




امرأة ل َتدخُّ

تأليف
بار روبرت

ترجمة
فؤاد محمد مصطفى



A Woman Intervenes امرأة ل تَدخُّ

Robert Barr بار روبرت

هنداوي النارشمؤسسة
٢٦ / ١ / ٢٠١٧ بتاريخ ١٠٥٨٥٩٧٠ برقم املشهرة

املتحدة اململكة ،SL4 1DD وندسور، سرتيت، شييت هاوس، يورك
+ ٤٤ (٠) ١٧٥٣ ٨٣٢٥٢٢ تليفون:

hindawi@hindawi.org اإللكرتوني: الربيد
https://www.hindawi.org اإللكرتوني: املوقع

مؤلفه. آراء عن الكتاب يعربِّ وإنما وأفكاره، املؤلف آراء عن مسئولة غري هنداوي مؤسسة إنَّ

يرسي ليىل الغالف: تصميم

٩٧٨ ١ ٥٢٧٣ ٢٣٢٥ ٤ الدويل: الرتقيم

.١٨٩٦ عام اإلنجليزية باللغة األصيل الكتاب صدر
.٢٠٢١ عام هنداوي مؤسسة عن الرتجمة هذه صدرت

لنص العربية والرتجمة الغالف، وتصميم الكتاب، هذا بتصميم الخاصة النرش حقوق جميع
جميع .٤٫٠ اإلصدار امُلصنَّف، نَْسُب اإلبداعي: املشاع رخصة بموجب صة ُمَرخَّ الكتاب هذا

العامة. للملكية خاضعة األصيل العمل بنص الخاصة النرش حقوق



املحتويات

9 األول الفصل
15 الثاني الفصل
21 الثالث الفصل
29 الرابع الفصل
33 الخامس الفصل
39 السادس الفصل
47 السابع الفصل
57 الثامن الفصل
65 التاسع الفصل
73 العارش الفصل
81 عرش الحادي الفصل
87 عرش الثاني الفصل
95 عرش الثالث الفصل
105 عرش الرابع الفصل
111 عرش الخامس الفصل
119 السادسعرش الفصل
127 عرش السابع الفصل
135 عرش الثامن الفصل
143 عرش التاسع الفصل
149 العرشون الفصل



امرأة ل تَدخُّ

159 والعرشون الحادي الفصل
169 والعرشون الثاني الفصل
175 والعرشون الثالث الفصل
185 والعرشون الرابع الفصل
193 والعرشون الخامس الفصل
201 والعرشون السادس الفصل
207 والعرشون السابع الفصل
213 والعرشون الثامن الفصل
219 والعرشون التاسع الفصل
227 الثالثون الفصل
235 والثالثون الحادي الفصل
247 والثالثون الثاني الفصل
253 والثالثون الثالث الفصل
259 والثالثون الرابع الفصل
267 والثالثون الخامس الفصل
273 والثالثون السادس الفصل
283 والثالثون السابع الفصل
287 والثالثون الثامن الفصل
293 والثالثون التاسع الفصل
299 األربعون الفصل
305 واألربعون الحادي الفصل

6



هارت. هوراس صديقي إىل





األول الفصل

ُعبوٌس وجِهه وعىل مكتبه عىل يجلس آرجوس» «نيويورك صحيفة يف التحرير مدير كان
من كبري بِمعَطف لتوِّه ألقى الذي الشابِّ إىل الكثيفني حاجبَيه تحِت من ينظر وأخذ شديد،

آخر. كريسٍّ عىل هو جلس بينما الكرايس، أحد ظهِر عىل الِفَراء
قد أنك منها أفهَم أن يل هل برقيتَك. تلقيُت «لقد قائًال: الحديَث التحرير مديُر بدأ

مهمتك؟» يف َفِشلَت
سيدي.» يا «نعم، تردُّد: أدنى دون الشاب، أجاب

«تماًما؟»
«نعم.»

املستندات؟» بداخل يوجد ما أهمِّ عن فكرٍة عىل حتى تحصل «ألم
اإلطالق.» عىل «نعم،

املكتب. عىل بعصبيَّة أصابعه بأطراِف ينقر وأخذ التحرير. مدير ُعبوُس ازداد
فشلك.» من خجالَن لسَت أنك إيلَّ «يُخيَّل النهاية: يف وقال

ُوسعي.» يف ما بكلِّ قمُت أنني من يقنٍي عىل أنا أفعل؟ أن فائدُة «وما
حافة. الصِّ عالم يف له قيمَة ال ذلك ولكن شك، بال كبرية، تعزيًة ذلك يف إن «حسنًا.

فعلت.» ماذا أخربني
أبعَد تَُعد التي باين برينت إىل ذهبُت الفور وعىل مونرتيال، يف برقيتك تلقيُت «لقد
يف املوجود الوحيد الفندق يف يُقيمان وونتوورث كينيون أن ووجدُت األرض. وجه عىل بقعة
أنهما رغم مهمتي يف أنجح لم لكنني تقريَريْهما، محتوى منهما أعرف أن حاولُت املكان.

الغرفة.» من طَرداني لكنهما أرشَوهما، أن ذلك بعد حاولُت للغاية. مهذَّبنَي كانا
يكفي.» بما كبريًا عليهما عَرضتَه الذي الرِّشوة مبلغ يكن لم «ربما
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لتقديم سينديكيت لندن لهما ستدفُعه كانت ما ِضعَف عليهما عَرضُت «لقد
ذلك يف ألنهما أكربَ مبلًغا أعرض أن بإمكاني يكن ولم منهما. املبلَغ وعَرفُت تقريَريهما،
يف األوراق عىل الحصول حاولُت الغرفة. من بطردي النقاش باب أغَلقا قد كانا الوقت
بالقلق، الشابَّان شعر لألسف. أستِطع لم لكنني ونتوورث، حقيبة من ا، رسٍّ الليلة، تلك
لقد إنجلرتا. إىل الحًقا، فهمُت كما التقريرين، إلرسال ألوتاوا ذهبا التايل، اليوم صباح ويف
من كبري عدٌد فهناك بهما؛ االحتفاَظ أستِطع لم لكنني التقريرين، عىل الحصول يف نجحُت

يُالحقني.» أن يُمكن أوتاوا يف الرشطة رجال
التقريَرين عىل بالفعل حصلَت قد إنك يل تقول أن تقصد «هل التحرير: مدير قال

منك؟» أُِخذا قد وإنهما
أمامي يكن فلم مني، أُِخذا أنهما بمسألِة يتعلَّق فيما أما عليهما؛ بالتأكيد حصلت «لقد
كما يتفاهمون ال تعرف، كما كندا، يف الرشطة رجال إن أُسَجن. أو هذا أفعل أن ِسوى

املتحدة.» الواليات يف يحدث
فكرٍة عىل األقل عىل حتى يحصل أن من سيتمكَّن كان بحنكتك رجًال أن أعتقد «لكنني

منه.» يُنتَزَعا أن قبل التقريرين بداخل عما
من مجموعٍة يف مكتوٌب كلَّه األمر إن العزيز، «سيدي شديد: بغضٍب الصحفي قال
حياتي. يف صادفتُها مسألٍة أعقَد يُمثل وكان عدُدها، كم أتذكر ال الفولسكاب، الصفحات
ُوسعي يف ما كلَّ وبذلت الفندق يف غرفتي يف جلسُت حيث فيها؛ ما قراءة حاولُت لقد
كان تبيُّنَها. أستِطع ولم الفنية بالتفاصيل مليئًة كانت األوراق لكن التفاصيل. عىل للتعرف
يشء أفضل أن ظننُت لذا، املذكورة؛ واألشكال العبارات لفهم املناجم يف خبريًا يتطلَّب األمر
الكثري سيتكلَّف كان األمر أن أعرف نيويورك. إىل بالتلغراف األوراق إرسال هو فعلُه يمكن
يمكنه هنا شخٌص يكون ربما أنه واعتقدت تُبايل؛ لن أنك أيًضا أعرف كنُت لكنني املال، من
ما بأرسِع املستندات من أتخلَّص أن أريد كنُت أنني إىل باإلضافة هذا عيلَّ؛ استغَلق ما فهُم

يمكن.»
مالحظات؟» أي ن تُدوِّ ألم ولكن «عفًوا! تنحنح: أن بعد التحرير مدير قال

اللحظة يف بونني سيتعقَّ قني املحقِّ أن أعرف كنت وقت. لديَّ يكن لم ن. أدوِّ لم «نعم،
دخويل بمجرد ُقبضعيلَّ متوقع، هو وكما املستندات. ضياَع الشابان هذان فيها يُدرك التي

التلغراف.» مكتَب
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كنُت فما األوراق، عىل أحصل أن يل كان إن أنني يل يبدو «حسنًا، التحرير: مدير قال
فيها.» جاء ما أهمَّ أعلَم حتى مني يأخذونها ِألَدَعهم

أمريكي صحفي أيُّ به يتحدث الذي املتكلِّف وغرِي املتحرِّر باألسلوب الصحفي ردَّ
أنه لك أؤكد أن أستطيع لكنني كهذه، نقطًة تُثري أن منك الجيد ملن إنه «أوه، رئيسه: مع
ألن احتماًال هناك أنَّ تجد عندما تفعله أن يمكن يشء أفضَل تُقرِّر أن عليك الصعب من
وقبل ساعات، ثالث قبل املدينة من الخروُج باستطاعتي يكن لم كندا. يف للسجن تتعرَّض
يعرفون إنهم يل. وصٌف املكان يف رشطة رجِل كلِّ يد يف سيكون كان الوقت، ذلك نهاية
ق تحقَّ ولو إليك، بالتلغراف إرسالها يف يتمثَّل الوحيد أميل كان لذا األوراق؛ أخذ َمن جيًدا
إىل التفاصيل أرسلُت لو خاطر طيِب عن سأُسَجن كنت يُرام. ما عىل يشء كلُّ لكان ذلك،

نيويورك.»
اآلن؟» نفعل أن علينا ماذا «حسنًا، قائًال: التحرير مدير سأل

نيويورك إىل الرجالن سيأتي فعلُه. علينا الذي ما التحديد وجه عىل أدري ال «أنا
خالل يف ستُغادر التي «كالوريك» سفينة متن عىل سيُبحران فهمت، كما إنهما، ا. جدٍّ قريبًا
الرجَلني، هذَين من األمر تفاصيل معرفُة يُمكنه ُصحفيٍّا لديك أن تعتقد كنت إن أسبوع.
السهل من ليس أنه لك أؤكد أن أستطيع إليهما. أرسلتَه أنك عَرفُت إن ا جدٍّ سعيًدا فسأكون

تعرفه.» أن إنجليزي رجٌل يريد ال ما معرفُة
أنت بالطبع، األمر. يف سأفكِّر صحيًحا. هذا يكون ربما «حسنًا، التحرير: مدير قال

مهمتك.» يف فشلَت ألنك حزيٌن لكنني جهودك؛ أُقدِّر وأنا ُوسعك، يف ما فعلَت
من ويخرُج الِفراء من املصنوع الكبري الكنديَّ معطَفه يلتقط كان بينما ريفرز، قال

األمر.» عىل حزني نصَف حزينًا لسَت «إنك الغرفة:
ملحوظًة كتب ثم كاملتني. ساعتني ملدة فيه فكَّر األمر. يف بالفعل التحرير مدير فكَّر
املكلَّف الساعي جرس سرينُّ الذي الصغري املقبض ألسفِل وسحب الورق من قطعٍة عىل

قائًال: امللحوظة، أعطاه العمل، زيَّ املرتدي الساعي ظهر وعندما الرسائل، بنقل
ممكنة.» بأقىصرسعٍة هذه «أوِصْل

غرفة إىل ا جدٍّ أنيقة شابٍة بوصول مشواره نتيجُة اتضَحت ما ورسعان الساعي ذهب
يف وتبدو الجمال، شديدَة وكانت تماًما، لها مالئمًة لًة مفصَّ مالبَس ترتدي كانت التحرير.
كانت اليشء. بعَض سنٍّا أكربَ الحقيقة، يف كانت، لكنها عمرها، من عرشة التاسعة نحو
العاديَّ الرجل يجعل مما ة والرقَّ بالثقة توحيان جذَّابتني كبريتني زرقاوين عيننَي تمتلك

11



امرأة ل تَدخُّ

عن والكثري الكثريَ تعرف كانت لكنها الفتاة!» تلك نظرُة وبريئة جميلة هي «كم يقول:
الحكومة أعضاء من البالد أرسار عىل الحصوَل تستطيع بأنها تتفاخر كانت لقد نيويورك.
الطبيعي. هدَفها باعتباره بالكونجرس عضٍو أو سيناتور أيِّ إىل تنظر وكانت رين، املوقَّ
التي الصحيفة يف التايل اليوم يف كبرية ضجًة يُثري املغلقة األبواب خلف لها يُقال ما وكان
لقد يشء. كل عن الكتابَة تقريبًا وجرَّبَت مستعار، اسٍم تحت تكتب كانت لقد تُمثلها.
فندٍق إىل مرة ذات وذهبَت اشني، والغشَّ املحتالني عن وتكشف اإلعالنات مع تتفاعل كانت
حتى وُحبست، ُقِبضعليها وقد الشأن. هذا يف تَجاِربها عن تكتب حتى ُغَرف، عاملَة للعمل
عن «آرجوس» صحيفة من األحد طبعِة لصالح أعمدة، ثالثة عىل تقريًرا تكتب أن تستطيَع
باعتبارها إليها ينظر التحرير مديُر وكان الرشطة». مقرَّات يف النساء مع التعامل «طريقة

كبري. مقابٍل عىل تحصل لهذا وكانت عمله، فريِق أعضاء أهم من واحدًة
التحريِر ملدير برأسها أومأت أن بعد جلست، ثم املكان، صاحب بثقِة الغرفة دخَلت

األمر؟» «ما له: وقالت له، تحيًة
أوروبا؟» إىل السفر يف ترغبني هل جيني، يا «اسمعيني، ية: بجدِّ الرجل قال

عادًة الذي العام من الوقَت هو تعرف، كما ليس، هذا ولكن أعرف، «ال جيني: قالت
االستجمام.» أجل من أوروبا إىل الناُس فيه يذهب ما

ريفرز أن هي األمر حقيقة إن الدقيق. باملعنى استجماٍم رحلَة ليست هذه «حسنًا،
عليه.» يُقبَض أن وشك عىل كان أنه جانب إىل ُمريع، نحٍو عىل أفسَدها وقد مهمة يف كان
تأبى تكن ولم الخطورة، من ملمٍح أيُّ به يشء أيَّ تُحب كانت الشابة. املرأِة عينا ملعت

لها. زميل صحفيٌّ رجٌل فيه فشل فيما النجاُح منها ع يُتوقَّ أنه سماَع
قائًال: كالمه التحرير مدير واصل

خالل يف ستُبحر التي «كالوريك» سفينة عرب إنجلرتا إىل شابَّان رجالن «سيُسافر
أيٍّ من وتحصيل السفينة، هذه متن عىل لليفربول تذكرٍة عىل تحصيل أن منِك أريد أسبوع.
عن كتَباهما اللذين للتقريرين — الكاملة التفاصيل — التفاصيل عىل الرجلني هذين من
القصَة بالتلغراف وتُرسيل كوينزتاون يف تَنزيل أن ذلك بعد وعليِك كندا. يف املناجم بعض

صحيفتنا.» إىل الكاملة
ما اهتماماتي. ضمن من ليست «املناجم الجميل: جبينَها مقطِّبة جيني، اآلنسة قالت

ماذا؟» أم نُحاس أم ِفضة أم ذهٍب مناجم املسألة؛ هذه يف نِة املتضمَّ املناجِم نوُع
أوتاوا.» نهر ضفاف عىل معيَّنة مناجُم «إنها
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محدَّد.» غري «هذا
نفيس أنا األمر. عن كثريًة معلوماٍت أُعطيَِك أن أستطيع ال إنني كذلك. أنه «أعرف
يحتويه عما نبذة عىل نحصل أن ا جدٍّ املهم من أنه أعلم لكنني للحق، إحقاًقا أعرف، ال
يف سينديكيت، لندن تُدعى رشكة، َست أُسِّ لقد الشابان. هذان كتبَهما اللذان التقريران
كانت إن كندا، يف املناجم من كبري عدٍد رشاء هو الرشكُة هذه إليه تسعى ما إنَّ إنجلرتا.
وونتوورث كينيون رجالن، أُرسل لذلك، صحيحة. لها الحاليِّني ك املالَّ عن املتواترة األخبار
األول كندا؛ إىل لندن من — محنَّك حسابات مراجع والثاني تعديٍن مهندُس األول —
وسيعتمُد للمناجم. املالكة املتعددة الرشكات حسابات لفحصدفاتر والثاني لفحصاملناجم
إن اآلن. الرجلني بحوزِة اللذين التقريَرين عىل كثريًا عدمه من الرشاء بشأن الرشكة قرار
وأنا البورصة. عىل بأخرى، أو بطريقة كبري، تأثريٌ لهما سيكون نرشهما، عند التقريرين،
لصحيفتنا كبريًا سبًقا سيكون الرشكة. عليهما تطَِّلع أن قبل بهما جاء ما أهمَّ أعرف أن أودُّ
الصعبة بالعملة كبري مبلغ لدفع استعداٍد عىل وأنا األمر، حقيقة يعرف من أوَل نحن كنا إن

بالتلغراف.» التفاصيل إرسال مصاريُف ِك يُهمَّ ال لذا، ذلك. يف أنجَح حتى
الكندية؟» املناجم عن كتاٌب لديكم هل ا؛ جدٍّ «رائع

يف التعدين «مصادر يُسمى كتاٌب هناك يوجد ولكن واحد؛ لدينا كان إن أعرف «ال
لِك؟» نفع أيُّ له سيكون هل كندا»؛

باملجال.» اإلملام بعُض لديَّ يكون أن تعرف كما أريد كهذا. مصدٍر إىل «سأحتاج
يمكن املجال. هذا عن عليه الحصول يُمكننا ما سأرى معِك. «أتفق التحرير: مدير قال

أثنائها.» ويف الرحلة، تبَدئي أن قبل تقَرئيه أن
عىل منه سأحصُل الذي الرجل أختاَر أن يل وهل ا، جدٍّ «رائع جيني: اآلنسة قالت

الرجَلني؟» بني من املعلومات
عىل سيقع َمن تحديُد بسهولة ويُمكنِك االثنني، سرتَين «بالتأكيد. التحرير: مدير ردَّ

لِك.» ضحيًة أرسَع نحٍو
كذلك؟» أليس أسبوع، خالل ستُبحر «السفينة

«بىل.»
جديدة.» فساتنَي عىل للحصول دوالر َخمِسمائة إىل األقل عىل سأحتاج «إذن،

إلهي!» «يا متعجبًا: التحرير مدير صاح
املحتمل غري ومن مليونري، ابنَة باعتباري سأسافر إنني األمر. هذا يف للتعجب مجاَل «ال

الرحلة.» هذه طوال اثنان أو فستاٌن يكفيَني أن
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أسبوع.» يف جديدٍة فساتنَي تفصيُل يُمكنِك لن «لكن التحرير: مدير قال
األمر.» وسأتدبَّر دوالر، الَخمَسمائة فقط أعطني حسنًا، ذلك؟ «أتعتقد

عنده. ورقة عىل املبلغ الرجل كتب
كافية؟» دوالر أربَعمائة أن تظنني «أال وقال:

أعود أن عيلَّ أم املهمة هذه انتهاء بعد باريس إىل أسافر أن يل وهل ذلك. أظن ال «نعم،
هنا؟» إىل مبارشًة

هديًة.» الرحلَة هذه نمنَحِك أن يُمكننا أننا أظنُّ «أوه، التحرير: مدير قال
ُمملني، عجوزين يكونان ربما بشابني؟ ليسا هما أم الشابَّني، الرجلني باسَمِي «ذكِّرني

به.» يعمالن الذي التعدين مجال إىل بالنظر
َلت ُفصِّ قد املهمة هذه أن تَرين أنِت لذا، وإنجليزيان. حويطان وهما شابان، إنهما «ال؛

كينيون.» وجون ونتوورث جورج اسَميهما إن أجلك. من
كينيون! جون سأستهدُفه. الذي الرجل هو ونتوورث «أوه، بمرح: الشابة املرأة قالت
جون كثريًا يُشبه أنه يبدو ظ. ومتحفِّ م متجهِّ إنه إليها؛ ينتمي البرش من نوعية أيُّ أعرف أنا

القبيل.» هذا من أسماءً أو ميلتون، جون أو بانيان
تَحِزمي أال األفضل من االثنني. تَري حتى هذا بشأِن بشدة متأكًدا أكوَن لن أنا «حسنًا،

اآلن.» أمَرِك
دوالر؟» الَخمِسمائة عىل سأحصل «متى

وتطلبي الفساتني تُفصيل أن هي طريقة وأفضُل هذا. بشأن تقَلقي أن يجب ال «أوه،
إلينا.» الفواتري إرساَل يحيكها ممن

من ترتعب ال املطلوب. الوقت يف مستعدَّة سأكون ا. جدٍّ «رائٌع الشابة: املرأة قالت
إىل منك أحتاج إنني قلُت أنني فتذكَّر دوالر، بألِف جاءت إن إليك. تأتي عندما الفواتري

فقط.» دوالر َخمِسمائة
شابٍة المرأة يرتَك أال األفضل من ربما أنه يُفكِّر أنه وبدا للحظات، إليها الرجل نظر

لها: قال لذا، نيويورك. يف تشاء كما تُنفق أن
السفيل.» الدور يف رصفه ويُمكنُِك الدفع، أمَر لِك سأكتب قليًال؛ «انتظري

غرفته. من وخرَجت التحرير مديُر لها أعطاه الذي الدفع أمر جيني اآلنسة أخذَت
املبلَغ قرأ عندما حاجبَيه املوظَّف رفع الحسابات، قسم يف الدفع ملوظف األمَر أعَطت وعندما

منخفض: بصوت يصفر وهو لنفسه، وقال
بروسرت؟» جيني بها املكلَّفة املهمة ما تُرى دوالر! «َخمسمائة
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البرش من حشوٌد وتجمع الشاطئ. عىل سيُغادرون َمن كلُّ غادر وقد جرس. آِخُر دقَّ لقد
أخذَت وبينما السفينة. َمْرىس عند املفتوحة الكبرية املخزن أبواب وعند الرصيف نهاية عىل
عىل املوجود الجمع من باملناديل تلويٌح هناك كان تتحرَّك، الكبرية البخارية السفينُة
املركب سحب السفينة. أسوار بطوِل تكدَّسوا الذين هؤالء من بالتلويح وردٌّ الرصيف،
عاٍل، بصوٍت االهتزاَز النهاية يف السفينة محركاُت وبدأت السفينة، مقدمَة ببطءٍ القاطر
عىل الجمُع وأصبح العجوز. القارَّة إىل السفينُة تصل حتى أيام لعدة ستفعله ما وهو
الدور إىل الركاب من العديد ونزل السفينة، متن عىل هم ملن فأكثَر أكثَر مرئيٍّ غريَ الرصيف
ضخمة كتٍل وسط بصعوبٍة تتحرك السفينة وكانت الربودة، شديَد الهواء كان فقد السفيل؛

الثلج. من
أيَّ يرتكا لم فهما الرحيل؛ بمسألة كثريًا يكرتثا لم األقل، عىل راكبان، هناك كان

وطنه. يف أصدقائه لرؤية يتطلع منهما كلٌّ وكان خلفهما، أصدقاء
متجاوَرين مقعَدين عىل الحصول من ونتأكَّْد أسفَل إىل «لننزل لكينيون: ونتوورث قال

املقاعد.» كلُّ تُشَغل أن قبل الطاولة عىل
طاولتان بالفعل بها توجد كانت التي الكبرية، القاعة إىل ونَزال بنا.» «هيا رفيقه: ردَّ
التي الفخمة، والزجاجية ية الِفضِّ الطعام ولوازم أدوات من كبري كمٌّ وعليهما طويلتان
أن يتمنَّون الحزن، ببعض الطاوالت فوط من الغابة تلك إىل نظروا ممن الكثريين جعَلت
يف تنطلق أنها إىل نظًرا ذلك؛ بخالف لكونها العديدة االحتماالت رغم بسالم الرحلُة تمرَّ
الطاوالت من واحدٍة عىل مساعديه من واثنان السفينة يف الحسابات مسئوُل جلس الشتاء.
مكانًا أرادوا أو مًعا يجلسوا أن أرادوا الذين الركاب أسماء يُحدِّد مخطَّط، وأمامهم القصرية
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عدد ألن بعُد مغطاًة حجًما األصغُر الجانبية الطاوالت تكن لم الطاوالت. من أيٍّ عىل معينًا
أخذ فقد محدَّدة، كانت األماكن أن إىل ونظًرا نسبيٍّا. قليٌل العام من الفرتة تلك يف الركاب
عىل يضُعها اآلَخُر كان حنِي يف صغرية بطاقات عىل الركاب أسماء يكتب املساعدين أحُد

الطاوالت.
حديُث أنه الواضح من كان رائع، نحٍو عىل يُالئمها سفٍر رداءَ ترتدي شابة، امرأٌة وقفت
ومساعديه. الحسابات بمسئول أحاط الذي الجمع عن قليًال بعيًدا والتصميم، التفصيل
أحيانًا تالوتُها. تجري التي لألسماء باهتماٍم وتستمع الوجوه، كل يف بحماٍس تنظر وأخذت
معني لشخٍص يكون أن تتوقع كانت أنها لو كما حاجبَيها، تعلو األمل خيبة من ملحٌة كانت

عيناها. ملَعت النهاية، ويف يحدث. لم الذي األمر وهو محدد اسٌم
ونتوورث.» «اسمي عليه: الدور جاء الذي الشابُّ الرجل قال

تريد هل «حسنًا، حياته: َطوال يعرفه كان أنه لو كما بلطف، الحسابات مسئول سأله
ونتوورث؟» سيد يا معني، مكان أيَّ

أن نريد كينيون السيد وصديقي أنا لكنني جلوسنا؛ مكان مسألُة تَْعنينا ال نحن «ال،
اآلَخر.» بجوار أحدنا مًعا نجلس

و٢٤؛ ٢٣ رقما طاولتي. إىل تأتيا أن األفضل من ا؛ جدٍّ «رائٌع الحسابات: مسئول ردَّ
ونتوورث.» والسيد كينيون السيد

اللذَين الرقمني مع يتَّفقان بحيث ووضعهما له، أُعِطيَتا اللتني البطاقتنَي املساعد أخذ
كما ة، بخفَّ باتجاهه الشابة املرأُة تحركت األثناء، تلك يف الحسابات. مسئوُل عنهما أعلن
للحظاٍت، ونتوورث اسم إىل نظَرت الطاولة. عىل املوضوعني باالسمني مهتمًة كانت أنها لو
يف وشاملة رسيعة نظرًة ذلك بعد وألَقت براون. السيد اسم له املجاور املكان يف ورأت
يتحدثان الطعام طاولة يف مقعَديهما مكان حدَّدا اللذين الشابَّني أن والحَظت القاعة أنحاء
مكانها ووضعت براون، السيد اسم عليها التي البطاقة أخذت الدَرج. باتجاه بارتياٍح اآلن
الذي املكان يف براون السيد بطاقة ووضعت بروسرت». جيني «اآلنسة عليها مكتوبًا أخرى

بطاقتها. منه أخذت
لكن ، معنيَّ مكاٍن بالجلوسيف ا مهتمٍّ براون السيد يكون أال «آُمل لنفِسها: جيني قالت
لن كان، ما أيٍّا براون، السيد أن أتأكَد وأن العشاء، لتناول مبكًرا آتَي أن عيلَّ حال أي عىل

هناك.» كانت بطاقته أن علم إذا بمكانه االحتفاظ عىل يُِرصُّ بحيث التهذيب إىل يفتقر
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مكاِن بمسألِة براون السيد اكرتاث عدم بشأن تخمينها صدَق التالية األحداُث أثبتَت
الكريسِّ عىل وجلس ووجدها، بطاقته عن الشابُّ هذا بحث لقد الطعام. طاولة عىل جلوسه
كريسٍّ أوَل األمر واقع يف وكان بالفعل، شَغَلته قد كانت التي الشابة السيدة لكريس املقابل
تُخطط بدأت الجلوس، مكان بشأن خالٌف يوجد لن أنه وجَدت وعندما الطاولة. يف يُشَغل
لالقرتاب طريقة أفضِل يف تُفكر هي وبينما ونتوورث. السيد انتباه ستجذب كيف ذهنها يف

صوته. سمَعت ضحيتها، من
بنا.» ان الخاصَّ املكانان هما ها كينيون؛ يا «هنا،

يَُخصني؟» «أيهما كينيون: قال
الرقيق. بروسرت جيني اآلنسة قلب إىل الخوف ب ترسَّ وحينها يُهم.» «ال ونتوورث: ردَّ
احتمال من وخشيَت عليه، سيجلس الذي باملقعد ونتوورث اهتمام عدم مسألة يف تُفكر لم
لشخصية األويلَّ تقديرها أن بدا هو. بجانبه وليس كينيون بجانب تجلس نفَسها تجد أن
من متأكدًة وباتت بانيان، أنه عىل دائًما كينيون إىل تنظر كانت لقد صحيح. الرجَلني
َدت تبدَّ التالية، اللحظة يف الرجلني. بنِي من عليه التأثري يف األسهَل سيكون ونتوورث أن
عمٍد عن اختار األنيقة، الشابة املرأة عىل رسيعة نظرة ألقى عندما كينيون إن إذ مخاوُفها؛

وأدب. تهذيٍب بكل لها املجاور الكريسِّ عىل ونتوورث وجلس عنها، البعيَد املقعَد
الوجبات تناول أماكِن تحديُد تم «اآلن، َعداء: الصُّ س تتنفَّ وهي نفِسها، يف جيني قالت
تبدَّدت كلها لكنها الشاب، الرجل التعرفعىل لبدء الخطط تضُع وأخذت الرحلة.» مدار عىل

الطعام. قائمَة املهذُب ونتوورث السيد أعطاها عندما
لدرجة للغاية، موسيقيٍّا كان خفيض بصوٍت ذلك قالت لك.» شكًرا «أوه، الفتاة: قالت

وبراءتها. وجمالها رقِتها مدى ورأى عليها ثانية نظرًة ألقى ونتوورث أن
يف مَعنا «ليس عاٍل: بصوٍت قال ثم محظوظ.» «أنا لنفسه: الحظ التعيُس الشاب قال

السيدات.» من العديُد الرحلة هذه
كان إذا إال العام من الوقت هذا يف يُسافر أحد ال أن أعتقد «ال. بروسرت: اآلنسة ردَّت

ذلك.» عىل مجربًا
راكبنَي.» إىل بالنسبة صحيٌح هذا أن أؤكِّد أن «أستطيع

أحدهما؟» أنك تقصد «هل
وصديقي.» أنا «نعم،

17



امرأة ل تَدخُّ

وحيًدا. تكون لن فحينها، صديق! مع السفُر رائع هو «كم بروسرت: اآلنسة قالت
بمفردي.» أُسافر لألسف لكنني

بالوحدة تشعرين كنِت إذا بالكامل خطأَِك سيكون أنه «أعتقد املهذَّب: ونتوورث قال
سفينة.» متن عىل وأنِت

رقيقة. ضحكًة بروسرت اآلنسة ضحكت
هناك، سيلتقيني أبي باريس. األمريكيِّني؛ ِقبلة إىل ذاهبٌة إنني ذلك. يف «أشكُّ قالت:

الريفريا.» منطقة إىل مًعا بعدها وسنذهب
رائع.» َلمكاٌن بالطبع الوقت هذا يف الريفريا إن ممتًعا. هذا سيكون «آه، ونتوورث: قال

أيًضا.» سمعُت «هكذا ردت:
قبل؟» من بحرية رحلة متن عىل سافرِت «هل

مرات؟» عدة سافرَت أنك أعتقد يل. رحلة أوُل هي هذه «ال،
التي هي األوىل وكانت الثانية، البحرية رحلتي هي هذه ال، «أوه، اإلنجليزي: الرجل ردَّ

أمريكا.» إىل أخذَتني
أمريكيٍّا.» لسَت أنت إذن «آه، ظاهر: باندهاٍش بروسرت اآلنسة قالت

النوع. هذا من ٌ خطأ يحدث عندما باإلطراء يشعر عام بوجٍه الرجل أن تصوَرت
بلٍد عىل تَقُرصه ال مالمحه أنَّ ملعرفة يسعد فهو ببلده، الرجل فخِر مدى عن النظر وبغضِّ

ُهويَّته.» عن «تُفصح األمريكيون: يقول كما أو معني،
رجل بالفعل؛ عليه أنا ما سوى أبدو ال عام بوجٍه أنني «أعتقد ونتوورث: قال

إنجليزي.»
مما اإلنجليز؛ من ا جدٍّ قليًال عدًدا قابلُت «لقد الرباءة: تدَّعي التي الشابة املرأة قالت

معرفتهم.» عىل قادرة غريَ الواقع يف يجعلني
حرف يُسِقط اإلنجليزي الرجل بأن األمريكيِّني بني شائًعا اعتقاًدا هناك أن «أعرف

ذلك.» خالل من عليه التعرُّف يمكن وأنه كالمه، من الهاء
الضحكات أجمِل من ضحكتها أن ونتوورث جورج واعتقد ثانية، مرة جيني ضحَكت

حياته. يف سمعها التي
ببعض شعر وقد العشاء. َطوال صديقه جانب من متجاَهًال املسكنُي كينيون كان لقد
األثناء، تلك ويف مسائية. صحيفٌة معه كان لو وتمنَّى الطعام، أطباق ُقدَِّمت عندما الكآبة
أنها بدا العشاء، نهاية ويف مًعا. منسجَمني بجواره الجالسة األنيقة والفتاة ونتوورث كان
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تارًكا ذلك، إىل السبيَل ونتوورث لها وأوضح كرسيِّها، من الخروج يف الصعوبة بعض تجُد
بلطف. هي وشَكَرته بنفسها. تنهض إياها

أن من القلق شديدُة إنني السفينة. سطح عىل «سأصعد للذَّهاب: تلتفُت وهي قالت
بخارية.» سفينٍة سطِح أعىل من بالليل املحيط عىل يل نظرة أول أُلِقَي

بعض زلقٌة السفن أسُطَح إن أصَحبُِك. تجَعليني أن «أرجو الشاب: ونتوورث ردَّ
لسيدٍة تماًما األمان من فليس السفينة، جانب من تمايٌل هناك يكون ال عندما وحتى اليشء،

الظالم.» يف بمفردها تسري أن السفن حركة عىل معتادة غرِي
كبري لطٌف بالتأكيد هذا جزيًال. شكًرا أشكرك «أوه، بنعومة: بروسرت اآلنسة ردَّت
فسأكون العشاء، بعد ما سيجاِر تدخنِي متعة من أحرمك تَدعني بأال وعدتَني وإذا منك؛
خالل يف الدَرج بأعىل سأقابلك السفينة. سطح عىل إياَي الصطحابك السعادة منتهى يف

دقائق.» خمس
مًعا.» انسجمتُما أنكما «أرى األنظار: عن تتوارى الشابة املرأة بينما كينيون، قال

لتكويِن الفرصَة تستغلَّ لم إذا سفينة متن عىل تكون أن فائدة «ما ونتوورث: قال
جمالُه، له الذي األمر وهو السفينة، متن عىل الحياة يف تقليديٍة عدَم هناك إن معارف؟

جون.» يا الرحلة نهاية قبَل ربما ستكتشف كما وذلك
يل.» القايس تجاهلك بسبب ضمريِك إراحة تُحاول فقط «إنك

ظهَرت حتى بقليل دقائق خمِس من ألكثَر الدَرج بأعىل ونتوورث جورج انتظر
لبَرشتِها، إضافيٍّا سحًرا أعطى مما الِفراء، من حواُفها بعباءٍة ملتحفٌة وهي بروسرت، اآلنسة
هناك ليس أْن ووَجدا السفينة، سطح إىل ذهبا أنيقة. ثقيلة قبعٌة جاذبيتها من زاد التي
موضوعٌة الكهربية اإلضاءة من صغرية ُكراٌت هناك كانت لقد عا. توقَّ كما دامس ظالٌم
املصنوع السقف من نوٌع فوقهما يوجد وكان السطح. أسوار عىل منتظمة مسافاٍت عىل
معه كان الذي البحارة، أحُد الثلجية. األمطار عليه ق تتدفَّ كانت الذي الِقنَّب، قماش من
عىل املوجود املاءَ السفينة بجانب املوجودة الرصف فتحة إىل يدفع كان مطَّاطية، ِممسحٌة
حني األحيان بعض يف عدا فيما السفينة، حول ما كلِّ يف السواد حاِلَك الليل كان السطح.

للحظات. المعة بيضاءُ كبرية موجٌة تظهر كانت
بعد فعله، الذي األمر وهو سيجاره ونتوورث يُشعل أن عىل بروسرت اآلنسة ت أرصَّ
وعدَلت ذراعه، تحت مريح نحٍو عىل ووَضعها بيدها أخذ ذلك، وبعد إلقناعه. محاوالٍت عدة
املطرِي الشتاء ليُل يكن فلم تماًما؛ بمفردهما يان يتمشَّ وأخذا خطوته. لتُناسب خطوتها
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واثنان كينيون صعد ذلك، ومع باألسفل. املريحة بالغرف باملقارنة الركاب ملعظِم مشجًعا
يمتدُّ نُحايس بقضيب مربوطًة كانت التي الكرايسِّ عىل وجلسوا السفينة سطح إىل آَخران
أقىصنهايِة يف يلتفتان الرفيقان كان بينما ونتوورث سيجار بريق رأى السطح. سور بطول
خفيف ضحٍك من وجزءًا النَّربة، منخفضَة حديٍث همهمَة سمع به، مرَّا وعندما َسريهما،
له؛ ونتوورث ترك بسبب والضيق الراحة بعدم كينيون شعور يكن لم واآلخر. الحني بني
الوقت، بعِض وبعَد مريح. غريُ غريب هاجٌس تملََّكه لكن السبب، يعرف يكن لم نفُسه فهو
الذي الضيق املمرِّ بطول سار ولذلك، يستِطع، لم لكنه يقرأ، أن وحاول القاعة إىل نزل
يف دخَلها التي ونتوورث) غرفَة أيًضا كانت (التي غرفته إىل واملؤدِّي له، نهاية ال أنه بدا

متأخًرا. إال الغرفة إىل رفيقه يَُعد ولم النهاية.
كينيون؟» يا نمَت «هل اآلخر: سأله

«ال.» اإلجابة: كانت
بارعة أنها كما حياتي. يف رأيتُها التي الفتيات أجمل من واحدٌة جون يا إنها إلهي! «يا
املوضوعات. كل يف تقريبًا قرأَْت لقد أحمق. وكأنه بجوارها يشعر الرجَل تجعل فهي ا؛ جدٍّ
أن جون، يا أجلك، من أتمنى قط. منهم بالكثرِي أسمع لم الذين كتَّابنا، كلِّ عن آراء ولديها

السفينة.» متن عىل أخٌت لديها تكوَن
حان قد أنه تشعر أال منك. شديد لطٌف هذا إن العجوز؛ أيها «شكًرا، كينيون: قال

القوي؟» الضوء هذا وتُطفئَ رسيرك إىل وتذهَب الهذَيان هذا عن َف لتتوقَّ الوقت
سأفعل.» املتربِّم، أيها «حسنًا،

يف صورتها انعكاس إىل غرفتها يف تنظر بروسرت جيني اآلنسة كانت األثناء، تلك يف
وقالت ٍة برقَّ ابتسمت ظهرها، عىل مموًَّجا انسدَل حتى الطويل شعرها بسَطت وبينما املرآة.

