.

قررتموه.» بما أُخربه دعوني منكم. برسالة الوزراء رئيس إىل أذهُب دعوني
يده!» فلريفع ذلك عىل يوافق «َمن كروس: صاَح

نظارته تحت من بعينه يرمش وكان األريكة عند من برايت وعاد يَده. الجميُع رفَع
ُمذِعنًا. خانًعا كان لكنه السميكة،

سيُثِبت حياتنا. يف مهيب كيشءٍ الساعة هذه ِذكرى «لنحمل ملتمًسا: األسقف قال
النرص.» أجل من ويحارب وإرادته، الشعب صوَت وسينقل نفسه، الُعمال مجلُس

النرص!» من يتأتَّى الذي السالم أجل «من : مدوٍّ بصوت جوليان ردَّد
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محطة رصيف عىل جنب إىل جنبًا يسريان وكاثرين األسقفُّ كان أسابيع، بضعة مرور بعد
ساعة، ُربع موعده عن متأخًرا الستقباله جاءا الذي القطار كان املعِتم. بانكراس سانت

لكليهما. التشويق من يخُل لم بالذكريات حافل حديٍث يف يخوضان نفَسيهما فوجدا
يشء عن يتحدَّث يكن لم واحدة. ساعة قبل ستينسون السيد تركُت «لقد : األسقفُّ قال
كاسل ونيو شيفيلد يف الحماس روح إنَّ يقولون الرائعة. وُخطِبه أوردين جوليان عن إال
كاليد نهر عىل السفن لبناء ساحاٍت ثالث يف أُنِجَز الذي الفعيل العمل وإنَّ هائلة، كانت
إىل الوصول يف استثنائية بموهبة يتمتع أنه يبدو مضاَعًفا. كان لزيارته التايل األسبوع يف

كلماته.» يستشعرون يجعلهم إنه الناس. قلوب
قال ذلك. بشأن ستينسون السيُد يل «أرسَل صغرية: بابتسامٍة لرفيقها كاثرين قالت
من قدَّمه ملا ه؛ حقَّ جوليان يُويفِّ استحداثه أو فيه التفكريُ يمكن رفيع لقٌب يوجد ال إنه
يف ومخلصني جادِّين العمال يبدو الحرب، اندالع منذ األوىل فللمرة لبالده. جليلة خدماٍت
وسيقوم بالحماس، مفعًما املفوَّضني أولئك من فرد كلُّ عاَد لقد الحدود. أقىص إىل أعمالهم

ينتهي.» أن قبل منطقته يف منهم واحد كل مع صغرية بجولٍة جوليان
وحيًدا.» يكون لن أنه أعتقُد غٍد «وبعد مبتسًما: األسقفُّ قال

ذراعه. عىل كاثرين ضغَطت
وسأكون أكون، أن سأحاول للغاية. رائٌع األمر يف التفكري مجرد «إنَّ هدوء: يف وقالت

حال.» أيِّ عىل بعيدان نحن بينما لجوليان، سكرتريًة بالفعل،
سأُزوِّجها التي املرأة مع هادئ حديث خوض فرصة كثريًا يل تُتاح «ال األسقف: قال

لزفافها.» السابق اليوم يف األرض وجه عىل وأُجلُّه أحرتمه رجل ألكثِر
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مفيدة.» نصيحة يل «أَسِد رجاء: يف كاثرين فقالت
رأَسه. األسقفُّ هزَّ

من الكثري إىل بحاجة تكون ال زوجها تُحب التي فالزوجة إليها. بحاجة «لسِت وقال:
حتى طَرَفيها، تنتظر التي الَعثرات فيها أرى أن يمكنني ا جدٍّ كثرية زيجاٌت ثَمة النصح.
معِك مختلف األمر لكن أوصايل. يف ترسي طفيفة خوف برعشة الصلوات كتاَب أفتح إنني

وجوليان.» أنِت
الرجل أجل من تفعله أن المرأة يمكن شيئًا جهدي يف أدَع «لن رقيقة: بنربة قالت

لجوليان.» أفعله أن دون تُحبه الذي
األسقف خطوة كانت دقائق. لبضع صمت يف وذهابًا جيئًة الرصيف يَذْرعان راحا ثم
القليلة األشهر خالل بحمله ناءَ الذي املنِهك القلق ذلك كل من تخلَّص أنه بدا فقد نشطة.
تبدو اإلثارة، من املتورِّد وبوجهها الجذاب الرمادي ِفرائها يف أيًضا، كاثرين وكانت املاضية.

قلقها. كل من تخلََّصت وكأنها
بالطبع نفسه. هو فاجأته قد الَخطابة يف جوليان موهبة أن بد «ال قائًال: األسقفُّ علَّق
لكنني ذكية، شخصية يكون أن بد ال أمره، اكتُِشَف حني فيسك»، «بول أن دائًما نعرف كنا

حال.» بأي الخطابية قدراته يُدرك كان نفَسه جوليان أن أظن ال
األول خطابه يف األمر أنَّ أخربني فقد أيًضا. ذلك أظنُّ «ال إياه: موافقًة كاثرين قالت
من الثقيلَة املادية الحواجز أن إال الكتابة، أجل من مكتبه إىل الجلوَس تماًما يُشبه كان
هم تَمسَّ أن يف يرغب كان الذين والرجال تتالىش، وكأنها بَدت والحوائط والحرب الورق
ساندز وديفيد فينياسكروس لكن بالطبع، رائٌع جوليان إنَّ ينتظرونه. أمامه كانوا كلماتُه
يجمع الذي املجلس ذلك أن يبدو التنظيم. يف إيجابية عبقريًة أظَهروا اآلخرين وبعض
ا مبتَرسً سالًما لنا يجلب لكي تشكَّل والذي ال، والُعمَّ املهنية والنقابية االشرتاكية بني عموًما
الكادحني وأقصُد األوىل، للمرة واحد حزٍب يف الكادحني العمال كلَّ جمَع قد ألوانه، سابًقا