لنفسها:
جورج.» اسمه بأن وأخربَني مًعا لنا ليلة أول يف ونتوورث! سيد يا مسكني من لك «يا
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شتوية لرحلٍة أنفسهم أعدُّوا الذين السفينة ركاِب لكل سارَّة مفاجأًة الثاني اليوم كان لقد
وليس الربيع، وقَت الوقُت كان لو كما زرقاء والسماء صافيًا الهواء كان لقد سارة. غرِي
بشدة الشمس سَطَعت الدافئ. الخليج تيار منطقة يف السفينة وكانت الشتاء. منتصَف
فعىل البحر. لُدوار املعرَّضني للركاب مريح غريَ يوًما كان ذلك، ومع معتدًال. الطقس وكان
أخذت فقد للماء، كبرية حركًة هناك أن العادي، للمالِحظ يبدو، يكن لم أنه من الرغم
عىل بالجلوس جريئًة قراراٍت اتخذوا الذين هؤالء إن شديد. نحٍو عىل تتأرجح السفينُة
بدعامات مربوطًة كانت التي كراسيهم عىل صامت بؤٍس يف هناك يجلسون كانوا السطح
يتطلب كان الصباح ذلك يف التمَيش ألن النظيف الالمع السطح عىل يتمىشَّ كان القليل قوية.
أنهم يُثبتوا أن يبدو ما عىل أرادوا الذين األربعة أو الثالثة واستطاع الجمباز. العبي رشاقَة
طول عىل بالكاد يمشوا أن عنها، يشء كلَّ ويعرفون قبل، من السُفن هذه متن عىل سافروا
َمن االهتمام ببعض يُشاهدون فكانوا السطح، كرايسِّ عىل الجالسون هؤالء أما السطح.
ميِل مع بشدٍة وينَحنون امليش عن يتوقفون آلَخر آٍن من كانوا والذين أمامهم يسريون كانوا
املائل. السطح عىل برسعة فينزلقون ، تَزلُّ السائرين أقداُم كانت وأحيانًا ألسفل. السطح
كانوا الُعُجز وحتى الجالسني، ِقبَل من متابَعٍة محلَّ شكٍّ بال كانت الحوادث هذه ومثل

بوهن. يضحكون
السماء عىل مثبَّتتنَي عيناه وكانت السفينة سطح عىل كرسيِّه عىل ظهره كينيون أسند
لندن. إىل بالتلغراف أرسله أن بعد املناجم تقرير بشأن اآلن منشغل غريَ عقله كان الزرقاء.
خيار عقِد من املال من الكثريَ سيجني كان إذا ما وتساءل أحواله، يف ينظر عقلُه وأخذ

األمر. هذا يف شكَّ ولذلك متفائًال، شخًصا يكن لم أوتاوا. يف عليه حصل الذي الرشاء
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صفقًة أجريا سينديكيت، لندن رشكة لصالح عملهما من الشابَّان انتهى أن بعد
مالكوه وكان نفقاته، يُغطي بالكاد كان ميكا منجَم مًعا زارا لقد لصالحهما. صغرية
وكيلها، كينيون قابل التي النمساوية املناجم لرشكة مملوًكا املنجم كان بيعه. عىل فني متلهِّ
أشُهر ثالثة ملدة املنجم هذا بشأن رشاءٍ خياِر عقد الشابَّان أبرم أوتاوا. يف برينت، فون
كانوا التي البيضاء املعِدنية املادة إن له تقول الخبرية كينيون عني كانت برينت. فون مع
يستخرجها املنجُم كان التي امليكا من أعىل قيمٍة ذاَت حتى كانت املنجم مِة مقدَّ عند يُلقونها

األرض. من
وبدا — املناجم مجال يف اليشء بعَض نادرة صفٌة وهي — بشدة أمينًا كينيون كان
التخلُّص يتمُّ التي املعِدنية املادة بشأن برينت فون جهل يستغلَّ أن العدل من ليس أنه له
الشديدة. وأمانته صديقه ضمرِي عىل التغلُّب يف الصعوبة بعَض ونتوورث ووجد منها.
أو القانون يف سواءٌ عليه، الحصول أجل من يُدَفع أن يجب يشءٌ دائًما املعرفة أن وزَعم
وهكذا الكبري. ِعلمهما من االستفادة يف تماًما ان ُمحقَّ فهما ثَم وِمن املناجم، مجال أو الطبِّ

املنجم. هذا بشأن أشهر ثالثة مدتُه لندن، إىل رشاءٍ خيار بعقِد الشابان عاد
ما عىل تبحث تائهة كروٍح الصباح طوال السفينة أنحاء يف يتجول ونتوورث أخذ
فقد ولذا، للغاية؛ مريعًة الفكرة كانت فقد يُمكن.» ال «ال، لنفسه: وقال صاحِبها. عن يبدو
يف بالفعل. كان وقد املبكِّر، االستيقاظ ُمحبي من ليست ربما أنها ن وخمَّ رأسه عن أبَعَدها
يف الُقنُْربة ترضبه الذي املثَل من قطُّ صباحية صحيفة يف يعمل أحٌد يستِفد لم األمر، واقع

مبكًرا. االستيقاظ
بيشء تقوم أو قصيدة تكتب وكأنك تبدو إنك كينيون، يا «حسنًا ونتوورث: قال

كبريًا.» ذهنيٍّا جهًدا يتطلَّب
نحٍو عىل أكثَر عَميل بيشء أقوم أنا ونتوورث. عزيزي يا القصائد، كتابَة لك «أترك
الخاص امليكا منجم يف سنفعله فيما أفكِّر أنا أيًضا. أنت به تقوَم أن يجب كان يشء كبري؛

لندن.» إىل نصل عندما بنا
من الساعة نصف ذلك، إىل باإلضافة رشه»؛ اليوَم «يكفي «أوه، بمرح: ونتوورث قال

العميق.» يل تأمُّ من كاملة رحلًة تُساوي ذكائك يف شخٍص جانب من التفكري
بعد؟» تَظهر «ألم كينيون: قال

يفعل كما أُبطن ما غريَ أُظِهر لم أنني كيف انظر بعد. ليس نعم، عزيزي؛ يا «نعم،
اإلفطار.» طعاَم تتناول ولم تظهر، لم هي نعم، صدًقا. األقلِّ الرجال من غريي
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«… «ربما كينيون: قال
استبعدُت لكنني هذا، يف فكرُت لقد «ربما». كلمَة أريد ال أنا ال! «ال، ونتوورث: صاح

البحر.» لدوار معرَّضٍة غريُ إنها الفور. عىل الفكرة
رضوري غريَ يبدو هذا أن كما الحركة. هذه مثل تحتمَل لكي كذلك تكون أن «يجب

هكذا؟» السفينُة تتمايل ملاذا تُرى أيًضا.
أشعر كينيون، القديم صديقي يا بشدة. تتمايل أنها يبدو لكن القول، يُمكنني «ال
ذلك أفعل لم أنا الرحلة. من مبكِّر وقٍت ويف هكذا، ترِكك بشأِن بشدة يُؤنِّبني ضمريي بأن

كذلك؟» أليس السابقة، املرة يف
السابقة.» الرحلة يف السفر لرفيق مثاًال كنَت «لقد كينيون: ردَّ

هناك بأن أخربك أن يل اسمح لكن عزيزي، يا وقحًة، اقرتاحاٍت لك أُقدِّم أن أريد ال «أنا
السفينة.» متن عىل ا جدٍّ الجميالت األخرى الفتيات بعَض

بهذا. ستعرتف كنَت ما وإال أخىش، كنُت كما للغاية سيئًا لسَت أنت «إذن، كينيون: ردَّ
اسمها.» أسَمِع لم الواقع يف … اآلنسة … اآلنسة سوى أحًدا ترى ال أنك ظننُت

جيني.» هو اسمها بأن ا، رسٍّ هذا اعتبار مع كينيون، يا أخربك أن يف أُمانع ال «أنا
ل متعجِّ أنك ونتوورث يا تعتقد أال الحد؟ هذا إىل األمر أوَصَل إلهي! «يا كينيون: صاح
عىل األموَر يَِزنون فاإلنجليز إنجليزيٍّا؛ منه أكثَر أمريكيٍّا ُه التوجُّ هذا يبدو اليشء؟ بعَض

أكرب.» نحٍو
جميلة فتاٍة من التقرب يف رضر أيَّ أرى ال أنا صاح. يا األمور، لوزن رضورة توجد «ال

طويلة.» رحلٌة املرء أماَم دام ما
مكانَك.» كنُت لو تتطور، العالقة سأترك كنُت ما أنا «حسنًا،

لن الشاطئ، إىل الفتاة تصل فعندما العالقة. هذه يف للتطور احتمال أيُّ يوجد «ال
منطقة إىل رحلٍة يف وسينطلقان باريس، يف اآلن وأبوها مليونري. ابنة إنها ثانية. تلقاني

أسابيع.» بضعة غضون يف الريفريا
صاح. يا حذَرك، خذ تتطور. العالقة تجعل أالَّ لرضورِة أدعى سبٌب «وهذا كينيون: ردَّ
العالقة تلك تصل حتى عالقٍة يف الرجال استدراَج يَْهَوين األمريكيات الفتيات أن سمعُت لقد
ذلك وبعد االندهاش أماراُت عليها وتبدو حاجبَيها منهن كلٌّ ترفع وحينها معينة، لنقطة
امليكا، بمنجم الخاصُّ مرشوعنا ينجح حتى تنتظر أن األفضل ومن بشأنه. يشء كلَّ تنىس

الحسناء.» مليونريتُك إليك تستمع قد وبعدها،
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خاصٍّ نحٍو عىل ذلك أالحظ لم ِغلظة. أعرفه رجل أكثُر أنت «جون، ونتوورث: قال
املعادن األنواع؛ كافِة من املعادن مع العمل من وسنواٍت سنواٍت أن يل يبدو ولكن قبل، من

معها.» تعمل التي املعادن مثل تُصبح أن احذر اإلنسان. تُغريِّ رة، واملتحجِّ لبة الصُّ
أعتقد الطويلة. األرقام أعمدة من الطِّباع لرتقيق قابليًة أقلَّ شيئًا أعرف ال أنا «حسنًا،
يف حياتي قضيُت التي املعادن مثَل تماًما الطباع ِغلظة تُسبب معها تعمل التي األرقام أن

معها.» العمل
بوجوِد تعرتف أن قبل ذراعيك بني فتاٌة تُلقى أن يجب لكن ذلك، يف ُمِحق أنت «ربما

جميلة.» فتاة عليه يُطَلق الذي اليشء ذلك
أن فأتوقع امليكا، منجم من أكِسبَه أن آُمل الذي املال كل عىل الحصول استطعُت «إذا
عامٌل املال إن مني. التقرُّب عىل سيتهاَفتْن وإنما ، ذراعيَّ بني بأنفِسهن يُلقني لن الفتيات

الزواج.» لَقبول فتاة أي إغراء يف مهمٌّ
أعتقد ال أنا الزواج. لَقبول ها أمِّ إلغراء مهم عامل بالطبع «إنه ل: بتمهُّ ونتوورث قال

املال.» يف اإلطالق عىل تُفكر بروسرت اآلنسة أن … حبيبتي أن
بالنيابة ذلك يف سيُفكر أحًدا هناك أنَّ شك ال لكن ذلك، فعل إىل تحتاج ال هي «ربما
فيجب بنفسه، ثروتَه األمريكيني، من الكثري مثَل ن، كوَّ وقد مليونريًا، أبوها كان إذا عنها.
هذا يف تُفكر ال بروسرت اآلنسة أن اتضَح وإذا عنها، بالنيابة األمر يف سيُفكر أنه يف تثَق أن
األمر سيكون صواِبكما. إىل االثنان أنتما سيُعيدكما ما رسعان العجوز الثريَّ فإن األمر،

كبري.» لَقٌب لديك كان لو مختلًفا
الحسابات، ُمراجع ونتوورث، جورج لقب عدا فيما لقب، أيُّ لدي «ليس ونتوورث: ردَّ

ضواحيها.» يف ة وشقَّ لندن يف ُعنوان مع
بارون ونتوورث أو جورج السري حتى أو ونتوورث جورج اللورد كنت إذا «بالضبط؛
لن حسابات مراجع لقَب فإنَّ الحايلِّ، الوضع يف أما فرصة؛ لديك تكون فربما كذا، أو كذا

ابنته.» أو أمريكي مليونري مع مسعاك يف تنجح يجعَلك
الحرص.» وشديُد وبارد بائٌس فتًى «إنك

هذه يف هذا تفتقد وأنت بعقالنية، أفكِّر فقط أنا اإلطالق. عىل ذلك من أيٍّا لسُت «أنا
صاح، يا حسنًا، فواتريَه. ترى أن دون حسابات كاتِب أيِّ أرقاِم يف تثَق لن إنك اللحظة.
ملا اهتمامك ه تُوجِّ أن منك أطلُب ولهذا اآلن، حتى ليس األقل، عىل الفواتري؛ لديك ليس أنت
أو األمريكيني املليونريات يف بِجدِّية تُفكر فلن بنصيحتي، أخذَت وإذا منجمنا؛ يف سنفعلُه

بناِتهن.»
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إِن وما اللحظة، تلك يف فجأة مالت السفينة ألن وذلك برسعة؛ ونتوورث جورج انتصَب
التوزان مسألة يف خبريًا كان لكنه ثانيًة؛ يفقده أن كاد حتى توازنه، عىل الحفاَظ استطاع
مركًَّزا اللحظة هذه يف كان انتباهه أن من الرغم وعىل الحسابات، مع حاله هو كما هذه
كرسيِّه، عىل بهدوء ظهره يُسِند يزال ال كان الذي رفيقه، إىل نَظر توازنه، عىل الحفاظ عىل

ابتسامة. وجهه وعىل
أخرى.» فتاة عن سأبحُث «كينيون، وقال:

واحدة؟» تكفيك «أال
إذا إال اآلخرين مع يتعاطف أن ألحٍد يمكن ال لك. والثانية يل واحدًة اثنتني؛ أريد «نعم،
منك.» عليه أحصل وال التعاطف، بعَض أريد جون، فيه. هم الذي املوقف نفس يف ُوضع
أُحاول ما هو وهذا العقالنية، هو فوري نحٍو عىل إليه تحتاج «ما بهدوء: كينيون قال

به.» أُِمدَّك أن
وحدها. بالعقالنية يحيا ال اإلنسان لكن الشأن؛ هذا يف تستطيع ما كلَّ تفعل «أنت
قد الوقت هذا إن أقول ال أنا لها. قيمة ال العقالنية أن فيه يرى وقٌت اإلنسان عىل يأتي
فتاًة أجد ألن سأسعى لذا، تعاطًفا؛ أكثَر ِمزاٍج يف أجعَلك أن عىل ُمرصٌّ لكني بعد، عيلَّ أتى

لك.» مناسبة
األنظار: عن متواريًا السفينة من اآلَخر الجانب إىل وعَرب صديقه تركه بينما كينيون، ردَّ

فتاتك.» عن ستبحث أنك احتماًال «األكثر
يف يُفكِّر وأخذ صديقه. تركه عندما املنجم بشأن حساباته يف للتفكري كينيون يَُعد لم
ألنه شديدة؛ بجدِّية األمر ونتوورث يأخذَ أال َل وأمَّ لألحداث. غريٍب نحٍو عىل الرسيع التطور
الوقَت تقتل أن بعد ستتجاهله التي الفتيات نوعية من بروسرت اآلنسة أن ما بطريقٍة شعر
أنه الواضح من الذي لصديقه، هذا يقول أن يستطيع يكن لم بالطبع، مملَّة. رحلٍة يف معه

حذره. يأخذُ ليجعله يُمكنه ما أقىص له قال لكنه بروسرت، باآلنسة معجبًا كان
كانت اعرتاض.» أيَّ سأُبدي كنُت ما الفتاة، هذه مثَل كانت «لو لنفسه: كينيون قال
بمهارٍة الساعة نصف ملدة بمفردها السفينة سطح عىل تميش فتاًة إليها املشاُر الفتاُة هذه
هناك وكانت أجمل، بَرشتُها كانت ولكن األمريكية، الفتاة مثَل جميلًة تكن لم إنها شديدة.
مالئًما وال أنيًقا يكن لم فستانها إن إلنجلرتا. تنتمي أنها إىل تُشري وجنتَيها يف ُحمرة
للطقس مناسبًا ترتديه ما كان ذلك، ومع األمريكية، الفتاة فستان مثل جسدها عىل بشدٍة
كانت األشقر. شعرها تُغطي بُنِّية شانرت أو تام نوع من قبعًة ترتدي وكانت والظروف،
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السطح عىل تميش وأخذَت القصري، األزرق معطِفها جيبَْي يف يديها أصابع أطراف تضع
مثل كانت «لو قائًال: لنفسه كالمه وكرَّر كينيون. جون إعجاَب أثارت وواثقة ثابتة بُخًطى
تُذكرني إنها بشأنها. وأصيل غضٌّ يشء هناك اعرتاض. أي سأبدي كنت ما الفتاة، هذه

البهيجة.» إنجلرتا جنوب بتِالل
واضًحا كان لكن منها، التقرَُّب اثنان أو شابٌّ حاول وذَهابًا، َجيئًة تميش أخذَت بينما
السري ل تُفضِّ أنها الكايف، بالقدر مهذَّب نحٍو عىل لهما، رصاحًة أعلنَت الفتاة أن لكينيون

وتركاها. لها احرتاًما بهما الخاصتنَي البحر قبعتَي لها رفعا وقد بمفردها،
إليها.» يتحدث رجل أوَل تُصادق لم «إنها نفسه: يف قال

وقد هادئًا. يبدو والبحر بديًعا كان اليوم لكن فأكثر، أكثَر التأرُجح يف السفينة بدأت
ُمرٍض بنجاٍح توازنهم عىل منهم ثالثٌة أو اثنان حافظ وقد السطح. املتنزهني معظُم غادر
ووجدوا أخريًا أتت انزالقهم لحظة لكنَّ السقوط، يسبق الذي بالفخر الشعوَر لديهم ولَّد
والكثري السطح. وتركوا وقاموا بخجٍل ضحكوا حينها، السفينة. سور ُقبالَة َمْلقيِّني أنفسهم
إىل وذهبوا أماكنهم تركوا السطح متن عىل كراسيِّهم يف جالسني كانوا الذين هؤالء من
حتى وانزلق َوثاِقه عن الكرايسِّ أحُد انخلع عندما مفاجئة إثارة لحظُة هناك كانت ُغرِفهم.
األرض عىل من عليه يجلس كان َمن وُرِفع قويٍّا. ارتطاٍم صوَت محِدثًا ور، بالسُّ اصطدم
أكثَر نحٍو عىل الكريسَّ السطح عن املسئول وربط لألسفل. وأُِخذ هيسترييَّة، حالة يف وكان
كينيون جون ُقبالَة اإلنجليزية الفتاة وكانت أخرى. مرًة الحادثُة تلك تقع ال حتى حزًما،
الجالس الشخص سالمة عىل الخوف بسبب انتباُهها تشتََّت وقد الحادثة، تلك وقَعت عندما
التايل امليل كان فيه. مطلوبًا كان وقٍت أكثِر يف بنفسها وتالىشاهتمامها املنزلق، الكريسِّ عىل
حتى السطح ارتفع اليوم. هذا يف األقوى هو اآلخر الجانب عىل السفينة له تعرََّضت الذي
برسعِة انزلَقت محاوالتها، ورغم ثم، بيدها، تلمَسه أن بجسدها مالت التي الفتاُة كادت
نحٍو عىل جون عىل ووقعت وتعثَرت كينيون، جون يشغله كان الذي الكريس باتجاه الربق
لفتاٍة املباغُت السقوُط ذلك يفعل لم إذا به سيُودي كان الذي األمر وهو بشدة، مفاجئ
الصعب من وكان عاليًا، صوتًا محِدثًا الهشُّ السطح كريسُّ انكرس عليه. الِقوام ممتلئِة

الفتاة. أم كينيون جون املفاجئة، الحادثة من ًرا ترضُّ األكثَر كان َمن تحديُد
أُِصبِت.» قد تكوني أال «أرجو متلعثًما: قال

و…» و… كرسيَّك، كرسُت لقد بأمري. تهتمَّ «ال ردَّت:
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ما هذا كان إن أَُصب، لم أنا ا. وهشٍّ ضعيًفا كان لقد يُهم. ال «الكريس كينيون: قال
بهذا.» ي تهتمِّ أن يجب وال تقصدينه؛

تعرتف أن قبل ذراَعيك بني فتاٌة تُلقى أن «يجب ونتوورث: جورج مقولة تذكَّر وهنا،
جميلة.» فتاة عليه يُطَلق الذي اليشء ذلك بوجود
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تعلَّمت قد أنها صحيٌح اإلنجليزية. للفتاة نموذٌج لونجوورث إديث إن القول يمكن بالكاد
مبكِّرة مرحلة يف ها أمَّ فقَدت لقد املعتادة. تنشئتها عىل ليس لكن إنجليزية، فتاة أيِّ مثَل
الذي والدها، ثَراء مدى عن النظر بغضِّ تربيتها، يف كبريًا فارًقا أحدَث ما وهو حياتها، من
فستعرف لونجوورث، جون مكانة عن لندنيٍّ رجل أيَّ سألت إذا شك. أدنى دون ثريٍّا، كان
يؤكِّد العجوَز لونجوورث جون لكن محظوظ، إنه الناس يقول طيبة. ُسمعتُه «املنزل» أن
إن األرجح. عىل صحيح غري قوٌل وهو األعمال، مجال يف الحظُّ اسمه يشءٌ يوجد ال أنه
فإنه مجال، أيَّ يدخل وعندما تقريبًا. األرضية الكرة أنحاء كل يف كبريًة استثماراٍت لديه
لكن واحدة، سلٍة يف البيض كلِّ وضع استحسان عدم عن الناُس يتحدث بقوة. يدخله
كلَّ يضع أنه يعني ال هذا السلَّة. بمراَقبة أيًضا ومؤمن اليشء؛ بهذا مؤمٌن لونجوورث جون
لونجوورث جون يكون عندما لكن الل؛ السِّ من واحد نوٍع يف حتى أو واحدة، سلة يف بيضة
يُعَرض وعندما فيها. البيض من كبريًا عدًدا يضع فإنه إليه، املقدَّمة السلة بنوعية مقتنًعا
حديدية سكٍة خطَّ أو للِجَعة مصنًعا أو منجًما كان سواءٌ — فيه لالستثمار يشء أيُّ عليه
لقد الرأي. هذا النهاية يف يتجاهل أن األكرب واالحتمال األمر، يف الخرباء رأي يأخذ كان —
بما كبريًا االستثمار كان وإذا عليه. يُعَرض ما لرؤيِة شخصيٍّا الذَّهاب عادُة لديه كانت
عليه. نظرة إلقاء أجل من العالم من اآلخر الجانب إىل السفر يف ليرتدَّد يكن فلم يكفي،
هذا لكن فيه، سيستثمُر الذي املجال عن يشء أيَّ يعرف ال كان كثرية حاالٍت يف أنه صحيٌح
كبريًا جزءًا فيه سيضُع الذي املكاَن بنفسه يفحص أن يحب كان فقد له؛ ا مهمٍّ يكن لم
كانت عندما كثرية أحياٍن ويف الَحْدس. من نوٌع إليه بالنسبة االستثمار أن بدا أمواله. من
تام، نحٍو عىل آمنًا يشء كل يبدو وكان ما، مرشوٍع ِربْحية مدى عىل الخرباء آراء تُجِمع
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رشائه. بعدم فورية قناعٍة إىل ويصل البيع، موضوِع للمكان شخصية بزيارة يقوم كان
يف االستمراَر يرفض فقط كان رأيه؛ تغيرِي بشأن لرفاقه أسباب أيَّ يُبدي ال كان وحينها،
أحيانًا، مسريته. يف النوع هذا من كثرية حاالٌت وقَعت األمر. من العرضوينسحُب يف النظر
تصفيتُها، تجري وعندما كبري، مستقبل لها ع يُتوقَّ وكان ورابحة، كبرية تخرسرشكة كانت
لونجوورث السيد يعرفون َمن لدى َن تكوَّ وهكذا عنها. لونجوورث قاله ما الناُس يتذكَّر
هذا فإن يشء، يف طَرًفا كان لو أنه مفاده ِعلمي أساس أيِّ عىل مستند غريُ شعوٌر العجوَز
فِمن فيها، املشاركة عىل موافقته عىل يحصل أن ما لرشكٍة ٌس مؤسِّ استطاع ولو آمن، اليشء

سينجح. مرشوعه أن املؤكد شبه

وكان فأكثر، أكثَر أبيها رفيقَة أصبحت تعليمها، من رسميٍّا لونجوورث إديث انتهت عندما
أسفاره يف معه تُسافر كانت لقد مساعدتَه. باعتبارها املزاح سبيل عىل إليها يُشري ما عادًة
الصالح الرجاء رأس إىل ومرًة أمريكا، إىل املرات من العديَد سافَرت ولذلك، الطويلة،
حوال كاملة جولة يف أسرتاليا ِوجهتُها كانت التي الطويلة البحرية الرحالِت إحدى وأخذَتها
حياتها يف تعتمد أن لها ُقدِّر لو أنه شكَّ وال أبيها، فطنة من الكثري إديث ورثت لقد العالم.
نطاَق بدقٍة تعرف وكانت ممتازة. أعمال سيدَة ألصبَحت فقط، إمكانياتها وعىل نفسها عىل
يتعلَّق فيما قليالٍت نساءٍ يف سوى تجُده ال نحٍو عىل أرساره كاتمَة وكانت أبيها، استثمارات
نادًرا أنه من الرغم عىل رأيها، يف بشدٍة يثُق العجوز الرجل كان ولقد الرجال. بأقاربهن
أنهما الطبيعيِّ فمن طويلة، رحالت يف كثريًا مًعا سافرا أنهما إىل ونظًرا بذلك. يعرتف ما
تماًما مختلًفا كان إديث تعليم أن لنا يتضح وهكذا مقرَّبني. صديَقني ما، نحٍو عىل أصبحا،
من مختلف نوٍع إىل حوَّلتها الخاصة التنشئة وتلك عادية، إنجليزية فتاة أيِّ تعليِم عن

حية. والدتها كانت لو عليه ستكون كانت ا عمَّ النساء،
وهو مًعا، عالقتهما صفَو عكَّر ما حَدث فقط ومؤخًرا واالبنة، األِب بني تامة ثقٌة نَمْت

حوله. الحوار ُفتح منذ أخرى مرًة منهما أيٌّ بشأنه يتحدَّث لم الذي األمر
الزواج، يف اإلطالق عىل تُفكر ال إنها منها، املعتادة من أكثر برصاحٍة ربما إديث، قالت
ذلك، عىل ا وردٍّ لها. اختاره قد أباها أن بدا الذي الرجل من الزواج يف ترغب ال فهي ثَم، ومن
بشأن رأيه يُغريِّ أن يُمكن ال أنه وتعتقد جيًدا تعرفه كانت إديث لكن شيئًا، أبوها يَقل لم
أنَّ لها أثبتَت تحديًدا، الرحلة هذه يف إليهما ينضمَّ كي أخيه البن أبيها دعوة إن األمر. هذا
قبل؛ ذي من أكثَر اآلخر من أحَدهما يقرِّب أن هو األمر إليه يحتاج ما كلَّ أن يرى أباها
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ِفطنٌة لديه ليست أباها أنَّ تعتقد كانت فقد ذلك، حيال الصمَت التزامها من الرغم وعىل
ابن مع تعاملها يف إديث كانت وقد نامية. رشكٍة رشاءِ عند يُبْديها التي مثل األمور هذه يف
ل تُفضِّ أنها الحَظ لكنه — شخص أيِّ مع حالها هو كما تماًما — التهذيب شديدَة ها عمِّ
معظَم يقيض لونجوورث، السيد غضِب رغم جعله، ما وهذا مرافقته، عىل بمفردها البقاء
عىل يتَنزَّه أن من العجوز، الرجل رأي بحَسب بدًال، التدخني، غرفة يف الورق لعب يف وقته

عمه. ابنِة مع السفينة سطح
أنه يرى كان ألنه اليشء؛ بعض بالضيق يشعر لونجوورث ويليام إديث عم ابن كان
عىل يدَِّع لم إنه به. االقرتان إىل عاقلة فتاٍة أيُّ تتطلع شخص للزواج، ا جدٍّ مناسب شخٌص
من رائًعا شيئًا سيكوُن الزواج أن يعتقد كان لكنه إديث، غرام يف بشدة واقٌع بأنه اإلطالق
يستحقُّ بالتأكيد أمٌر ه عمِّ مال وإنَّ جميلة، فتاة إديث إن نفسه يف قال لقد الجوانب. كافة
َمن حوله يَر لم أنه إىل نظًرا لكن الزواج، يُتِم أن يتمنى بدأ األمر، واقع ويف فيه. التفكري
كان لذا، لصالحه. محسوًما باعتباره األمر إىل ينظر كان فقد له، منافًسا يعتربه أن يمكن
هذا يفعل وكان له؛ مرافقتها عىل نحٍو بأيِّ معتمدًة ليست سعادته أن إديث لآلنسة يُظِهر
ألي ا جدٍّ الواضح من كان الركَّاب. من غريه مع الورق ولعب التدخني غرفة يف وقته بقضاءِ
يتقابالن ما نادًرا كانا لذا، بالتأكيد؛ يُالئمها فهو يُالئمه، هذا كان إن أنه إديث، شخصيرى
جرى وقد ها. عمِّ وابن أبيها بني إديث مكاُن يكون حيث الطعام، طاولة عىل إال السفينة يف
عن هو تحدَّث الزواج. موضوع حوَل عمها وابن لونجوورث اآلنسة بني قصري واحد حواٌر
لديها ليست إنها شديد باختصاٍر قالت لكنها جيًدا، ترتيبًا باعتباره ا جدٍّ واثقة بنربٍة األمر

اسمها. تغيري يف رغبة أيُّ
يف اسُمك وهو لونجوورث، فاسمي ذلك، إىل تحتاجني ال «أنِت ويليام: العم ابُن قال

نفِسه.» الوقت
للمزاح.» مجاًال ليس «هذا ردَّت:

أنِت صحيح. أنه الجميُع يعرف بما أُخربك فقط أنا إديث. عزيزتي أمزح، ال «أنا
كذلك؟» أليس لونجوورث، هو اسمي أن تُنكرين ال بالطبع

وسأكون األمر، بهذا يتعلق فيما يشء أي أؤكِّد أو أُنِكر أن أقصد ال «أنا الفتاة: ردَّت
ثانيًة.» املوضوع هذا إىل تَُعد لم لو بشدٍة ممتنًة

التدخني. غرفة إىل أخرى مرة الشابُّ الرجل عاد لذلك، ونتيجًة
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األمريكيُّون حبَّبها وقد األمريكي. املجتمع عن الكثريَ إديث عَرَفت الرحلة، هذه يف
بشدٍة استمتَعت فقد اليشء، بعَض صعبًا كان الطقس أن من الرغم وعىل بلدهم، يف بشدٍة
أمريكا لسكان الشتاءُ يُتيحها التي املختلفة والفعاليات جات بالزالَّ تتمُّ كانت التي بالجوالت
يف توجد كانت للِجَعة مصانَع عدِة ِد لتفقُّ أمريكا إىل عمها وابُن أبوها ذهب لقد الشمالية.
اتخذوا لقد كبرية. واحدة رشكة يف دمُجها املفرتض من كان التي البالد، من مختلفة أجزاء
بُصحبة بوقتها تستمتع إديث كانت وبينما لهم، َمقرٍّا هناك الغربيِّ الساحل مدن إحدى من
التي البالد، من مختلفٍة أماكَن يف املوجودَة الِجَعة مصانَع الرجالن زار الجدد، أصدقائها
كانت الِجَعة مصانع أن بدا إديث. فيها تمكُث كانت التي املدينة من قريبًة كانت ذلك رغم
كانت يُخمرونها التي الجعة إن قال إديث عم ابن أن من الرغم عىل ا، جدٍّ جيدة حالة يف
إنتاجها أدَّى لو حتى بإنتاجها، صلة أيُّ له تكون أن يف يرغب ال إنه وقال ذاقها، جعٍة َ أسوأ
الجعة تناول عىل نفسه قَرص لكنه هناك، املنتَجة الجعة تذوق قد عمه كان كبرية. أرباح إىل
مصاريِف بسبب جودتها، يكن لم إن ثمنُها، ارتفع التي واملعتَّقة، املعبَّأة الجيدة اإلنجليزية
الكلمات ومن يُعجبه، لم هناك يُصنع الذي الجعة مزيج يف يشءٌ هناك كان ولكن النقل.
اتحاد يف عضًوا يُصبح لن لونجوورث أن أخيه ابُن أدرك املوضوع، عن قالها التي القليلة
تأُمل إديث وكانت كندا، إىل برحلٍة للقيام نيٌة هناك كانت املزعوم. الكبري الجعة رشكات
الزيارة؛ هذه فكرِة عن التغايض تم لكن الشتوية؛ نسختها يف مونرتيال مدينة مشاهدة يف
أرض إىل رحلتهم بَدءوا لذا، الغربية. األمريكية الواليات يف الوقت من الكثري قضاء بسبب
سطح عىل كرسيِّه عىل الوقت من كبريًا قدًرا يجلس العجوز لونجوورث وكان الوطن،
يف وقته معظم يقيض عمها ابن وكان بمفردها، هناك تتمىشَّ إديث كانت بينما السفينة،

كينيون. جون ِذراَعي بني الَقَدُر بها ألقى التي الفتاَة هي هذه كانت التدخني. غرفة
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تختفي أنها عام بوجٍه أيًضا الصحيح ومن برسعة. البحرية الرحالت صداقاُت تنضج
بهاء أنَّ يبدو ُصلبة، أرٍض عىل قَدَمه املرءُ فيها يضُع التي اللحظة ففي مساوية؛ برسعٍة
لصداقته اإلخالِص عىل أقسَم الذي الصديَق الشاطئ عىل برسعة وينىس عنه، يذهب البحر
الطبيعة موضوع يف لونجوورث إديث تُفكر لم السفينة. سطح عىل كان بينما العمر َطوال
مع السفينة سطح عىل املبِهَج مشيها تذكََّرت عندما البحرية الرحالت لصداقات الربيئة
جميًعا أثبتوا لكنهم املتعددة، أسفارها يف الظُّرفاء األشخاص من العديَد قابَلت لقد كينيون.
كانت ما ربما أسمائهم. تذكُّر يف كبرية صعوبة اآلن تجُد وكانت سفر، معارِف مجرُد أنهم
عمها ابُن رأى التي الغبيَّة املالحظات بعُض لوال الليلة تلك يف ثانيًة كينيون السيد ستتذكَّر

العشاء. طاولة عىل إبداءَها املناسب من أنَّ
اليوم؟» معه تسريين كنِت الذي الرجل ذلك كان «َمن : الشابُّ لونجوورث سأل

قائلة: وردَّت بابتهاج، إديث له ابتسَمت
كينيون؟» السيد تقصد أنك «أعتقد

كذلك؟» أليس اسمه، تعرفني أنِت «أوه، بغلظة: ردَّ
اسمه.» أعرف أن دون رجٍل مع أميش لن بالتأكيد فأنا «بىل؛ أجابت:

له؟» تقديُمِك جرى وهل ا؟! «حقٍّ باستهزاء: عمها ابُن لها قال
عيلَّ السؤال هذا طرح يف الحقُّ لديه شخص أيَّ أن أعتقد ال «أنا بهدوء: إديث ردَّت
كينيون.» للسيد ُقدِّمُت بأنني سأُجيب فقط فأنا سؤالك، عىل ا وردٍّ يطرحه، لم إنه أبي. سوى
منكما كلٍّ تقديم يُمكنه السفينة سطح عىل بينكما مشرتك شخص أيَّ أعرف ال «أنا

لآلَخر.»



امرأة ل تَدخُّ

صديُقنا اآلخِر إىل أحَدنا قدَّم لقد اليشء. بعض رسمية غريَ املسألة كانت «حسنًا،
صاخبًا تعرف، كما كان، الذي نيبتون، جعلني لقد نيبتون. العجوز البحر إلُه املشرتك،
— النتيجة وكانت الريشة، من أخفُّ وزني إنَّ كينيون. بالسيد أصطدم الصباح، هذا قليًال
— بسوء يَُصب لم بأنه يقول ألن يكفي بما مهذبًا كان كينيون السيد أن من الرغم عىل
السيد أن ظننت وتحطَّم. مشاعري القدر بنفس يُراِع لم عليه يجلس كان الذي الكريسَّ أن
يكن لم كينيون السيد لكن عني، رغًما حطمتُه الذي كرسيه من بدًال كرسيٍّا سيأخذ كينيون
يف ا جدٍّ بارع رجٌل أنه يزعم أن يمكن ال وإنه تعدين مهندَس يعمل إنه قال لقد هكذا. رأيه
فعل يف نجح أنه ويبدو سفينة. سطِح عىل كريسٍّ إصالح يف صعوبة أيَّ وجد إذا املجال هذا

معه.» وتواُصيل التعدين، مهندس كينيون، السيد إىل تقديمي قصة كلُّ وهذه هذا،
عىل سيُوافق أباِك أن تعتقدين وهل ا، جدٍّ ورومانيس ممتع «هذا الشاب: الرجل ردَّ

النحو؟» هذا عىل عشوائيًة معارَف تكوينك
هذا: بسبب قليًال خجًال تورََّدت وقد إديث، قالت

منخفض: بصوٍت أضافت ثم أبي.» يرفضه يشء أيَّ اختياري بمحض أفعَل «لن
واحد.» يشء ربما، عدا، «فيما

محذًرا: وقال أخيه، ابن باتجاه الحوار، من مقتطفاٍت سمع الذي أبوها، اآلن مال
السابعة البحرية الرحلة هي تلك بنفسها. األمور عىل الحكم عىل قادرٌة إديث أن «أعتقد
كان إذا ولذلك، معنا، لك رحلة أوُل هي تلك إن الوضع. هو هذا أن أجد ما ودائًما معي، لها

املوضوع.» هذا يف الحديث عن فسأتوقَّف مكانك، نفيس أضَع أن يل
ما أنها ورغم لهذا، نتيجًة وامتنان. شكٍر نظرَة ألبيها إديث وأعَطت الشاب، صمت
بينما ذهنها، إىل جلبَت عمها، ابُن أبداها التي املالحظات فإن كينيون، يف ثانيًة لتُفكِّر كانت
عمها. ابن صالح يف اإلطالق عىل بينهما املقارنُة تكن ولم الرجَلني، صورَة بمفردها، كانت
يف مبكًرا غرفته فوق السفينة سطح عىل التنظيف ُفَرش أصواُت كينيون أيقَظت
له السفينة أن ظنَّ السفينة، سطح عىل صعد أن بعد لحظات لبضِع التايل. اليوم صباح
يُحركون اآلخر الجانب عىل الرجال وكان ، ومبتالٍّ نظيًفا السطح جانبي أحُد كان وحده.
رأى السطح، عىل يميش كان وبينما ممل. بصوٍت والخلف، لألمام التنظيف ُفَرَش ببطءٍ

منه. أبكَر نحٍو عىل هناك صعد راكبًا
عندما بابتسامٍة وجُهها وأرشق خطواته، سمَعت عندما لونجوورث إديث استدارت

هو. أنه عَرَفت
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الخري.» «صباح لها: وقال به الخاصة البحر قبعَة بجديٍة كينيون رفع
كينيون.» سيد يا مبكًرا، يستيقظون الذين ِمن «إنَك

أرى.» كما مثَلِك، «ليس
بالصباح دائًما أستمتع أنا الشأن. هذا يف استثنائي راكٌب أنك «أعتقد الفتاة: ردَّت
ال بحيث اإلمكان، قدَر السفينة يف األمام يف مكان أبعِد إىل أذهب أن أحبُّ البحر. يف الباكر
أحٌد به يوجد وال ِملكي، كلَّه العالم وكأنَّ يل يبدو حينها، الالنهائي. وبني بيني يشءٌ يقف

سواي.»
ا؟» جدٍّ أنانية نظرة هذه أن تَرين «أال كينيون: قال

كما لكن، باألمر، استمتاعي يف أناني يشءٌ بالتأكيد يوجد ال هذا. أرى ال أنا «أوه،
الجميع.» ينىس وأن بمفرده يكون أن املرء فيها يرغب أوقاٌت هناك تعرف،

األوقات.» هذه أحد يف قاطعتُِك قد أكوَن أال «أرجو
يشءٌ يوجد ال كينيون. سيد يا اإلطالق، عىل ال، «أوه، تضحك: وهي رفيقتُه ردَّت
لسُت أنا االنرصاف. يف سأتردد كنت ما بمفردي، أكون أن أردُت إذا مالحظتي. يف شخيصٌّ
زائدة رصاحٌة هذه أن يرون أصدقائي بعُض برصاحة؛ أتحدَّث فأنا التلميح؛ عىل معتادة

الهادئ؟» املحيط عرب قبُل من سافرَت هل اللزوم. عن قليًال
«مطلًقا.»

يكون الهادئ املحيط يف الصيف يف لكن اآلن، هنا رائٌع إنه ممتع. هناك الصباح «آه،
مؤخًرا.» ُخلق قد العالم أنَّ لو كما معها يبدو لدرجٍة ونًرضا ومسامًلا هادئًا أحيانًا الصباُح

أحسدِك.» أنا لونجوورث. آنسة يا كثريًا، سافرِت «لقد
متنها عىل أكون سفينٌة تتحطَّم ربما لكن أُحَسد، أن يجب شخٌص أنني أظن ما «كثريًا

حسد.» موضَع أكون لن وحينها، األيام، أحد يف
التجِربة.» هذه مِلثل قطُّ تتعرَّيض أال صدٍق عن «أتمنى

متنها؟» عىل كنَت سفينٍة تحطِم لتجِربة كينيون، سيد يا قبل، من تعرضَت «هل
القراءة طريق عن األمر عىل التعرف لكن للغاية. محدودٌة سفري فتجاِرُب ال؛ «أوه،

بشدة.» األمر صعوبَة يؤكِّد عنها
للمرء يُمكن الصيف. يف حدثَت قد كانت لو كما تماًما اآلن. حتى رائعٌة رحلتنا «إن
الحرارة ودرجة مكان كلِّ يف والجليد الشتاء، وسط يف أمريكا تَرْكنا أننا تصديُق بصعوبٍة
الذي الكايف بالشكل السفينة، سطح عىل الذي كرسيَّك أصلحَت هل بكثري. الصفر من أقلُّ

أخرى؟» مرة عليه الجلوس يف تثُق يجعلك
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أعمال يف كهاٍو مهارتي من تسَخري أال ا حقٍّ يجب «أوه! يضحك: وهو كينيون، قال
كريسمثل إصالَح أستِطع لم وإذا تعدين، مهندس أنا أخربتُِك، كما النحو. هذا عىل النِّجارة

منجم؟» يف أفعل أن مني عني ستتوقَّ فماذا هذا،
املناجم؟» مع التعامل يف خربٌة لديك «هل الشابة: سألت

لقد األوىل. ي مهامِّ إحدى األمر، واقع يف وهذه، املجال، لتوِّي دخلُت «لقد كينيون: ردَّ
أوتاوا.» نهر عىل معينٍة مناجَم لفحص ونتوورث صديقي مع أُرِسلُت

لندن رشكُة أرسلتهما اللذين االثنني أحد أنت هل أوتاوا! «نهر متعجبة: إديث قالت
سينديكيت؟»

األمر؟» عن تعرفني ماذا «نعم. باندهاش: كينيون رد
خبري تقريُر عليه يكوَن أن يجب ما عدا فيما يشء، كل عنه. يشء كل أعرُف أنا «أوه،
أعمال عن الكثريَ نعرف االثنان نحن لذا، لديك؛ التي ظني، بحسب واملعلومات، التعدين،

سينديكيت.» لندن
ي رسِّ األمر أن أعتقد كنُت األمر. عن يشء أي تعرف شابٍة ملقابلة مندهٌش أنا ا! «حقٍّ

اللحظة.» حتى كبري حدٍّ إىل
الرشكة.» مالك أحُد ترى، كما لكني، «آه!

«أنِت!»
وهو املالك، أحُد والدي األقل، عىل «بالتأكيد. تضحك: وهي لونجوورث، إديث ردَّت
أمٍل بخيبة وشعرُت بأنُفِسنا، لكندا السفَر ننوي كنا لقد ذلك. من قريبًا أو نفُسه، األمر
واملزالج التزلج وأحذية بالزالجات هناك التزحلق أن وأعتقد هناك. إىل الذَّهاب لعدم كبرية

رائع.» يشءٌ
قضيُت حيث املنطقة، هذه يف للحياة االجتماعي الجانب من ا جدٍّ القليل رأيُت «لقد
وسَكنُت املنجم بها يوجد التي القرية يف حتى لكن املناجم، يف وقتي من العظمى الغالبية
واقع يف ا جدٍّ جيًدا وكان باملزالج، للتزحلق رائع ومكاٌن التزلُّج، ألحذية ناٍد هناك كان فيها،
ذلك بفعِل حياتي بفقدان مطلًقا أغامر لم واحدة، مرة سقطُت أن بعد أنني، لدرجِة األمر،

مجدًدا.»
أن شكٍّ بال تعرف أنت للقائك. ف فسيتلهَّ السفينة، متن عىل بوجوِدك والدي علم «إذا

للغاية.» كبرية رشكًة ستكون سينديكيت لندن
ذلك.» أُدرك أنا «نعم،
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تقريرك؟» عىل سيعتمد األمور من الكثريَ أن تعلم «وهل
ووافيًا.» أمينًا األقل عىل تقريري الرشكُة تجد أن وأتمنى كذلك، األمَر أن «أعتقد

السفينة؟» متن عىل أيًضا موجوٌد معك كان الذي الزميل «هل
هنا.» إنه «نعم،

هناك؟» إىل أُرسل الذي الحسابات ُمراجع إذن «إنه
من به قام بما ستَْسعد الرشكة أن وأعتقد شديد، بإتقاٍن بعمله يقوم رجٌل وهو «نعم،

عمل.»
قمَت أنك من متأكدة أنا أيًضا؟ عمل من به قمُت بما سيَسعدون أنهم تعتقد «وهل

بإخالصوضمري.» بعملك
نظَرت لكنها املالحظَة، هذه الشابة السيدة تُبدي كانت بينما خَجًال يتورَّد كينيون كاد
املالية املصلحة حول لكن حوله، تتمحوُر تكن لم أفكارها أنَّ هو ورأى شديد، باهتماٍم إليه

تقريره. عن تنتُج قد التي الكبرية
للتعدين؟» مالئمة منطقٌة أوتاوا أن ترى «هل سأَلتْه:

تقريره: عن بعيًدا الحوار ة دفَّ ل يُحوِّ أن يريد وهو أضاف، ثم بشدة.» «نعم، أجاب:
هناك.» لنفيس منجٍم رشاءِ خياِر عقِد عىل حَصلُت أنني لدرجة بشدة باملكان أُعجبُت «لقد

هناك؟» املناجم أحد رشاءَ تنتوي هل «أوه!
كينيون. ضحك

احتماالت أن رأيُت لكنني ألموايل، استثماٍر إليجاد أسعى وال مال رأُس ليسلديَّ أنا «ال.
يعتقد مما رأيي، يف بكثري، أعىل قيمته إن كبرية. يمتلكونه ملن كبرية ألرباح املنجم تحقيق
عندما وأتمنى أشهر، ثالثة ملدة بشأنه رشاءٍ خيار عقد عىل حصلُت لذا، أنفُسهم؛ أصحابُه

عليه.» لالستحواذ رشكًة س أُؤسِّ أن إنجلرتا، أصُل
تجَد لن أنك جيد، املنجم بأن واثًقا كنَت إذا متأكدة، أنا «حسنًا، الشابة: السيدة قالت
كان التي الِجَعة مصانع يفحصبعَض كان لقد أبي. من أكثَر الشأن هذا يف سيُساعدك َمن
متلهًفا سيكون ولذا، األمر، هذا يف قدًما امليضِّ عدم إىل خَلَص لكنه فيها، االستثمار يريد

ذَكرتَه؟» الذي املنجم لرشاء املطلوُب املبلغ ما مكانه. ِربْحيًة أكثَر استثماٍر إليجاد
فكَّر عندما وتورَّد له.» كمقابٍل جنيه ألف خمسني طلب يف أفكِّر «كنُت كينيون: قال

عف. الضِّ من ألكثَر املنجم سعر بزيادِة وقيامه اندفاعه يف
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حتى أنهما إىل وخلصا للمنجم، املحتملة القيمة را قدَّ قد وونتوورث كينيون كان
جنيه ألَف ثالثون قدره مبلٍغ عىل يحصالن سيجعلهما الذي — الثمن بهذا يبيعانه عندما
ما ورسعان بكثري، ذلك من أكثَر بحقٍّ يستحقُّ منجًما يبيعان فإنهم — بينهما ويقسمانه
املبلغ، من الشابة السيدة ب تتعجَّ أن ع وتوقَّ جنيه. ألف الخمسني عىل كبريًة أرباًحا سيُِدرُّ

قالت: عندما بشدٍة اندهش ولذا،
فيه. يستثمَر لن أبي أن أخىش إذن، فقط؟ املبلغ هو هذا هل جنيه! ألف «خمسون
باستثمار رشكة يف باملشاركة يهتمَّ لن أنه واثقٌة وأنا الكبرية، املشاريع يف فقط يشارك إنه

جنيه.» ألف خمسني
بالنسبة تافه. مبلٌغ أنه لو كما جنيه ألف الخمسني عن تتحدَّثني «أنِت كينيون: قال

نصفه.» أحوَز أو أحوزه، أن فقط أتمنى كبرية. ثروًة يبدو إنه إيلَّ،
إذن؟» ثريٍّا، لسَت «أنت واضح: باهتماٍم الفتاة، قالت

ا.» جدٍّ ذلك عكس أنا «نعم. الشاب: الرجل رد
يف ينظر وأخذ الدَرج، مدخل عند العجوز لونجوورث السيد ظهَر اللحظة، هذه يف

السفينة. سطح أنحاء
هنا.» أنِت ها «أوه، كرسيِّها: من ناهضة تقفز ابنتُه كانت بينما وقال،

جانب من أُرِسل الذي التعدين خبري كينيون، بالسيد أُعرفك أن أودُّ «أبي، صاحت:
أوتاوا.» مناجم عىل نظرٍة إللقاء رشكتنا

بمقابلتك.» رُت «ُرسِ العجوز: الرجل قال
لندن رشكة عن الحديَث وبدأ التعدين، مهندس بجوار الرأسمايل الرجُل جلس

لكينيون. اليشء بعض اإلحراَج سبَّب مما سينديكيت،

38



السادس الفصل

الحفاَظ بشدٍة محاوًال السفينة، سطح عىل الصباح يف يسري ونتوورث كان أيام، عدة بعد
كان الذي الشخص لكن بعنف، تتمايل كانت السفينة ألن بالدعامات؛ واإلمساَك توازنه عىل
عند رأيه غريَّ لكنه التدخني، غرفة إىل يذهب أن أراد مكان. أيِّ يف مرئيٍّا يكن لم عنه يبحث
وبقايا أغطية ُرِفَعت قد الطاوالت كانت الرئيسية. القاعة إىل متجًها الدَرج ونزل الباب،
تلك ويف الصغرية، الطاوالت من واحدٍة عىل أبيُض ِغطاءٌ هناك كان لكن عنها، اإلفطار
تطلب كانت التي بروسرت، اآلنسة تجلس كانت األحمر، املخمل غابة من البيضاء البقعة
اإلطالق عىل سعيًدا ليس أنه يبدو كان الذي الخدم، أحد من تناُوَله تريد كانت ما مباالٍة بال
وقف الحائط. ُعرَض القاعة يف األكل قواعِد بكلِّ ضاربًا اإلفطار، وقَت تجاهَل أحٍد بخدمة
تجهيز وقُت قارب لقد املتأخرة. الضيفة إىل بسخط ونظر األبواب أحِد بجوار الخدم كبري
أوَل كانت لو كما بهدوء إفطاَرها تطلب كانت الشابة والسيدة الغداء، أجل من الطاوالت

اإلفطار. لتناول يأتي شخص
منها. يقرتب كان بينما وابتسَمت ونتوورث، إىل الوجه متهللَة نظَرت

أن يريد وكأنما إيلَّ ينظر والخادم بشدة، تأخرُت أنني «أعتقد قائلًة: حديثَها بدأت
عاصفة؟» هناك هل بعنف. تتمايل السفينة إن يُوبَِّخني.

مسليًا األمر تجعَل أن تريد أنها أعتقد التسلية. أجل من بذلك تقوم أنها يبدو «ال.
أيُّ تقريبًا يوجد ال أيًضا. ذلك تفعل إنها البحر. بُدوار يُصابون الذين الحظ سيِّئي للركاب

السطح.» عىل أحد
تُمطر؟» السماء هل رهيبة. لعاصفة نتعرض أننا ظننُت إلهي! «يا

الصخب.» هذا كل رغم كثرية، ريٌح به توجد ال جميل، مشمٌس يوم إنه «ال.
طويل؟» وقٍت منذ إفطارك تناولَت أنك «أظن
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الغداء.» لتناُوِل بشدة أتطلَّع بدأت أنني لدرجة ا جدٍّ طويل وقت «منذ
يفعل أن يجب توبِّخني. أن عليك ربما هكذا. كثريًا تأخرُت أنني أعرف ال أنا إلهي! «يا

ذلك.» فعل يخىش الخادم أن ويبدو هذا، أحٌد
أيًضا.» ذلك فعَل أخىش أنا شجاعتي. تقدير يف تُبالغني «أنِت

ذلك؟» أستحقُّ أنني تعتقد أنت «إذن،
بالوحدة.» قليًال أشعُر اآلن أنني أعرتف لكني فيه. أفكر ولم ذلك، أقل لم «أنا

صياغة يف اإلنجليز أيها طريقتكم لطيفة هي كم إطراء. هذا حسنًا، قليًال! «فقط
قليًال!» فقط املجاملة!

املهذَّب. لألجنبي هذا نرتك إننا املجامالت. بعمل كثريًا نهتمُّ ال كشعٍب، أننا، «أعتقد
كان ما لكنه سأفعل، كنُت مما كثريًا أفضَل نحٍو عىل قوَله أحاول ما بالطبع سيقول إنه

أقصده.» ما نصف سيقصد
نحٍو عىل األمر يَصوغ أن ألجنبيٍّ كان ما ونتوورث. سيد يا للغاية، لطيٌف هذا «أوه،

السفينة؟» سطح إىل الذَّهاب عن ماذا واآلن، هكذا. رائع
إليه.» بمرافقتك يل سمحِت إذا مكان، أي إىل الذَّهاب «يمكنني

قليًال.» سعيدة أقول ولن ملرافقتك. ا جدٍّ سعيدًة «سأكون
املالحظة؟» هذه بعُد يل تَغفري ألم «آه!

وأنا يُغَفر. أن يجب ال أنه لدرجِة ا جدٍّ مسلٍّ أمر وهو يُغَفر، أن يستحقُّ ما يوجد «ال
أبًدا.» لك أغفره لن

بروسرت.» آنسة يا ا، جدٍّ القلب قاسيُة أنِك «أعتقد
التي األغطية وجمَعت تَُرد. لم لكن طريفة، جانبية نظرًة الشابة السيدة إليه نظَرت
سبَقته ثم أْخذَها، يعرضعليها أن يف يُفكر أن قبل إياها وأعطته غرفتها، من معها أخذَتها
املسئول بذكاء وأُعِجب جنب، إىل جنبًا موضوعان كرسيَّيهما أن وجد السفينة. سطح إىل
بعض. بجوار بعضهما وضُعهما يجب اللذين الكرسيَّني عَرف أنه بدا الذي السطح، عن

بعناية. حولها األغطية بوضع له وسمَحت كرسيها، عىل برشاقٍة جيني اآلنسة جلَست
عن املسئول سيفعله كان كما تماًما يُرام؛ ما خرِي عىل ذلك فعلُت لقد «انظر! وقالت:
إن ذلك. من أفضَل نحٍو عىل مجاملٌة لك تُسَدى أن املستحيل من أنه متأكدة وأنا السطح،

السفينة.» كريسِّ يف مريح وضٍع يف الراكب جعل كيفيَة يعرفون األشخاص من القليل
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إن يل قلِت أنِك رغم السفن، متن عىل السفر يف واسعة خربًة لديك وكأنَّ تتكلَّمني «أنِت
لِك.» رحلة أول هي هذه

الرجل أن لرتى يوٍم من أكثَر إىل املرأة تحتاج ال لكن يل، رحلة أول بالفعل «إنها
جيًدا الطْرَف اثِن واآلن، ة. بشدَّ أخرَق نحٍو عىل البسيطة التفاصيل تلك مع يتعامل العاديَّ
الغطاء وهذا أفضل. هذا نعم، و…؟ تتكرَّم هال جزيًال. شكًرا جيد! هذا األنظار. عن بعيًدا

ونتوورث!» سيد يا صبور، إنساٍن من لَك يا ممتاز. هذا أوه، أيًضا. اآلخُر
جوفاء. املزعومَة مجاملتَِك إن اآلن. ذلك َ تبنيُّ أستطيع أجنبية. إنِك بروسرت. آنسة «نعم،

فعله.» كيفية إىل أرَشدِتني الفور عىل ثم ممتاز، فعلتُه ما إن قلِت لقد
تحرَمني أن يجب ال أنك وأعتقد جيًدا، باألمر قمَت لقد الحقيقة. عن بعيٌد قلتَه ما «إن

بي.» الخاصة الصغرية التحسينات بعض إضافِة متعَة
أجلس، أن قبل واآلن، املتعة. هذه من أحرمك فلن هكذا، األمر تَرين كنِت إذا «أوه،
رائعة باقٍة عىل تحتوي املكتبة إن لِك. ممتًعا ويكون أحرضه أن يُمكن كتاب أيُّ أخربيني

الكتب.» من ا جدٍّ
بكسل أشعر أنني أعتقد معي. وتحدَّث اجلس اليوم. القراءَة أريد أنني أعتقد «ال
أن أرى لكنني كثريًا، سأقرأ أنني السفينة، سطح عىل صعدت عندما ظننُت، اليوم. شديد
بتنمية اآلن مطلًقا باالهتمام أشعر ال أنني أعرتف أن يجب كسالَن. املرءَ يجعل البحر هواء

العقل.»
اإلطالق.» عىل إليه االستماَع سيستحقُّ إليِك حديثي أنَّ تعتقدين ال أنِك الواضح «من
إيلَّ حديثك أنَّ أعتقد أنني ترى أال كالمي! من أقصد ما تحريف يف رسيٌع أنت «كم
من تختاره أن يمكنُك للعقل تنميًة أو إمتاًعا كتاٍب أكثِر من أكثَر إليه االستماع يستحقُّ
املالحظة، هذه إلبداء فرصًة إعطائك عدَم محاولتي يف أنني، يبدو الحقيقة، يف املكتبة؟
كثريًا أفضُل معي حديثك أن أرى إنني أقول أن وشك عىل فقط كنُت أسوأ. خطأٍ يف وقعُت
ما مع تعاملَت إذا قراءتك. يف قدًحا باعتباره هذا ستأخذ أنك ظننُت عندما كتاب، قراءة من

تحدَّث!» واآلن، شيئًا. أقول ولن هنا فسأجلس الحدَّة، بهذه أقول
أقول؟» «ماذا

ماذا نفسك. عن أخربني الكالم. ه يُوجِّ من أنا فسأكون تقول، ماذا لك قلُت إذا «أوه،
لندن؟» يف تعمل
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حسابات.» مراجُع أنا بِجد. أعمل «إنني
الحسابات؟» يُسجل هل يفعل؟ ماذا حسابات؟ مراجع كلمة تعني «ماذا

التي الحسابات أن أتأكَّد ذلك، من بدًال أنا، هذا. أفعل ال لكنني هذا؛ يفعل «بعضهم
صحيح.» نحٍو عىل لت ُسجِّ قد اآلخرون يُسجلها

للمحاسبني.» األسايس العمل هو هذا أن ظننت صحيح؟ نحٍو عىل دائًما ل تُسجَّ «أال
لنقوم الكثريُ أماَمنا يكون فلن صحيح، نحٍو عىل دائًما عملهم يفعلون هؤالء كان «إذا
يُسجلون ال آلخَر آٍن من هؤالء أن حظنا، وُحسن البعض، حظِّ لسوء يحدث، لكن به؛

بدقة.» حساباتهم
للحسابات؟» فحصك عند ذلك اكتشاُف دائًما بإمكانك «وهل

«دائًما.»
يشء أيَّ بها أن يرى أن ألحٍد يُمكن ال بحيث حساباته يضبَط أن للمرء يمكن «أال

خطأٍ؟»
يدخلون التَِّعسني البائسني من العديَد جعل اليشء هذا حدوِث بإمكانية االعتقاد «إن

الكايف.» بالقدر كثريًا األمر تجربُة جَرت لقد السجن.
واستمراره هذا حدوث عن قرأُت لقد أمريكا. يف هذا ِفعَل بإمكانهم أنَّ متأكدة «أنا
ولم الحسابات، تزوير طريق عن املال من كبريًة مبالَغ الكثريون اختلس لقد لسنوات.

هرب.» أو املجرم مات أن بعد إال األمَر أحٌد يكتشف
أن كبرية برسعٍة سيكتشف كان خبريٌ، حساباٍت مراجُع استُدِعي قد كان إذا «لكن

املختَلس.» املبلغ ومقداَر الخطأ مكاَن بالضبط وسيُحدِّد ما، ً خطأ هناك
كهذا؟» شيئًا قبُل من اكتشفَت هل موجودة. الرباعَة هذه أن أعتقد ال «أنا

فعلت.» «نعم،
كهذا؟» يشء اكتشاف عند يُتَخذ الذي اإلجراء «ما

الرشطة.» استدعاء يجري ما عادًة الظروف. عىل يعتمد «هذا
التي القضايا ببعض تُخربني أن أرجو ق. املحقِّ عمل مثَل عملُك يبدو إلهي! «يا

تكلَّم.» األسئلة. من العديَد عليك أطرح تجعلني ال صادفتَها.
لندن، يف معها تعاملُت قضيٌة هناك اإلطالق. عىل اهتمامك ستُثري تَجاِربي أن أعتقد «ال

«… والتي عامني، منذ
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لدينا. نَُظرائهم ذكاء نصف يف هناك الحسابات ماِسكي أن أعتقد ال أنا لندن! «أوه،
لم وما فعلوه ما بسهولٍة تكتشف فلن األمريكيِّني، املحاسبني مع تتعامل أن عليك كان إذا

يفعلوه.»
مع النوع هذا من بتجِربٍة لتوي مَررُت إنني لِك أُقْل دعيني بروسرت، آنسة «حسنًا،
بارعة بطريقٍة ُضِبَطت قد الحسابات أن ووجدُت ا. جدٍّ األذكياء األمريكيِّني بعضاملحاسبني

سنوات.» مدى عىل مستمرٍّا األمر كان ولقد والتزوير. الخداع بهدف للغاية؛
الرشطة؟» استدعيَت وهل مثري! أمر من له «يا

لقد الرشطة. استدعاءُ فيها الرضوريِّ من يكن لم التي القضايا إحدى تلك كانت «ال.
يف عليه هي مما بكثرٍي أكربُ … الرشكة الم… أرباح أن إظهار بهدف الحسابات ُضِبطت
وسواءٌ الحسابات، فَحصبالفعل قد لديكم األمريكيِّني الحسابات ُمراجعي أحُد كان الواقع.
صحيحة، تكن لم إنها جميًعا. صحتها عىل أكَّد خبيث، بدافٍع أو اإلهمال أو الجهل بسبب
وعدَم املال، من كبري ملبلٍغ عندكم األشخاص بعض فقداَن ستَْعني كانت الحقيقة وهذه

عندنا.» آَخرين عىل كبري مبلٍغ ضياع
للغاية.» مهمٌة ِمهنتَك أنَّ أعتقد «إذن،

الذي املبلغ من مئوية نسبة عىل الحصوَل أودُّ بروسرت. آنسة يا ذلك، نعتقد «نحن
أُقدِّمه.» الذي التقرير بسبب توفريُه يجري

ذلك؟» عىل تحصل «وهل
ال.» «لألسف،

ما وإال قليًال، كان اعتقادي، بحَسب الفرق، أن بد ال ا. جدٍّ سيِّئ أمر هذا أن «أعتقد
كذلك؟» أليس سيتجاهله، األمريكي الحسابات مراجُع كان

الصغري الخطأ فارق. أي يُشكِّل ال الفرق حجم ذلك، ومع تجاهَله. إنه أقل لم «أنا
يف رضَر ال أنه أعتقد كبريًا. ً خطأ هذا كان لكن الكبري. الخطأ شأن شأنه إيجاده يسهُل
ألف أربعني تُساوي أرباًحا هناك أن أوضَحت مًعا، إليها النظر عند الحسابات، بأن القول
أال أتمنى تقريبًا. املبلغ هذا بنصف َخسارًة هناك أن إىل تُشري أن يجب كان بينما جنيه،

أحد.» َسِمعني قد يكون
تتحدَّث كنَت عما بكلمٍة ولو أنطق لن أنني تتأكَّد أن ويجب بمفردنا، تقريبًا نحن «ال؛

بشأنه.» معي

43



امرأة ل تَدخُّ

ما عَرف لو مجنون أنني سيظنُّ إنه األقل. عىل لكينيون، الشأن بهذا شيئًا تقويل «ال
قلته.»

أيًضا؟» حسابات مراجُع كينيون السيد «هل
معقولة بدرجٍة وتحديُد منجم، أيِّ إىل الدخوُل يمكنه إنه تعدين. خبريُ إنه ال. «أوه،
أليِّ يمكن نفُسه، هو يقول كما بالطبع، ال. أم به العمَل يستحقُّ كان إذا ما التأكيد من
يمكن ال لكن يفعل. أن يُمكنه مثلما األرض جوف يف أقدام ستُّ قدُره لعمٍق يرى أن أحد

كينيون.» جون يفعل مثلما جيد نحٍو عىل عامٍل منجم أيِّ قيمة عىل الحكُم للجميع
املعادن؟» وسَط رفيقك يعيش األرقام، وسَط أنت تعيُش بينما «إذن،

«بالضبط.»
فعلت؟» مثَلما مدهش اكتشاٍف إىل هو ل توصَّ «وهل

أنها ويعتقد للتملُّك، جيدًة أماكَن تَُعد املناجم أن يرى إنه تماًما. العكس عىل بل «ال؛
بسعٍر تكون عندما تعرفني، كما أي، جيدة؛ استثماراٍت فستُمثل ذكي، نحٍو عىل أُديرت إذا
أن يمكن ال أنه أعتقد لكني الحارض. الوقت يف ماِلكوها يطلبه الذي بالسعر وليس معقول،

اململَّة.» التفاصيل بهذه اهتمام أيُّ لديِك يكون
بشدة.» مثريٌ يل قلتَه ما أن أعتقد ُمخطئ. أنت الحقيقة، «يف

الرجل وشعَر بالضبط. الحقيقَة حياتها، يف الوحيدة للمرة بروسرت، جيني اآلنسة قالت
باإلطراء. بجوارها كان الذي الحظ السيِّئ

املجيء أجل من اللندنيُّون لنا يدفعه ما ِضعُف ُعِرضعلينا لِك، قلتُه ما أجل «من قال:
نُريده.» الذي املقابَل د نُحدِّ أن منا ُطِلب فقد ذلك؛ من أكثر حتى األمر، حقيقة يف هنا. إىل

أمرهم؟» تفضَح ال حتى افرتايض، بحسب املناجم، ك ُمالَّ ِقبَل من ا؟! «حقٍّ
أبعَد إىل ذَهب إنه حتى لديكم. املشهورين نيويورك ِصحافة رجال أحد ِقبَل من «ال.
أن قبل برباعة عليه ُقِبض لكن أوتاوا. يف كينيون بحوزة كانت التي األوراق ورسَق هذا ِمن
األرقاُم نيويورك يف صحيفته إدارة بحوزِة تكن لم ما الواقع، يف َرسقه. بما نحٍو بأيِّ يستفيَد
ذاَت ستكون كانت ما أرقامي أن أشكُّ اللندنية، الرشكة مجلس أماَم األصل يف ُوِضعت التي
ما لتقريري الكاملة األهمية إن بها. باالحتفاظ له ُسِمح قد كان إذا حفي للصُّ كبري نفٍع
بحوزة بالفعل كانت التي بتلك أعطيتُها التي األرقام مقارنُة تجرَي حتى ستتَِّضح كانت

«. الذكيُّ األمريكي حساباتكم مراجُع ِتها بصحَّ أشار التي اللندنيِّني،
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ونتوورث، سيد يا يوم، يأتي ربما أمريكي. ألنه فقط حساباٍت ُمراجع أيِّ يف تطَعْن «ال
الصحفي. هذا أو هذا الحسابات مراجِع من وبراعًة ذكاءً أكثَر أمريكيني هناك أنَّ تعرتففيه

عليها.» القياُس يمكن معها تعاملَت التي النماذج أن أعتقد ال أنا
مراجع يف «أطعن» أنا أمريكيَّان. ألنهما الرجلني يف األمر، ني تُسمِّ كما «أطعن»، ال «أنا

ا.» لصٍّ كان ألنه حافة الصِّ رجل يف «أطعن» كذلك، فاسد. أو جاهٌل ألنه الحسابات
وكانت لها، قاله ما ذاكرتها يف تطبع كانت لحظات. لبضِع بروسرت اآلنسة سكتت
الغداء جرس صوُت أعطاها غرفتها. يف بدقٍة لها قاله ما تدوين تستطيَع حتى لرتكه متلهفًة
غادرت وَودود، مهذَّب نحٍو عىل ضحيتها ودََّعت أن بعد لذا، إليه، تحتاج كانت الذي العذَر

غرفتها. إىل مرسعًة السفينة سطح
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شاغَل وجَد اإلفطار، جرَس َسماعه عند غرفته إىل كينيون ذهب عندما األيام، أحد صباِح يف
ِفراشه. يف يزال ال الكسوَل الُعلويِّ الرسيِر

انهض! تعلم. كما نفًعا، يُجِدَي لن هذا ونتوورث؛ يا «استيِقظ قائًال: فيه َرصخ
يُحافظ الذي الرجل إىل بالنسبة اليوم يف وجبٍة أهمُّ إنه اإلفطار! صاح! يا اإلفطار، انهض!

صحته.» عىل
رأسه. فوق ذراَعيه ومدَّ ونتوورث تثاءَب

األمر؟» «ما وسأله:
الثاني.» الجرُس دق لقد االستيقاظ. وقُت حان قد أنه هو «األمر

ونظر فراشه يف ونتوورث جلس أسمعه.» لم أنا هكذا؟ الوقُت ر تأخَّ هل إلهي! «يا
طويل؟» وقت منذ استيقظَت «هل سأل: ثم األرض. وبني بينه الكبرية املسافة إىل بأًىس
الساعة.» ونصف ساعة ملدة السفينة سطح عىل ظللُت لقد «طويل؟ كينيون: رد

أيًضا.» هناك كانت اسمها أعرُف ال التي اآلنسة أن بد ال «إذن،
لونجوورث.» اآلنسة «اسمها رفيقه: إىل ينظر أن دون كينيون، رد

السفينة؟» سطِح عىل كانت وهل كذلك؟ أليس اسمها، «هذا
«نعم.»

اآلنسة تستيقُظ للمرأة؟ املدهش التأثري أالحظَت محلِّه؛ يف ظنِّي «كان ونتوورث: قال
بروسرت اآلنسة وتستيقظ اآلَخر. هو مبكًرا كينيون جون فيستيقظ مبكًرا، لونجوورث
أنَّ فأعتقد األمر، انعكس إذا اإلفطار. وقت مجيءِ حتى ونتوورث جورج يُرى فال متأخًرا،

لذلك.» تبًعا سيتغريَّ كان الرجَلني استيقاظ وقت
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مبكًرا سأستيقُظ كنت ليسصحيًحا. هذا جورج، يا اإلطالق، عىل صحيًحا هذا «ليس
الصباح، هذا السطح عىل صَعدُت عندما الحقيقة، يف ال. أم السطح عىل أحٌد هناك أكان سواءٌ

بمفردي.» هناك أكون أن توقعُت
وحدك تكن لم أنك وجدَت عندما كبرية أمٍل بخيبِة تشعر لم أنك ذلك، رغم «أعتقد،

السطح؟» عىل
ل.» التعقُّ شديدة فتاٌة لونجوورث فاآلنسة صحيح؛ هذا للحق، وإحقاًقا الواقع، «يف

أيَّ تُبِد لم «أنت أضاف: ثم هكذا.» جميًعا إنهنَّ «أوه، مرحة: بنربٍة ونتوورث قال
األمر.» ماهيََّة بنفسك عَرفَت واآلن اليوم. ذلك يف فتاتي بشأن معي تعاطف

العمل.» شئون يف نتكلَّم أننا الحقيقة األمر. ماهية أعرف لم «أنا
الحد؟» هذا إىل بعيًدا ذهبتما هل ا؟ «حقٍّ

بشأن أخربتها لقد تقدم. أيَّ يُمثل ذلك كان إذا هذا الحد؛ ذلك إىل بعيًدا ذَهبْنا «نعم،
امليكا.» منجم

فيه؟» ستستثمُر هل قالت؟ ماذا فعلت! لقد «أوه،
ألف خمسني مال برأس رشكًة س نؤسِّ أن نريد إننا لها قلُت عندما األمر، واقع «يف
باالستثمار يهتمُّ شخٍص إيجاِد عىل قدرتنا يف وشكََّكت للغاية، صغري مبلٌغ إنه قالت جنيه،

لندن.» يف فيها
صافرًة مالبسه، ارتداءِ يف متقدمة مرحلة إىل اآلن وصل قد الذي ونتوورث، أطلق

طويلة.
من أكثر ربما للغاية! ثريٌة جون يا أنها بد ال صغري؟ مبلٌغ جنيه ألف «خمسون

األمريكية.» املليونرية
الوريثاُت تفخر بينما اآلتي: هو الفتاتني بني االختالف جورج، يا ترى كما «حسنًا،

عنها.» شيئًا اإلنجليزيات الفتياُت تقول ال الهائلة، بثرواتهن األمريكيات
عىل ح تُلمِّ لم إنها تماًما. مخطئٌ فأنت هذا، بحديثك بروسرت اآلنسة تقصد كنَت «إذا
عنها تتكلَّم التي الفتاة كانت لو لذا، مليونري. أباها إن قولها باستثناءِ ثروتها، إىل اإلطالق

األمريكية.» الفتاة فعلته مما أكثَر فعَلت فقد ثروتها، عن نحٍو بأي تحدثَت قد
أنها وجدُت عندما األمر استنتجُت فقط أنا ثرية. أنها إىل لإلشارة شيئًا تقل لم «إنها

تافه.» مبلٌغ أنه عىل جنيه ألف الخمسني مبلغ إىل تنظر
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جنيه ألف مائة إىل املنجم سعر رفُع يمكننا بسهولة. تصحيُحه يمكن الخطأ «حسنًا،
باالستثمار الفتاة والد يهتمُّ قد ربما فيه. االستثماُر أشخاصيُمكنهم إيجاُد بإمكاننا كان إن

سعره.» هذا كان إذا فيه
لونجوورث اآلنسة والد بأن أخربك أن نسيُت ونتوورث، يا باملناسبة، «أوه، كينيون: قال

سينديكيت.» لندن رشكة مالك أحُد
هناك، مهمِتنا عن ثا تتحدَّ لم أنتما عَرفت؟ كيف هذا؟ من متأكِّد أنت هل إلهي! «يا

كذلك؟» أليس
عن سأتحدث أنني تعتقد ال بالطبع «أنت أضاف: ثم ال.» «بالطبع متورًدا: كينيون رد
بنا؟» ني الخاصَّ بالتقريرين متعلِّق يشء أيِّ عن أو كذلك؟ أليس غريب، شخٍص مع هذا

بالذنب. إحساٌس داخله يف نما وقد مالبسه، ارتداء يف ونتوورث استمر
الشأن.» هذا يف سؤاًال أسأَلك أن «أريد

تتحدَّث؟» شأٍن أيِّ «عن باقتضاب: ونتوورث قال
لندن رشكة ك ُمالَّ أحَد بصفته لونجوورث اآلنسة والد أنَّ افرتض املناجم. هذه «عن
حياَله؟» يشءٍ بأي نُخربه أن لنا يحقُّ هل األمر، يف وأنت أنا رأيي عن سألني سينديكيت

اإلجابة تحديُد عليك فسيكون فعل، وإن يسألك، قد إنه أعرُفه؛ ال ألنني يسألني لن «إنه
بنفسك.» السؤال هذا عن

مكاني؟» كنَت إن األمر عن يشء أيَّ ستقول كنت «هل
أحُد بأنه متأكًدا كنَت إذا … يُرام ما عىل يشء كل أن متأكَدين كنا إذا أعرف. ال «أوه،
إخباَره.» تتجنَّب أن الصعب ِمن أنه أرى فأنا األمر، عن سألك أنه وصادف الرشكة، مالك
نُسلِّم حتى األمر عن نتحدث أال يجب يسألني. أال أتمنى لذا محرًجا؛ األمر «سيكون

املهمة.» من املايل الجانب عن املسئول الحسابات مراجُع أنك يعرف لكنه تقريرينا.
معه؟» تحدثَت أنت إذن، «أوه،

له.» ابنتُه َمتني قدَّ أن بعد اثنتنَي، أو لدقيقة «فقط
اسُمه؟» «ما

متأكًدا لسُت ولكني لونجوورث، اسم من متأكِّد أنا أعتقد. حسبَما لونجوورث، «جون
جون.» اسم من

أنني صحيٌح جيًدا. أعرُفه أنا اللندني! السيتي حيِّ من العجوز لونجوورث جون «أوه،
معرفتَه، يريد يشء بأيِّ إخباره من اإلطالق عىل رضَر ال أنه أعتقد لكنني قبل، من أَره لم

ذلك.» هو طلب إْن
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السيدان.» أيها «اإلفطار، الغرفة: باب يف رأسه مقِحًما الخادم، قال
كان السفينة. سطح عىل عمها ابن مع تسري لونجوورث إديث كانت اإلفطار، بعد
بعَض يزال ال السابقة، الليلة من أفضَل ِمزاٍج يف كان أنه من الرغم عىل ، الشابُّ لونجوورث

أسئلته. يف ومزعًجا ردوِده، يف موجًزا اليشء
«يبدو أضاف: ثم وأسفل؟» بأعىل الدائم السري هذا من تتعبني «أال عمه: ابنَة سأل
وسكن.» طعام عىل الحصول أجل من يعمَل أن املرء عىل أن لو كما روتيني؛ كعمٍل يل األمر
العشاء أو الغداء قبل السريَ أن أعتقد أنني من الرغم عىل إذن، نجلس «دعنا ردَّت:

مدهش.» نحٍو عىل الوجبتنَي هاتني جاذبية من يَزيد
للطعام.» شهيتي فتِح إىل بالحاجة قط أشعر «لم مشاكس: نحٍو عىل قال

كرسيها، إىل الفتاة وصَلت وعندما نجلس.» دعنا قبل، من قلَت كما «حسنًا، قالت:
مكانه. وجلست عليه، كان الذي الغطاء رفَعت

الالمعة، العدسة أحادية نظارته عرب إليها ينظر وهو للحظاٍت الشابُّ وقف أن بعد
بجوارها. النهاية يف جلس

لعَب يستطيع ال املرء أن هو سفينٍة َمتْن عىل العيش يف مزعج يشء أكثَر «إن وقال:
البلياردو.»

القليلة األيام يف يُرضيك الذي الكايف بالقدر الورق ألعاب لعبَت أنك واثقٌة «أنا ردَّت:
السفينة.» هذه فيها َرِكبنا التي

منها.» مللُت ما رسعان أنا الورق! ألعاب «أوه،
يشء.» كل من شديدة برسعة تَملُّ «إنك

جالًسا.» أو ماشيًا كنُت سواءٌ السفينة، سطح عىل الوجود من بامللل أشعُر بالتأكيد «أنا
معي.» تبَق ال فضلك من «إذن،

املناجم رجل الجديد، صديقِك مع املُيش يُمكنَِك حتى أرحل أن مني تريدين «أنت
هذا؟»

لن فأنا تعرف، أن تريد كنَت إذا ذلك، ومع اآلن. أبي مع يتحدَّث هذا املناجم رجل «إن
الحايل.» ِمزاجك يف ستستمرُّ كنت إذا رفقِتك عىل ُرفقتَه كثريًا ل أُفضِّ بأنني إخبارك يف أتردَّد

آخر.» ِمزاٍج أيِّ يف أو «نعم،
ما لفعِل سعيدًة سأكون فأنا هذا، أقول أن سرُييحك كان إذا لكن هذا؛ أقل لم «أنا

تريد.»
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هنا إىل يأتي املناجم رجل وأجعَل والدك مع ألتحدث أذهب أن عيلَّ إذن، «ربما،
إليِك.» ويتحدث

الصعب من ليس اسٌم وهو كينيون. السيد هو اسمه إن املناجم. برجل تْدُعه ال «رجاءً
تذكُره.»

إليِك؟» أُرسله هل الكايف. بالقدر جيًدا اسمه «أعرف
أريد أنني ذلك، من واألكثُر سخافتك. من الرغم عىل أنت إليك أتحدث أن أريد أنا «ال.
يكون وقد لديك. مهذَّب سلوك بأكثِر تتحىلَّ أن أريد لذا، كينيون. السيد عن معك أتحدَث أن

لصالحك.» هذا
ساخرة. ضحكة الشابُّ أطلق

أيَّ أقول فلن بهذا، ستقوم كنَت إذا «أوه، كرسيِّها: من تقوم وهي بهدوء، إديث قالت
يشء.»

حديثك.» يف واستمري اجليس إساءة. أيَّ أقصد لم «أنا
ويعتقد كندا، يف منجم بشأن رشاء خياِر َعقُد لديه كينيون السيد إن إذن. «استمع،
ملاذا واآلن، لندن. إىل يصل عندما رشكة تأسيَس ينوي وهو رائًعا. استثماًرا سيكوُن أنه
تأسيس يف تساعده هو، يظنُّ كما جيًدا استثماًرا املنجم وجدَت وإذا معه صداقًة تُكوِّن ال

املال؟» بعض مًعا االثنان أنتما وتربَحان الرشكة
صالحي.» أجل من تسعني مما أكثَر كينيون صالح أجِل من تسَعني «إنِك

األمر سيفيُدكما ثم ومن إليه، بالنسبة الحاُل هو كما تماًما لصالحك األمر سيكون «ال،
االثنني.» أنتما

بشدة.» به ة مهتمَّ «إنِك
السيد إن أيًضا. أنت بك بشدة ومهتمٌة باملنجم، بشدٍة مهتمة أنا العزيز، عمي «ابَن
تهتمُّ يراك عندما سيَْسعد أبي أن متأكدٌة وأنا املنجم، ِسوى يشء عن يتحدث ال كينيون
عليك يُِرش لم يشء — نفسك ِتْلقاء من بيشء قمَت إذا أنك تعرف أنك أقصد كهذا. بيشءٍ

به.» سيسَعد فإنه — به
نفُسه.» اليشء تقريبًا وهذا به، عيلَّ أرشِت إنِك «حسنًا،

بأي قمَت إذا شكٍّ بال سعيًدا سيكون أبي اإلطالق. عىل نفَسه اليشءَ ليس هذا «ال،
كينيون السيد مع الحديث يف وقتك تقيضبعَض ال ملاذا فيه. نجاًحا وحققَت لحسابك عمٍل
للبيع املنجم لعرض ا مستعدٍّ تكون لندن، إىل تعود عندما بحيث الرتتيبات، ومناقشة

الرشكة؟» وتأسيس
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لكنني عيلَّ؛ به أَرشِت ما لفَعلُت صالحي، أجل من معي تتحدَّثني أنك أظن كنُت «لو
كينيون.» بأمر مهتمٌة ألنك فقط الشأن هذا يف معي تتحدثني أنك أعتقد

إال كينيون السيد أعرف لم أنا الدرجة؟ لهذه سخيًفا تكون أن يمكن كيف ُهراء! «هذا
األكثر.» عىل اثنني أو يوم ساعات؛ عدة من

قال: ثم نظارته، وضَع وعدل للحظات، بشاربه الشابُّ عبَث
لِك أقوُل لكنني هذا، أردِت إذا املوضوع هذا عن كينيون مع سأتحدث أنا ا. جدٍّ «رائع

أساعده.» لن إنني
كينيون. السيد هو ها نفَسك. تساعد أن منك أطلب أنا تُساعده. أن منك أطلب ال «أنا

يُالئمك.» وقتَما املرشوع حول معه تتحدَث أن يُمكنك ذلك وبعد إليه، ْمك أُقدِّ دعني
ولكن له»؛ إياي تقديمك إىل حاجًة هناك أن أعتقد ال «أنا متذمًرا: الشابُّ الرجل قال

لونجوورث: إديث قالت منهما، يقرتب كان كينيون إن حيث
اإلدارة مجلس إىل تنضم هال الكبري. امليكا منجم إدارة مجلس كينيون، سيد «نحن،
عمي، ابَن لك أُقدِّم كينيون، «سيد قالت: يُجيب، أن وقبل الحصص؟» تحديد بعَد أو اآلن

لونجوورث.» ويليام السيد
اليشء. بعض فظة بطريقٍة عليه سلَّم كرسيِّه، من يقوم أن دون لونجوورث،

امليكا.» منجم بشأن لتتحدثا وسأترككما أبي مع للتحدُّث «سأذهب الفتاة: قالت
كينيون: الشابُّ لونجوورث سأل ذهبَت، عندما
عمي؟» ابنُة عنه تتحدث الذي املنجم يوجد «أين

بكندا.» أوتاوا نهر من بالقرِب يوجد «إنه الرد: كان
تبيعه؟» أن ع تتوقَّ «بكم
جنيه.» ألف «خمسني

عدُد كم باملناسبة، … بني اقتسامه ليتمَّ شيئًا يرتك لن هذا جنيه! ألف «خمسني
وحدك؟» أنت األمر؛ هذا يف املشرتكني األشخاص

فيه.» رشيكي ونتوورث صديقي «ال؛
متساوية؟» بينكما الرشاكة «هل

«نعم.»
تالعب أيُّ يوجد أال تطلبه؛ الذي املقابل يستحقُّ املنجم هذا أن تعتقد أنت «بالطبع،

ذلك؟» بشأن
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بربود: وأجاب املالحظة. هذه ذُِكَرت عندما وقفته يف بشدٍة كينيون اعتدل
فيه.» أشارك أن يل كان فما بشأنه، تالعب أيُّ هناك كان «إن

كما نادرًة أموًرا ليست املناجم بشأن التالعباِت إن أعرف؛ ال أنا ترى، كما الواقع، «يف
بيعه؟» عىل أصحابُه ف يتلهَّ فلماذا بشدة، ا مهمٍّ املنجم كان إذا تتخيَّل. قد

يبحثون إنهم ما. حدٍّ إىل عنه، بعيدون فهم لذا، كندا، يف واملنجم أسرتاليا، يف ك «املالَّ
حدَّدوا قد إنهم ميكا. منجَم كونه من أكثر أخرى جوانَب يف أهمُّ املنجم لكن امليكا، عن

اآلن.» حتى فيه تكلَّفوه الذي املبلغ من أكثَر املنجم لبيع مبلًغا
األخرى؟» الجوانب تلك يف قيمته تعرف «هل

أعرف.» «نعم،
غريك؟» أحٌد ذلك يعرف «هل

ونتوورث.» صديقي عدا فيما ذلك؛ يعرف أحد ال أن «أعتقد
قيمته؟» معرفُة أمكنَك «كيف

لرؤيته.» مًعا وونتوورث أنا ذهبُت املنجم. «بزيارة
تعدين؟» خبريُ أيًضا ونتوورث هل «أوه،

لندن.» يف حسابات مراجُع إنه «ال؛
مناجمها، عىل نظرٍة إللقاءِ أفهم، كما سينديكيت، لندن رشكة ِقبَل من أُرِسلتما «لقد

صحيًحا؟» هذا أليس رشائها، يف تُفكر التي املناجم أو
صحيح.» هذا «بىل،

أليس الخاص، صالحكما أجل من أخرى مناجَم يف النظر يف وقتَكما قضيتما «وقد
كذلك؟»

السؤال. هذا طرح عند كينيون وجه احمرَّ
باالستمرار أسمَح لن فأنا األسلوب، بهذا ستتحدث كنَت إذا العزيز، «سيدي وقال:
دقة. وبكلِّ بها، ُقمنا وقد معينة. بمهمة للقيام سينديكيت لندن رشكة أرسَلتْنا لقد فيه.
بِخْدماتنا االستعانة طريقُة تكن لم اآلن. هو كما تماًما ِملَكنا، الوقُت كان بها، قيامنا وبعد
ملا الذَّهاب يُمكنني معني. بعمٍل القيام مقابَل املال من محدًدا مبلًغا أَخذْنا لكننا باليوم،
بما أوَفيْنا قد دمنا ما زيارتنا، من وقت أيِّ يف ِملَكنا كان الوقت إن وأقول ذلك من أبعُد هو

سينديكيت.» لندن رشكُة منا طَلبَته
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تدَّعي أنك فقط بَدوَت «لقد أضاف: ثم إساءة.» أيَّ أقصد لم أنا «أوه، لونجوورث: قال
أن فقط أردُت لذا املناجم، يف تحدُث التي التالعبات عن تحدثُت عندما فاضل رجٌل أنك

امليكا؟» منجم أقصد املنجم؛ أجل من تدفَع أن عليك كان كم أُباغتك.
للحظة. الرد يف كينيون تردَّد

ونتوورث.» صديقي إىل أرجع حتى املبلغ ذكر يف الحقُّ يل «ليس
كل معرفة إىل فسأحتاج األمر، هذا يف أُساعدك أن يل كان إذا ترى، كما «حسنًا،

التفاصيل.»
ال.» أم مساعدة أي إىل سنحتاج كنا إن ألرى ونتوورث مع أتشاور سوف «بالتأكيد.
يف عليها الحصوُل يُمكنك التي املساعدة كل إىل تحتاج أنك ستكتشف ما رسعان «أوه،
املحتمل ومن للبيع، اآلن املعروضة املناجم هذه مثل من املئاِت هناك أنَّ ستعلم ربما لندن.