لها.» معنًى بأشمِل
حكومة وجود وجوب عن الدارج القوَل تقبَّل قد الشعب أنَّ األمر «حقيقة : األسقفُّ قال
يُدركون الرجال من ومجموعة نستهدفه. الذي الجمهورية شكل عن النظر بغضِّ هناك
وأنا الرضر. من كثري يف يتسبَّبوا أن يمكن فال تقدُّمية، أفكارهم كانت مهما األمر، هذا
لدينا يصبح أن قبل طويل وقٌت يمرَّ لن أنه — بذلك يُقرُّ نفسه وستينسون — تماًما واثق
للبالد صالحة األرجح، عىل صالحًة الوزارة تلك ستكون يهتم؟ َمن لكن ال. للُعمَّ وزارة

200



والعرشون الثاني الفصل

وهذه العاملية. السياسة يف واالحتيال التالعب من الكثريُ هناك كان لقد للعاَلم. وصالحة
كان ما دائًما سؤال ثَمة «باملناسبة، مغايرة: بنربٍة أردَف ثم األبد.» إىل ذلك ستُنهي الحرُب
أال بإمكاِنِك أن ِمني ستتفهَّ فهل اآلن، طرحتُه ما إذا عليِك. أطرحه أن أودُّ ذهني، يف يرتدَّد

األفضل؟» هو ذلك أنَّ رأيِت إن عنه تُجيبي
«بالطبع.» كاثرين: أجابته

جميًعا؟» أنقذَتنا التي املعلومات عىل حصلِت مصدر أي «ِمن
ميِّت.» رجل من «أتتني هدوء: يف كاثرين أجابت

أمامه. الضوئية اإلشارات صف عىل عينيه األسقفُّ ثبَّت
أنه أظن هيلمان، البارون يُدَعى أجنبي شابٍّ عىل ُعِثَر أسابيع، بضعة «قبل وقال:

شقته.» بالرصاصيف مقتوًال بارزة، شخصية
صمت. يف كاثرين أذعنت

يُحدِّثوك بأن إقناعهم واستطعُت الداخلية وزارة إىل ذهبُت «لو قائلة: إليه ت وأرسَّ
بإمكاني لو أتمنى املذهلة. األشياء بعض معرفة من ستتمكَّن كنت أنك فأعتقُد برصاحة،
شبهاٍت أي بال البالد، هذه يف يعيش الذي الوحيد الشخَص كان البارون أن أصدِّق أن

أملانيا.» لصالح يعمل الواقع يف هو بينما فيها، مرموقة مكانة ويحتلُّ حوله،
حقيقيًة ما، بطريقة بَدت، ألنها للغاية؛ خبيثة مؤامرًة «كانت ن: تمعُّ يف األسقفُّ قال

الراجح.» العقل ذَوي رجالنا أفضل حتى َحْدس عىل انطَلت لقد تماًما.
صارت ويستمنسرت فبناياُت حال. أي عىل نافعة ضارٍة «ُربَّ إياه: مذكِّرًة كاثرين قالت
للحرب نهايًة العمال حزُب يضع أن املفرتض من كان إنجلرتا. يف الوطنية مركَز هي اآلن

إنجلرتا.» لصالح النرص سيُحرز من هو العمال فحزب اآلن أما أملانيا. لصالح
متنه، عىل يحمله الذي الركَّاب حشَد أفرغ ما ورسعان املحطة إىل متهاديًا القطار دَخل
أعينهما التقت وحني ترتعش. نفسها كاثرين وجدت منه. لني املرتجِّ أوَل جوليان وكان
يف وجَهها فرفعت ذهنها. يف تشكَّلت التي الخجولة الرتحيب كلماُت شفتيها من تالشت

وجهه.
السعادة.» غاية يف أنا بل … للغاية بك فخورة أنا «جوليان، قائلة: وتمتمت

األجرة. السيارة إىل دلفا عندما األسقفُّ وتركهما
حواراٍت نُدير فنحن الجوار. يف التبشريية لألعمال قاعٍة إىل «سأذهُب موضًحا: وقال
قصريًا. قداًسا ونُقيم األمور، سري بكيفية أخربهم أن أحاول أسبوع. كلَّ الحرب بشأن
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إذا جوليان. يا معي صغرية رسالًة ستينسون السيد لك أرسَل لقد أذهب، أن قبل لكن
يف جريدتك يف ستجدها أو الربقيات يف فسرتاها الليلة، الحق وقٍت يف ناديك إىل ذهبت ما
اثنتَي من أكثَر يف األملان صفوُف واخُرتقت اليوم. فالندرز يف محموم قتاٌل دار لقد الصباح.
بدأ الجنوب، ويف ُمهدَّدة. أصبَحت وزيربوج أسري، ألف عرشين نحو وأرسنا نقطة. عرشة

الَعهد.» لويل التابعة النخبة قوات عىل ا تامٍّ نًرصا وأحرزوا الحرب األمريكان
حرارة. يف اآلخر يَدي عىل منهما كلٌّ الرجالن شدَّ

السالم.» إىل الوحيد السبيُل هو «هذا قائًال: جوليان ح ورصَّ
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