املنجم؟» لهذا الحقيقية القيمة تعتقد كم ضمنها. من هذا امليكا منجم أنَّ ستجد أنك
أكثر.» وربما جنيه، ألف ومائتي مائة بني ما ترتاوح أنها «أعتقد

جنيه؟» ألف مائة يستحقُّ ا حقٍّ هو «هل
كذلك.» هو تقديري، «َوْفق

جنيه؟» ألف وخمسني مائة يستحقُّ «هل
يستحق.» «نعم،

جنيه؟» ألف مائتي يستحقُّ «هل
ذلك.» «أعتقد

جنيه؟» ألف املائتي من سنَْجنيها التي الرِّبح نسبة «ما
أكثر.» وربما باملائة، عرشًة ستكون «ربما

علينا سيعود كان إذا جنيه؟ ألف مائتي ثمنه تجعل ال ملاذا رائع، هو ما كلِّ «باسِم
واآلن، به. تَبيعه أن ينبغي الذي املبلغ هو فهذا إذن أكثر، أو باملائة عرشة بِربْح املبلُغ هذا
الثمن وترفع األمر، يف لك رشيًكا تجعَلني أن أردت وإذا أردَت، إذا األمر، هذا نُناقش دعنا
هذا بالطبع، لندن. إىل نصل عندما بشأنه فعلُه يُمكن ما فسأرى جنيه، ألف مائتي حتى
بطبيعة بتقريرك يُؤَخذ لن املنجم. عن تقرير إلعداد ثانية كندا إىل شخٍص إرساَل سيَْعني

بشدة.» مصلحٍة صاحُب فأنت الحالة، هذه يف الحال
أهمية.» أيُّ لتقريري يكون أن ع أتوقَّ ال أنا «بالطبع، كينيون: رد
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سيُثِبت أنه من متأكد أنت هل املنجم. عن تقريٍر إلعداد شخٍص إرسال يجب «حسنًا،
الدقيق؟» الفحص بعد قيمته

ذلك.» من واثٌق «أنا
سفر تكاليَف ستدفُع إنك للمستثمرين؛ العرض هذا لتقديم استعداٍد عىل أنت «هل

قلت؟» ما بعكس تقريره جاء إذا الخبري
لكنني لذلك، الالزم املال لديَّ كان إذا هذا لفعل استعداٍد عىل «سأكون كينيون: قال

املال.» هذا لديَّ ليس
دون يتمَّ أن يمكن ال هذا إن لندن؟ سوق يف للبيع املنجَم تطرح أن تتوقع كيف «إذن،

مال.»
فيه.» األموال رءوس أصحاب أحد اهتماَم أُثري أن بإمكاني يكون قد أنني «ظننُت

الرشكات. تأسيس كيفية عن واضحة غريَ أفكاًرا لديك أنَّ كينيون، سيد كثريًا، «أخىش
حسابات.» مراجَع كونه إىل نظًرا األمر، عن الكثري ونتوورث صديقك يعرف ربما

مساعدته.» عىل أسايس نحٍو عىل أعتمد أنني أعرتف «نعم،
نحن سنربحه ما ونتقاَسم جنيه، ألف مائتي املنجم سعر جعل عىل تُوافق هل «حسنًا،

مًعا؟» الثالثة
عاٍل.» سعٌر «إنه

أرباًحا سيُحقق كان إذا جيدة؛ أرباًحا سيُحقق املنجم كان إذا كذلك يكون لن «إنه
أنه متأكٌد إنك تقول وأنت للمنجم، الحقيقي السعر هو املبلغ هذا إن باملائة. ثمانيٍة بنسبة

باملائة.» عرشة بنسبة أرباًحا سيُحقق
يتحدث أن قطُّ للمرء يمكن ال النسبة. بهذه أرباًحا سيُحقق أنه أعتقد إنني «أقول

بمنجم.» األمر يتعلق عندما تامٍّ بتأكيٍد
استعداد عىل تكن لم إذا املنجم؟ سعَر هو املبلغ هذا لجعِل استعداد عىل أنت «هل

باألمر.» عالقٌة يل تكوَن فلن لذلك،
غضون يف يتمَّ أن يمكن هذا لكن األمر، هذا بشأن صديقي استشارُة عيلَّ قلت، «كما

املساء.» يف عليك وسأرد ا، جدٍّ قصري وقٍت
بيشء، أِعَد أن يُمكنني ال وبينما األمر، يف معه تناَقْش للعَجلة. َمْدعاة توجد ال «جيد؛
عن شيئًا أعرُف ال أنني تذكر جيًدا. املنجُم كان إذا للتحقيق، قابًال يبدو األمر أن أعتقد
الكاملة التفاصيل معرفُة عيلَّ فسيكون فيه، إرشاكي عىل وافقَت إذا لكن اإلطالق، عىل األمر

الحقيقية.» قيمته وكذلك للمنجم كمقابٍل ستدفعه ملا
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التفاصيل.» بكامل الرشيَك هذا فسنعرِّف رشيك، أخِذ عىل وافقنا إذا «بالتأكيد.
صباحك، طاب صديقك. مع تتشاوَر حتى قولُه يمكن آخر يشءٌ يوجد ال «حسنًا،

التدخني. غرفة إىل وذهب لونجوورث، قام وهنا كينيون.» سيد يا
يف يظهر. لم الشابَّ لكنَّ ونتوورث، مجيء يف آِمًال لبعضالوقت، مكانه يف كينيون بقي
عنه وبحَث له، أثٍر أيَّ يجد لم ولكن السفينة، سطح بطوِل سار عنه. ليبحَث ذهَب النهاية،
الرئيسية، للقاعة أسفل إىل نزل هناك. يكن لم ونتوورث لكن التدخني، غرفة يف للحظاٍت
تجلس بروسرت اآلنسة فوجد ثانيًة، السطح عىل صعد أيًضا. مجديًا يكن لم بحثه لكن

ورقي. ِغالُفها روايًة تقرأ بمفردها
ونتوورث؟» صديقي رأيِت «هل سألها:

ترد. أن قبل كينيون إىل ألعىل برسعٍة ونظرت حجرها، عىل مفتوًحا الكتاب وضَعت
يف ستجده ربما اآلن. هو أين أعرف ال لكنني بالطويلة، ليست ة مدَّ منذ رأيتُه «لقد

هناك.» تجده أن بشدٍة املحتمل ِمن أنه أعتقد الواقع، يف غرفته؛
كتابها. يف القراءة عاوَدت هذا، بروسرت اآلنسة قالت أن بعد

باملخمل، املغطَّاة األريكة عىل يجلس رفيَقه ورأى الباب وفتَح غرفته إىل كينيون نزل
كان يراه. ال وكأنَّه وبدا صديقه، إىل للحظٍة ونظر جَفل الباب، فتِح وعند يَديه. بني ورأُسه
رآه. عندما يقَع ال حتى الباب عىل استند كينيون أن لدرجة للغاية، ومريًعا شاحبًا وجهه

أخِربْني!» حَدث؟ الذي ما بك؟ ماذا جورج! إلهي، «يا صاح:
ثانيًة رأسه أخفض ثم يَُرد. لم لكنه للحظٍة، جامدتني بعيننَي أمامه ونتوورث حدَّق

عاٍل. بصوت تأوَّه ثم يَديه، بني ووضعها
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كان شديًدا. بغًضا ونتوورث له يُكنُّ «كالوريك» سفينة متن عىل واحد رجٌل هناك كان
لم أعدائه أو أصدقائه من أيٍّا إن وحيث نيويورك. من سيايس أنه ويزعم فليمنج، اسمه
ُسئل وإذا صحيح. نحٍو عىل مهنته إىل أشار أنه الزعم فيُمكن بشأنه، سيِّئ يشء أي يُثبت
أن بدا للُكلفة. املزعج رفعه سيقول كان فربما الرجل، يف يكرهه يشء أكثِر عن ونتوورث
معينة طبقة وسط كبري نحٍو عىل معروًفا وكان ولطيف، ظريٌف رجل أنه يعتقد فليمنج
ودائًما معه، الرشاب لتناول اآلَخرين دعواته يف بشدٍة سخيٍّا كان لقد التدخني. غرفة يف
حوله. ملن شديد بكرٍم منها يُعطي كان التي الفاخر، السيجار بأنواع مليئة علبٌة جيبه يف
أيها «حسنًا، له: يقول كان ثم ظهره، عىل وصخب برفٍق رجل أيِّ رضب عادُة لديه وكانت
إنه ملستمعيه يقول ما كثريًا وكان معك؟» األمور تسري كيف حالك؟ كيف العجوز، الصديق
إىل اآلن وانظروا واحد، سنٌت جيبه يف وليس لنيويورك ذهب فقد بنفسه؛ نفسه صنَع رجٌل

مكانة! من إليه وَصل ما
املرح امِلزاج عىل تأثري أيُّ له يكن لم الربود لكن الرجل؛ تجاه بروًدا ونتوورث أبدى

األمريكي. للسيايس
«حسنًا، ودود: نحٍو عىل بذراعه ذراعه وشبَّك ونتوورث إىل ذهب عندما فليمنج قال

الشتاء!» وقت يف به نَْحظى الذي ذلك جميل طقس من له يا العجوز! أيها
جيد.» «إنه ونتوورث: قال

فعلنا، كما ثلجيَّة عاصفة يف نيويورك ترك عند سيعتقد، كان َمن بديع! إنه «جيد؟
الحال؟» هو هذا أليس برحلتك، مستمتًعا تكون أن أرجو الربيع؟ هذا إىل سنسري أننا

«بىل.»
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طبُعك هذا هل هكذا؟ بشدة ظ متحفِّ أنت ملاذا باملناسبة، هكذا. تكون أن بك «حريٌّ
فقط»؟» املناسبة هذه «يف هكذا تبدو أنك أم

ظ»؟» «متحفِّ بكلمة تقصده ما أعرف ال «أنا
مع تعاملك يف ا جدٍّ ورسمي جامٌد بأنك تتظاهر ملاذا أقصده. ما جيًدا تعرف «أنت

اآلَخرين؟»
رفقته.» يف راغٍب غريَ كنُت إذا إال أحد مع تعاميل يف ورسميٍّا جامًدا أبًدا أكون ال «أنا

عاٍل. بصوت فليمنج ضحك
أصيلًة االنعزال يف الرغبُة تلك كانت إن يل، يبدو حسنًا، شخيص. تلميٌح هذا أن «أعتقد

آخر.» أحٍد أي من أكثَر حافة الصِّ مشاهري من خوًفا أكثَر ستكون أنك فيك،
هذا؟» تقول «ملاذا

ديمبل. دويل مع الوقت من تقيضالكثريَ ملاذا أفهم أن اإلطالق، عىل أستطيع، ال «ألنني
يف ، شكٍّ أدنى دون ستظهر، إنك اآلتَي: أعرف لكنني هنا؛ هي ملاذا بالتأكيد أعرف ال أنا

آرجوس».» «صنداي صحيفة يف أعمدة ثالثة أو عموَدين نحو
تقصد.» ما أفهُم ال «أنا

معها.» وقتك كلَّ تقيض إنك الشمس. وضوَح واضٌح األمر إن تفهم؟! «ال
تتحدث.» عمن أعرف ال حتى «أنا

أن تعرف ال أنك املمكن من هل تماًما! مقبول غري فهذا تقول؛ فيما معقوًال ُكن «أوه،
«دويل باسم وتُمِهُرها هذه األحد مقاالِت تكتب التي الفتاة تلك هي بروسرت جيني اآلنسة

ديمبل»؟»
أنها تذكَّر «آرجوس». صحيفة رفيقه ذكر عندما ونتوورث من غريب خوٌف تملَّك
للصحيفة، مراسلٌة بروسرت اآلنسة إن فليمنج قال عندما لكن ريفرز؛ كيه جيه صحيفُة

شديدة. دهشٌة أصابته
تقصد.» ما تماًما فهمُت أنني أعتقد ال أنا … أنا … «أنا متلعثًما: قال

هذه لك تقل ألم معرفتُه. أحد أليِّ يمكن بحيث الكايف بالقدر واضٌح قصدي «حسنًا،
كذلك؟ أليس إنجليزيٍّا، سياسيٍّا لست إنك بك. اإليقاَع تريد أنها هذا يُبني إذن، املعلومة؟
فتاة أمهُر إنها كذلك؟ أليس عليها، الحصوَل دويل تريد سياسية أرسار أيُّ لديك ليست أنت
هل أحد. يعرفه أن الرجُل يريد ال ما اكتشاف يف األمريكية املتحدة الواليات أنحاء كافة يف
بشدٍة البارعة الصحفية الخبطات إحدى يرسد فليمنج وأخذ «… الخارجية وزير أن تعرف
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ولم أذنان. وال عينان له يكن لم إليه يتحدث كان الذي الشخص لكن دويل؛ بها قامت التي
شيئًا. يَر ولم شيئًا يسمع

أنك يبدو إلهي! «يا ظهره: عىل رفيقه برفٍق ورضب وقفته يف اعتدل وقد فليمنج، قال
تظاهَرت لكنها النحو؛ هذا عىل دويل أكشف أن عيلَّ يجب كان ما أنني أعتقد بشدة. مذهوٌل
تريده ال يشء وأي بنصيحتي، خذ منها. أنتقم أن قرَّرُت لذا، تعرفني، ال بأنها الرحلة طوال
تريد هل األمر. يف ما كلُّ هذا به، بروسرت اآلنسة تُخرب ال الجرائد، صفحات عىل يظهر أن

سيجاًرا؟»
لك.» شكًرا «ال، آيل: نحٍو عىل اآلَخُر رد

رشاب.» عىل وتحصل تدخل أن األفضل «من
لك.» شكًرا «ال،

الحًقا.» سأراك اللقاء. إىل «حسنًا،
كرَّره ما هذا صحيًحا!» هذا يكون أن يمكن ال … صحيًحا هذا يكون أن يمكن «ال
يكون قد النهاية يف هذا إن قائًال حذَّره داخليٍّا هاجًسا لكنَّ شديد، فزٍع يف لنفسه ونتوورث
شتات جمع يحاول وهو ظهره، خلف يديه مشبًكا وذَهابًا َجيئًة املكان يذرع أخذ صحيًحا.
أثاره ألحد، ينتبَه أن دون هكذا، يسري كان وبينما يقله. لم وما قاله ما وتذكَّر … نفِسه

السري. عن يتوقف وجعله الكرايس، أحد من آٍت رقيق صوٌت
شبًحا.» رأيَت قد أنك لو كما تبدو الصباح؟ هذا خطبك ما ونتوورث، سيد «عجبًا،
بابتهاج. فيه تُحمِلق كانت التي الكريس، عىل الجالسة الفتاة إىل ونتوورث نظر

إىل أجلس هال شبًحا. بالفعل رأيُت لكنني متأكًدا، لسُت أنا «حسنًا، النهاية: يف قال
جوارك؟»

َخْطٌب ثَمة هل فعلت. إن سعيدًة سأكون الجلوس. يمكنك بالطبع، تستأذن؟ «هل
أصابك؟»

أصابني.» َخطبًا ثَمة أن أعتقد نعم، أعلم. ال «أنا
األمر؟» ما املرأة. مكِر مدى تعرف أنت مساعدتك. أستطيع فربما به؛ أخربني «حسنًا،

بروسرت؟» آنسة يا أسئلة، بضعة عليِك أطرح أن يل «هل
استطعت.» إن جميًعا عليها وسأردُّ أردت، إذا ألف، «بالتأكيد.

صحيفة؟» بأي عالقٌة لِك كانت إن بروسرت، آنسة تُخربيني، أن يمكن هل لِك. «شكًرا
الصافية. املرحة الرقيقة ضحكتها بروسرت اآلنسة ضحَكت
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سوف فليمنج. يُدعى الذي الكائن ذلك إنه األمر. سار كيف عَرفُت آه! أخربك؟ «َمن
يُريد التي التالية املرة ويف وراءه، يسعى الذي املنصب أعرف ما. يوًما هذا بسبب منه أنتقم
ما. بطريقٍة سيحدث هذا إن فَعل؛ ما عىل سيُعاَقب عنه، صحيفتي من جيًدا مقاًال فيها
له يا أوه، الجرائد. صفحات عىل سرَياها ما رسعان التي عنه األشياء بعض أعرف إنني
ذلك يف إليه أتحدث لم ألنني مني؛ االنتقام يف رغبًة هذا لك قال أنه أعتقد أحمق! رجٍل من

االنتظار.» يمكنني عليك؛ ال املساء.
كذلك؟» أليس صحيح، هذا بروسرت، آنسة إذن، … «إذن

املخزي من أنه تعتقد أال أرجو هذا؟ يف مشكلة أيُّ هناك هل صحيح؛ هذا «بالتأكيد،
جيدة؟» صحيفة مع العمُل

فنعم.» سيئة، صحيفة مع ا أمَّ ال؛ جيدة، صحيفة «مع
جيًدا.» راتبًا يل تدفع إنها سيئة. صحيفة «آرجوس» صحيفة أن أعتقد ال أنا «أوه،

«آرجوس»؟» صحيفة مع تعملني أنِت «إذن،
«بالتأكيد.»

يف نرشه تنوين لِك قلتُه يشء أيُّ هناك كان إن بروسرت، آنسة أساَلِك، أن يل «هل
صحيفتِك؟»

ثانيًة. بروسرت اآلنسة ضحكت
سبب إن نعم. ذلك. من جدوى فال أبًدا؛ أكذب ال أنا معك. بشدٍة رصيحًة «سأكون
تلك عن صديقك تقرير وكذلك تقريرك خالصة ملعرفة هنا أنا هنا. وجوُدك هو هنا وجودي

أريد.» ما عَرفُت وقد املناجم.
— القول يل جاز إن — عليها حصلِت التي املعلومات هذه استخدام تنوين «وهل

بالخداع؟»
سيدة.» إىل تتحدث أنك تتذكر أن يجب نفسك. تنىس إنك العزيز، «سيدي

«سيدة!» أًىس: يف ونتوورث رصخ
ليس السيدة. «هذه» إىل تتحدُث وأنت حذًرا تكون أن ويجب سيدة؛ سيدي، «نعم،
لم حتى أنا عنه. أسألك لم أنا كالمنا يف يل قلتَه ما تتذكر. كنَت إذا األمر، يف خداع أيُّ هناك

عليك.» للتعرُّف أسَع
ينخرُط رجًال تجعيل أن تماًما العدل ليسمن أنه بروسرت، آنسة تعرتيف، أن يجب «لكن

قاله.» ما تنرشي ثم خاص، أنه يعتقد حديٍث يف
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للنرش يشء أيِّ عىل الحصوُل سيُمكننا فكيف الحال، هي هذه كان إن العزيز، «سيدي
«… الخارجية وزير كان عندما مرة، ذاَت أتذكر عجبًا، اآلخرون؟ يعرفه أن الناُس يريد ال

القصة.» تلك فليمنج يل ذكر لقد «نعم، بضجر: ونتوورث قاطعها
تَْكرارها.» إىل أحتاج لن أنا إذن، بشدة. له ممتنٌة أنا حسنًا، فعل؟ هل «أوه،

كي «آرجوس» صحيفة إىل ا رسٍّ لِك قلتُه ما إرسال تنوين بأنِك القول تقصدين «هل
نُرشه؟» يجرَي

توجد ال ذلك، إىل باإلضافة أجله. من هنا إىل جئُت ما هذا ذلك، قبل قلُت كما «بالتأكيد.
األمر.» يف «رسية» أيُّ

ورشيفة؟» وأمينة صادقة سيدٌة بأنِك تتظاهرين زلِت ما «وهل
بالفعل.» كذلك أنا بذلك؛ أتظاهر ال «أنا

يف أبيها زيارة وشك عىل مليونري ابنة إنِك تقول التي قصتك صحِة مدى ما «إذن،
الريفريا؟» منطقة إىل هناك من مرافقته ثم باريس،

بابتهاج. بروسرت اآلنسة ضحكت
كذبًا.» العمل، أجل من يختلقه أن املرء عىل الذي األبيض، الكذَب أعترب ال أنا «أوه،

نحٍو عىل ترصف قد ريفرز، كيه جيه السيد ل، املبجَّ زميلك أن تَرين ال ربما أنِت «إذن،
أوتاوا؟» يف ُمخٍز

يف ينجح لم ألنه فعل فيما ا ُمحقٍّ يكن لم ريفرز أن أعتقد اإلطالق. عىل ال «أوه،
سُرتَسل لكانت األوراق، عىل حصلت قد كنُت لو أنني أراهن األمر. يف ما كل هذا مهمته،
إىل خبيثة نظرًة تنظر وهي أضافت ثم غبي.» رجل ريفرز كيه جيه لكن نيويورك؛ إىل

أغبياء.» الرجال «ومعظم ونتوورث:
أبًدا يوجد ال تقصدينني. كنِت إذا بروسرت، آنسة بهذا، لالعرتاف استعداٍد عىل «أنا

مني.» غباءً أكثُر رجٌل
الواقع، يف الحقيقة. بهذه واعيًا أصبحَت لو كثريًا سيُفيدك ونتوورث، العزيز «سيدي
صحيفة يف سأرسله ما نُرش أنملٍة ِقيَد يَُرضك لن أنت بشدة. نفسك عىل تقسو أنت

لحظات.» لبضع هنا انتظرني رجاءً بشدة. سيُساعدني ولكنه «آرجوس»،
وقت وبعد الدَرج. عرب برسعة واختَفت وقامت، ِحجره، عىل بقوٍة كتابها ألَقت وهنا،

يدها. يف األوراق بعُض ومعها أخرى مرة ظهرت ا، جدٍّ قصري
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فيه يشء أيُّ هناك كان إذا كتبت. ما عليك ُ سأقرأ وأمانتي. نزاهتي مدى اآلن «سرتى
يف أمانع فلن إضافته، يجب آخر يشء أيُّ هناك كان وإذا حذفه؛ يف أمانع فلن صحيح، غريَ

عدًال؟» هذا أليس إضافته.
الرد. يستِطع لم أنه لدرجة املرأة وقاحة من بشدٍة مندهًشا ونتوورث كان

آرجوس» «نيويورك صحيفة استطاعت مسبوق، غرِي صحفي سبٍق «يف القراءة: بدأت
الخبريان كتَبه الذي التقرير يف جاء ملا وحرصيٍّا وافيًا عرًضا لقرائها تُقدم أن الصباَح هذا
رشكة ِقبَل من أُرِسال اللذان كينيون، جون والسيد ونتوورث جورج السيد اإلنجليزيان،

حساباتها.» وفحص أوتاوا نهر ملناجِم الحقيقية القيمة عىل للتعرف سينديكيت لندن
ودودة: واثقة بنربة قالت، ثم الورقة من بَرصها رفَعت

لديهم ستكون نيويورك يف الصحيفة يف الناس أن ظننُت لو هذا سأرسل كنُت «ما
أغبياء رجاٌل يُحرِّرها الصحيفة إن حيث لكن بأنفِسهم؛ يكتبونه بحيث الكافية الكفاءُة
مقابَل كلمة كلِّ عن سنتًا وعرشين خمسة يدفعون أجعَلهم أن فعيلَّ ذكية، سيدًة وليس
ستتخذُه الذي القرار أن نتذكر «عندما القراءة: يف أستمرَّ دعني حسنًا، لرباعتهم. الرتويج

««… الخبريين هذين تقريِر عىل بالكامل سيعتمد سينديكيت لندن رشكة
«كنُت أضاف: ثم النحو.» هذا عىل هذا سأصوغ كنُت «ما يأس: يف ونتوورث قاطعها

«بالكامل».» من بدًال كبري» حدٍّ «إىل كلمة سأستخدم
وحذَفت، ُركبتها عىل الورقة ووضَعت لك.» شكًرا «أوه، باحرتام: بروسرت اآلنسة قالت
القراءة تابَعت ثم كبري». حدٍّ «إىل عبارَة بها واستبدلت «بالكامل» كلمة الرصاص، بقلمها
كبري حدٍّ إىل سيعتمد سينديكيت لندن رشكة ستتخذُه الذي القرار أن نتذكر «عندما قائلًة:
هذه عىل الحصول يف صحيفتنا براعة مدى تتخيَّلوا أن فلكم الخبريَين، هذين تقرير عىل
كما املقدمة، هي هذه بالتلغراف.» لندن إىل الفور عىل سُرتَسل التي الحرصية املعلومات
نساءٌ هناك كانت إذا بالتلغراف إرسالُها الرضوريِّ من سيكون كان ما قلت، وكما تُالحظ؛
جون السيد زار «لقد القراءة: تابَعت ثم الحال. ليس ما وهو الصحيفة، يف األمور رأس عىل
تستحق املناجم أن ويرى أوتاوا، نهر بطوِل املوجودة املناجم كلَّ التعدين، خبريُ كينيون،
نحٍو عىل أُديرت إذا وأنها، مالئم، نحٍو عىل تعمل ال أنها يعتقد لكنه عنها؛ قيل ما كلَّ
جورج السيد أما جيدة. أرباًحا تُِدرَّ أن فيُمكن دقًة، أكثَر نحٍو عىل فيها التعدين وتم حكيم

«… لندن يف الحسابات ُمراجعي أهم أحَد يَُعد الذي ونتوورث،
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الكلمات حذُف عليِك «فقط أضاف: ثم هذا.» سأقول كنت «ما ناخًرا: جورج قال
لندن».» يف الحسابات ُمراجعي أهم أحَد يُعد «الذي اآلتية

مكانها؟» أضع أن عيلَّ وماذا «حسنًا، بروسرت: اآلنسة قالت
لندن»!» يف األغبياء أغبى يَُعد «الذي مكانها «ضعي

هذا. لقوله بروسرت اآلنسة ضحكت
أهم أحَد يعدُّ الذي ونتوورث، جورج السيد «إن األوىل: الصياغَة سأستخدم «ال؛
توصل وقد املختلفة. باملناجم الخاصَة الحسابات فحص قد لندن، يف الحسابات ُمراجعي
وتلك تماًما، املستثمرين تُضلِّل بحيث الحسابات ضبُط تم لقد املثرية. بعضاالكتشافات إىل
املناجم حساباُت كشفت سينديكيت. لندن رشكة رأي عىل كبري تأثريٌ لها سيكون الحقيقة
أن هي لألمر الِفعلية الحقائق أن حني يف دوالر، ألف مائتي بنحِو أرباٍح وجود عن املختلفة

««… دوالر ألف مائِة بنحو سنوية َخسارًة هناك
هذا؟» ما هذا؟ «ما بِحدة: ونتوورث صاح

ذلك؟» أتُصدق بالدوالر، جعلناها لقد جنيه. ألَف عرشين قلَت لقد تعلم. كما «دوالر،
«أوه.» ثانيًة: لهدوئه راجًعا ونتوورث، قال

فحص قد أمريكيٍّا خبريًا أن «ُزعم نعم. أوه، وصلُت؟ أين إىل … دوالر» ألف ««مائة
إىل اآلن حاجٌة هناك ستكون صحيحة. أنها أكد وأنه ونتوورث، السيد قبل الحسابات هذه

الخبري.»» هذا ِقبَل من هذا تفسري
أُسهب قد بالطبع، املقال. ُصلب هو هذا انتهيت! قد أنا «ها الشابة: السيدة صاحت
اليشء تُقدر ال الناس إن أكثر. يدفعون أجعلهم حتى كوينزتاون نبلغ أن قبل قليًال أكثَر

صحيح؟» نحٍو عىل ُصغته هل كتبت؟ فيما رأيك ما الكثري. يُكلفهم ال الذي
تماًما.» صحيح نحٍو «عىل البائس: الشاب رد

صحيح.» نحٍو عىل األشياء أفعل أن أُحب أعجبَك! ألنه للغاية سعيدة أنا «أوه،
به.» «أُعِجبت» إنني أقل لم «أنا

دقيق. أنه رأيَت أنك سعيدة لكنني ذلك؛ تقول أن منك ع يُتوقَّ أن يمكن ال بالطبع، «ال،
تقريرك.» يف وَرد ملا جيد ص ملخَّ هذا أن تعتقد أنك مفادها مالحظًة سأضيف

األمر!» هذا يف تُرشكيني ال السماء، «بحق ونتوورث: صاح
أفعل.» أن مني تُريد تكن لم إذا أفعل، لن «حسنًا،
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ونقاًطا فاصالٍت تُضيف الشابة السيدة أن خاللها بَدا لحظات، لبضِع الصمت ساد
شفتَيه لكنَّ مرات، ثالث أو مرتني ونتوورث تنحنح ركبتها. عىل املوجودة للمسودة ختاميًة

قال: النهاية ويف الكالم. يستطيع كان ما أنه لدرجة للغاية تنَي جافَّ كانتا
إىلصحيفتك؟» كوينزتاون من هذا إرسال عدم عىل حثُّك يمكنني كيف بروسرت، «آنسة

وبهيجة. مرشقة بابتسامٍة الشابة السيدة إليه نظرت
كربى إحدى هذه ستكون هذا. يحدث أن يمكن وال هذا؛ فعُل يمكنك ال «تحثُّني؟
أنا!» وأنجزتُها إنجازها، يف فشل قد ريفرز أن كيف فكِّر حياتي. يف قتُها حقَّ التي النجاحات
التقرير أن تعرفني ال «قد أضاف: ثم هذا.» يف فكرُت «نعم، بيأس: الشابُّ الرجل رد
سأرسل كوينزتاو، إىل نصل عندما وأنني، لندن، يف لرشكتنا أوتاوا من بالربيد أُرسل الكامل

ذلك؟» تعلمني هل الرشكة، ملديري التقرير لتسليم لرشكائي برقيًة
نة املتضمَّ الرسالة قرأ لقد به. ريفرز أخربني هذا. أعرفكل «أوه، بروسرت: اآلنسة ردت

رحلتك؟» بشأن حسابات بأي قمَت هل واآلن، صديقك. من أخذها التي املستندات يف
تقصدين.» ما أفهُم ال أنا «حسابات؟

الخرب، وهذا السبت. مساءَ كوينزتاون سنصُل ربما إننا ييل: ما أقصد أنا «حسنًا،
إىل برقيتك ستصُل األحد. صباح «آرجوس» صحيفة يف سيظهر التوقيت، لفروق مراعاًة
فعل يمكن ال أيًضا األحد يوم ويف بشأنه. يشءٍ فعُل يمكن ال حني السبت، مساءَ رشكتك
ظهر ما ُصلب سيكون املديرين، إىل تقريُرك يصل أن قبل اإلثنني، صباح يف بشأنه. يشء
يشء وأول األحد. مساءَ لندن إىل سُرتسل التي املاليَّة، الصحف يف ظَهر قد صحيفتنا يف
ما هذا اإلثنني. صباح يف املالية لندن صحف خالل من سيكون األمر عن مديروك سيعرفه

الرحلة.» حسابات بعمل ونتوورث، سيد يا أقصده،
غرفته، إىل يُمكنه ما بأفضِل وذهب قَدميه عىل وقام آخر. يشء أيَّ ونتوورث يقل لم
صديقه وجده وهناك يديه، بني رأَسه واضًعا جلس وهناك، كاألعمى. طريقه س يتلمَّ وهو

كينيون.
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حدث.» ماذا «أخِربْني بإلحاح: كينيون جون قال
إليه. بَرصه ونتوورث رفع
يشء.» كلُّ حدث «لقد ورد:

بك؟» ما مريض؟ أنت هل جورج؟ يا تقصد، «ماذا
فقط.» مريًضا كنت ليتني يا املرض. من كثريًا أسوأ املرض؛ من أسوأ حاٍل يف «أنا

حدث.» بما وأخربني انهض. هيا، منها. تُعاني التي املشكلة كانت أيٍّا يُجدي، لن «هذا
ثَْرثار.» أبلُه … أحمق … غبي أنا «جون،

إذن؟» فماذا بهذا، سلَّْمنا «إذا
تراه.» الذي الحال عىل أنا … واآلن … واآلن أحمق؛ أنا … بامرأة وثقُت «لقد

بهذا؟» عالقة أيُّ لها بروسرت اآلنسة هل … «هل بارتياب: كينيون سأل
هذا.» كل يف السبب «إنها

جورج؟» يا رفَضتْك، هل … «هل
سأسألها؟» كنُت أنني تعتقد هل اآلن. الشخصاألحمق أنت أوه، الفتاة؟ «هذه» «ماذا!
كما الفتاة»، «هذه أن تتذكَّر أن يجب ع. املترسِّ االستنتاج عىل أُالَم أن يُمكن ال «أنا
لم بينما ثنائك وبمعظم الرحلة؛ هذه أثناء الوقت أغلَب بمرافقتك َحِظيت قد إليها، تُشري

تُعانيه؟» بما عالقتها وما األمر؟ ما معها. تكن
قفص. يف محبوٌس أنه لو كما للغرفة الضيقة الحدوَد وذهابًا َجيئة ونتوورث ذَرع

متعجبًا. إليه ينظر كينيون كان بينما فخذه، عىل بيده ورضب
أخربك، أن «يجب أضاف: ثم جون.» يا باألمر، أخربك أن يُمكن كيف أعرف «ال قال:

ذلك.» يمكنني كيف أعرف ال لكني بالطبع؛
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السفينة.» سطح عىل معي «اصعد
«أبًدا.»

احتمال أن كما هنا، خانٌق الجو إن الطَّْلق. الهواء إىل تخرج أن هو منك أطلبه ما «كلُّ
صديقي يا معي، تعاَل السفينة. سطح عىل عليه هو مما أكربُ الغرفة يف نقول ما يُسمَع أن

القديم.»
وراءه. الباب وأغلق الغرفة، خارَج جزئيٍّا وجرَّه ذراعه، من رفيَقه أمسك

حالتك.» من سيُحسن الطلق الهواء من «القليُل أضاف: ثم «تماسك.» وقال:
لوقت مًعا. ذراَعيهما مشبكني عليه، وذهابًا جيئًة يمشيان وأخذا السطح، باتجاه سارا
الصمت. يلزُم جعله ما الِكياسة من كينيون لدى وكان شيئًا، ونتوورث يقل لم طويل،
سحب لذا بروسرت، اآلنسة أمام وذهابًا جيئًة يمشيان كان أنهما ونتوورث الحظ وفجأة،

قال: وهناك، هنا انعطافات بضعة وبعد السفينة. من آخَر جزءٍ إىل بعيًدا صديقه
ريفرز.» تتذكَّر بالطبع «أنت

شك.» «دون
آرجوس».» «نيويورك القذرة، الصحيفة تلك يف يعمل «إنه

صلًة له أن أعرف أنا نعم، يوًما. رأيتها أنني أتذكر ال أنا قذرة. صحيفٌة أنها «أعتقد
بريفرز؟» بروسرت اآلنسة عالقة ما إذن؟ ماذا الصحيفة. بهذه

أيًضا.» الصحيفة، تلك عمل فريق من واحدٌة «إنها
فهمت؟!» بما تُخربني أن تقصد ال أنت ونتوورث، «جورج

أقصد.» أنا «بل،
املناجم؟» مسألِة أجل من هنا هي «وهل

ريفرز.» فشِل بعد املهمة تولَّت لقد «بالضبط.
لها؟» قلَت ماذا «جورج! إياه: ومواجًها رفيقه ذراَع فجأًة مسقًطا كينيون، قال

يشء.» بكل أخربتُها لقد املأساة. تَْكمن «هنا
«… تكون أن يُمكن كيف العزيز، «صديقي

قلتُه تقوَله أن يمكن يشء كل ستقوله. يشء كل أعرف أنا أعرف! … أعرف «أوه،
مما مرارًة أكثَر يل تقوله أن يمكن يشءٌ يوجد ال مرات. عرش منه وأسوأ وأكثر لنفيس،

نفيس.» عن أعتقده
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«تقريري»؟» عن يشء أي لها قلَت «هل
كوينزتاون من برقيًة سرتسل إنها فهمت؟ هل يشء»! «كل … يشء كل لها «قلُت

التقريرين.» ِكال … بالتقريرين جاء ما خالصة تتضمن
إرسالها؟» من ملنعها طريقة توجد أال مخيف. أمٌر هذا إلهي! «يا
ذلك.» فعل تحاول أن فأرجو منَْعها، بإمكانك أن تعتقد كنَت «إذا

لك؟» هي قالت هل هذا؟ اكتشفَت «كيف
ثم تكون، َمن رجٌل أخربني لقد اكتشفته. لقد األمر. اكتشفُت كيف يهمُّ ال «أوه،

املقال.» نصَّ حتى عيلَّ قرأَْت لقد األمر. بشأن ا جدٍّ رصيحًة وكانت سألتها،
عليك؟» «قرأَتْه

الكلمات بعض وأضاَفت … حضوري يف ترقيمه عالماِت ووضَعت عيلَّ، قرأته «نعم،
أن يمكن مقال أروَع كان لقد أوه، تستخدمها. كانت التي تلك من أفضُل أنها رأيُت التي

املرء!» يراه
يف نيويورك إىل املقال هذا إرسال من ملنِعها ما طريقٌة هناك تكون أن بد ال «لكن
تسليَم منهم فيها تطلب لرجالك برقيًة ترسل أن هو فعلُه علينا ما كلُّ املناسب. الوقت
مكتب من الربقية إرساَل عليها إنَّ مقالها. سبَْقنا قد سنكوُن وحينها للمديرين، تقريرنا

ما.» بطريقٍة ذلك من منَْعها بإمكاننا أن يل ويبدو بريطاني، بريٍد
ماذا؟» «مثل

رجًال، كنَت لو ذلك. فعل نستطيع أن علينا يجب لكن اآلن، كيف أعرف ال أنا «أوه،
فهذا امرأة، أنها إىل نظًرا لكن القبيل؛ هذا من شيئًا أو املخرِّبني أحَد باعتباره لحبسناه
الجانب سأخاطب كنت مكانك، كنُت لو جورج، معه. التعامل يف صعوبًة أكثَر األمر يجعل

فيها.» الطيب
بتهكُّم. ونتوورث ضحك

َ أسوأ ليس وهذا طيب، جانٌب لديها ليس «إنها أضاف: ثم الطيب؟» «الجانب رد:
«حسبَت» لقد األمر؛ يف نة املتضمَّ االحتماالت كلَّ قولها، بحَسب «حَسبَت»، لقد األمر. يف ما
الوقت يف مقالها فسُرتسل ذلك، فَعْلنا وإذا ليًال. السبت يوم تقريبًا كوينزتاون سنصُل أننا
الوضع، هو هذا كان إن آرجوس». «نيويورك صحيفة يف األحد يوم يُنَرش بحيث املناسب
التقرير. إرساَل فيها نطلب رجالنا إىل برقية سنرسل برقيَّتِنا. حاُل سيكون كيف فانظر
الثانية، الساعة يف سيُغَلق املكتب تُقَرأ. ولن ليًال، السبت يوَم املكتب إىل الربقية ستصل
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عىل األوراق عرض يستطيعوا فلن األمر، إلحاِح مدى وأدَركوا عليها حَصلوا إذا وحتى
صحف يف معروًضا املوضوع سيكون اإلثنني، صباح وبحلول اإلثنني، صباِح قبل املديرين

املالية.» لندن
شيطانة.» املرأة تلك «جورج،

قامت قد أنها تظن بارعة، أمريكية ُصحفية مجرُد إنها جون. يا كذلك، ليست إنها «ال،
األمر.» يف ما كلُّ هذا نجَحت، قد الرجال، أحد غباء بسبب وأنها، ا، جدٍّ رائع بعمٍل

فعله؟» تنوي ما تفعَل أال نحٍو بأيِّ تُناشدها أن حاولَت «هل
مني. سخَرت لقد الفائدة؟ ما لكن هذا. فعلُت بالطبع، أفعل؟! أال املمكن من هل «أوه،
غري ومن الوحيد؛ هدَفها هو هذا كان بالكامل رحلتها إن هذا. أجل من هنا إنها تفهم؟ أال
تحقيقه يف أخفَق أن بعد وخاصًة َقته؛ حقَّ أن بعد نجاحها عن املرأة تتخىلَّ أن املحتمل
عظيًما شيئًا نجَحت وأنها فشل ريفرز أن حقيقُة تبدو نفِسه. العمل مكاِن من آخُر شخٌص

به.» تفتخر
بنفيس.» بروسرت اآلنسة سأُناشد أنا «إذن، كينيون: قال

ال كنَت إذا جون، يا يُمكنك، ما افعل لكن مسعاك. يف النجاح لك أتمنى ا. جدٍّ «رائٌع
ما.» مكاٍن يف بمفردي أكوَن أن أريد األثناء، تلك ويف ذلك. يف تُمانع

رخيصة، بتكلفٍة الخاصباملسافرين السفينة جزء إىل املؤدي الدَرج عىل ونتوورث نزل
مقدمة من بشدٍة واقرتب آخَر ُسلًَّما صعد ثم الركاب. هؤالء وسط لحظات لبضع وجلس
لم التفكري لكن رأسه. يف األمر يُجيل وأخذ الحبال، من لفة عىل جلس وهناك السفينة.
فبإمكانها بروسرت، اآلنسة كتبَتها التي الورقة عىل حصل لو حتى أنه، وأدرك كثريًا. يُِفده
الذَّهاب هو فعله إىل تحتاج ما وكل رأسها، يف الحقائَق لديها إنَّ غريها. تكتَب أن بسهولٍة

عربه. رسالتها وإرسال تلغراف مكتب إىل
يُفكِّر وهو السطح، عرب وهناك هنا االنعطافات ببعض كينيون قام األثناء، تلك يف
وعندما بروسرت، اآلنسة فيه تجلس كانت الذي الجانب إىل ووصل املوضوع. نفس يف بعمٍق
كتابَها. بهدوء تقرأ كانت لقد بجوارها. يجلس ألن الكافية الشجاعَة يمتلك لم أمامها، وقف
لن شجاعته أن رأى البائس. سريه يف استمرَّ ثم للحظة، ف وتوقَّ ُقبالتَها، مرات ثالَث جاء
لم نحو. بأيِّ املهمة تنفيذ يجب أنه يشعر كان ذلك، ومع املهمة، إتمام أجل من كافيًة تكون
للتخيلِّ الشابَّة للسيدة يُقدمه أن يمكن الذي الحافُز ما يعرف يكن لم يبدأ. كيف يعرف يكن
فيها وقف التي الثالثة املرة يف دفاعه. يف الضعف نقطُة هذه أن شعر براعتها. ثمار عن

68



التاسع الفصل

املجاور الكريسِّ عىل بالجلوس إليه وأشارت باتجاِهه برصها رفَعت بروسرت، اآلنسة أمام
قائلًة: لها،

للحظة؟» هنا تجلس هال تكون. َمن أعرف لكنني كينيون، سيد جيًدا، أعرُفك ال «أنا
إليه. أشارت الذي الكريس عىل املدهوش الرجل جلس

مرات أربع أو ثالَث مررت لقد بالك. يَشَغُل الذي ما أعرُف أنا كينيون، سيد «واآلن،
صحيًحا؟» هذا أليس ذلك. بفعل تُغامر أن خشيُت ولكنك بجواري، تجلَس أن آِمًال

تماًما.» صحيح «بىل،
لقد باألمر. ونتوورث السيد أخربك أجله. من أتيَت ما أيًضا أعلم أنا واآلن ذلك. «أعلم

كذلك؟» أليس باملناجم، الخاصة التفاصيل ة كافَّ أعطاني بأنه أخربك
فعل.» «لقد

يُمكنك أنك تتخيَّل وأنت يَديك، يف األمر وترك األمر، يف ليُفكر غرفته إىل ذهب «ولقد
أليس «آرجوس». صحيفة إىل مقايل إرساِل عن تَثْنيني أن تستطيع وربما إيلَّ، هنا تأتَي أن

تريد؟» ما هذا
فعله.» عىل قادًرا أكون أن آُمل ما «هذا جبينه: عن العرق يمسح وهو كينيون، قال

ية بجدِّ األمور تأخذ إنك الحال. يف حريتك من أُخلصك أن عيلَّ أن ظننت «حسنًا،
صحيًحا؟» هذا أليس واآلن، ذلك. مالحظُة يمكنني كينيون؛ سيد يا شديدة،

صحيح.» هذا أن «أخىش
يف ا مهمٍّ شيئًا يكون لن ونتوورث، للسيد قلت كما هذا، نرش إنَّ صحيح. هذا «بالطبع،
سيكونون أصدقاءكما ألن منكما؛ أيٍّ عىل تأثري أيُّ له يكون لن إنه اإلطالق. عىل األمر واقع
عن شيئًا قطُّ ستقوالن كنتما ما تتحدثان، َمن مع تعرفان كنتما إن أنكما، من متأكدين

املناجم.»
املواساة. من النوع لهذا م بتجهُّ كينيون ابتسم

للغاية حزينة ا حقٍّ أنا ونتوورث. السيد تركني أن منذ يشء يف أفكر كنت لقد «واآلن،
به.» أخرب أن يمكن مما أكثَر حزينة أنا أجله. من

«… أال «إذن، بحماس: كينيون قال
هو هذا إن املوضوع. من املرحلة تلك إىل نعود أن يجب ال لذا، هذا؛ أفعَل لن أنا «ال،
أن األفضل من برقيتي. إرساُل سيجري ستقول، عما النظر وبغضِّ أجله، من هنا جئُت ما
األفضل؟» هو هذا أن ترى أال بعد. فيما مشكلة أيَّ هذا يُشكِّل ال حتى البداية، من هذا تعَي
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«ربما.» البائس: الرجل رد
ال معلوماتي عىل أحصل لم إنني الربقية يف سأقول هناك. ِمن نبدأ َدْعنا إذن، «حسنًا،

ونتوورث.» السيد من وال كينيون السيد ِمن
الحقيقة.» تكون لن هذه لكن بأس، «ال

كذلك؟» أليس يُهم، ال هذا لكن الحقيقة؛ تكون لن «بالطبع،
ا.» حقٍّ مهم يشءٌ الحقيقة أن نعتقد نحن بلدنا، يف «حسنًا، كينيون: قال

قلبها. كلِّ من بروسرت اآلنسة ضحَكت
الحقيقَة هذه كانت إذا يَْعنيك الذي ما الكايف. بالقدر عَمليٍّا لسَت أنت إلهي! «يا وقالت:
األمر، واقع يف لوم. أيُّ عليك ليس أنت لذا، تَُقله؛ لم فأنت كذب، أيُّ هناك كان إذا ال؟ أْو
بالكامل؛ ونتوورث صديقك ُ خطأ إنه املسألة؛ هذه يف نحو، بأيِّ لوم أي عليك يقُع ال أنت
ستُخربني.» أنت لكنَت التقرير، يف جاء بما أخربني َمن هو ونتوورث يكن لم لو ذلك، ومع

بارتياب. كينيون إليها نظر
تغرتَّ أال «يجب أضافت: ثم ذلك.» ستفعل كنَت نعم، «أوه، بثقة: له تُوِمئُ وهي قالت،
كنَت ما أنك وترى — األمر هذا بشأن يشء كل أخربني ونتوورث السيد ألن — بنفسك
متشابهون الرجال كل إن منك. األمر حقيقَة أكتشف أن أردُت إذا نفَسه، اليشءَ ستفعل

بالنساء.» األمر يتعلق عندما
إرسال عن ترتاجعني يجعلِك بروسرت، آنسة يا لِك، أقوَله أن يُمكن يشء هناك «هل

أمريكا؟» إىل الرسالة
فائدٌة توجد ال أنه أرى البداية. من األمر هذا حَسْمنا أننا أعتقد كينيون. سيد يا «ال،

كينيون.» سيد يا صباحك، طاب ا. جدٍّ املثرِي كتابي إىل سأعود إليك. الحديث من
بطول بتعاسٍة يتجول وأخذ ونتوورث، شعر مثلما تماًما محاولته بفشِل كينيون شعر

جيبيه. يف بعمٍق يديه واضًعا السفينة، سطِح
تميش كانت التي لونجوورث اآلنسة التقى السطح، من اآلخر الجانب إىل وصل وعندما

خطوتها. لتُناسب خطوته وبدَل فالتفت له، ُودية ترحيب ابتسامَة ابتسَمت بمفردها.
دقائق؟» لبضع معِك بالسري يل تسمحني «هل وقال:

التعاسة.» غاية يف تبدو األمر؟ ما تفضل، «بالطبع، ردُّها: كان
بشأنها.» معِك أتحدث أن يجب أنني ورأيت كبرية، مشكلٍة يف ورفيقي «أنا
فعله.» بشدة فيُسعدني ملساعدتك، فعله يُمكنني يشء أيُّ هناك كان «إن
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ال أمٌر واحدة امرأٍة مع رجلني تعاُمَل إن تعرفني، كما مفيًدا. اقرتاًحا تُقدِّمني «ربما
تماًما.» منه جدوى

كذلك؟» أليس أنا، ليست إنها … املرأة هذه هي َمن «آه،
أيُّ هناك تكون لن حينَها إذ أنِت؛ كانت ليتها يا لونجوورث. آنسة يا أنِت، ليس «ال،

مشكلة.»
شكًرا!» «أوه،

أرسَلت — األمر بهذا أخربتُِك أنني أعتقد — كيبيك يف كنا عندما كالتايل: األمر «إن
كنا أو أرسلناه، الذي تقريرنا يف أوردناه ما ملعرفِة رجًال آرجوس» «نيويورك صحيفة

سينديكيت.» لندن لرشكة سنُرسله،
بذلك.» أخربتَني لقد «نعم،

ريفرز بفشِل نفُسها الصحيفُة هذه علَمت عندما األمر، واقع يف ريفرز. اسمه «كان
لقد بالنجاح. مبرشًة وكانت مكًرا، أكثَر خطًة نفذَت للمستندات، رسقته رغم مهمته يف
األرسار معرفة يف مهارًة لديها أنَّ عنها معروًفا شابة امرأًة السفينة هذه متن عىل أرسَلت
تجلس التي بروسرت، اآلنسة هي الشابة املرأة تلك الجميع. عن إخفاءها الناُس يحاول التي
بجواره. تجلُس وجعلها جانبها إىل وقف قد القَدر أن يبدو الطاولة. عىل ونتوورث بجوار
املناجم، مسألة عن بالكثري صديقي أخربها الحظِّ ولسوء اآلخر، من أحدهما االثنان اقرتب
جعَله مما بونتوورث، باهتمامها تظاهرت باألحرى، أو، بها. اهتماِمها عن أعلنت التي
حذًرا أكثُر العالم يف شخٌص يوجد ال الحقيقة. يجهل كان أنه إىل بالطبع نظًرا يتحدَّث؛
يف سيدة مع له خاصٌّ حوار يوًما يظهر أن أبًدا يتوقع ال الرجل لكن ونتوورث، جورج من

صحيفة.»
هذا.» يحدث أال الطبيعي «من

هي الشابة السيدة هذه أن ونتوورث عَرف ما، بطريقٍة الوضع. هو هذا ا، جدٍّ «رائع
رصيحًة وكانت ذلك، عن معها وتحدَّث آرجوس». «نيويورك لصحيفة الخاصة املراسلُة
بمجرد وإنها بنا، ني الخاصَّ التقريرين مضموِن معرفة أجل من فقط هنا إنها وقالت بشدة

نيويورك.» إىل اكتشفته ما كلَّ ن تتضمَّ برقية سُرتسل كوينزتاون، إىل تصل أن
فعلتم؟» وماذا ا. جدٍّ محري أمر هذا إلهي! «يا

يُمكننا يشء كلَّ جربنا إننا أقول أن يجب باألحرى، أو اآلن، حتى شيئًا نفعل «لم
قمُت وقد مسعاها، عن ترتاجَع أن ونتوورث ناشدها يشء. إىل نصل ولم فيه، التفكريُ
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األمر، هذا يف حيلتي بقلة أشعر مجدية. تكن لم لكنها أيًضا، الستجدائها بليدة بمحاولٍة
بسببه.» تماًما محطَّم وونتوورث

لُربهة.» أُفكِّر دعني ذلك. من متأكدة أنا مسكني! من له «يا
لونجوورث نظرت ثم دقائق. لبضع يفصمٍت السطح بطول وذهابًا َجيئة يسريان أخذا

وقالت: كينيون إىل
يل؟» األمر هذا ترتك «هال

به.» اهتمام أيَّ تُظهرين بحيث اللطف من كنِت إذا «بالتأكيد،
عىل أنا لذا، أيًضا؛ به بشدة مهتمٌّ أبي أن تعرف أنت بالطبع، بشدة. به مهتمٌة «أنا

عنه.» أنوُب ما نحٍو
خطة؟» أيُّ لديِك «هل

استطعنا إذا لذا، املال؛ أجل من تعمل الشابة السيدة اآلتي: هي ببساطة ُخطتي «نعم؛
مخطئًة فسأكون وإال ستَْقبل، ما فرسعان صحيفتها، لها تُعطيه مما أكثَر نعرضعليها أن

إليها.» تنتمي التي النساء نوعية يف بشدة
تعرفني.» كما الالزم، املاُل لدينا ليس لكننا نعم، «آه، كينيون: قال

إمكانية من متأكدة أنا بشأنه. كثريًا باَلك تَْشغل ال سيأتي. ما رسعان املال عليك؛ «ال
ذلك.» تنفيذ

وتركته البديهة، رسيَع يكن لم ألنه بلسانه؛ ال بعينيه امتنانه عن وعربَّ كينيون، شكرها
خطتها. تنفيذ كيفية يف التفكريُ يُمِكنَها حتى

بروسرت. جيني اآلنسة غرفة باب عىل نقٌر هناك كان املساء، ذلك يف
«ادخل.» الغرفة: شاغلُة صاحت

كانت مما بعبوس، باتجاهها، برصها الغرفة شاغلة ورفعت لونجوورث، اآلنسة دخلت
تكتب.

لحظات؟» لبضع إليِك أتحدَث أن يل «هل ية: بجدِّ الزائرة سألتها
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مشاعرها. إلخفاءِ جهد أيَّ تبذل ولم املقاطعة، من بشدٍة بروسرت جيني اآلنسة انزعَجت
يف ترغب تكن ولم سفينة؟» متن عىل الوقَت الناس يقتل «كيف بعنوان مقاًال تكتب كانت
ولم النساء، مع للتعامل ترتاح تكن لم كثريًا، تقول كانت كما أنها، كما أحد، يُزعجها أن

يُحِببنَها. هن وال جنسها بناِت تُحب تكن
لبضِع إليِك أتحدث أن «أودُّ وراءها: الباب تُغلق كانت بينما لونجوورث، إديث قالت

تكرمِت.» إذا لحظات،
بالجلوس؟» تتفضل «هال أضافت: ثم «بالتأكيد.» ردت:

كيف أعرف ال «أنا أضافت: ثم «شكًرا.» األريكة: عىل تجلس كانت بينما األخرى، ردَّت
وجودِك سبَب أعرف بأنني بإخبارك أبدأ أن األفضل من سيكون ربما قوَله. أريد ما أبدأ

السفينة.» هذه متن عىل
السفينة؟» متن عىل أنا ملاذا أسأل أن يل وهل «نعم؛

حَصلِت ولقد ونتوورث. السيد من معينة معلوماٍت عىل للحصول أفهم، كما هنا، «أنِت
الشأن.» بهذا ألراِك جئُت ولقد عليها،

«… يُخربك بحيث ونتوورث بالسيد وثيقة عالقٍة عىل أنِت وهل «فعًال!
ونتوورث.» السيد أعرُف بالكاد «أنا
أجله؟» من مهمٍة يف تأتنَي ملاذا «إذن،

أتحدث كنُت أنا أحد. أيِّ أجِل من مهمة يف لسُت أنا أجِله. من مهمٍة يف لسُت «أنا
يَْشَغله كان موضوٍع عن معي، يتحدَّث كينيون السيد كان باألحرى، أو كينيون، السيد مع
وهو سينديكيت، لندن رشكة ك مالَّ أحُد أبي إن أبي. به مهتمٌّ موضوٌع إنه كبري. نحٍو عىل

نيويورك.» إىل املنتظرة برقيتك تُرَسل أن يف يرغب لن الحال بطبيعة
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من أكثَر كينيون صديقِك عن بالنيابة تتحدثني ال أنِك تماًما متأكدة أنِت وهل ا؛ «حقٍّ
أبيك؟»

تقول: كانت بينما عينيها من الرشر وتطاير غضبًا، بروسرت اآلنسة وجه احمرَّ
الطريقة.» بهذه معي تتحدَّثي أال «يجب

التي أنِت بل اللقاء؛ لهذا أسَع لم أنا تُعجبني. التي بالطريقة إليِك سأتحدث «عفًوا،
أن فعليِك تُدَعي، أن دون الغرفة هذه إىل باملجيء لنفسك سمحِت إنِك وحيث ذلك، فَعلِت
أوقاتًا يواجهون عامة، كقاعدٍة اآلخرين، شئون يف يتدخلون الذين إن ستسمعني. ما تتقبيل

صعبة.»
مجيئي.» عن يَنتج قد الذي املحتمل االنزعاج كلَّ تماًما أقدِّر كنت هنا، إىل أتيُت «عندما
وسيكوُن تنزعجي فلن يُعجبك، ال يشء أيَّ مني سمعِت إذا ألنِك هذا؛ لقولِك سعيدة «أنا

عليه.» نفَسِك تلومي أن فقط عليك
أي إىل نصل لن أننا أعتقد استطعت. إن ُودية بروٍح األمر هذا يف إليِك أتحدَث أن «أودُّ

أخرى.» طريقة بأي ثنا تحدَّ إذا يشء
يُهمك؟» ال أمٍر عن لتتحدثي غرفتي إىل ملجيئك يل ستُقدِّمينه مربر أيُّ إذن. ا، جدٍّ «رائع
كبري، حدٍّ إىل أنا، يُهمني. وهذا أبي يهم إنه يُهمني؛ «بالفعل» إنه بروسرت، «آنسة
ومن يهمه، األمر هذا يُديرها. التي األعمال بكل كبري علٍم وعىل بأبي، الخاصة السكرتريُة

هنا.» وجودي وراء السبب هو هذا يهمني. ثَم
متأكدة؟» أنِت «هل

ماذا؟» من متأكدة أنا «هل
صحيح؟» تقولينه ما أن من متأكدة أنِت «هل
الحقيقة.» غريَ أقول أن عادتي من ليس «أنا

إىل جئِت لقد يخدَعني. لن هذا لكن الحال، هو هذا أن وتَرين نفسك عىل تُثنني «ربما
السبب؟» هو هذا أليس سأفعل. ما بشأِن بشدة متحري كينيون السيد ألن فقط هنا

تتوقع. كانت مما صعوبة أكثَر حتى ستكون تها مهمَّ أن لونجوورث اآلنسة رأت
طلبُت لقد … هنا إىل جئُت لقد الدافع؟ مسألة عن الحديث عن ْفنا توقَّ إن رأيُِك «ما
أن يجب أنِك يل يبدو ثَم، ومن اإلذن. أعطيتِني وقد املوضوع، هذا عن بالحديث اإلذَن منك

«… أنزعج أال يجب إنني قلِت لقد قوَله. أودُّ ملا تستمعي
ال.» أم باالنزعاج ستشعرين كنت إن اإلطالق عىل أهتم ال هذا. أقل لم «أنا
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اآلتي: هو قوَله أريد ما مريح. غريَ سيكون شيئًا أسمُع قد إنني األقل عىل قلِت «لقد
ال أمٌر ال أْو باالنزعاج سأشعر كنُت إذا ما أرشِت، وكما بهذا، القياَم عاتقي عىل أخذُت لقد

«… األساسية للنقطة نأتي واآلن، يهم.
أخربَِك قد كينيون السيد كان إذا ما أعِرْف َدعيني األساسية، للنقطة نأتَي أن «قبل

املوضوع.» هذا يف بالفعل معي تحدث قد أنه
بهذا.» أخربني لقد «نعم،

الشأن؟» بنفس حواًرا معي أجرى ونتوورث صديقه أن أخربَك «وهل
أيًضا.» بذلك أخربني لقد «نعم،

عما أتراجُع يجعلني يشءٍ فعَل يستطيعا لم الرجالن هذان كان إذا إذن، ا، جدٍّ «رائع
ذلك؟» أنِت تفعيل أن تتوقعني فكيف فعله، أريد

أُدرك أنا أعمال. رجِل ابنُة وأنا مادي، عالم هذا لِك. أقوَله أن وشك عىل أنا ما «هذا
هو هذا أليس لِك. ذلك سيجلبه الذي املال أجل من املعلومات هذه سُرتسلني أنِك حقيقة

الحال؟»
جزئيٍّا.» كذلك «إنه

إذن؟» تعملني، آخَر اعتبار «أليِّ
هو هذا نيويورك. مدينة يف صحفية أفضَل باعتباري معروفًة أُصبح أن أجل «من

اآلخر.» االعتبار
نيويورك.» يف صحفية أبرَز باعتبارك بالفعل معروفٌة أنك «فهمُت

نفسها. لونجوورث اآلنسة توقَعت مما بكثرٍي دبلوماسية أكثَر املالحظُة هذه كانت
قالت: ثم بشدة، مرسورًة بروسرت جيني بَدت

عام.» خالل يف كذلك أكوَن ألن أسعى لكن هذا؛ أعرف ال أنا «أوه،
التي املعلومات استخداِم دون هدفك لتحقيِق الوقت من الكثريُ أمامِك ا، جدٍّ «رائٌع
«نيويورك صحيفة لك تدفع أقول، كنُت وكما واآلن، السفينة. هذه متن عىل عليها حَصلِت
إىل املعلومات إرسال بعدم وَعدِتني إذا العمل. بهذا القيام أجل من معينًا مبلًغا آرجوس»
جانب إىل هذا الصحيفة، لك ستدفعه الذي املبلغ بِضعف شيًكا فسأُعطيِك الصحيفة، تلك

إليِك.» تكلَّفِتها التي النفقات كلِّ قيمة ِضْعف إعادة
تجاه بواجبي القيام وأرفَض ِرشوٍة عىل أحصل أن مني تطلبني أنت أخرى، «بعبارٍة

الصحيفة.»
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ستحصلني ما ِضعَف لك، سأدفع أو لك، أدفع فقط أنا للرِّشوة. محاولًة ليست «هذه
أجلها من تعملني إنك بحتة. ماديٌة بها عالقتك أن أفرتض أنا الصحيفة. هذه من عليه
نفَسها املهمة سيفعل أحًدا التحرير مديُر وجد إذا املال؛ من معني مبلٍغ عىل تحصلني ألنك
صحيًحا؟» هذا أليس ِخْدماتك. عن وسيستغني بها، الفور عىل فسيُعنيَّ أرخص، بمقابٍل

صحيح.» هذا «بىل،
مهمٍة يف أرسلوِك لقد اإلطار. هذا يف لها محلَّ ال الواجب مسألُة إذن، ا، جدٍّ «رائٌع
يشءٌ حوزتك يف لديك بالتايل، أنت، فيها. نجحِت وقد ا. جدٍّ صعبًة الناس ملعظم ستكون
سأعرض، وأنا ذلك. أجل من معينًا نقديٍّا مبلًغا األمريكية الصحيفُة ستدفع بيُعه. يمكن
هذا أليس آرجوس». «نيويورك صحيفة لك ستدفعه الذي املبلغ ضعَف اليشء، هذا لنفس

رائًعا؟» عرًضا
بعصبيَّة. تشبيكها تفكُّ ثم يَديها تُشبك وأخذت مكانها. من بروسرت جيني قامت
هدفها. َقت حقَّ قد أنها لونجوورث إديث َرت وتصوَّ الصمت، ساد الوقت، من قصرية ومُلدَّة

الجالسة. األخرى إىل الواقفة السيدة نظرت
عىل الحصول بمحاولة الخاصة التفاصيل كلَّ تعرفني «هل بروسرت: اآلنسة سألت

املعلومات؟» هذه
تقصدينها؟» التي التفاصيل ما بعضها. أعرُف «أنا

من املعلومات هذه عىل الحصوَل حاول «آرجوس» صحيفة من رجًال أن تعرفني «هل
كندا؟» يف ونتوورث والسيد كينيون السيد

هذا.» أعلم «نعم؛
يستغلَّهما؟» أن قبل منه أُِخذا وأنهما التقريرين، رسَق أنه تعلمني «هل

«نعم.»
كانت الذي املبلغ ضعف ونتوورث والسيد كينيون السيد عىل عرَض أنه تعلمني «هل

التقريرين؟» خالصة عىل يُطِلعاه أن برشط لهما، ستدفعه سينديكيت لندن رشكُة
أيًضا.» هذا أعلُم «نعم،

تقديَم واحد ليوٍم ولو ران سيُؤخِّ كانا ما منهما، طَلبه ما بفعلهما أنهما، تعلمنَي «هل
كذلك؟» أليس هذا، كلَّ تعرفني أنت بخدماتهما؟ استعانوا الذين للناس الحقيقي التقرير

هذا.» كلَّ أعلم أنا «بىل؛
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ألنك منهما؛ ريفرز طلبه مما أكثَر أفعَل أن مني تطلبني اآلن أنت إذن. ا، جدٍّ «رائٌع
كذلك؟» األمر أليس عليها. حصلُت التي املعلومات عن تقريري تماًما أُخِفَي أن مني تُريدين
بالطبع، وحينها، للمديرين؛ التقرير يُقدَّم حتى املعلومات هذه إخفاءُ يُمكنُِك «نعم،

بها.» تريدين ما فعُل يُمكنك
سيَجري الوقت، ذلك وبحلول فائدة. أيِّ بال ستكون الوقت، ذلك بحلول لكن «آه،
عليها. الحصوُل أحٍد أيِّ بإمكان سيكون الوقت، ذلك ويف املالية. لندن صحف يف نُرشها

الوضع؟» هو هذا أليس
هذا.» «أظن

أخربتِني قد أنِك أعتقد ال أنا … آنسة … آنسة يا آخر، سؤاًال أسأَلِك أن أريد «واآلن،
باسمك.»

لونجوورث.» إديث «اسمي
السيد فعله فيما رأيك ما آخر. سؤاًال أسأَلِك أن أريد لونجوورث. آنسة ا، جدٍّ «حسنًا
سيتقاَضْونه كانوا ما مقابل ِضعف عىل الحصوَل رفضا عندما ونتوورث والسيد كينيون

التقرير؟» إتمام أجل من
فيهما؟» رأيي «ما قولها: الفتاُة كرََّرت

تعتقدين أنِت تقولني. ماذا تعرفني ال أنت الرد. يف تردَّدِت أنِت فيهما؟ رأيُِك ما «نعم؛
أليس ريفرز، عرَض برفضهما نبيل نحٍو عىل فا ترصَّ كينيون والسيد ونتوورث السيد أن

كذلك؟»
بىل.» «بالطبع،

الرشفاء. الرجال يفعُل مثلما وفَعال صحيح، نحٍو عىل فا ترصَّ أنهما أعتقد كذلك. «وأنا
وعرِض إيلَّ املجيء عىل تجُرئني فكيف هكذا، تعتقدين لونجوورث، آنسة أنِك، بما واآلن،
عىل للحصول صحيفتي يل تدفعه الذي املبلِغ أضعاف أربعة أو أضعاف ثالثة أو ضعف
إهانٌة َعْرضِك إنَّ ونتوورث؟ أو كينيون من نزاهًة أقلُّ أنني تعتقدين هل املعلومات؟ هذه
سيستطيع كينيون كان ما تقديُمه. سيُمكنه كان طبقتك، ِمن وامرأة امرأة، سوى أحد ال يل؛
إىل جئِت أنِت لِرْشوتي. هنا إىل أتيِت أنِت ذلك. سيُمكنه كان ونتوورث حتى وال تقديمه.
يف «آرجوس» صحيفة لصالح ِفعَله ريفرز كيه جيه حاول الذي اليشء نفَس لتفعيل هنا
أريد واآلن، طبقتِك. أفراد يعتقده ما هذا يشء؛ أيَّ سيشرتي املال أن تعتقدين أنِت كندا.
فقد أنِت، أما نيويورك. يف فقٍر يف ونشأُت ُولِدُت لقد الشعب. عامة من امرأٌة أنني تعريف أن
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عنها، شيئًا تعرفني ال التي واملصاعب الحرمان عانيُت لقد لندن. يف تَرٍف يف ونشأِت ُولِدِت
إيلَّ تأتي أن بإمكانك أنَّ تعتقدين طبقتِك، بوقاحِة أنِت، تَعيها. فلن عنها، قَرأِت لو وحتى
بغضِّ اليشءَ هذا وسأفعل معينًا، شيئًا أفعَل أن أجل من هنا أنا عميل. ربَّ ألخوَن وترشيني
أوضحُت هل يوًما. سيمتلكونها أو لونجوورث، آل كلُّ يمتلكها التي األموال كل عن النظر

الكايف؟» بالقدر موقفي
قلِت.» ما َفهِم إساءُة يُمكنه أحًدا أن أعتقد ال أنا بروسرت. آنسة يا «نعم،

األشخاص.» بعض حمق مدى تحديُد أبًدا يُمكنه ال املرء ألن ذلك ني يرسُّ «حسنًا،
ونتوورث؟» السيد وحالة حالتِك بني تشابٍه أيَّ هناك أن تعتقدين «هل

بواجبه. قام وكالنا محددة. عمٍل ِة بمهمَّ للقيام أُرِسل كالنا تشابه. هناك «بالطبع،
األمر حالتي يف فقط مهمته؛ بنتائِج يتعلق فيما عمله ربَّ ليغشَّ ِرشوٌة عليه ُعِرضت وِكالنا
أرباب أما سيُعانون، كانوا ما عمله أرباب ألن ونتوورث؛ حالة يف عليه هو مما كثريًا ُ أسوأ

فسيُعانون.» عميل،
شيئًا كان فَعلِت ما أن أخِربِْك اآلن دعيني لكن بروسرت، آنسة ا، جدٍّ معقول كلُّه «هذا
قصرية تعارٍف مدَّة أثناءَ استطعِت، لقد عاملنا. نساء عىل عار وصمُة وأنِك للغاية، مخزيًا
أنني الربَّ أشكر ذلك، يفعل كيف يعرف النساء من نوٌع هناك رجل؛ ثقَة تَْكِسبي أن ا، جدٍّ
الرجال بعُض للتو. ينها تذمِّ كنِت التي الفئة إىل االنتماء ل أُفضِّ فأنا النوع؛ هذا من لسُت
هو وبينما هؤالء، من واحٌد ونتوورث السيد أن يبدو النساء؛ لكل أصيل احرتاٌم لديهم
واستطعِت ذلك، استغَللِت وقد امرأة. أيِّ مع كذلك يكون ال فإنه رجل، أيِّ مع حذَره يأخذ
أنه يعلم كان لو لِك سيقولها كان ما أنه تعرفني معينة معلوماٍت عىل منه الحصوَل
هذا بها َرسق التي نفِسها الشائنة بالطريقة املعلوماِت تلك َرسقِت لقد نرشها. سيجري
قيامك رغَم أمانتِك وعن َرشِفك عن تتحدَّثني أنِت كينيون. السيد جيب من املستنداِت الرجُل
الطريقُة أنها رغم للرِّشوة قابليتِك غري عن بالحديث تتشدَّقني أنِت البغيض! اليشء بهذا
أشعر يجعلني سلوكك إنَّ ونزيه! وعادل صحيٌح هو ما تفعلنَي لجعلِك املمكنة الوحيدة
امرأٌة أما هذا، فعُل يُمكنها تماًما سيئة امرأًة أن أفهَم أن أستطيع امرأة. كوني من بالخزِي
التعامل. يف جذابًا أسلوبًا لديِك وأن جميلًة وكونك امرأًة كونَِك استغللِت لقد فال؛ مثلك،
هللا وهبها التي الخاصَة القدراِت ُر املزوِّ أو اللصُّ يستخدُم كما امَليْزات هذه استخدمِت لقد
إن ونتوورث؟ السيد لحالة مماثلٌة حالتِك بأنَّ للحظٍة ولو التظاهر عىل تجرئني كيف له.
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كلماٌت لديَّ فليس ومهمتِك، أنِت أما محرتمة؛ بمهمٍة قام محرتم، رجٌل ونتوورث السيد
بما مقارنته عند احرتاًما أكثر أمٌر النشل إن منهما. لكلٍّ احتقاري عن التعبريُ يمكنها

فعلِته.»
تحدثَت لقد مشبكتان. ويداها محمرٌّ ووجُهها مكانها، من لونجوورث إديث قامت
وخيبِة باملرارة شعورها لكن ذلك؛ بعد األمر يف فكََّرت عندما بشدٍة عليها ندَمت بِحدَّة
عليها. تغلََّب فيها، النجاح من تثُق لحظات قبل كانت التي مهمتها، يف لفشلها األمل
الصحفية أن لونجوورث إديث ظنَّت البداية، يف وشاحبة. غاضبًة أمامها، َخصمتُها وقفت
لحظات، ولبضِع ذها. تُنفِّ فلم بالها، عىل أتت قد الفكرُة هذه كانت إذا حتى لكن سترضبها،

طبيعي: غرِي نحٍو عىل هادئة بنربٍة بروسرت، جيني قالت ثم منهما، أيٌّ تتحدث لم
كينيون يف رأيي يف حرٌة أنني وأعتقد لونجوورث، آنسة يا يفَّ، رأيِك يف حرة «أنِت
امرأة أفعاِل يف التحكَُّم بإمكانك أن اعتقادِك يف حمقاءُ وأنِت أحمقان، إنهما وونتوورث.
إىل تنتمي التي املرأة أنِت، سأمنُحك بأنني للحظٍة تعتقدين هل رجالن. ذلك يف َفِشل عندما
حماقَة تعدل حماقَة ال إنه يقولون إنهم ونتوورث؟ مثل لرجٍل أمنحه لم ما أكرهها، طبقٍة
تعتقد التي الشابة السيدة حماقَة تعدل حماقَة ال إنه يقولوا أن يجب لكن العجوز، الرجل

«… أنِت العالم. هذا يف تريد كما يشء كلَّ تُسريِّ أن بإمكانها أنَّ
ذلك.» من أكثر يشء أيُّ بِك يجمَعني أال أرجو لشتيمتي. أستمَع كي أبقى «لن

أضافت: ثم ستبقني.» كال! «أوه، الباب: أمام ظهرها واضعًة األخرى، الفتاة قالت
أكثَر دقائق خمِس يف بحقائَق سأخربك أنا. برغبتي وستُغادرين برغبتِك، هنا إىل أتيِت «لقد
عمل مثل تماًما محرتٌم عميل بأنَّ األول، املقام يف سأخربك، حياتك. يف قبُل من سمعِت مما
عن معلوماٍت عىل الحصول محاولِة سوى كينيون يفعله الذي ما ونتوورث. أو كينيون
سوى ونتوورث يفعله الذي وما عنه؟ إلخفائها آخرون أُناٌس بشدٍة يسعى التي املناجم
إخفاءه؟ آَخرون أناٌس يُحاول ملا َل التوصُّ محاوًال املحققني مثل الحسابات وسط البحِث
أنَّ عجب ال حافة؟ الصِّ هو األكربُ عدوُّها كبرية، تالعٍب عمليِة سوى بأكمله املناجم أمر وما
فقد املناجم، من ثروته ن كوَّ قد أبوك كان إذا النرش. يخاُف التعدين بمجال عالقة له َمن كل
وصديقاِك بطريقتي، بعميل أقوم أنا الحظ. سيِّئي بالضحايا بالتالعب ببساطٍة بذلك قام
واآلن، نزاهة. األكثُر هي مهنتي أن أرى العَملني، بني ومن بطريقتهما. بعملهما يقومان
أتمنى ال إنني لِك أُقْل ودعيني املغادرة، فيُمكنك قولُه، عيلَّ كان ما إىل استمعِت أن وبعد

أخرى.» مرًة إليِك الحديَث أو رؤيتَِك
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لكن ثانيًة. أُقابَلِك أال قلبي كلِّ من أيًضا وأتمنى باملغادرة. يل ماح السَّ عىل «أشكرِك
املستحيل، من بها. ثُت تحدَّ التي بالطريقة إليِك الحديث عىل آسفٌة إنني أقول أن يجب
من له أنظَر أن يل املستحيل من أنه كما نظري، وجهِة من لألمر تنظري أن لِك بالطبع،
وإذا أخرى، مرًة األمر يف تُفكري وأن قلتُه، ما تنَيسْ أن أرجو ذلك، ومع نظرك. وجهِة
تلك إرسال عن تغاَضيِت إذا دائًما. لِك متاًحا فسيكون عريض، َقبوَل صالحك من أنَّ رأيِت
آرجوس» «نيويورك صحيفة كانت ما أضعاف ثالثَة لِك أدفَع ألن استعداٍد عىل فأنا الربقية،
أعرضه أنا ِرشوة؛ باعتباره العرَض هذا عليك أعرض ال أنا األمر. هذا مقابَل لِك ستدفعه
أن املؤسف من أنه يل يبدو عادل. ترصٌف أنه أرى ما فعِل من تُعاني ال حتى فقط عليِك
يكفي بما غبيٍّا كان أحدهما ألن العمل يف مسريتهما تعوُق عنيفة لِهزَّة الشابان يتعرض

بها.» يثق كان امرأة إىل برسٍّ يُفيض بحيث
للتعامل الكافية الرباعُة لديها تكن لم ثَم ومن السن، صغريَة لونجوورث إديث كانت
أفَسَدت قد قالتها التي األخرية الجملة أن تعرف أن يُمكنها كان لكن شديدة، بدبلوماسية

قبلها. قالته ما كلِّ تأثريَ
يفَّ انفجرِت عندما االحرتام بعَض لِك أُكنُّ كنُت لونجوورث، آنسة الحقيقة، «يف
بالرِّشوة، الخاصَّ عرَضِك بهدوءٍ كرَّرِت عندما اآلن، ولكن، بها؛ قمِت التي بالطريقة
ال أْن أرسلك َمن وإخباُر الذَّهاُب يمكنك لِك. احرتامي كلُّ تبدَّد إليه، ثالثًا ِضعًفا مضيفًة

الربقية.» تلك إرسال من منعي يُمكنه العالم هذا يف يشء
ال علمها. بشأن اليشء بعض تجاوَزت قد تكون هذا، بقولِها بروسرت، اآلنسة لكن

العالم. هذا يف يحدث ال وما يحدث ما ُع توقُّ منا للقليل سوى يمكن
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كثريًا. أراَحها البكاء هذا لكن فشِلها، بسبب بَكت وهناك ُغرفتها، إىل لونجوورث إديث ذهبَت
بندٍم، لتُفكِّر، واألخرى الفينة بني تتوقُف أخذت لكن كتابتِها، يف بروسرت جيني واستمرت
وقتَه وقىضكينيون اللقاء. وقِت يف ببالها يخطر ولم تقوله، أن عليها كان ربما حادٍّ يشءٍ يف
كان، توقٌع وهو لونجوورث؛ اآلنسة ظهور يف آِمًال وذَهابًا، جيئًة السفينة سطح ذَْرع يف
السيايسُّ فليمنج، جعل القلب. يُمِرض الذي املماطل الرجاءَ يَُعد األقل، عىل الوقت لبعض
فيها املوجودين استماِع خالل من وذلك التدخني، غرفة أرجاء عىل يُهيمن املِرُح األمريكي،
الرشاِب تناُوَل الجميع من يطلب كان بأْن آلخر آٍن من األجواء وغريَّ يَرسُدها. التي للقصص
ينعس العجوُز لونجوورث السيد وكان عام. رفٍض بأيِّ تقابَُل تكن لم دعوة وهي معه،
كان الذي ونتوورث، يكن ولم السفينة. سطح عىل كرسيِّه عىل جالٌس وهو وقته معظم
وطوال كينيون. صديقه حتى أحد، مع يتحدث أحمق، بأنه بمرارٍة نفَسه يتَِّهم يزال ال
لو كما نسبيٍّا هادئة مياه وسَط سريها يف مستمرًَّة الكبرية البخارية السفينة كانت الوقت،
من وجزء ليلة يف وعاصفة األيام، أحد يف مطٌر هناك كان سيحدث. أو يحدث لم شيئًا أن
الليل. من ما وقٍت يف كوينزتاون إىل الوصوُل ع املتوقَّ من وكان السبت، صباُح وأرشق يوم.
النظِر يف الحقَّ لها أن لو كما منخفضًة، السبت، صباح من مبكر وقٍت يف السحُب بَدت وقد

أيرلندا. من بالقرب
كانت التي املسألة يف كثريًا كينيون يُساعد لم بالكامل، املشكلة سبَّب الذي ونتوورث،
هما يدسَّ أو بيَديه شعره د يُمسِّ أن األمر، إىل يُشار عندما عادته، من وكان باله. تَشغل
كينيون كان وكلما ذاِته. الوقت يف ة ومعربِّ بائسة بكلماٍت يتحدث ثم جيبيه، يف برسعٍة
معظَم يقيض كان عام، وبوجٍه نصيحتَه. ونتوورث يتبع أن احتماُل قلَّ يهدأ، بأن ينصُحه
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املِرُح فليمنج َرضبه عندما املرات، إحدى ويف ا. جدٍّ حزينة ِمزاجية حالٍة يف بمفرده وقته
قائًال: فيه وَرصخ بعنٍف الشديدة، فليمنج لدهشِة التفَت، كتفه، عىل برفٍق

أرًضا.» فسأطرحك سيدي، يا ثانيًة، بذلك قمَت «إذا
يَْعنيه قد عما النظر بغضِّ — القول هذا من بشدة» «اندهش إنه بعُد فيما فليمنج قال
تلك يف نفسه تمالَك قد أنه والحقيقة غريب. شعٌب عام بوجٍه اإلنجليز أن وأضاف — هذا

لونتوورث: قال املالحظة، عىل صغرية ضحكًة ضحك أن وبعد الحادثة
أفضل.» بأنك حينَها وستشعر معي؛ كأًسا وتناول «تعاَل

يف يَديه برسعٍة دسَّ لكنه الدعوة، تلك رفِض عناءَ حتى نفَسه ونتوورث يكلِّف ولم
الشهري. األمريكي للسيايس ظهَره وأدار أخرى، مرًة جيبَيه
له: قال عندما كينيون لجون املوقف ونتوورث ص لخَّ

يُمكننا ال ببساطة إننا ذلك. من أكثَر فيه تفكريِنا أو األمر عن حديثنا من َجْدوى «ال
بسبب مشكلة أليِّ تعرِضك عدم عىل مرصٌّ وأنا بالكامل. األمر وزر أتحمل سوف يشء. فعُل
األمَر ذلك أنىس أن أريد أخرى. مرًة األمر هذا بشأن معي تتحدَّْث ال واآلن، تقديري. سوء

ممكنًا.» هذا كان إذا البائس،
بشدٍة منشغًال كان الذي كينيون، جون يتخذ أن ا جدٍّ الطبيعيِّ من أصبح وهكذا،
له. حميمة صديقًة باملسألة، شديًدا اهتماًما أيًضا أبَدت التي لونجوورث، إديث من باألمر،
الذَّهاب أدمَن ها عمِّ ابن ألن قبل؛ ذي من أكثَر حتى بمفردها تبقى لونجوورث اآلنسة كانت
النوع هذا ممارسة ويف املثرية، البوكر بلعبة األشخاص أحد عرَّفه وقد التدخني. غرفة إىل
وكذلك ماله، فائض من كبريًا جانبًا اآلن يُنفق لونجوورث ويليام السيد كان التسلية، من

وقته.
كتابة عىل بكدٍّ انكبَّت وقد السفينة. سطح عىل تظهر ما نادًرا بروسرت جيني كانت
آرجوس» «نيويورك صحيفة من األحد طبعة يف بعُد فيما ظهَرت التي الرائعة املقاالت تلك
أصبح وكما كتاب. شكل يف ذلك بعَد ظهَرت التي البحر»، يف «الحياة العامِّ العنوان تحت
لشخصيِة وكذلك املرح، األمريكي السيايس لشخصية تناُوَلها فإنَّ للجميع، بالفعِل واضًحا
الكتاب هذا يف الواردة األمور أطرِف من يَُعد كان واملتحفظ، م املتجهِّ اإلنجليزي الرجل

األمريكية. الدعابة لروح نموذجيٍّا مثاًال باعتباره بكثرٍة اقتُِبس وقد الصغري.
جيئًة بمفرِدها تميش كانت السفينة، سطح عىل تظهر بروسرت جيني كانت عندما
عىل تمرُّ كانت بينما يٍة متحدِّ شبُه نظرٌة عينيها يف تظهر وكانت السطح، بطول وذَهابًا

مًعا. الوقت أغلَب تراهما كانت اللذَين لونجوورث، وإديث كينيون
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عىل بمفرِدهما وإديث كينيون كان خاص، نحٍو عىل الحافِل هذا السبت يوم صباح يف
يَشَغُل كان الذي املوضوع حول طبيعي نحٍو عىل بينهما الحواُر تمركز السفينة. سطح

املاضية. القليلة األيام يف االثنني باَل
النهاية يف إيلَّ ستأتي أنها الوقت َطواَل أعتقد كنُت أنني تعرف «هل الفتاة: قالت

املال؟» وتقبل
هذا.» من اإلطالق عىل متأكًدا لسُت «أنا كينيون: عليها ردَّ

ستأتي ثم ممكنة، مدَّة ألطوِل الشديد التوتر من حالٍة يف ستُبقينا ربما أنها «ظننُت
العرض.» ستَْقبل إنها وتقول األخرية اللحظِة يف

نكون عندما إال الشيك نُعطيَها لن أننا سأُعِلُمها بها. أثَق فلن فعَلت، «إن كينيون: قال
معلومات.» من يَديها بني ملا استخدامها عدم من متأكِّدين

املاَل ستأخذ إنها وقالت جاءت إن ف للترصُّ آمنة طريقًة ستكون هذه أن تعتقد «هل
كلمتها؟» يف ونثَق لها ندفع أن األفضِل من سيكون أنه تعتقد أال الربقية؟ إرسال عدم مقابل

كينيون. ضحك
كلمتها.» يف كثريًا سأثُق أنني أعتقد ال «أنا

فإنها شيئًا، ستفعل إنها قالت إذا أنها متأكدة أنا فيها؟ مختلًفا رأيًا لدي أنَّ تعلم «هل
ستفعله.»

تطلب أن يُمكنها أنها العكس، عىل «أرى، وأضاف: هذا.» أعتقد ال «أنا كينيون: رد
الربقية.» تُرسل ذلك ومع املال

باليشء تقوم أنها بالفعل ترى الفتاة أن أعتقد ذلك. ستفعل أنها أشكُّ أنا «حسنًا،
بما تتَّصف تكن لم إن ا. جدٍّ ذكيَّة بطريقة الفٍت بفعٍل قامت قد أنها ر وتتصوَّ الصحيح،
انفعاًال أبديُت أنني أعتقد فَعَلت. كما شديًدا انفعاًال ستُبدي كانت فما «األمانة»، عليه تُطلق

األمر.» واقع يف له مربر ال مؤسًفا،
أنا األحوال، كل يف هذا. من شيئًا تفعيل لم أنِك من متأكٌد «أنا بحرارة: كينيون رد
يشء أي يف محقًة كنِت أنك وأعلم تام؛ نحٍو عىل صحيًحا كان فَعلِته ما كل أن من متأكٌد

قلِته.»
هذا.» بصحة االعتقاَد أستطيُع «ليتني
سؤاًال.» أسأَلِك أن «أريد كينيون: قال

سألت وعندما اإلطالق؛ عىل يُطَرح لم إنه السؤال. هذا كان ماذا قطُّ يُعرَف لم لكن
السفينة اهتزت كينيون. ذهن من ُكليًة ذَهب قد كان مدة، بعد عنه لونجوورث إديث
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هناك وكان زلزال؛ َرضبها قد أنه لو كما فجأة، املاء، عرب بثباٍت تتقدم كانت التي البخارية،
يف مخبَّأة أشجار قطع فجأة تصادف عندما جة زالَّ لها تتعرَُّض كالتي هائلة، خبطات ثالُث
صخٌب هناك وكان الفور. عىل قدَميهما عىل لونجوورث واآلنسة كينيون من كلٌّ قام الجليد.
ق تتدفَّ التي السفينة، وسط من تصعد سحابًة رأَيا وقد البخار، النطالق عاليًا يكن لم
املحركات، توقَفت لقد الصمت. ساد ثم عربها. الخروُج يُمكنها فتحة كلِّ من يبدو ما عىل
إدراك يف لونجوورث إديث بدأت وعندما األيرس. جانبها إىل واضح نحٍو عىل السفينة ومالت
يديها. بكلتا ذراعه تُمسك كانت أنها ورأت كينيون، من للغاية قريبًة نفسها وجَدت املوقف،

هذا؟» ما … «ما بانزعاج: صاحت
تنتظري أن لك هل كبرية. تكون أال «آُمل أضاف: ثم ما.» مشكلٌة «هناك كينيون: قال

األمر؟» ما وأرى أذهَب حتى للحظاٍت هنا
بشدة.» خائفة لكنني مني، غباءٌ هذا «إن ذراعه: محرِّرًة ردَّت،

بمفردِك.» تُرتَكي أال األفضل من «ربما
يل بدا الرهيبة، الصدمات تلك أُوىل وقَعت عندما لكن اآلن؛ األمر انتهى لقد ال، «أوه،

بصخرة.» اصطَدْمنا قد أننا
ومن مثايل، نحٍو عىل صاٍف «اليوم أضاف: ثم هنا.» صخور توجد «ال كينيون: قال
انتظريني فقط أعتقد. ما عىل اآلالت، يف ما مشكلٌة هناك مسارنا. عن نخرج لم أننا الواضح

األمر.» وسأكتشف للحظاٍت،
اآلَخر. االتجاه يف يُرسع اًرا بحَّ قابَل الدَرج، باتجاه كينيون يُرسع كان بينما

األمر؟» «ما كينيون: سأل
البحار. يردَّ لم

املكان وجد السفينة، ألسفل املؤدي بالدَرج الخاصِّ الباب من كينيون دخوِل ولدى
ضابًطا. هناك وقابل بالبخار، مليئًا

ما؟» َخطٌب هناك هل األمر؟ «ما سأله:
أسئلة. أيَّ تطرح ال رجاءً أعرف؟ أن يل «كيف بشدة: مقتضبًا كان الذي الرد، كان

يُرام.» ما عىل سيكون يشء كل
سون ويتنفَّ يسعلون وهم الدَرج، عىل يحتشدون الناُس وبدأ مشجًعا. هذا يكن لم
تقريبًا خاليًا لحظاٍت منذ كان الذي — السطُح امتألَ ما ورسعان البخار، وسط بصعوبٍة

فال. اآلخر البعض وأما كاملة، بمالبَس بعضهم منزعجني بأناٍس — شخص أيِّ من
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له، تكن لم والذي لسان، كلِّ عىل يجري كان الذي السؤال هو كان الخطب؟» «ما
ُردوًدا يُعطون كانوا أو صامتني، وهناك هنا يَْجرون كانوا الذين الضباط كان إجابٌة. بعُد،
لم وَصْوب. َحدٍب كل من عليهم تنهاُل كانت التي االستفسارات عىل ُمرِضيَة وغريَ قصرية
مقدًما يعرف أن منه منتظًرا ليس البحري الضابط حتى أنه ليُفكِّروا للحظٍة الناس يتوقف
القبطان، ظهر قصرية، مدَّة وبعد للمحرِّك. املفاجئ التوقف وراء السبَب يكون قد ماذا
مشكلٌة حدثت قد إنه قال خطر. هناك ليس بأنه وأخربهم بالهدوء. ويتَّسم يبتسُم وهو
داٍع أيُّ هناك يكن لم لكن الدقة؛ وجه عىل تحديُدها حينها بإمكانه يكن لم اآلالت، يف ما
احتفَظ إِن فقط قصري وقٍت خالل يف يُرام ما عىل سيُصبح يشء كل أنَّ وأضاف للفزع،
تُقال ما دائًما التي األخرى، األكاذيب من والعديُد الكلمات، هذه أسَهَمت بهدوئه. الجميع
إىل اآلخر ِتلَو الواحد غادر وتدريجيٍّا، الركَّاب؛ مخاوِف تهدئِة يف املناسبات، هذه مثل يف
مرتدين الوقت بعض بعد ظهروا كلُّهم الحال. يف تغرق لن السفينة أن عَرف عندما غرفته
األثاَث تارًكا الرئيسية، القاعَة مأل قد كان الذي البخار اختفى ما ورسعان املناسبة. املالبَس
شيئًا أنَّ لو كما العايل الصوت ذو اإلفطار جرس دقَّ النهاية، ويف الدافئة. الرطوبُة تعلوه
اإلفطار كان إذا الركاب. مخاوف لتبديِد آخر، يشء أي من أكثَر هذا، أدَّى وربما يحدث، لم
الركاب من فالعديد ذلك، ومع خطرية. تكن لم بالطبع، فاألموُر، إذن، يُقدَّم، أن وشك عىل
الوحيد، السار اليشء لهم. املقدَّم اإلفطار لتناول كبرية شهيٌة لديهم تكن لم الصباح ذلك يف
القليلني إىل بالنسبة ا. جدٍّ هادئًا والبحُر بشدٍة رائًعا ظلَّ الطقس أن كان الجميع، قال كما
شديدَة عالمًة كان األيرس للجانب السفينة ميل فإنَّ البحر، كوارث عن شيئًا يعرفون الذين
السطح. عىل الركاب صعد اإلفطار، بعد األمر. يُالحظوا لم الركاب غالبية لكن الخطورة.
كانت سواء. حدٍّ عىل ارة والبحَّ البحريِّني الضباط جانب من للعَجلة، رائع تجنٌُّب هناك وكان
البحريُّون الضباط وكان والرزانة. الهدوء بنفس وتُطاع وبَرزانة، بهدوءٍ تُعطى األوامر
للرجل ليُعطوها أوامَر وجود عدم من الرغم عىل القيادة، ة منصَّ عىل موجودين يزالون ال
مهدِّئ تأثريٌ له كان للعَجلة الغياب هذا كلُّ الدافعة. للمراوح تدويٍر أو الدفة عن املسئول
حالة يف للدخول صغري مربٍر إىل فقط يحتاجون منهم الكثريُ كان الذين الركاب، عىل ا جدٍّ
كل عىل يُسيطر كان باألمن ا عامٍّ شعوًرا أن بدا اليوم، م تقدُّ مع لكن هيستريي. خوٍف
يف مثايل نحٍو عىل ترصفهم حقيقة عىل أنفَسهم هنَّئوا كلهم السفينة. متن عىل كان َمن
يُراقبون كانوا الذين أولئك ذلك، ومع بها. مرُّوا التي اليشء بعَض املفزعة الظروف ظل
آلَخر آٍن من ة املكربِّ نظارته عرب الطويل األفق خطَّ يفحص كان أنه رأَوا القبطان تحركات
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عدَم والسماء البحُر يلتقي حيث الطويل املستوى خطِّ إىل النظر عند والحظوا كبري، بقلق
املطارق، صلصلِة صوُت املحرِّك غرفة من يأتي وكان الكاملة. الدائرة حول ِرشاع أيِّ وجود
فيه. املوجودة املشكلة عن النظر بغضِّ املحرك، تصليُح يمكن أنه هو السائد االعتقاُد وكان
املشكلة، كانت اإلدارة. أعمدة يف مشكلة أي وجود عدُم وهو أكيد واحد يشءٌ هناك كان
أو بنحٍو متأثرين أنفَسهم الركاب كلُّ وجد وحده. املحرك يف موجودًة ماهيتها، كانت أيٍّا
للصمت واملحريِّ العجيب اإلدراك — السفينة توقف عن الناتج الغريب باإلحساس بآخَر
ويف الليلة تلك يف رحلتهم. َطوال بشدٍة عليه اعتادوا الذي املستمرِّ الصخب بعد — التام
وكأنه والتهذيب، اللطف شدة يف وهو الطاولة، رأس عىل مكانَه القبطان أخذ العشاء، وقت
بغضِّ والقلق، التوتر من حالٍة يف كانوا الذين الركاُب، والحظ عادي؛ غري يشء يحدث لم

وإعجاب. تقديٍر مشاعَر ُمبِدين ذلك عليهم، البادي الخارجي الهدوء عن النظر
الحادث؟» مدى وما املشكلة؟ «ما القبطاَن: الركاب أحُد سأل

الطويلة. الطاولة أنحاء عرب القبطان نظر
أحد يف خلٌل هناك كان تفهموها. لن أنكم أخىش فنية، تفاصيَل يف دخلُت «لو وقال:
أخرى أجزاءً أتلَف وبانكساره، الذراع، هذا انكرس لقد باملحرك. املرتبطة التوصيل أذُرع
املحرك. ف يتوقَّ أن قبل ذلك عن الناتجة الثالث الخبطاِت سمعتم شكٍّ بال أنتم املحرك. من
ولكن، الخلل. هذا إصالُح سيستغرقه الذي الوقت تحديُد املستحيل من الراهن، الوقت يف

خطر.» أيُّ يوجد وال السفن، مسار يف فنحن خطريًا، الحادث كان إذا حتى
املخيَف الصوت سمعوا الليلَة تلك مستيقظني ظلُّوا الذين هؤالء لكن مطمئنًا؛ هذا كان

املحيط. يف األمواج وحفيِف ات، للِمضخَّ
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حركة أيِّ لغياِب كان غامض. ٌس توجُّ ولديهم التايل اليوم صباح يف الركاب معظُم استيقظ
العمِل يف بدأَت قد املحركاُت تكن لم محِبط. تأثريٌ املعتاد، وغرِي الشديد والصمت للسفينة،
أن والحظ السفينة. سطح عىل صعد َمن أوَل كينيون كان واضًحا. األقل عىل هذا كان بعد؛
غرِي نحٍو عىل تَميل تزال ال كانت السفينة وأن بأقىصرسعٍة تعمل تزاُل ال كانت املضخات
هادئًا. البحُر ظل فقد هو؛ كما جيًدا الطقس استمرَّ الحظ، لحسن األيرس. للجانب مفهوم
هناك كانت وما السفينة. عن أميال ة بعدَّ بعيًدا األفُق يكن ولم الهطول، يف خفيف مطٌر بدأ

الطقس. هذا استمرار حال يف أخرى ركاٍب سفينِة لرؤية كبرية فرصٍة ِمن
لونجوورث إديث صعَدت السفينة، سطح عىل كينيون صعود من دقائَق عدِة بعد

مبتسمة. وهي كينيون باتجاه وسارت للسطح. املؤدَي الدَرج
وضعنا.» بشأن قلٍق أي من تُعانني أنِك عليِك يبدو ال األقل، عىل أنِت، «حسنًا، قال:

آخر. يشء يف أفكر كنُت بل اإلطالق، عىل هذا يف أُفكر أكن لم أنا صحيح؛ «هذا ردَّت:
هو؟» ما تخمنَي تستطيع هل

اليشء؟» هذا هو «ما أردف: ثم «ال.» برتدُّد: رد
األحد؟» يوم صباح هو هذا أن نسيَت «هل

املحركات. توقَفت عندما ف توقَّ الوقت أن يل، بدا، كذلك. إنه بالطبع، كذلك؟ هو «هل
التحديد.» وجه عىل األحد صباح أهمية ما أفهم ال لكنني

اليومني مدى عىل يُفكر كان شخٍص إىل بالنسبة حسنًا، ذلك؟ تفهم ال أنك صحيٌح «هل
وال األحد صباح منك. مندهشة أنا معني، واحٍد موضوع يف بشدٍة املاضية الثالثة األيام أو

للحظٍة.» فكِّر البرص! مرمى عىل أرٌض توجد
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كينيون. وجه تهلَّل
بروسرت اآلنسة بربقية املوجودة الرسالُة تظهر لن اآلن! تقصدين ما فهمُت «آه، وصاح:

آرجوس».» «نيويورك صحيفة من الصباح هذا طبعة يف
متساوية فرصٌة لديك ستكوُن نصل، عندما أننا أيًضا، ترى، أَوَال تظهر؛ لن «بالطبع،
رسعة بنفِس لندن يف الناس إىل برقيتك فستصُل املقبل، األحد قبَل وصلنا إذا باق؟ السِّ يف
تقريرك عرضخالصة تتعرَّضلخزِي لن ثَم ومن نيويورك؛ إىل التلغرافية رسالتها وصول
كبريًا ليس ذلك حدوث احتمال إن نفِسه. للتقرير املديرين رؤية قبل لندن صحف يف
إىل وَصْلنا قد كنا لو بينما معها؛ املساواة قدِم عىل هذا يضُعك ذلك، مع لكن بالتأكيد؛

مستحيًال.» هذا لكان املاضية، الليلَة كوينزتاون
كينيون. ضحك

األمَر هذا نُواجه أن علينا كان النتيجة، هذه مثل إىل الوصول أجل من «حسنًا، وقال:
الخنزير!» شوي أجل من املنزل حرق ما حدٍّ إىل يُشبه هذا إن كذلك؟ أليس للغاية، املريع
ناحية متجهٌة بخارية، سفينٌة بعيٍد من وبَدت األفُق صَفا بقليل، العارشة الساعة بعد
ويف املحيط. يف امِلالحة خطوط أكرب ألحِد تنتمي السفينة أن الواضح من كان الغرب.
عىل الناُس واحتشد الصاري، بأعىل اإلشارة أعالم من عدٌد ُعلِّق فيها، لُوِحَظت التي اللحظة
لم لكن األخرى، تلَو دقيقة مرت القادمة. السفينة عىل ذلك تأثري ملشاهدِة السفينة جانب
أن لو كما الهث، بقلٍق يُراقبونها الناس أخذ األخرى. السفينة من استجابة أيُّ هناك تكن
تراها، أن يجب أنها الجميُع ظن بالطبع، ألعالمهم. ُمالحظتها عىل يعتمد كان مصريهم
خلََّفت ثم مدخنتها، من األسود الدخان من سحابٌة وخرَجت الغرب. ناحية تتجه ظلَّت لكنها
بأعىل املوجودة املرفرفة األعالَم تُالحظ لم لكنها مذنَّب، ذيل مثَل طويًال، أسوَد خطٍّا وراءها
يف تتالىش تدريجيٍّا أخذت ذلك، وبعد مرئية. السفينُة كانت ساعة، من وألكثَر الصاري.

اختفت. النهاية ويف الغرب،
كلَّ أن من الرغم وعىل املعطَّلة. السفينة ركاب عىل محبط تأثريٌ الواقعة لهذه كان
قد السفينة هذه رحيَل أن بدا فقد خطر، يوجد ال إنه يقولون كانوا البحريِّني الضباط
حتى الغرب تجاَه ينظرون أخذوا أن بعد الناس، رجع وقد بمفردهم؛ ما نحٍو عىل تركهم
بجزٍع يشعرون وهم السفينة، سطح عىل كراسيِّهم إىل األفق، يف للسفينة أثر أيُّ يبَق لم

قبل. ذي من أكربَ
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وهم يغرقوا أن األفضل فمن يغرقوا، أن للناِس بد ال كان إذا أنه رأى فليمنج لكن
حسابه؛ عىل الرشاب من كأٍس لتناول الجميَع دعا ولذا، َحزانى، يكونوا أن من بدًال َفِرحون

التدخني. غرفة عىل الرتدد معتادي كلُّ الفور عىل قِبله عرضسخيٌّ وهو
كان إذا التالية: هي «ِفْكرتي له: أُحِرضَ الذي الكوكتيل يحتيس كان بينما فليمنج، قال
أيِّ بشأن القلق من فائدة ال بأس. فال يشء، يحدث لم وإذا يحدث؛ فَدْعه يحدث، أن ليشءٍ
رائٌع معطَّلة! سفينٍة يف املحيط يف هنا نحن معه. لنا حيلَة ال شيئًا كان إذا خاصة يشء،
أيها صحتكم، ففي مفتوحة، الحانُة دامت وما ذلك، حياَل يشءٍ أيِّ فعُل يمكننا ال ا؛ جدٍّ

الرفاق!»
ثمنه. دفع الذي الرشاب األمريكي السيايسُّ ابتلع املبِهجة، الفلسفة وبهذه

تَُعد لم لكن املضخات، من ق املتدفِّ املاء حفيِف صوت سماُع باإلمكان يزال ال كان
بالسوء منذًرا أمًرا ذاته حدِّ يف هذا كان املحرك. غرفة من تُسَمع الصلب عىل لب الصُّ صلصلة
من تماًما يئس قد املهندس أن إىل يُشري هذا كان لقد األمور. بهذه علٌم لديهم الذين لهؤالء
كان كما معلوم غريَ يزال ال للكارثة الحقيقي السبب وأن ماهيَّتُه، كانت أيٍّا العطل، إصالح
عىل شيئًا أنَّ السفينة متن عىل هم ملن الواضح من أصبح بقليل، الغداء وقبل البداية. من
تدىلَّ حتى املرافع عىل ودفعوه الكبرية، القوارب أحِد َوثاق البحارُة فكَّ لقد الحدوث. وشك

البحر. فوق
الضباط أحد أن معلوًما وأصبح الواقع، أرض عىل ق تتحقَّ الشائعة بدأَت وتدريجيٍّا،
برقية وإرساِل أيرلندا شاطئ إىل للوصول محاولٍة عمل وشك عىل البحارة وبعَض البحريِّني
يُؤكِّد يزال ال القبطان كان هناك. إىل السفينة لجرِّ َسْحٍب قوارِب إرسال لطلب لكوينزتاون
البدء وشك عىل كانت التي املحاولة وراء السبب وأن نوع، أيِّ من خطر أيِّ وجود عدِم عىل

الوصول. ميعاد يف كبري تأخرٍي حدوث دون الحيلولة فقط هو
ماذا تعرف «هل كينيون: لجون لونجوورث إديث قالت الشديدة، اإلثارة من حالٍة يف

سيفعلون؟»
ألسفل. اآلن نَزل الذي ونتوورث، مع السفينة سطح عىل يميش كينيون كان

الشاطئ.» إىل الوصول محاولَة يَنْوون أنهم سمعُت «لقد كينيون: قال
التقريَرين يُرسلون وتجعلهم لندن يف لرجالك برقيًة تُرسل ال ملاذا واآلن، «بالضبط.
برقيتها إرسال يف أبًدا تُفكر لن بروسرت اآلنسة أن ا جدٍّ املحتمل من للمديرين؟ الفور عىل
يومني أو كامل بيوٍم سبقتَها قد ستكون إذن، بالرحلة؛ سيقوم الذي البحري الضابط مع
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عىل تُرسل لن حدث، ما تفهم عندما األمر، واقع يف يُرام. ما عىل يشء كلُّ وسيكون كاملني،
اإلطالق.» عىل رسالتها األرجح

وأرى الفور، عىل للرجل سأذهب جيدة. فكرة «هذه أردف: ثم إلهي!» «يا كينيون: قال
ال.» أم الربقية أيأخذ

الضابط قال معه. رسالة إرسال عن الرجل إىل وتحدَّث كينيون ذهب ذلك، عىل ِبناءً
أن بشدة ه يرسُّ إنه وقال ذلك. يف الحرية مطلُق له برقية إرسال يف يرغب راكب أيَّ إن
وللمرة سيحدث. بما ونتوورث وأخرب غرفته إىل كينيون ذهب الربقيات. عن مسئوًال يكون
املسئول إىل وذهب ونتوورث. جورج عىل الحيوية بعُض بَدت أيام، عدِة غضون يف األوىل
كينيون جورج قام بينما الربقية، عىل ستُوضع التي الطوابَع وأحرض السفينة سطح عن

بكتابتها.
األمر أن كينيون ظنَّ ثم الداخيلِّ، جيبه يف وَضَعها الذي للضابط، الرسالة أُعِطيَت لقد
جالسة بروسرت جيني كانت هذا. من متأكدًة تكن لم لونجوورث إديث لكن بسالم. مرَّ
كانت الورقي. الغالف ذات املعتادة روايتَها بهدوءٍ تقرأ السفينة سطح عىل كرسيِّها يف
تملؤها بجوارها، لونجوورث إديث جلست وقد يجري، كان عما شيئًا تعرف ال يبدو فيما
الخاصة االستعدادات من االنتهاءُ يجري كان بينما كثب، عن تُراقبها وأخذَت مكبوتة، إثارٌة
بصوت وصاح السفينة سطح عن املسئول ظهر إديث، ولفزِع وفجأة، القارب. بإطالق

عاٍل:
دقائَق بضُع لديه ألصدقائه برقياٍت إرسال يف يرغب شخص أي والسادة، «السيدات
إليه. يصل بريٍد مكتب أول ِمن وسرُيسلها معه، للشاطئ سيأخذها الضابط لكتابتها. اآلن

فقط.» برقيات خطابات؛ أيِّ أخذُ يمكن ال
وقَفت ثم الخطاب. من األول الجزء أثناء يف كتابها ِمن ببطء بروسرت اآلنسة نظرت

السفينة. سطح عىل الكتاَب وألقت قدميها، عىل فجأة
الربقيات؟» سيأخذ الذي «َمن الرجل: سألت
آنسة.» يا هناك، يقف إنه آنسة. يا «الضابط،

املسئول. هذا إىل برسعة ساَرت
نيويورك؟» إىل إرسالها املفرتض من عاجلة برقيًة ستأخذ «هل

ا؟» جدٍّ طويلة هي هل آنسة. يا «نعم، سأل:
ا.» جدٍّ طويلة إنها «نعم،
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يف اآلن سنُغادر إننا لكتابتها. الوقت من الكثريُ لديِك ليس آنسة، يا «حسنًا، الرد: كان
ا.» جدٍّ قليلة دقائَق غضون

كلمات.» بضَع إليها أُضيف أن عيلَّ فقط بالفعل؛ مكتوبٌة «إنها
الخاصة الربقية كانت ما ورسعان غرفتها. إىل برسعة الفور عىل بروسرت اآلنسة جَرت
والذهبية الِفضية الُعمالت الطاولة عىل كانت وقد كلماتها، عدد احتُِسب وقد أمامها باملناجم
بجعلها الرسالة وصول ر تأخُّ الحتماِل تتعرََّض أال وعَزَمت إرسالها. مقابَل ستكون التي
رسًدا لها رسعة بأقىص كتبت ثم التلغرافية. الرسائل بتوزيع خاصة وكالة إىل تُرسل
فيه مباَلًغا الرسُد هذا كان إذا «كالوريك». بسفينة حلَّت التي للكارثة بشدٍة ًا ومعربِّ موجًزا
والدرامي التصويريَّ الوصف إن لتعديلِه. الوقت من بروسرت اآلنسة لدى كان فما قليًال،
تنظر وكانت شديدة، برسعة الورق فوق يسري قلُمها كان لتقديمه. تطمح كانت ما هو
إىل الوصول محاولة يف سيُستخَدم الذي القارب لرتى غرفتها، نافذِة عرب آلَخر، حنٍي من
كانت كيف رؤية تستطيُع كانت إنها وحيث الحبال. من يتدىلَّ وهو األيرلندي الشاطئ
ذلك، غريَ األمُر كان لو ستفعل كانت مما أكثَر تباطأَت فقد للرحيل، االستعداداُت ُم تتقدَّ
رأت النهاية، ويف الكارثة. قصَة ترسد التي الرسالة إىل السطر ِتلَو السطر تُضيف وأخذت
الجديدة الرسالة يف الكلمات برسعة عدَّت الطويل. القارب يف مواقعهم يأخذون الرجال
ثم إرسالها. إلتمام املطلوبة الذهبيَة العمالِت حقيبتها من برسعٍة وأخرجت كتبَتْها، التي
بعد واحدة كومة يف الذهبية العمالت كومتَي وجَمَعت وأغلَقته، ظرٍف يف الرسالتنَي وضَعت
َحراك، بال يزال ال كان الذي القارب عىل رسيعة نظرًة ألقت ثم برسعة، ثانيًة تْهما عدَّ أن
إن ما ولكن قدميها، عىل ووقفت األخرى، باليد والظرف يد، يف الذهبية بالُعمالت وأمسَكت

للوراء. خطوة وتراجعت قوية رصخًة أطلقت حتى بهذا، قامت
اآلنسة تكن لم الغرفة، دخَلت عندما للباب. وظهرها تقف لونجوورث إديث كانت
صمٍت يف واقفًة الفتاة رأى عندما برسعة دقَّ األخرية قلب لكنَّ فَعَلت، أنها تعرف بروسرت

األرض. تحت من طلَعت قد أنها لو كما هناك،
هنا؟» تفعلينه الذي «ما سألتها:

معِك.» الحديث يف أرغُب ألنني هنا «أنا لونجوورث: اآلنسة قالت
أريد ال أنني أخربتُِك لقد معِك. للحديث اآلن الكايف الوقُت لدي ليس الطريق؛ «أفِسحي

الطريق.» أفسحي لِك قلُت لقد ثانيًة. أراِك أن
الطريق.» أفسح لن «أنا
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تقصدين؟» «ماذا
الطريق.» أُفسح لن أنني «أقصد

لوقاحتِك.» هنا من يطردونِك وأجعلهم الجرس سأدقُّ «إذن
وسطها يف يوجد التي البيضاء الخزفية اللوحة عىل يدها واضعًة بهدوء، إديث قالت

الجرس.» تدقي لن «أنِت األسود: الكهرباء زرُّ
غرفتي؟» مغادرة من منعي تنوين إنك يل تقويل أن تريدين «هل

بالضبط.» هذا لِك أقوَل أن «أريد
اليشء؟» هذا بمثل القياَم ملحاولتك تُحبَيس أن يُمكن أنِك تعرفني «هل

هذا.» يُهمني ال «أنا
سأرضبِك!» وإال الوضيعة، أيتها الطريق، «أفِسحي

ستفعلني.» ماذا «أريني
وظهرها هادئًة تبدو والثانية ومهتاجة، غاضبة األوىل هناك، الفتاتان وقفت للحظاٍت،
بروسرت لآلنسة النافذة عرب نظرٌة أوضحت الكهربي. الزرِّ عىل موضوعة ويدها الباب قبالة

بثبات. القارب يُنِزلون بَدءوا قد وأنهم القارب متن عىل صعد قد الضابط أن
الحقرية!» أيتها … أيتها ، أُمرَّ «دعيني

الهواء: يف يتأرجح وهو القارب إىل أيًضا تنظر كانت التي لونجوورث، إديث ردت
املناسب.» الوقت يحنُي «حني

فلن اإلنجليزية، الفتاة مع باأليدي تشابكت إذا أنها الفور عىل بروسرت جيني رأت
يف كان بدنيٍّا. منها أقوى الوجوه كل من إنها حيث عليها، للتغلب فرصة أيُّ لديها تكون
وجَدته الذي جيبها يف االثنني وضَعت الذهبية. الُعمالت األخرى ويف الظرُف يديها إحدى
سمَعتْها التي الرصخات أقوى من واحدًة مطِلقًة صوتها رفَعت ثم س. التحسُّ بعِض بعد
من جاء اآلذان، يُِصمُّ الذي الصوت لهذا ا ردٍّ كان لو وكما حياتها. يف لونجوورث إديث
مرئيٍّا. يكن لم لكنه القارب، مكان لرؤية الفتاتان نظَرت . ومدوٍّ عاٍل ُهتاف صوُت السفينة
وبيَديها األريكة، عىل بروسرت اآلنسة صعدت النافذة. أمام متدليًا الحبال من العديُد كان

مغلقة. النافذة يُبقي كان الذي املسمار أداَرت الصغريتني
النافذة. فتح من ملنعها محاولة بأيِّ القيام دون إليها لونجوورث إديث نظرت

األخرضالثقيل الزجاج تُبقي كانت التي الثقيلة النُّحاسية الدائرَة بروسرت جيني فتحت
و«محاولة «النجدة!» وتصيح: لديها، صوت بأعىل ترصخ أخذَت أخرى، ومرة مكانه، يف

قتل!»
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املياه طرطشة سماُع يُمكن كان التالية، الصمت ة مدَّ ويف مكانها. من األخرى تتحرَّك لم
تُِركوا الذين هؤالء من عاٍل ُهتاف صدر أخرى ومرة املجاديف، حركة عن الناتجة املنتظمة
أصابعها أطراف عىل بالوقوف نفَسها لونجوورث إديث رفعت املتوقفة. السفينة متن عىل
رأت السفينة، من ياردة َخمسمائة بُعد عىل موجة، قمة وعند املفتوحة. النافذة عرب ونظرت
ثم املاء؛ يف الغائصة الستة ملجاديفه األبيض الربيق منه وبان للحظات، ظهر وقد القارَب

املاء. عمق يف للموجة اآلخر الجانب يف القارب اختفى
الذهاب.» يمكنِك بروسرت، آنسة «واآلن، قالت:

93





الثالثعرش الفصل

لكنَّ قصرية. هيستريية نوبٍة يف لونجوورث، إديث تركتها أن بعد بروسرت، جيني دخلت
تُهاجم لم ملاذا نفَسها تسأل بدأت هدوءًا، أكثَر أصبحت وعندما أنقذها؛ ما رسعان َلها تعقُّ
يف شديد بهجوم القيام يف فكرت قد أنها بالكاد تذكرت لقد حبِسها. عىل جرؤت التي الفتاَة
القيام من منَعها قد املشاجرة أثناء القارب مغادرة من خوفها أن أيًضا وتذكَرت الوقت، ذلك
عىل جدوى دون وحزنت سلبيتها، عىل بشدٍة ندمت القارب، غادر أن وبعد اآلن، ولكنها بها.
لم ولو «كالوريك». بسفينة حاَقت التي بالكارثة الخاصة القصة لكتابة توقفت أنها حقيقة
صحفية أفضَل تَُعد كي الكبري طموحها لكنَّ يُرام، ما عىل يشء كلُّ لسار هذا، فعلت قد تكن
َرها. دمَّ يظهر، قد طارئ أيِّ مواجهَة بإمكانها أنَّ التحرير ملدير تُثبت وكي نيويورك يف
عدم إىل الثانية الربقية كتابة يف رغبتُها أدت فقد األوىل، الربقية إرساُل بإمكانها كان وبينما
أن ألحد كان ما بلُغٍة سلوَكها انتقدت أنها من الرغم وعىل اإلطالق. عىل يشء أيِّ إرسال
وتملَكت أكرب، أصبح لونجوورث إديث تجاه غضبَها فإنَّ مليونري، ابنِة من سماعها يتوقع
وفضِح السفينة سطح إىل الصعود عىل وعزَمت االنتقام. يف عنيفة رغبٌة الشقراء املراسلة من
من لونجوورث إديث بدفع لألمر الركاِب انتباه ستجذب كانت الجميع. أمام الفتاة تلك
عىل قدرتها يف شكٍّ أدنى لديها يكن لم الحاليَّة، امِلزاجية حالتها ويف السطح، عىل كرسيها
النتقام تتطلَّع وهي السطح، إىل وغادرت رأسها عىل القبعة الصحفيُة وضَعت ذلك. فعل
تكن لم املنتَظرة ضحيتها لكنَّ لآلخر، نزلت ثم الجانبني أحد بأعىل ومرَّت وقوي. عنيف
وكانت وجوَدها. توقَعت حيث ضحيتها تجد لم عندما بروسرت اآلنسة غضب زاد موجودة.
وأثناء الرياح. أدراَج انتقامها ويذهب تهدأ، عندما مختلف، ٌه توجُّ عليها يسيطر أن تخىش
فليمنج كان مًعا. يسريان وهما وفليمنج كينيون قابلت السطح، بطول وذهابًا َجيئة سريها



امرأة ل تَدخُّ

كتفه عىل برفٍق ورضبه بمفرده، السطَح بهدوءٍ يَذْرع كان الذي بكينيون، لتوِّه لحق قد
معه. كأًسا يرشب أن منه طالبًا

صعدنا أن منذ عليك الرشاب من عرضكأٍس بمتعِة قطُّ أحَظ لم أنني يل «يبدو وقال:
يشء حدث عندما اآلن، وخاصًة هنا، الجميع مع أرشب أن أريد السفينة. هذه متن عىل

باالهتمام.» جديًرا أمًرا ذلك جعل
أبًدا.» الخمر أرشب ال لكنني بشدة، لك ممتنٌّ «أنا بربود: كينيون جون قال

الجعة؟» حتى وال اإلطالق؟ عىل ها تمسُّ ال «عجبًا،
الجعة.» حتى «وال

الجعة.» يرشب إنجليزي رجل أيَّ أن ظننت ذلك. لسماع مندهٌش أنا «حسنًا،
هذا.» يفعل ال واحد إنجليزي رجل األقل عىل «هناك

أقول أن يل يحقُّ لكن رضر. أو إساءة أي يف تسبَّبُت قد أكون أال أرجو إذن؛ بأس، «ال
العالم.» هذا يف املرح من الكثريُ يفوتك إنك لك

أيًضا.» بالصداع الشعور حاالت من القليُل يفوتني أنني «أعتقد
هي هذه ترى، كما بالصداع. اإلصابة لعدم رائعة وصفٌة لديَّ بالرضورة. ليس «أوه،
من وغريَّ جون بذراع ذراعه الرجل شبك جون، أَمِل ولخيبة وهنا، الصداع.» تجنُّب فلسفُة
كانا لو كما الوقت طواَل يتحدَّث وأخذ بجون، الخاصة تلك مع لتتناسَب خطوته رسعة
كما الصداع. لتجنُِّب فعالة ُخطٌة «لديَّ قائًال: وأردَف العالم. يف حميَمني صديَقني أكثَر
ثَِمل. غريَ تكون عندما فقط الصداع يأتي كالتايل: فستجده األمر، يف تُفكر عندما ترى،
يف أستمرُّ ببساطٍة إنني ُخطتي. هي هذه أبًدا؛ تُِفق ال للغاية. بسيط هذا إن إذن. ا، جدٍّ رائٌع
يَْسكرون الذين هؤالء كان إذا أبًدا. بالصداع أُصاب ال ثم ومن أبًدا، أُفيق وال الرشاب، تناول
تفهم أال يُرام. ما عىل حالهم فسيُصبح يُفيقوا، أال يف املتمثلَة السارِة غريَ الرضورة يتجنَّبون

أقصد؟» ما
األثناء؟» تلك يف عقولهم عن «وماذا

رائع. نحٍو عىل املرء عقل يشحذُ الجيد الرشاب حال. خرِي يف تكون عقولهم «أوه،
َدْعني كوكتيًال؟ لك يمزجوا أدَعهم أن يل أتسمح الوقت. لبعض األمر هذا فلتُجرِّب واآلن،
اإلطالق، عىل ُصِنعت التي املرشوبات أفضل من واحًدا يَُعد الكوكتيل أن جون، يا أخِربْك،
يُمكنه أنه يظن كان السفينة، هذه متن عىل جئُت عندما — الحانة عىل القائم الرجل وهذا
ودعني يصنعه؛ كيف علَّمتُه لقد — األساسيات يعرف ال كان حتى لكنه كوكتيل، عمُل
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أن فإنه شيئًا، يُحبون األمريكيون كان إذا ألنه له؛ َكنٍز بمنزلِة سيكون الرسَّ هذا أن أخربك
ها بأْرسِ إنجلرتا يف رجٌل يوجد ال صحيح. نحٍو عىل بهم الخاصة الكوكتيل مرشوباُت تُمَزج
األطلنطية البحرية الخطوط متن عىل الرجال من ا جدٍّ قليل عدٌد ويوجد ذلك، فعُل يُمكنه
يدَّعون إنهم مرات. ستَّ هذا رشحُت لقد بالتدريج. أُعلِّمهم لكنني ذلك. يُمكنهم الذين
إىل تَْرقى ال أنها كيف تعرف أنك بد ال لكن أمريكية، مرشوباٍت إنجلرتا يف يُعطونكم أنهم

املطلوب.» املستوى
منها.» أيٍّا ْق أتذوَّ لم ألنني هذا؛ أعرَف لن أنني متأكد «أنا

اآلن يعرف وهو هذا، الحانة رجَل درَّبُت لقد حسنًا، هذا. نسيُت لقد صحيح؛ «آه،
الكثريَ له سيجلب الرسَّ هذا فإن قلت، وكما معقول؛ نحٍو عىل جيًدا كوكتيًال يصنُع كيف

األمريكيني.» الركاب من املال من
والكريم، الثَّرثار الشخص هذا من التخلِص ملشكلة حلٍّ يف يُفكر كينيون جون كان
نظرِة سبب عن نفسه يف وتساءل منهما؛ تقرتب األنيقَة بروسرت جيني اآلنسَة رأى عندما
السيايس مع الحديَث تنوي كانت أنها ظنَّ عينَيها. يف باديًة كانت التي املرير الَحنْق
غضٍب عن تنمُّ ثائرة، نربة يف وقالت مبارشًة، إليه أتَت لقد مخطئًا. كان لكنه األمريكي،

شديد:
صنيعك؟» يف رأيك ما كينيون، جون يا «حسنًا،

صنيع؟» «أي : املتحريِّ الرجل سأل
الشجاعُة لديك تكن لم إنك بارع! رجل من لك يا أقصد. صنيع أيَّ جيًدا تعرف «أنت
ومنعي لغرفتي الذَّهاب عىل صديقتك حرَّضَت فقد لذا الربقية، تلك إرسال من ملنعي الكافية

إرسالها.» من بوقاحٍة
وجه عىل باديًة كانت والتي تامٍّ اندهاٍش عن تنمُّ التي التعبري من الخاليَة النظرة إن
اإلطالق عىل يشء أيَّ يعرف ال بأنه حكيمة امرأة أيَّ ستُقنع كانت الصادِق كينيون جون
قبل لكن الغاضب. الفتاة تلك عقل يف بهذا مضِجٌر انطباٌع بالفعل تولَّد عنه. تتحدث عما

فليمنج: قال التحدث، تستطيَع أن
انتباه جذَب تريدين هل للغاية. عاٍل بصوت تتحدثني إنِك العزيزة! فتاتي يا ال، «ال،
السفينة.» متن عىل الطريقة بهذه فضيحًة تصنعي أال يجب السفينة؟ سطح عىل َمن كلِّ
انتباه َجذْب ال. أم فضيحٌة هناك أتكون سرتى ما رسعان «فضيحة! قائلة: رصَخت
هذا دناءة عن أكشَف حتى سأفعلُه، ما التحديد وجه عىل هذا السفينة! سطح عىل َمن كلِّ
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من قطُّ لديها ليس إنها ذلك. يعرف وهو األمر، مدبَر كان إنه إليه. تتحدَّث الذي الرجِل
بنفسه؛ يفعلها أن يُمكنه ال بحيث الُجبن شديَد كان لقد فيه. التفكري من يُمكِّنها ما الذكاء

الخسيس.» تدبريه تنفيذ عىل حرَّضها ولذا،
جذب من فائدَة فال كان، ما أيٍّا هذا، كلَّ فعل لو حتى حسنًا، «حسنًا، فليمنج: قال
فتاتي تقولني. ملا يستمعون الجميع أن كيف انظري السفينة. سطح عىل هنا إليه االنتباه
يُمكنِك يشء أفضل فإن لذا، اآلن؛ تتحدَّثي أن تستطيعني وال بشدة غاضبة أنِت العزيزة،

غرفتِك.» إىل تذهبي أن هو فعله
وتدَعني بشأنك، تهتمَّ أن أرجو تتدخل؟ أن منك طلَب «َمن بغضب: إياه مهاجمًة ردَّت،

شئوني.» تدبُّر بإمكاني أنَّ ذلك قبل اكتشفَت بد ال أنك أعتقد كنُت بشأني. أهتم
أستطيع ال أنني آسٌف أنا عزيزتي، يا بالتأكيد، «بالتأكيد، تهدئتها: محاوًال السيايسُّ رد
الصحيحة الطريقة هي هذه بهدوء. األمر هذا بشأن والتحدث معي كأٍس لتناول دعوتَكما
إليكما. يستمع والكل السفينة، سطح عىل للتعنيف هنا الوقوُف وليس األمور، مع للتعامل
يشء كلَّ أن متأكد فأنا هنا، جون مع األمر هذا حول بهدوء ستتناقشني كنِت إذا واآلن،

يُرام.» ما عىل سيكون
مهمة رسالة لديَّ كانت أنه تعرف هل بشأنه. تتحدث ما تعرف ال «أنت الفتاة: ردت
بتحريٍض بالطبع الرجل، هذا صديقة جاءت وقد «آرجوس» لصحيفة إرسالُها عيلَّ كان
يُمِكنَني ال حتى وذلك القارب؛ غادر حتى منها الخروج من فعليٍّا ومنعتني غرفتي إىل منه،
نحٍو عىل التحدث عن معي تحدث ثم ِته، وخسَّ الفعل ذلك دناءِة يف فكِّر الرسالة؟ إرساُل

عاصف!»
ستفعل كانت مما أكثَر الصحفية، كينيون وجه عىل البادي االندهاش تعبريُ أقنَع

الطائش. الفعل هذا عن اإلطالق عىل يشء أيَّ يعرف ال بأنه تأكيداتُه
غرفتِك؟» من الخروج من منََعِك «ومن فليمنج: سألها

شأنك.» ِمن ليس «هذا بحدة: ردت
بكل اإلطالق عىل علم أيُّ لدي ليس أنني تُصدِّقي أن «أرجو النهاية: يف كينيون قال
آسف؛ بأنني أتظاهَر لن أنا بشأنه. معي الحديث من فائدٌة هناك ليس ترين، كما لذا، هذا؛

كذلك.» لسُت ألنني
عندما أخرى، مرًة بحدٍة الحديث وشك عىل وكانت أكثر، املوقف اشتعاِل إىل هذا أدى
ومفاجئة. رسيعة بطريقٍة عنهما مبتعًدا بعًضا، بعضهما مواجهِة يف وفليمنج هي ترَكها
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أمامه يكن لم بحيث بمفرِده، املندهش السيايسَّ تاركًة برسعة، ورحلت الفتاُة استدارت ثم
يرشب أن آخَر شخٍص من يطلب وأن التدخني غرفة إىل يذهب أن سوى فعلُه يُمكنه ما

الفور. عىل فعله ما وهو معه، كأًسا
بالدخول، لها ُسمح وعندما الباب. وطَرَقت القبطان غرفة إىل بروسرت اآلنسة ذهبت
تُنِذر قد منهكة نظرٌة وجهه وعىل الخرائط بعُض وأمامه طاولته عىل جالًسا الرجَل وجدت

شخصية. شكاوى أيِّ بشأن للحديث املناسب الوقَت يكن لم هذا بأن
األمر؟» «ما دخَلت: عندما باختصار قال

السفينة، هذه متن عىل حدث قد فظيًعا شيئًا ألنَّ قبطان، يا إليك، جئُت «لقد قالت:
عليه!» سأحصل أنني ذلك، من واألكثر اإلنصاف. يف أرغب وأنا

الفظيع»؟» «اليشء هو «ما القبطان: سألها
آرجوس» «نيويورك صحيفة إىل نيويورك إىل إرسالُهما عيلَّ كان رسالتان هناك «كانت

طاقمها.» ضمن ِمن أنا التي
عىل حدث بما متعلقتنَي الرسالتان هاتان كانت وهل «نعم، باهتمام: القبطان قال

السفينة؟»
فال.» األخرى، أما حدث، بما متعلقٌة «إحداهما

نحن الذي للوضع فيه مبالًغا عرًضا قدمِت قد تكوني أال آُمل «حسنًا، القبطان: قال
فيه.»

الرسالتني.» إرسال من ُمِنعُت ألنني ببساطة اإلطالق، عىل عرض أي أقدِّم لم «أنا
ا، حقٍّ «آه، إخفاءها: محاوالته رغم ارتياح، نظرُة وجهه عىل بَدت وقد القبطان، قال
له.» تُعطى رسائل أيَّ معه سيأخذ الضابط كان رسالتَيِك؟ إرسال من منَعِك الذي ما ولكن
الرسالتني، آِخَر أكتب غرفتي يف كنُت عندما لكن هذا، «أعرف الشابة: السيدة قالت
هناك وحبَسني غرفتي إىل — لونجوورث اآلنسة — السفينة هذه ركاب ِمن شخٌص جاء

السفينَة.» القارُب غادر حتى
الدهشة. من القبطان حاجبا انعقد

اآلنسة سافَرت لقد جانبك. من ا جدٍّ خطري اتهاٌم هذا العزيزة، «سيدتي وقال:
سفينتي متن عىل قط أصادف لم إنني القوُل ويُمكنني معي، مرات عدة لونجوورث

منها.» أدبًا أكثَر شابة سيدًة
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ومنَعتني بابي أمام وَقَفت لقد بشدة! مؤدبة سيدٍة من لها «يا بغضب: الصحفية قالت
الركاب هتاف وسط أحٌد يسمعها لم رصخاتي لكن للعون، طلبًا رصخُت لقد الخروج. من

القارب.» غادر عندما
الجرس؟» ترنِّي لم «ملاذا

قد كنُت إن ذلك، إىل باإلضافة ذلك. فعِل من منَعتني ألنها جريس رن أستِطع «لم
كان الجميع أن بدا إذ سيسمعه؛ كان أحًدا أن املحتمل غري فمن إليه، الوصوَل استطعت

يُغادر.» القارب كان بينما عاٍل بصوت يرصخ
يف القارب. هذا سالمِة عىل األمور من الكثري تعتمد ذلك. عىل تلوميهم أن يُمكنك «ال
فإنها، لديك، تكون قد التي الشكوى كانت أيٍّا أن فستجدين األمر، يف فكَّرِت إذا الحقيقة،
يل يكون أال أُفضل وأنا اآلن، كتَفيَّ عىل يقع الذي بالحمل مقارنًة ا جدٍّ تافه يشءٌ النهاية، يف

الحايل.» مأزقنا من نخرَج حتى الركاب بني التي بالخالفات عالقة أيُّ
بأن أُخربك أنا بحقيقة. أخربك أنا األمر. بهذا اإلطالق عىل عالقة أيُّ له ليس «املأزق
أن يجب واآلن، تُنِصَفني. أن أجل من إليك آتيٌة وأنا غرفتي. يف وحبََسني جاء ركابك أحد
أُقدم أنا األرض. عىل العاديِّ القانون محلَّ يحلُّ السفينة متن عىل ما قانوٌن هناك يكون
أن فيُمكنني إذن، شكواي، يف تُنصفني أن ورفضَت يل تستمع لم إذا لك. رسميٍّا الطلَب هذا
العدالة عىل للحصول فرصٌة أيًضا هناك ستكون وربما صحيفتي، عرب العامِّ الرأي إىل َ ألجأ

إليها.» ذاهبة أنا التي األرض قانون عرب
أن عىل معتاًدا لسُت أنا تُهدديني. أال يجب العزيزة، «سيدتي بهدوء: القبطان قال
الذي ما أخربيني واآلن، استخداَمها. نفسك عىل أخذِت التي النربة بتلك أحد معي يتحدث

أفعل.» أن مني تريدين
أن املفرتض ومن السفينة، هذه متن عىل راكبٌة أنا سيفعل. ماذا سيقول َمن «أنت
يعاقب أن وأطلب غرفتي، يف ا َقْرسً ُحِبسُت قد بأنني أخربك أنا قبطانها. حماية تحَت أكون

بهذا.» قام الذي الشخص
بهذا؟» قام الذي الشخص هي لونجوورث اآلنسة إن «تقولني

أقوله.» ما هذا «نعم،
أجُده اتهام وهو الشابة؛ السيدة لتلك خطريًا اتهاًما هني تُوجِّ أنك تُدركني هل «واآلن،
فعِل إىل اضطراِرها وراء السبب عن أسألِك أن يل هل ملحوظ؟ نحٍو عىل التصديق صعَب

فَعَلته؟» قد إنها تقولني ما
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ال حتى ِرْشوتي حاوَلت أنها لك أوضح كي االستعداد أتم عىل وأنا طويلة. قصة «إنها
أتمكَن ال حتى غرفتي؛ يف قًرسا حبََستني ذلك، يف تنجح لم وعندما الرسالتني، إحدى أُرسل

الرسالة.» تلك إرسال من
له. قيل فيما القبطان فكَّر

التهمة؟» هذه عىل دليل أيُّ «ألديِك
كالمي؟» يف أتشكُّ تقصد؟ ماذا «إثبات!

الخطورة الشديد االتهام إثباُت يمكنه شخص أيُّ لديِك هل أقول. ما تماًما أقصد «أنا
لها؟» هينه تُوجِّ الذي

كان إن سيحدث. األمُر كان ما شاهد، هناك كان إذا دليل. لديَّ ليس ال. «بالتأكيد
هذا مثِل عىل دليل أيَّ أمتِلَك أن يل كيف سيقع. هذا كان ما املساعدة، طلُب بإمكاني

االنتهاك؟»
الذي بكالمك يتعلَّق فيما إجراءً أتخذَ أن إيلَّ بالنسبة املستحيل من أنه تَرين أال «إذن،
قلِته، ما عىل دليٍل تقديَم منك ستطلب لونجوورث اآلنسة أن ترين أال دليل؟ عليه ليس
إنها قلِت بما قيامها أنكَرت وإذا الغريبة؟ املسألة هذه يف أخرى خطواٍت اتخذِت ما إذا
للغاية. صعب موقٍف يف ستكونني أنك يل فيبدو ادِّعائك، إثبات يف وَفِشلِت به، قامت قد
أن قبل اليوم لبقية بهدوءٍ األمر يف فكِّري التشهري. بتهمة للمقاضاة معرَّضًة ستكونني إنك
متن عىل شخص ألي األمَر هذا تذكري بأال بشدة وأنصُحِك بشأنه، آخر إجراء أي تتخذي

إيلَّ.» فتعايل رأيك، عىل تزالني ال كنِت إذا غًدا، ثم السفينة.
قال الذي بالخارج فليمنج وقابَلت القبطان غرفَة الشابة السيدة تركت هذا، إثر عىل

لها:
قليل.» قبل معي ا جدٍّ فظَّة كنِت لقد إليِك. أتحدَث أن أريد بروسرت، «آنسة

معك.» أتحدث أن أريد ال أنا فليمنج، «سيد
وقد للغاية، ذكية شابة إنِك باآلتي: أخِربْك دعيني لكن بأس؛ ال … بأس ال «أوه،
وهو األمر، هذا عن يشء كلَّ عَرفت وقد حياتك. يف مرتني أو مرًة بشدة أذيتي يف تسبَّبِت

بها.» سمعُت التي األشياء أطرِف من يَُعد
كذلك؟» أليس للغاية، «طريف بحدَّة: الشابة السيدة قالت

لصحيفة املناِفسة الصحف يف بالتفصيل يظهر عندما لكن للغاية؛ طريٌف إنه «بالطبع،
وهذه سيفعل، نيويورك يف غريَِك الجميع أن رغم طرافته؛ مدى تُالحظي لن ربما «آرجوس»،

العزاء.» سبُل إحدى
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تقصد؟» «ماذا
تَبْدي أن أردِت إذا إال األمر هذا تنَيسْ أن عليِك إن بروسرت جيني يا أقول أن «أقصد
يِد عىل بها عوملِت التي بالطريقة ُعوملِت أنِك يعرف السماء، بحقِّ أحًدا، تَدِعي ال حمقاء.

أخرى.» مرًة األمر هذا عن تتحدَّثي وال بنصيحتي ُخذي إنجليزية. فتاٍة
األمر؟» بهذا شأنك «وما

الكايف بالقدر تعرفيني أال فيه. يل تدخُّ سبُب هو وهذا اإلطالق؛ عىل به يل شأن «ال
لقد اآلخرين؟ شئون يف تدخيل من أكثَر الدنيا هذه يف يُسعدني يشء ال أن تُدركني بحيث
قامت الذي ذلك الشجاعة شديد فعٍل من له ويا حبَستِك، التي الفتاة عن يشء كل عَرفُت
بطريقة أُعجبُت لقد العام. بَسْمِتها وأُعِجبُت السفينة، سطح عىل الفتاة تلك رأيُت لقد به.
سعيَد كان إن مشكلة أيَّ رجٍل ألي تُسبب لن فتاة إنها يل. تروق واستقالليتُها مشيها.
الفتاَة هذه أرى ألن استعداد عىل لسُت وأنا ثقتها. اكتساَب واستطاع الكايف بالقْدِر الحظ

هذا؟!» أتُدركني يديك، عىل مشكلة تتعرضألي
ذلك؟» ستمنع كيف أسأل أن يل «وهل

عن بمنِعك ببساطٍة هذا. سأمنُع كيف سأُخربك هذا. لِك بالطبع، تسأيل؟ أن لِك «هل
األمر.» هذا يف آخَر يشء أيِّ فعل

الفتاَة تلك سأجعل أنا بشدة. مخطئٌ فأنت هذا، فعَل بإمكاِنك أن تعتقُد كنت «إذا
األرض.» عىل قانوٌن هناك كان إذا السجن، يف تُوَضع

ألنِك القبيل هذا من شيئًا تفعيل لن أنِت وثانيًا: األرض؛ عىل لسنا نحن أوًال: «حسنًا،
لهم وأُفِصح األخرى نيويورك لصحِف التابعني لندن مراسيل إىل أذهب فسوف فعلِت، إن
التي والجميلة، الذكية ديمبل دويل اآلنسة أنَّ كيف سأُخربهم كاملًة. اللعينة قصتِك عن
حدَث كيف لهم وسأحكي غرفتها؛ يف ُحِبَست قد حياتها، يف األشخاص من العديد خدعت
هذا سيكون هذا! من واثقًة كوني القصة، هذه عىل للحصول سعداءَ وسيكونون هذا.
أيام أحِد صباح يف نيويورك يف لصحيفتك املنافسة الصحف يف للقراءة ا جدٍّ مثريًا موضوًعا
يف الجدال بعُض هناك يكوَن ألن أعتقد. ما عىل ونصف، عموٍد يف وسيَظهر الرائعة؛ األحد
كان التي للرسالة إرسالِك عدِم بسبب يكون لن إنه هذا؟! يظهر عندما «آرجوس» صحيفة
الصحف وجعل القصة هذه نرش يف الشديِد غبائك بسبب ولكن تُرسليها، أن املفرتض من
هو — فعلُه عليِك الذي الوحيد اليشء وهو — فعله يُمكنك يشء أفضل إنَّ تستغلُّها. األخرى
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تُحدث دويل، يا مثلك، ذكية فتاًة أن من مندهٌش أنا األمر. عىل االستطاعة قدَر تتكتَّمي أن
ا.» رسٍّ إبقاءه تُحاول من أوَل تكون أن يجب عندما كهذا، كبريًا جدًال

الكلمات. هذه يف الصحفية املراسلُة فكََّرت
نفَسه؟» اليشء أنت ستفعل فهل األمر، عىل تكتْمُت «وإذا

للحصوِل ِحيَِلك بإحدى القياَم يوًما حاولِت إن أنِك تتذكَّري أن يجب لكن «بالتأكيد؛
ذلك.» تنَيس ال للنور. بالكامل القصُة تلك فستخرج ثانيًة، مني معلوماٍت عىل

أفعل.» «لن بروسرت: جيني اآلنسة قالت
تأِت. لم غرفته، إىل مجيئها بقلٍق ينتظر القبطان كان بينما التايل، اليوم صباح ويف
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اليشء. بعَض متقلِّبة شخصيٍة ذا رجًال كان ونتوورث جورج بأن االعرتاُف يجب النهاية، يف
اآلن، أما االنتحار؛ يف يُفكر رجل مثل بشدٍة مكتئبًا كان أيام، ثالثِة أو يومني آخِر مدى عىل
أكثَر فجأًة هو صار للسفينة، سيحدث عما بقلٍق يتساءلون كانوا حوله الجميُع فبينما
الخطر حالة يف ومضطربًا امِلزاج متقلَب املرء يكون أن السفينة. متن عىل تهلًُّال األشخاص
حالٍة يف ويدخَل فجأًة املرءُ يتهلَّل أن لكن اإلطالق؛ عىل مفاجئًا ليس أمر فهذا الوشيك،
معتاد. غريُ يشء فهذا واالكتئاب، الحزن من حالة يف يعيُش كان أن بعد االبتهاج من عامة
باهتمام الشابَّ راَقبوا لقد العقيل. االضطراب من حالًة تكون أن بد ال أنها الناُس ظن
كانت واآلخر، الحني بني السفينة. سطح عىل وهناك هنا نشيطة بخًطى يميش كان بينما
لشعوره الناس مالحظة من بالخجل يشعر أنه يبدو كان ثم وجهه، تُنري مضيئة ابتسامٌة
يف واالنفجار بقوة فخذه رضِب عادُة لديه كان بمفرده، يكون وعندما الشديد. بالفرح
من اندهاًشا أكثَر أحٌد يكن لم وصاخبًا. النربة عايلَ وليس النربة، ومنخفض طويل ضحٍك
الرجل هذا ولدهشِة السفينة، سطح عىل جورج قابله لقد فليمنج. السيايسِّ من التغيري هذا

وقال: ظهره عىل برفٍق َرضبه الكريم،
ببعِض عليك رَددُت أنني أخىش أيام، ِبْضعة قبل إيلَّ تحدثَت عندما العزيز، «سيدي

كأًسا.» معي وتناول تعاَل املعذرة. منك أرجو الِغلظة.
أنا واآلَخر. الحنِي بني قليلة حزٍن بحاالِت نمرُّ كلنا عليك، ال «أوه، بمرح: فليمنج قال
بعض يف أشعر لكنني هذا، تصدق ال قد قليًال! أو سيئًا الرشاب يكون عندما بها، أمرُّ نفيس
أستخدمها. ما دائًما ثانيًة، املعنويات لرفع وصفًة لديَّ أن صحيٌح السعادة. بعدم األيام

تتذكره؟» هل كارولينا، ساوث لحاكم كارولينا نورث حاكُم قاله بما يُذكِّرني وهذا
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بعالم كبرية درايٍة عىل لسُت أنا ترى، فكما أعرف؛ ال بالطبع «أنا ونتوورث: قال
املتحدة.» الواليات يف السياسة

طويل لوقت «إنه فقط: قال لقد املالحظة. بهذه كبرية عالقٌة للسياسة ليس «حسنًا،
ُصحبتي يف شيئًا ترشب لم أنك يل يبدو معي. شيئًا وتناَوْل فتعاَل واألخرى.» كأس كل بني

الرحلة.» بداية منذ
ممكن، وقٍت أرسِع يف نُعدلها دعنا صحيحة. مقولٌة هذه أن «أعتقد ونتوورث: قال

معي.» للرشب أدعوك أنا الكئوس. ثمن أدَفْع دعني الحالة، هذه يف فقط
أن الغريب ومن حسابي، عىل هذا سيكون هنا. أنا بينما ليس أبًدا! «أبًدا، فليمنج: قال
أعرفك لم أنا ترى، كما الواقع، يف يعرفه. أن دون آخَر شخص مع أسبوًعا شخٌص يقَيض

اآلن.» حتى
اإللكرتوني. الجرَس ورنَّا التدخني غرفة إىل الكريمان الرجالن ذهب وهكذا،

بجون يُمسك كان غرفته. يف صورها أبهى يف تبدو كانت ونتوورث جورج سعادة لكنَّ
ابتسامٌة عام بوجٍه وجهه عىل تبدو كانت الذي الرزين، الرجل هذا ويهزُّ كتفه من كينيون

لرفيقه. الشديدة السعادَة يالحظ كان عندما ا جدٍّ جادة
تضحك؟» ال ملاذا «جون، ونتوورث: صاح

أن الرضوريِّ من االثنني. نحن لنا الكايف بالقدر تضحُك أنك يل يبدو «حسنًا، رفيُقه: رد
صحيح. نحٍو عىل ط التوسُّ عىل الحفاظ أحاول أنا ا. وجادٍّ رزينًا الرشكة عضَوي أحُد يكون
حيث واآلن االثنني. نحن لنا مبتهًجا أبدَو أن عيلَّ كان شديد، اكتئاب بحالِة تمرُّ كنَت عندما
الحثيثة محاوالتي بعد الراحة بعض عىل ألحصَل الكآبة، حالَة ألتزم فأنا بشدة، مبتهٌج إنك

مبتهًجا.» أبدَو ألن
من لها يا يُصدَّق. يكاد ال أنه لدرجِة رائًعا كان حدث ما أن يل يبدو جون، يا «حسنًا،
مسدَّس معها يكن لم الشابَّة الوضيعة أن أدراها َمن األمر! بهذا تقوُم بحيث شجاعة فتاة

منه؟» عليها الرَّصاص تُطلق وقد
اإلطالق.» عىل هذا يف تُفكر لم أنها «أعتقد

املثري؟» الحَدث هذا منذ رأيتها «هل
بروسرت؟» اآلنسة َمن؟ «رأيت

لونجوورث.» اآلنسة أقصد ال؛ «ال،
تسعى وهي محرج، ملوقف تتعرَّض أن تخاف أنها أعتقد بعد. تظهر لم إنها «ال،

لتجنُّبه.»
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يُمكن رأيتَها، إذا «حسنًا، أضاف: ثم األرجح.» عىل الوضع هو «هذا ونتوورث: قال
هكذا الصحفية، تلك مع فليمنج، املِرح، صديقي تحدث خطر. أي يوجد ال أنه تخربها أن
بأن هددها لقد كبري. نحٍو عىل رائعٌة األمُر سار كيف بها وصف التي والطريقة يل، قال
اليشء أن ويبدو األخرى، نيويورك لصحف إنجليزية فتاة ِقبَل من حبسها قصة عن يُفِصَح
بأال وعَدت لذا، املنافسة. الصحف هو بروسرت اآلنسة تخشاه الذي العالم هذا يف الوحيد

الحادثة.» تلك عن أخرى مرة اإلطالق عىل تتحدث
فليمنج؟» مع تتحدث أنت «إذن،

أنا معه؛ الحديث من أكثُر هو ما أفعل أنا ومرح. طيب شخٌص أنه كما «بالتأكيد؛
معه.» أرشب

سترضبه.» بأنك تُهدد كنَت أعتقد، ما عىل يومني، أو يوٍم منذ ذلك، «ومع
لقد يومني. أو يوٍم منذ يكن ولم دهور. منذ هذا كان جون! يا يومني، أو يوم «منذ
عدُت فقد اآلن، أما عجوًزا؛ رجًال حينها كنُت لقد يل. يبدو كما قرون، أو سننَي عدِة منذ كان
املالئكة.» تُشبه التي َفتاتُك به قامت الذي الشجاع الفعل بفضل هذا وكل أخرى، مرة شابٍّا

كذلك.» تكون أن أتمنى فتاتي؛ ليست «إنها بجدية: كينيون قال
يوجد ال دائًما. يحدث هذا إن ترى، كما يُرام؛ ما عىل سيُصبح يشء كلُّ ابتِهج. «حسنًا،
عىل اآلن األمر اختلف كيف وانظر أيام، بضعة منذ بالرسالة املتعلِّق األمر هذا من ُ أسوأ

رائع.» نحٍو
مًعا االثنان صعد أصدقائه. أفضِل مع حتى األمر مناقشة يُرد لم شيئًا. كينيون يقل لم
هتنَي موجَّ مشِيه أثناء كينيون عينا وكانت بطوله، االنعطافات ببعض وقاما السطح، عىل
ترك عنه. يبحث كان الذي الشخص يَر لم لكنه السطح، كرايسِّ عىل الجالسني تجاه
للحظات، ألسفل سيذهب بأنه أخربه أن بعد بمفرده، مشيه يف ليستمرَّ صديقه كينيون

الخادمات. إحدى إىل تحدث الرئيسية، القاعة إىل وصل وعندما
ال؟» أم ُغرفتها يف لونجوورث اآلنسة كانت إن تعرفني «هل

هناك.» أنَّها أعتقد سيدي، يا «نعم، الرد: كان
الرسالة؟» هذه لها تُعطي أن لِك «هل

وراحت نفُسها إديث جاءت بل الخادمة. يد يف الرد يأِت لم . الردَّ منتظًرا جون جلس
ليُقابلها. واقًفا هو وهبَّ دخَلتها. بمفرده، كينيون رأت وعندما القاعة، عرب بوَجٍل تنظر

مريضة.» تكوني أن «خشيُت قال:
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سيد يا «أوه، وأضافت: ذلك.» وشك عىل كنُت ولكني مريضة، لست أنا «ال، ردت:
ورشيرة!» جريئة كنُت كم تخيَُّل تستطيع ال أنت العالم! يف يشء بأفظِع قمُت لقد كينيون،

عينَيها. يف تتجمع الدموُع بدأَت وهنا
وأخذتها. إليها، يَده كينيون مد

«… من خوًفا هنا، معك املكوَث «أخىش قالت:
األمر.» عن يشء كلَّ عَرفُت لقد «أوه، كينيون: قال

أليسكذلك؟» فعلت، ما تعرف ال بالطبع أنت باألمر؛ عَرفت قد تكون أن يمكن ال «أنت
بشجاعتِك.» بشدٍة معجبون وكلنا فعلِت؛ ما تماًما أعرف أنا «بىل،

كذلك؟» أليس السفينة، متن عىل َمن كلِّ حديِث َمثاَر بالتأكيد األمر يصبح «لم
األمر.» يف رشيًكا بكوني اتهَمتِني بروسرت اآلنسة لكن كذلك؛ يُصبح لم «بىل،

كذلك؟» تكن لم بأنك أخربتَها بالطبع «وأنت
عما فكرٍة أدنى لديَّ تكن لم أنني وهو بسيط لسبب يشء، بأيِّ إخبارها أستِطع «لم
آنسة ألشكَرك، هنا وأنا حدث، ما بها عَرفُت التي الطريقة هي تلك لكن تقوله؛ كانت
ونتوورث. صديقي عقل أنقذِت أنِك بحقٍّ أعتقد أنا به. قمِت الذي الفعل عىل لونجوورث،

بشأنها.» نتحدث التي الحادثة وقوع منذ مختلًفا رجًال أصبح لقد
الحني؟» ذلك منذ بروسرت اآلنسة رأيَت «وهل

لغفلتي! يا إلهي! يا السفينة. سطح عىل قابلتها لقد لِك، أقول كنُت كما نعم؛ «أوه،
تجلسني؟» هال تقفني. أنِك نسيُت لقد

مكان.» أي يف لوقويف سعيدٌة أنني لدرجة طويلة ملدة غرفتي يف مكثُت لقد ال؛ «ال،
السفينة؟» سطح عىل معي تصَعد هال «إذن،

النظرة خالل من متأكدة، وأنا عَلنية؛ مواجهة حدوَث أخىش … أخىش «أوه، قالت:
آسفة أنا لتنتقم. فضيحة أيِّ عمل عن تتوانى لن أنها الفتاة، عينَي يف رأيتُها التي األخرية
يف شنيًعا ً خطأ ارتكبُت لقد نظرها، وجهة من بالطبع، لقاءَها. بشدٍة أخىش إنني أقول أن

الجميع.» نظر وجهة من كذلك األمر وربما ها. حقِّ
إنها لقاءها. اإلطالق عىل تخايف أالَّ يجب لونجوورث، «آنسة بود: كينيون جون قال

شيئًا.» تقوَل لن
ذلك؟» عَرفَت «كيف
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كبري دعٍم عىل تحصل ولم بَشْكواها، الُقبطان إىل ذهبَت لقد طويلة. قصة إنها «أوه،
معي.» وتعاَيل ِغطاء عىل احصيل السفينة. سطح عىل كلِّه باألمر سأخربِك هناك.

له يُتَح لم بحقٍّ لنفسه يسمُح كان أنه أدرك الحاسم، األمر هذا كينيون أعطى عندما
يف للُكلفة رفَعه سرتفض إديث كانت إذا عما داخله يف تساءل عندما وجهه واحمرَّ بعد،

وقالت: مرشقة بابتسامٍة إليه بالنظر اكتَفت لكِن حديثه؛
أمرت.» كما سيدي، يا «سأفعل،

عىل متواضًعا؛ أمًرا كان إنه كذلك. بدا أنه رغم أمًرا، يكن لم إنه ال، «ال، كينيون: قال
هكذا.» يكون أن أردُت األقل،

الغطاء.» عىل سأحصُل «حسنًا،
ونظَرت توقَفت، السفينة. سطح عىل ُهتافكبري ُسِمع غرفتها، إىل لتذهَب ترَكته عندما

كينيون. إىل
هذا؟» يعني «ماذا سألته:

السطح إىل نصَعْد ودعينا عليِك الِغطاء َضعي «رجاءً وأضاف: أعرف.» «ال الرد: كان
حدث.» ماذا ونَر

يف مرئيٍّا وكان السفينة. من األمامي الجزء يف الجميَع رأَيَا السطح، إىل وصال عندما
منهم. تقرتُب يبدو ما عىل كانت التي األسود، الدخان من آثار ثالثُة الرشقيِّ األفق
ملساعدتنا.» آتيٌة إنها ْحب. السَّ قوارُب «إنها ويقولون: يتهامسون الجميع كان

كان الحياة قيد عىل بقاءهم أنَّ يعرف كان السفينة متن عىل هم ن ممَّ ا جدٍّ القليل
يف فكَّروا الذين للجميع، ات للمضخَّ املستمرُّ العمُل أثبت لقد الجيد. الطقس إىل كلِّيًة يرجع
معروٍف غريَ أمًرا كان السفينة حال تدهُوَر أن إىل نظًرا لكن خطريًا؛ كان الترسيب أن األمر،
البحريِّني الضبَّاط عدا ما أحٌد يكن فلم باألمر، منهم الخرباء عدا ما الجميع إىل بالنسبة
الركاب بها يشعر كان التي السعادة ورغم فيه. كانوا الذي الحقيقي الخطَر ا حقٍّ يعرف
الذي الشخَص هو كان باألمر َسِعد َمن أكثر فإن تقرتب، الثالثة القوارَب تلك رأَوا عندما

القبطان. وهو: أال وآثاِرها، الكارثة بشأن يشء كلَّ يعرف
عىل اآلَخرين مع يتزاحما ولم مًعا، السطَح كينيون وجون لونجوورث إديث اجتازت
تدريجيٍّا. تقرتب كانت التي ْحب السَّ قوارِب ملشاهدة السفينة، يف األمامي الجزء يف الوجود
وعىل بروسرت، جيني اآلنسة أمام تقُف معه كانت التي الفتاَة كينيون جون جعل قصٍد، وعن
من وجنتاها احمرَّت التي إديث، يف شديد بغضٍب تُحملق كانت الفتاة تلك أن من الرغم
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بقلٍق تشعر لن ذلك بعد رفيقته أن كينيون وعَرف يشء؛ أي تَُقل فلم واالضطراب، الخوف
ما ورسعان عاصفة. دقائق خمِس ملدة مواجهة يف معها دخَلت التي املرأة لقاء من شديد
باتجاه ببطءٍ تتقدم املركبات األربع وأخذت الكبرية، السفينة تسحب حب السَّ قوارُب بدأَت
إن ليفربول، إىل املعطَّلة السفينة وسحب هناك، الركاب كلِّ إنزال تقرر وقد كوينزتاون،
بعد اآلخَر منهم كلٌّ الركاُب ودَّع آمنًا. سيكون الخيار هذا أن السفينة هيكل فحُص أثبَت
واحدٌة أخرى. مرًة اآلخَر منهم كلٌّ يَر لم متنها عىل كانوا ممن والعديد السفينة، غادروا أن
كانت لكن عليها، تُودعه َمن لديها أو السفينة ترك عىل حزينًة تكن لم منهم األقل عىل
وقد نيويورك. من بانتظارها برقيًة بروسرت جيني وجَدت لقد بانتظارها. مفاجأة هناك

بالتفاصيل.» رسالٌة سُرتسل املناجم. بشأن شيئًا تُرسيل «ال فيها: جاء
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املمتلئة الرسيعة العامِّ النقل بحافالت لندن الضباب؛ يُغلفها التي واملمطرة املوحلة لندن
مرة لندن العَجلتنَي؛ ذاِت روما عربات من أخطَر وتَُعد الشوارع، يف تنطلق التي بالركاب
بسبب األركان يف املتوقِّف ومرورها املزدحمة، بطرقها لندن، الخيول؛ تجرُّها التي أخرى!
ذات بعرباتها لندن، أبيض؛ بقفاز املغطَّاة ليده برفعه رشطٍة رجل ِقبَل من السري إيقاف
العجلتنَي ذات وعرباتها باملتاع، آخرها عن واملمتلئة الخيول تجرُّها التي العجالت األربع
يجلس راكبُها بينما األنفس، بِشقِّ األخرى املركبات عجالِت متفاديًة برسعة، تسري التي
أنواع بكل دائًما طرُقها املمتلئُة لندن، بمظلته؛ للطريق سائَقه ه يُوجِّ أو بهدوء يُدخن وهو
العَجلتني ذات العربات وحتى األحصنة األربعة ذات العربات من العجالت؛ ذاِت العربات
بينما كينيون جون أذنَي يف يرنُّ كان االسم أن بدا لندن! لندن، لندن، لندن، باليد. تُدَفع التي
املزدحمة لندن شوارع صخب إنَّ إليها. املؤدِّي املزدحم الرصيف بطول ٍة بخفَّ يسري كان
يوًما أُعجب شخص أي إىل بالنسبة كان كما إليه، بالنسبة العالم يف موسيقى أعذَب كان
لندن، وضجيج صخب من ارشب روما. إىل ثانيًة وستعود تريفي، نافورة من ارشب بلندن.
كينيون وجون لندن، هي لندن ِسواها. العالم يف مدينة أليِّ داخلك بحننٍي أبًدا تشعر ولن

طرقاتها. يف يسري كان بينما عيوبَها حتى يعشق كان
وذَهبا ، الشابَّ الرجل هذا معه واصطحب ونتوورث، جورج مكتب إىل كينيون انطلق
أسئلٌة هناك كانت سينديكيت. لندن رشكة ملجلسإدارة ل املؤجَّ االجتماع انعقاد مكان إىل مًعا
وصول قبل فجأة، عليهم التقريرين عرض سبَب املديرون يفهم ولم الرجَلني، عىل ستُطَرح
وأرَجئوا السابق االجتماع يف املستندات بقراءة اكتَفوا فقد لذا، أرسلوهما. اللذَين الخبريين
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املديرين معظم شخصيٍّا. الخبريان فيه يحرض أن يمكن الذي الوقت يحنَي حتى قراَرهم
لونجوورث السيد وسطهم يَر لم إليهم، ف بتلهُّ نظر أنه رغم كينيون، لكن هناك، كانوا
التي التفاصيل من وغريهما ونِتاجها املناجم مكان عن أسئلٌة كينيون عىل ُطِرحت العجوز.
التي التناقضات إىل وأشار مماثل. الستجواب ونتوورث خضع ثم معرفتَها. املديرون أراد
ألن املختلفة املناجم ك ُمالَّ جانب من واضحة رغبًة هناك أن وأوضح الحسابات. يف وَجدها
ومقِنع واضح نحٍو عىل وأجاب الحقيقية، األرباح من أكربَ أرباًحا تُحقق املناجم أن يبدَو
التي الواضحة العناية عىل الشابَّني الرشكة رئيس شَكر عليه. ُطِرحت التي األسئلة كلِّ عن
الذي القرار لتداُرِس خاصة جلسة إىل ذلك بعد االجتماع ل وتحوَّ بعَمِلهما، القيام يف أبَدياها

كينيون: قال املبنى، من الصديقان خرج وعندما املناجم. بشأن اتخاذُه يجب
بخصوص رأيك ما جورج، يا واآلن، منه. وانتهينا انتهى األمر هذا أن للربِّ «شكًرا

امليكا؟» منجم
يف بهدوء هناك ونتشاور مكتبي إىل نذهَب أن األفضل من أنه «أعتقد ونتوورث: قال
حصويل بعد غنيٌّ بأنني اآلن أشعر املديرون. هؤالء فعل كما خاصة جلسًة نعقد دعنا األمر.
عَربة ألستقلَّ شلنًا سأدفع لذا، الرشكة؛ رئيُس يل هه وجَّ الذي الشكر كمِّ وبعد شيكي، عىل
لندن، إىل مجيئي منذ األمر، واقع يف ومريح. رسيع نحٍو عىل مكتبي إىل أِصَل كي بخيول
َمْركبات وأرخص أفضُل بالتأكيد إنها هذه. األجرة عربات عىل نقديتي فائض كلَّ أُنفق وأنا

نيويورك.» يف السفينة إىل الفندق من ليُوصلنا اللصُّ ذلك منا أخذ كم تذكَّر العالم. يف
بُقَشْعريرة!» يُصيبني فإنه األمر؛ هذا تذكَُّر أحب ال «أنا كينيون: قال

العظيمة. نيويورك مدينة ثانيًة أَر لم إن أحزن أال يجب أنني جون، يا تعرف، «هل
بشدة.» تُالئمني لندن إن

ال ُمواطنيها من اثننَي أو واحًدا هناك بأن أُقرُّ رائعة. نيويورك إن أعرف! ال أنا «أوه،
بأمرهما.» كثريًا أهتمُّ

مقدمات: أي دون فجأة، قال التفكري، من دقائَق بضِع بعد ثم «إممم.» ونتوورث: قال
الفتاة؟» تلك غرام يف أقُع كدت أنني جون، يا تعرف، «هل

االتجاه.» هذا يف منجرًفا كنَت أنك «ظننُت
وقد ل، الشالَّ عرب ومجنونًا رسيًعا سقوًطا كان لقد انجراًفا. يكن لم إنه «منجرف!
تلك يف به أشعر كنُت الذي الرعب إن بأعجوبة. منه نجوُت أنني كيف أرى فقط مؤخًرا بدأُت
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شعوٍر أيِّ ن تكوُّ تماًما منَع نيويورك، إىل سُرتَسل كانت الرسالة أن أظن كنت عندما األيام،
— القبيل هذا من شيئًا أو — منها أملُّ ال عابثة فتاٌة أنها وجدت قد كنت لو تجاهها. آخر
واآلن، مشاعري. يف سأفكر كنت لكني بالطبع، كبرية بصدمٍة لشعرُت معي، تعبث كانت

لندن.» إىل َقِدمُت حتى مشاعري يف التفكري يف أبدأ لم أنني هو الغريب اليشء
اآلن.» فيها سأفكر كنت ما مكانك، كنُت لو ونتوورث؛ يا ا، جدٍّ «رائع

تأثريها أن تُوضح بشأنها معك أتحدُث أنني حقيقة إن تحديًدا. ذلك، أنوي ال أنا «ال،
ا.» جدٍّ عميًقا يكن لم

منذ أوضح قد يكن لم إن تنهيدة، أنه ً خَطأ يُعتَقد أن يمكن طويًال نَفًسا ونتوورث أخذ
بروسرت. اآلنسُة الوقت لبعض فيه أوقَعته الذي ك َ الرشَّ من تماًما تحرَّر أنه كيف لحظاٍت

هذا.» إنكاُر يُمكنك ال جون. يا ا، جدٍّ جميلة فتاة إنها ذلك، «رغم
اإلطالق.» عىل فيها التفكري أريد ال ببساطة أنا ذلك. إنكار يف الرغبة لديَّ «ليست

بالطبع، ا. جدٍّ وذكية مبهرة كانت لكنها للرب. حمًدا ذلك، إىل حاجٍة يف لسنا ونحن «ال،
أصبح هذا كل حسنًا، … شخًصا قبُل من قطُّ أقابل لم أنا فعلت. مثلما تعرفها تكن لم أنت
وقد بنا، الخاص امليكا منجم أمر عن يشء بكلِّ أخربتها لقد منه. وانتهينا املايض من

بشأِنه.» للغاية حكيمة نصيحًة أعطتني
بهدوئه. احتفَظ لكنه كينيون، ابتسم

هذا كان لكن أيًضا؛ أخرى مناجم عن تحدثت لقد فيه. تُفكر ما أعرف أنا نعم، «أوه
الصحيح، اليشءَ تفعل أنها ر تتصوَّ كانت إنها التحديد. وجه عىل خطأها وليس خطئي،
نظر وجهة إىل الكايف بالقدر االعتبار بعني ننظر ال أحيانًا أننا أعتقد تعلم، كما النهاية، ويف

اآلَخرين.»
شدَقيه. ِملءَ كينيون ضحك

كنت عندما نظرها بوجهة كثريًا تأبَْه لم أنك أتذكر بالفعل. عنها تُدافع أنك يل «يبدو
حتى فيها تتكلم تكن لم التي األيام تلك السفينة؛ مقدمة يف الحبال من مجموعة عىل تجلس

معي.»
فكري؛ عن تماًما إبعادها يف نجحُت لقد عنها. أدافع ال أنا ال، جون. يا بذلك، «أعرتف

جون؟» يا حالتك، عن ماذا الجهد. بعض بعد
تقصد؟» ماذا «حالتي!

أقصد.» ما جيًدا تعرف «أنت
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الرجل لكن ذلك؟ أنت ستفعل فهل التصنُّع، من القليل عن أتغاىض أنني «أعتقد
الذي الوضع عىل حالتي إن السؤال. هذا مثُل عليه يُطَرح عندما اليشء بعَض عصبيٍّا يُصبح

كوينزتاون.» يف عليه تَركناها
الحني؟» ذلك منذ تَرها «ألم

«ال.»
تفعل؟» «ألن

سأفعل.» ماذا أعرف ال ا حقٍّ «أنا
بك.» واضٌح شخيص اهتماٌم لديها الشابة السيدة هذه إن «جون،

وضٍع ويف األمر من متأكًدا كنت ليتني يا باألحرى، أو هذا، من متأكًدا كنُت ليتني «يا
ا.» جدٍّ فقريٌ أنا الكالم؟ من الفائدة ما لكن … يل يسمح

غنيٍّا.» ستصبح ما فرسعان بنا، الخاص املنجم مرشوُع نجح إن لكن «ال،
كان التي املتكربة االستخفاف نربة نسيان أبًدا أستطيع لن أنا سأربح؟ كم لكن «نعم،
كلما بالُقَشعريرة يصيبني األمر إن جنيه. ألف الخمسني عن معني شخٌص بها يتحدث
إيلَّ بالنسبة أما ا؛ جدٍّ قليلة تبدو كانت إليها بالنسبة جنيه ألف الخمسني إن فيه. فكَّرت

حياتي.» مدى رصاٍع بعد عليه أحصل قد فيشءٌ
أوه! … عليك ذلك، إىل باإلضافة كثريًا؛ يُحبطني هذا ألدَع كنُت ما مكانك، كنُت «لو

آخر.» وقٍت يف هذا عن سنتحدَّث وصلنا. قد نحن ها
وأغلقا ونتوورث، غرفة إىل ألعىل الشابَّان صعد األجرة، عَربة سائق أجرة دفِع بعد

صديقه. بجانب عليه ليجلس كرسيٍّا جون وسحب وراءهما، الباب
املنجم؟» بخصوص فعلت ماذا «واآلن، ونتوورث: قال

معك.» االجتماع هذا بانتظار كنُت لقد اإلطالق. عىل شيئًا أفعل «لم
النوع.» هذا من يشء أي يف مهم عامٌل الوقت إن صاح، «يا

ذلك.» أعتقد «نعم،
النجاح. يف فرصنا من كثريًا يُقلل نُضيعه يوم فكل خيارنا؛ نخَرس إننا ترى، «كما

اقرتاح؟» أيُّ ألديك
إيلَّ تحدَّث لونجوورث السيد أخي ابن إن لك قلت لقد فعله. يف فكَّرت بما «سأُخربك
قد أنه تعتقد كانت أنها وبدا عمه، ابنة إليه قدَّمتني لقد سابق. وقت يف املنجم عن كثريًا

114



عرش الخامس الفصل

كان لونجوورث ألن معك؛ أتشاوَر أن عيلَّ كان الرشكة. بتأسيس االهتمام بعُض لديه يكون
جنيه.» ألف خمسني من بدًال جنيه ألف مائتي املنجم سعر نجعل أن بد ال أننا يرى

طويلة. صافرًة ونتوورث أطلق
سيعود كان إذا كذلك يكون أن ينبغي أنه يرى لكنه للغاية؛ كبريًا مبلًغا يبدو إنه «نعم،
جيدة فرصًة هناك أن إثباُت بإمكاننا كان إذا ألف مائتي جعله يُمكننا باملائة. عرشة بربح

كبرية.» أرباٍح لتحقيق
ذلك؟» بخالف قاله الذي ما معقوًال. يبدو هذا الواقع، «يف

األمر.» يف أُشاورك أن عيلَّ بأن أخربته ألنني بشأنه؛ ذلك من أكثَر يقل لم «إنه
الفرص أفضِل من واحدًة يَُعد السفينة متن عىل معه وجودنا إن تفعل؟ لم «وملاذا
إنهاءُ باإلمكان كان ربما األمر، حقيقة يف معه. للحديث عليها الحصول يُمكننا كان التي

هناك.» بُرمِته معه االتفاق
هناك ألن املوضوع؛ عن إليك التحدُث بإمكاني يكن لم تعرف، كما األمر، واقع يف «أوه،
جالًسا السفينة، من األمامي الجزء يف وقتك أغلب تقيض كنَت وقد حَدثَت، قد ما مشكلًة

خاص.» بوجه ونفسك عام بوجٍه العالم تلعن الحبال من مجموعة عىل
منذ هذا لونجوورث تَر لم أنت إذن، ا، جدٍّ رائع نعم. … بالطبع ذلك، أتذكَّر نعم، «آه،

كذلك؟» أليس الحني، ذلك
أفعل.» لم «نعم،

الصفقة؟» هذه يف العجوز الثريُّ يدخل «ألن
ا.» جدٍّ صغري املبلغ ألن يفعل؛ لن أنه تعتقد كانت ابنتَه أن «بدا

ألف مائتي أو جنيه ألف مائَة السعر جعلنا إذا بنفسه؟ كلِّه باألمر هو يقوم ال «ملاذا
سيقوم كان إذا إليه، بالنسبة الكايف بالقدر كبريًا مبلًغا سيكون هذا املفرتضأن فمن جنيه،

بمفرِده.» باألمر
بهذا الصفقة هذه يف الدخول يف يُفكِّرون أنهم أعتقد ال أنا ترى، كما األمر، واقع «يف
فمن األسهم، بعض لرشاء النيَّة لديهم كانت إذا بالطبع، املضاربة. من كنوٍع إال السعر،
إن جنيه. ألف مائتي إىل جنيه ألف خمسني من السعِر رفع سيقرتحون أنهم املحتمل غري
قه سنُحقِّ الذي الربح حجم بَلغ مهما أنه وزعم الرِّبح. تقسيم عن تحدَّث الشاب لونجوورث
ثالثِة عىل تقسيمه يُمكن ال بحيث ا جدٍّ صغريًا فسيكون ألف، خمسني السعر يكون عندما
مائتي السعر يكون أن اقرتح ولهذا، األمر، هذا يف رشيكي أنك بالطبع أخربته لقد أشخاص.

جنيه.» ألف

115



امرأة ل تَدخُّ

عدمه، من املبلغ هذا عىل لربٍح املنجم تحقيق بمسألة يُبايل يكن لم أنه بدا أنه «أعتقد
كذلك؟» أليس

إذا ما سأل لقد ذلك. يُناقش لم إنه األقل، عىل التحديد؛ وجه عىل ذلك يذكر لم «إنه
عرشٌة قدُره ربًحا سيُحقق أنه أظن بأنني وأخربته ألف، مائتي مبلغ عىل ربًحا سيُحقق كان
سنكون وإننا سعره، هو هذا إن بالطبع قال ثم صحيح؛ نحٍو عىل أُديَر إن هذا باملائة.
واقع يف الحقيقية قيمته تكون عندما جنيه ألف خمسني بسعر للبيع لطرحه للغاية َحْمقى

جنيه.» ألف مائتي األمر
ويُقطِّب املكتب عىل الرصاص بقلمه يطرق وهو دقائق، لبضِع هذا يف ونتوورث فكَّر

جبينه.
كذلك، أليس جنيه، ألف مائتي إىل جنيه ألف خمسني من هائلة، قفزًة تبدو «إنها

جون؟» يا
أمكن إن رائًعا أمًرا سيكون كم لكن االحتيال. من كنوٍع يبدو األمر إن كذلك؛ إنها «بىل،
بنجاح!» الخطة تنفيذ نستطيع عندما املناسب الرِّبَح أدرَّ وإن الواقع، أرض عىل تحقيُقه

تزوير.» أي يف أيًضا، أنت وال طَرًفا، أكون لن أنا «بالطبع،
املنجم أن من متأكًدا أكن لم إذا السعر رفع يف للحظٍة ولو أُفكر لن أنا ال. «بالطبع
التقريب وجه عىل ستُثبت التي األرقام من كبرية مجموعة عىل أعمل كنت لقد ذلك. يستحقُّ
عىل يصل ربًحا سيُحقق بأنه تماًما مقتنٌع وأنا جيبي، يف هنا لديَّ وهي املنجم، سيُِدر كم

«.١٥ أو ١٢ وربما باملائة، ١٠ إىل األقل
األرقاُم؟» ألديك أموالهم. عىل هذه من أفضَل ربٍح نسبَة أحد أيُّ يُريد لن األمر، واقع «يف

هي.» ها «نعم،
أرقاُم أنها لو كما شديدة بدقة وسأفحصها يل، ترتكها أن األفضل من للغاية، «رائٌع
لك فسأوضح كذلك، تكن لم إذا أما صحيحة؛ تكون أن وآُمل بشدة، فيه أشكُّ شخص

فيها.» الخلل مواضَع
أنا باألرقام. متعلقًة كونها من أكثَر بالحقائق متعلقة مسألٌة إنها جورج، يا «لكن،
يُمكن أنه أرى لكنني للغاية، ثمينًا يَُعدُّ الذي املعدن من مصنوٌع بأكمله الجبل أن أعتقد

ا.» جدٍّ معقوًال تقديًرا يل يبدو الذي األمر وهو فقط، فيه املوجودِة املادة ثُمن استخراُج
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بالقدر مهمًة املادة تكون قد املهم. السؤال هو ذلك عليها؟ الطلِب مدى ما لكن «نعم،
يحتاج ما أضعاف عَرشُة لدينا لو أننا أقصد، محدود؛ طلٌب عليها يوجد كان لو لكن الكايف،

لها.» قيمة ال نسبيٍّا تكون األخرى التسعة األجزاء فإن العالم، إليه
صحيح.» «هذا

املادة؟» هذه تستخدم التي العالم يف املوجودة املنشآت عدد تعرف «هل
املتحدة.» الواليات يف وأيًضا إنجلرتا، يف منها العديد «هناك
املتحدة؟» الواليات يف عليها املفروضة يبة الرضَّ عن «وماذا

أعرفه.» ال ما هذا «آه،
أنا وسأُحاول استخداماِتها؛ هنا تكتب أن إال عليك ما هذا. نعرف أن يجب «حسنًا،
التي الكميات عن وأيًضا إليها، تحتاج التي املصانع عن املعلومات بعض عىل الحصوَل
كي واألرقام الحقائق تلك كل عىل الحصوُل علينا سيكون الواحد. العام يف إليها تحتاج
التي أفهم، حْسبما املهمة، النقطة ألن باالستثمار؛ سيقومون الذين األشخاص أمام نضَعها

األخرى.» املادة وإنما امليكا، مادَة ليست سنُربزها
صحيح.» «هذا

معلوماتك. استكماَل وسأُحاول األمر، عن بالفعل تعرفه ما يل اترك إذن، ا، جدٍّ «رائٌع
واآلن، شخص. أي إىل بها الذَّهاب بإمكاننا يكون أن قبل نستكملها، أن علينا الحقيقة، يف
أن تجد وقد — والشاب العجوز لونجوورث من كلٍّ — لونجوورث آل بزيارة أنصحك
«كالوريك». سفينة متن عىل معهما الحديث عن تماًما مختلٌف لندن يف معهما الحديث

اليوم.» املديرين اجتماع يف لونجوورث وجود عدم سبب عن أتساءل باملناسبة،
غيابه.» الحظُت لقد أعرف. «ال

هناك تكون قد ثَم ومن األخرى، املناجم يف االستثمار عدم قرَّر أنه ا جدٍّ املحتمل «من
ُعنوانه؟» تعرف هل منجمنا. يف الستثماره إمكانيٌة

معي.» إنه «نعم،
األثناء، تلك ويف الفور. عىل هناك إىل وذهبُت أجرٍة عَربة لركبُت مكانك، كنُت لو «إذن،
سهًال، أمًرا يكون لن وهذا اإلمكان. قدر واستكماَلها جيد، نحٍو عىل أرقامك ترتيَب سأُحاول
— فيها لالستثمار الناس عىل املعروضة املنشآت من للغاية كبري عدٌد اآلن يوجد جون. يا
إذا لذا، العالم؛ يف األرباح لتحقيق وسيلة أفضُل أنه يبدو منها وكلٌّ — بها زاخرٌة الصحف
صعبًة مهمتُنا فستكون ، معنيَّ مستثمٌر معنا يكون أن دون للبيع املنجَم هذا سنطرُح كنا

للغاية.»

117



امرأة ل تَدخُّ

جنيه؟» ألف مائتي حتى السعر لرفع استعداٍد عىل أنت «إذن،
بعد أفضل نحٍو عىل تحديُده يُمكننا ما هذا ذلك. يستحقُّ أنه ترى كنت إذا «نعم،

أوًال.» حقائقنا من متأكِّدين نكون أن بنا حريٌّ مًعا. لألرقام فحِصنا
لونجوورث.» السيد ملقابلة سأذهب وداًعا؛ ا. جدٍّ «رائع
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أن أراد للتفكري. الوقت بعُض له ر يتوفَّ حتى مىش لقد أجرة. عربة كينيون جون يستقلَّ لم
عليه مقبٌل هو الذي اللقاء يف تفكَّر فقد لذا، لونجوورث؛ للسيد سيقوله ما ذهنه يف يُرتب

للندن. املزدحمة الشوارع عرب يميش كان بينما
إىل وصل عندما ُمْرٍض نحٍو عىل ذهنه يف األمور ترتيب من بعُد انتهى قد يكن لم

لونجوورث. السيد رشكة ملقرِّ املؤدي الباب
معي قطُّ يتحدث لم لونجوورث السيد النهاية، «يف هناك: وقف بينما نفسه، يف قال
إن باألمر. سيهتمُّ أنه املحتمل غري من ابنته، تعتقُده ما خالل ومن امليكا؛ منجم بشأن

بشأنه.» معي تحدَث من هو الشابَّ لونجوورث
خائًفا كان لكنه يزوره، أن يجب الذي الشخص هو الشابَّ لونجوورث بأن شعر لقد
عىل لونجوورث ويليام شخصية من رآه الذي القليل الجانب إن لقائه. من اليشء بعض
أخرب لم ليتني يا نفسه: يف وقال جيًدا، انطباًعا عنه ن يُكوِّ يجَعْله لم «كالوريك» سفينة متن
أال قرَّر لكنه لونجوورث. آل جانب من استثماٌر هناك يكون أن ع املتوقَّ من بأنه ونتوورث
أكربَ املبنى ووجد االستقبال. منطقة إىل وصل حتى الدَرج َصِعد لذا، اللقاء؛ من يتهرب
يف بشدٍة منهمكون ُكثْر موظَّفون العديدة املكاتب عىل هناك وكان ع. يتوقَّ كان مما بكثري

قولُه. عليه ملا ليستمع رجٌل وقام االستعالمات، مكان من اقرتب عملهم.
موجود؟» لونجوورث السيد «هل

لونجوورث؟» جون السيد أم الشاب السيد تُريد؛ منهما أيٍّا سيدي. يا «نعم،
الرشكة.» رئيس مقابلة يف «أرغب

معه؟» ميعاٌد لديك هل «آه!
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فقد مشغوًال، يكن لم وإن إليه، البطاقة هذه أخذَت إذا ربما لكن لدي؛ ليس «ال،
يُقابلني.»

سيدي.» يا دائًما، ا جدٍّ مشغول «إنه
متن عىل قابلتُه أنني فأخربه االسم، يتذكَّر ولم تصادف وإن إليه؛ البطاقة ُخذ «حسنًا،

«كالوريك».» سفينة
يزال ال الذي األمر يف يُفكر كينيون تارًكا املوظف، اختفاء ومع سيدي.» يا «حسنًا،
وبينما بمقابلته. له ُسِمح إن لونجوورث للسيد يقوله أن عليه يجب بما واملتعلق يُحَسم لم
وصمت، بانشغاٍل يعملون كانوا الذين الرجال مجموعُة وحوله منتظًرا، هناك يقف كان
ولذا، يراه؛ لن لونجوورث السيد أن رأى املكان، يسود الذي العام األهمية جوِّ ظل ويف

سيدي؟» يا اتبعتَني «هالَّ وقال: البطاقة دون املوظف عاد عندما بشدٍة اندهش
عىل برفٍق األخريُ طرق املتأرِجحة، األبواب من زوَجني عرب واملوظف هو مرَّ أن بعد

فتَحه. ثم مغَلق، باب
كينيون جون تارًكا وراءه، الباَب أغلق ثم سيدي.» يا كينيون، «السيد باحرتام: وقال
من بالقرب مكتبنَي وجود مع اليشء، بعَض أنيق نحٍو عىل مفروشة كبرية غرفة يف واقًفا
كان كاتبة. آلة عىل للكتابة واملكتوم املستمرُّ النقر داخلية غرفة من يأتي وكان النافذة.
كينيون. وجود عن أُعلن عندما ينظر لم الذي الشاب، لونجوورث املكتبني أحد عىل يجلس

وُود. برتحيب يده ومدَّ فقام العجوز، عمه أما
إن ثانيًة. للقائك للغاية سعيٌد «أنا أضاف: ثم كينيون؟» سيد يا حالك، «كيف قال:
تبدو إنك عليك. كبريًا أثًرا يرتك لم أنه يبدو السفينة تلك متن عىل الوضُع سبَّبه الذي الرعب

حال.» أحسن يف
لندن.» إىل ثانيًة للعودة للغاية مرسوٌر أنا «نعم؛ جون: قال

ظننَّا مما بكثري أخطَر األمر كان لقد باملناسبة، العودة. نودُّ كنا جميًعا أننا أعتقد «آه،
«كالوريك».» سفينة متن عىل حينها
الصحف.» من علمُت «هكذا

األمر.» من بشدٍة انزعَج أنه بدا صديقك؟ حال «كيف
أمر؟» أيِّ من «انزعج اندهاش: يف جون سأل

وضعنا.» بشأِن شديد بجَزٍع يشعر كان أنه األحداث، وقوع وقت يف يل، بدا الواقع، «يف
هذا يكن لم لكن وقتها، يف الحزن ببعض يشعر كان إنه نعم، اآلن. تذكرُت نعم، «أوه،

خري.» عىل انتهى الحظ، ولحسن تماًما، مختلًفا أمًرا كان لقد الحادث. بسبب
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للمديرين؟» تقريرك قدمَت هل باملناسبة، هذا. لسماع سعيٌد «أنا
اليوم.» معهم اجتماٍع يف كنا لقد «نعم؛

بمناجم عالقة أيُّ يل تكون أال قررُت لقد الحقيقة، يف هناك. إىل الذَّهاَب أستِطع لم «آه،
األمر؟» هذا يف اإلدارة مجلس اتخذه الذي القرار تعرف هل تلك. أوتاوا

لديهم كان لكن ذلك، قبل تسلَّموه لقد الحقيقة، يف فقط؛ تقريَرنا تسلَّموا لقد «ال؛
أثار نحٍو عىل يبدو ما عىل عنها أجبنا والتي طرحها، يودُّون كانوا التي األسئلة بعُض

إعجابهم.»
كذلك؟» أليس الرئاسة، كريسَّ شَغل قد ماكينا روبس السري أن أعتقد هناك؟ كان «َمن

كذلك.» كان سيدي، «بىل،
معنى تعرف هل تَجاِرب؛ فأِر بمنزلِة أنه فيه رأيي األمر، واقع يف ظني. صَدق «آه،
كانوا هل املهم، حال. أي عىل املرشوع، هذا يف املشاركة بعدم قراٍر إىل توصلُت لقد هذا؟

تقريركما؟» عن راضنَي
مثِنينَي منهم اثنان أو واحٌد وتحدث لنا، الشكر هوا وجَّ لقد كذلك. كانوا أنهم «بدا

جهد.» من به قمنا ما عىل بشدٍة
كذلك؟» أليس كينيون، السيد تعرف أنت ويليام، باملناسبة، هذا. لسماع سعيٌد «أنا
كينيون. السيَد متجاوًزا منشغلة، بطريقة حوله فيما بعينيه الشابُّ الرجل جال

مكاٍن يف سمعه قد اسٍم تذكر يُحاول كان لو كما كينيون.» «كينيون، نفسه: يف وقال
«… ال الحقيقة يف «أنا أضاف: ثم قبل. من ما

سفينة متن عىل معنا كان الذي كينيون السيد تتذكر أال ال! «ال، العجوز: الرجل قال
«كالوريك»؟»

للحظة. نسيتُك لقد كينيون؟ سيد حالك، كيف بالتأكيد. أوه، … بالتأكيد بىل، «أوه،
بعد حال أحسِن يف تكون أن أرجو ما. مكاٍن يف السيتي حي يف قابلتك قد أنني ظننُت
باتجاه ونظر مكانها يف العدسة األحادية نظارته الشابُّ لونجوورث السيد وثبَّت رحلتك.»

كينيون.
لك.» شكًرا حال، خري يف «أنا

كذلك؟» أليس اآلن، انتهى قد سينديكيت لندن رشكة مع عملك أن أرى ذلك. «أرى
منه.» انتهينا لقد «بىل،

آخر؟» عمل أيُّ لديك هل اآلن؟ تفعل وماذا «آه،
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بشأنه.» مقابلتك أردُت ما هذا األمر، واقع «يف
ا؟» «حقٍّ

أوتاوا، نهر من بالقرب امليكا مناجم أحد عن قليًال تحدثنا أننا تتذكر ربما … أنا «نعم؛
كذلك؟» أليس

أعتقد، ما عىل السفينة، متن عىل هذا كان … الرحلة كانت ترى، كما نعم. أهلل، «يا
كذلك؟» أليس

ل حوَّ بجواره. كريسٍّ عىل وجلس الشابِّ الرجل مكتب إىل وذهب «بىل.» جون: قال
مًعا. يتحدثان الشابَّني وترك به، الخاصة األوراق إىل نظره العجوز الرجل

السفينة سطح عىل يوم ذات أجريناه الذي الحديث تتذكر ال إنك تقول أن تقصد «هل
للميكا؟» منجٍم بشأن

وجه عىل بإمكانه يكن لم أنه لو كما متحرية، بنظرٍة الشابُّ لونجوورث إليه نظر
بشأنه. يتحدث كان ما معرفُة التحديد

لفحص سينديكيت لندن رشكة ِقبل من أُرِسلَت قد بأنك أخربتَني أنك «أتذكر قال: ثم
بشأنها.» قيل قد شيئًا أن أتذكر ال لكنني املناجم؛ بعض

رشاءٍ خيار عقُد لديَّ آخر، منجٍم بشأن كان لقد اإلطالق؛ عىل بشأنها يكن لم «إنه
السعر أن الوقت ذلك يف تعتقد كنت أنك بدا إليك. َمتني قدَّ قد عمك ابنة أن تتذكر ربما فيه.

للغاية.» قليٌل املنجم به سنطرح الذي
كم أتذكر، دعني هذا. ذَكرَت عندما هذا، عن شيئًا اآلن تذكرُت لقد نعم! إلهي، «يا

كذلك؟» يكن ألم مليون، سعره؟ كان
أخذه الذي املنحى اإلطالق عىل يُعجبه يكن ولم ال.» «ال، جبينه: مقطبًا كينيون، قال

املبلغ.» هذا من قريٍب يشء أي أو مليونًا، ليس «ال، وأضاف: الحوار.
أن ترى أال يستحق؛ ال يشء يف نعمل ما نادًرا وأنا عمي ترى، كما لهذا. آسف أنا «آه،

به؟» االهتمام عناءَ يستحقَّ لن مليون عن سعره يقلُّ يشء أيَّ
القليل قضاء تستحقُّ مليون عن سعرها يَِقل التي األشياء أن يل يبدو هذا؛ أرى ال «أنا

ذلك.» تستحق أنها أرى األقل، عىل فيها؛ الوقت من
الضخمة.» باألعمال إال كثريًا يهتمُّ ال عمي ترى، كما لكن، ا؛ جدٍّ صحيًحا يكون قد «هذا
بدا اإلطالق. عىل األمر هذا يف ِذكُره يأِت لم ك عمُّ لونجوورث، سيد يا تتذكر، كنَت «إذا
قلُت عندما أخربتَني، لقد به. االهتمام بعُض لديك يكون قد أنك تعتقد كانت عمك ابنَة أن
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للغاية؛ صغريٌ املبلغ بأن جنيه، ألف خمسون هو به للبيع املنجم سنطرح الذي السعر إن
أشخاص.» ثالثة عىل تقسيُمه يصعب بحيث للغاية قليًال ربٍح هامَش سيرتك األقل، عىل

الشأن.» هذا يف تماًما حقٍّ عىل كنت أنني أعتقد الواقع، «يف
جنيه.» ألف مائتَي إىل املبلغ رفعنا إن معنا األمر يف ستُشارك إنك أيًضا «وقلَت

هذا؟» قلُت «هل
األمر، عن إليه أتحدث سوف إنني قلُت لقد رأيرشيكي. عىل حينها األمر َف توقَّ «نعم.
بالنسبة املستحيل من جعلت التي األحداث بعُض وقَعت لكن كذلك. أنا سأوافق وافق، وإن
مكتبه، يف اليوم إليه تحدثُت لكنني السفينة؛ متن عىل معه األمر تفاصيل يف أخوض أن إيلَّ
التي األرقاُم تُثِبُت أن برشط جنيه، ألف بمائتي للبيع املنجم لعرض االستعداد أتمِّ عىل وهو

املبلغ.» هذا عىل معقوًال ربًحا سيُِدر املنجم أن إياه أعطيتُها
كان إذا جنيه ألف خمسني بسعر للبيع املنجم عرُض املحزن من أنه يل يبدو «حسنًا،

ذلك؟» تعتقد أال جنيه. ألف مائتي ا حقٍّ يستحقُّ
سيفحص ونتوورث إن أقول أن أود الشأن. بهذا لرؤيتك جئُت لذا، ذلك؛ أعتقد «بىل،
ٌ خطأ هناك يكن لم وإن خطأ. أيُّ بها كان إن ويرى له، أعطيتُها التي األرقاَم بعنايٍة
للغاية ممتنٍّا فسأكون جنيه، ألف مائتي إىل رفعه يمكن املنجم سعر أن وجدنا وإن بها،
أن هذا يعني معك. بالتساوي يشء كلَّ وسنتقاسم األمر، هذا يف مساعدِتك عىل للحصول

الثلث.» سيأخذ منا كالٍّ
للمنجم.» ثمنًا ستدفع كم سألتك عنه. تُِجب لم سؤاًال سألتك جيًدا، أتذكر كنُت «إن

بأكملها محادثٍة نسياُن يُمكنها التي الذاكرة من الغريب النوع هذا من اندهشكينيون
منها. صغرية تفصيلًة دقيٍق نحٍو عىل تتذكَّر ذلك ومع

قائًال: ردَّ ذلك، ومع
تعرف أن ك حقِّ من أن أُدرك إلينا. ستنضمُّ إنك تقل لم الوقت ذلك يف أنت «بالطبع،
أن يل ويجوز رشيكنا. ستُصبح كنَت إذا للمنجم ثمنًا سندفعه الذي املبلَغ التحديد وجه عىل
إذا وبالطبع، معني، بسعٍر عليه رشاءٍ خياِر عقد فقط لدينا لكن بعد، ندفعه لم إننا أقول
واآلن، بيننا. اقتسامه نستطيع كبري مبلٍغ عىل فسنحصل جنيه، ألف بمائتي بيُعه أمَكننا
فسأخربك املرشوع، هذا إلنجاح ُوسعك يف ما كل وتفعُل إلينا ستنضمُّ أنك تعتقد كنَت إذا

امليكا.» بمنجم الخاصِّ لعقدنا املالية بالتفاصيل
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مسألٌة الحقيقة يف إنها إليكما. سأنضمُّ إنني بعد أقل لم أنا ترى، كما الواقع، «يف
لندن، سوق يف للبيع املنجم هذا عرض يف صعوبة أيُّ توجد أال املفرتض من ا. جدٍّ بسيطة
الذي املبلَغ الدقة وجه عىل أعرف أن يجب ذلك، ومع يستحق. األمُر يكن لم إذا عدا فيما

األمر.» يف ُقدًما أمِيضَ أن قبل للمنجم ثمنًا ستدفعانه
أنك أتوقع ألنني وفقط بيننا، ا ِرسٍّ هذا تجعل أن عىل — أخربك دعني إذن، ا، جدٍّ «رائٌع
جنيه.» ألف عرشون هو املنجم لرشاء علينا املعروض املبلغ بأن — معنا رشيًكا ستُصبح

ألعىل. نظارته لونجوورث رفع
له.» ثمنًا طلبوه ما كلُّ هو هذا كان إذا كثريًا املنجم يستحقَّ أن يمكن «ال

ال إنهم بقيمته. عالقة أيُّ األمر واقع يف له ليس للمنجم ثمنًا يطلبونه الذي «السعر
كلَّ منه يستخرجون بحيث اآلن، حتى األمثل، النحو عىل يستغلُّونه ال إنهم قيمتَه. يُدركون
أهمُّ يُلقونها التي املادة فإن أخربتُك، وكما امليكا، يستخرجون إنهم فيه. موجود هو ما
نحٍو عىل املنجم هذا استُِغلَّ إذا املنجم. من استخراجها يُمكنهم التي امليكا كلِّ من بكثري
جنيه، ألف الخمسني عىل جيد ربٍح جانِب إىل هذا التكاليف، كلَّ ستدفع امليكا فإن صحيح،
املائتي حتى أو جنيه، ألف والخمسني املائة عىل كبريًا ربًحا ستُِدر األخرى املادة أن حنِي يف

جنيه.» ألف
لبعضالوقت؟» تبقى بحيث املادَّة تلك من يكفي ما هناك أنَّ متأكٌد أنت وهل «فهمت.

منها.» بالكامل جبٌل هناك هذا. من متأكِّد أنا «أوه،
املنجم؟» جانب إىل الجبل هذا عىل حصلتُما «وهل

رشاء يف صعوبة أيُّ هناك تكون لن أنه وأعتقد منه، ان فدَّ ثالثمائة عىل «حصلنا
الباقي.»

رشكتك. تأسيِس يف تنجح أن لك وأتمنى جيدة، مضاربًة ستكون هذه أن يبدو «حسنًا،
للبيع؟» املنجم طرِح أجل من إلنفاقه استعداٍد عىل أنت املال من كم

حصلُت الذي الرشاء خياِر عقُد هو معي ما اإلطالق. عىل مال أيُّ فعليٍّا معي «ليس
املنجم.» عىل عليه

االستشارات الصحفوتكلفَة يف اإلعالن ومقابَل املبدئية الرسوم كلَّ كيفستدفع «إذن،
بالطبع أنت أيرشكة. تأسيِس تكلفة من ا جدٍّ كبريًا جانبًا ستُمثِّل النفقات تلك إن هذا؟ وكل

هذا.» تعرف
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وتأسيس بهذا يقومون ثالثٍة أو شخصني جعُل يُمكننا ربما أننا أعتقد الواقع، «يف
رضورية تَُعد التي الكبرية النفقات تلك من أيٍّ دفُع علينا يكون أن دون بهدوء، رشكتنا

الرشكات.» بعض لتأسيس
بكثري. وعيًا أكثَر ستُصبح قليًال، أطوَل ٍة ملدَّ املجال هذا يف تعمل عندما العزيز، «سيدي
أن أعرف ال أنا يحدث. أن يمكن هذا أن أعتقُد ال أنا األقل، عىل هذا؛ يحدث أن يمكن ال
س تُؤسَّ ال الرشكات بكثري. مني أمهُر فأنت به، القيام استطعَت وإن حدوثُه، باإلمكان هذا
النوع هذا يسري كيف عن فكرة أيُّ لديك ليس أنك يبدو بلندن. السيتي حي يف مقابٍل بدون
معك؛ األمر هذا يف املشاركُة يُمكنني أنني أعتقُد ال أنا برصاحة أُخربك دعني األمور. من

إنجاُزها.» عيلَّ كثرية أخرى مشاغُل فلديَّ
كان بينما بالهزيمة حزين شعوٌر تملََّكه فقد هذا، ع توقَّ كينيون أن من الرغم عىل

تفكري: بدون قال ثم الكلمات. هذه بهدوءٍ الشابُّ الرجل يقول
لم املنجم عن دقيقة أسئلًة سألتَني فلماذا إلينا، االنضمام يف النية لديك تكن لم «إذا

باألمر؟» ا مهتمٍّ تكوَن لن أنك اعتقدُت إذا عنها ألُجيَب أكن
من األسئلة تلك عىل للردِّ الحرية كامُل لديك كان العزيز، «سيدي بربود: اآلَخُر رد
كنت إذا نفَسك إال أحًدا تلوم يجب وال عليها، تردَّ أن اخرتَت ولقد اختيارك. بحَسب عدمه،
ما كلَّ وسأنىس اإلطالق، عىل يَْعنيني ال حقيقًة األمر إن عليها. رددَت أنك باألسف تشعر

األكثر.» عىل اثنني أو يوم غضوِن يف قلتَه
تحتفظ أن البداية يف منك طلبُت أنني ِسوى ألقوله املزيُد لديَّ ليس للغاية؛ «رائع

لك.» سأقوله ما ية برسِّ
به.» أحًدا أُخرب لن أنا بالطبع. «أوه،

طيبًا.» يوًما لك أتمنى «إذن،
قال: ثم العجوز، للرجل والتفت

لونجوورث.» سيد يا يومك، «طاب
صافح ثم يقرؤها، كان التي الورقة من شارد نحٍو عىل عينيه العجوز الرجل رفع

بحرارة. كينيون
فسيُسعدني عليه، تعمل أمر أي يف ملساعدتك يشء أيِّ فعُل بإمكاني كان «إن وقال:

كينيون.» سيد يا يومك، طاب ناجًحا. أراك أن أتمنى به. أقوم أن بشدٍة
لونجوورث.» سيد يا يومك، «طاب
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الشارع يف بقليٍل هذا وبعد االستقبال منطقة يف ثانيًة نفَسه ووجد الشابُّ الرجل خرج
تأسيس نحَو خطواته أُوىل باءت لقد باإلحباط. شديد شعوٌر عليه يسيطر وكان املزدحم،
ُعمدة مقرَّ هاوس، مانشن متجاوًزا سار هذا، يف يُفكر كان وبينما ذريع؛ بفشٍل رشكته

تشيبسايد. شارع يف ودخل لندن،
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رفض بسبب شديد بإحباٍط يشعر وهو تشيبسايد شارع بطول كينيون جون سار
لكنه النسيان. يتصنَّع كان الشابَّ الرجل أن بالطبع يُدِرك كان لعرضه. لونجوورث
ونتوورث إىل الذَّهاب من وبدًال يشء، عن يُسِفر لم اللقاء ألنَّ شديد بأسٍف شعر ذلك مع
بخيبة الشعور من ليتخلَّص قليًال يسري أن األفضل من أنه ظن معه، حدث بما وإخباره
وعندما رجل؛ فجأًة منه دنا عندما اليشء بعَض فزع وقد عليه. يسيطر كان الذي األمل
َعِقبَيه إىل يصل طويًال معطًفا يرتدي أمامه، واقًفا طويًال خادًما رأى إليه، ناِظَريه رفع

داكن. رماديٍّ قماش من مصنوًعا
معك.» الحديث تودُّ لونجوورث اآلنسة لكن سيدي، يا عذًرا، «أستميحك الخادم: قال

هي؟» أين لونجوورث! «اآلنسة باندهاش: كينيون رد
سيدي.» يا عَربتِها، يف هناك «إنها

أن لريى حريٍة يف حوله كينيون جون ونظر الرصيف، بجانب واقفًة العربة كانت
العربة يف ُقبالتَها تجلس وكانت بابتهاج. الخادم وإىل إليه تنظر كانت لونجوورث اآلنسة
بعَض مماثٍل نحٍو عىل يرتدي وَوقور، رزيٌن عربٍة سائُق هناك كان بينما عجوز، سيدٌة
قبعته كينيون جون خلع املقدمة. يف جالس تمثاٌل وكأنه مكانه، يف يجلس للخادم، اليشء

السفينة. متن عىل له يوم آخِر منذ يَرها لم التي الشابة، السيدة من اقرتب عندما
العربة: بجوار الواقف الشابِّ للرجل يدها تمدُّ وهي بابتهاج، لونجوورث إديث قالت
أن وأخىش إليك، أتحدث أن أريد العربة؟ إىل دخلَت هالَّ كينيون؟ سيد يا حالك، «كيف

تشيبسايد.» مثل مزدحم شارٍع بسدِّ لنا تسمح لن الرشطة
يقول ماذا جون يعرف لم بينما العربة باَب النشيط الخادُم فتح هذا، قالت عندما

هناك. مقعَده وأخذ العربة إىل ودخل
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كينيون: إىل ملتفتًة أردَفت، ثم هولربن.» إىل بنا «انطِلق للسائق: الشابة السيدة قالت
أُنِزلك؟» أين أعرف أن يُمِكنَني حتى تقصده، الذي باملكان تخربني «هال

أشبع لم أنني أخىش محدَّد. مكان إىل ذاهٌب أنني أعتقد ال أنا الحقيقة، «يف جون: قال
شوارعها.» يف األحيان بعض يف وجهي عىل أهيم لذا، لندن؛ إىل ثانيًة العودة متعة من بعد
كنت أنك اعتقدُت مرة. ألول عليك ناظراي وقع عندما السعادُة عليك تَبُد لم «حسنًا،
معي تركب أن منك أطلب أن عىل الكايف بالقدِر شجعني ما وهذا بشدة، مكتئبًا تبدو
الفضول وبدافع امليكا»، منجم بشأن ما َخْطٌب «هناك لنفيس: قلُت لقد إيلَّ. وتتحدَث

أخربني.» هيا واآلن، عنه. يشء كلَّ أعرف أن أردُت النسائي،
األرقام اليوم يفحص ونتوورث إن بدأنا. بالكاد إننا به. ألُخِربَك ا جدٍّ القليل ا حقٍّ «هناك
األشخاص بعض لقاءِ طريق عن الخطوات أوىل اتِّخاذَ أحاول كنت وقد إياه، أعطيتُها التي

املنجم.» بأمر ني مهتمِّ يكونون قد أنهم أعتقد الذين
كذلك؟» كانوا «وهل
كذلك.» يكونوا لم «ال،

بشدة.» ا مغتمٍّ تبدو كنَت أنك يف السبَب هو هذا كان «إذن،
كذلك.» األمر أن «أعتقد

تظنُّ شخص أوِل مع لقاء بعد باإلحباط أُِصبَت قد كنَت إذا كينيون، سيد يا «حسنًا،
العمَل األشخاِص من أكثُر أو ُدَزينٌة ترفض عندما ستفعل فماذا باملنجم، ا مهتمٍّ سيكون أنه

معك؟»
يف للبيع املنجم هذا لطرح املناسب الشخَص لسُت أنني أخىش أعرف. ال بالتأكيد «أنا
عندما ف أترصَّ كيف أعرف أستاذًا. نفيس وأظن تَرين، كما تلميذ، الواقع يف أنا لندن. سوق
أشعر الناس، وسط أكون عندما لكن الحضارة، من أمياٍل بُعد عىل املناجم، أحِد يف أكون
بربوٍد وينىس اليوم، بيشءٍ شخٌص يُخربني وعندما أفهُمهم. ال أنا شديدة. بحريٍة ما حدٍّ إىل

يُربكني.» األمر واقع يف … هذا أن أعرتف بشأنه، يشء كلَّ التايل اليوم يف
الوضع؟» هو هذا هل باألمس. لك قاله ما نيس اليوم قابلتَه الذي الرجل «إذن،

الوضع.» هو جزئيٍّا هذا «نعم؛
أو اثنان أو شخٌص يقوله ما عىل يعتمد لن مرشوعك نجاُح كينيون، سيد يا «لكن،

كذلك؟» أليس ثالثة،
عليهم.» يعتمد أنه أعتقد ال أنا «بىل؛
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ليتَني قاله. ما نيس قد األشخاص أحَد ألن باإلحباط أشعر فلن مكانك، كنُت لو «إذن،
نفسه.» من بالخجل يشعر سأجعله حينَها كنت أنني وأعتقد الرجل، هذا أعرف كنُت

. يردَّ لم لكنه هذا، قالت عندما خجًال كينيون تورَّد
لذا، لونجوورث؛ اآلنسة له وأومأَت هولربن، إىل وصل عندما حوله العربة سائق نظر

أكسفورد. شارع يف يتوقف أن دون انطَلق
فيه. تنجح وأنت رؤيتك وأتمنى بَمنجِمك، بشدة مهتمٌة أنا كينيون، سيد يا «واآلن،
يُمكنني كيف وتُخربني معي رصيًحا تكوُن ليتك باألحرى، أو ُمساعدتك، بإمكاني ليت
أكون قد أنني وأعتقد التعامل، يف وطُرِقهم السيتي حيِّ رجال عن الكثري أعرف مساعدتُك.
املشورة.» مني وطلبَت تواضعَت إن األقل، عىل لك؛ املفيدة النصائح بعض تقديم عىل قادرًة

كينيون. ابتسم
السفينة، متن عىل قلِت كما بالطبع، لونجوورث. آنسة يا اآلن، مني تسخرين «إنك

ا.» جدٍّ بسيطة مسألة مجرُد إنها
ذلك؟» قلُت متى اليشء. هذا مثَل أبًدا أقل لم «أنا
بسيطة.» مسألٌة جنيه ألف خمسني إن قلِت «لقد

أتذكَّر هذا. نسيُت لقد لك؛ قاله ما نيس الذي رجلك مثُل أنا حسنًا، هذا؟ قلُت «هل
هذا يكن ألم ألبي. مناسبًا يكون أن يمكن ال بحيث ا جدٍّ صغريًا املبلغ كون عن شيئًا قويل

قلتُه؟» ما هو
يف جنيه ألف خمسني أن تظنني أنِك أعتقد هذا جعَلني لقد هذا. كان أنه أعتقد «بىل،

تافه.» مبلٌغ األمر واقع
لونجوورث. إديث ضحَكت

الذي رجِلك نسيان من أتعجب ال أنا بها! تتمتع التي تلك فظيعة ذاكرٍة من لها «يا
أمس؟» وليس سابق وقٍت يف له قلتَه ما قلَت أنك متأكد أنت هل السيتي. حي من

سابق.» وقت يف هذا حدث لقد «نعم؛
وليس الفظيعة، ذاكرتِك عىل بالالئمة تُلِقَي أن يجب أنك أخىش لذا، ذلك؛ ظننُت «آه،

نسيانه.»
رأيه، تغيري يف الحق كامل له إنساٍن كل اإلطالق. عىل بالالئمة عليه أُلقي ال أنا «أوه،

هذا.» يفعل أن أراد إن
االمتياز.» هذا لديها التي هي فقط املرأة أن «ظننُت
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قليًال.» محبًطا يكون قد األحيان بعض يف لكنه للجميع، قيٍد بال أمنحه أنا «ال؛
رجٍل من أكثَر مكروًها يكون أن يمكن أحد ال أن أعتقد الواقع، يف ذلك؛ َفهُم «يمكنني
واآلن، هذا. عىل يعتمد بالتحديد يشءٌ هناك كان إن وخاصًة باألمس، به وعد ما اليوم ينىس
يستطيع أبي؟ أو عمي ابن مع املنجم عن وتتحدث األيام أحد مساء يف منزلنا إىل تأتي ال ملاذا
يف مساعدتَك يستطيع عمي ابن أن وأعتقد الشأن، هذا يف ا جدٍّ قيِّمة نصائَح يُعطيَك أن أبي
ِكَليهما ألن مكتبهما؛ يف وليس هناك إليهما تتحدث أن األفضل ومن املرشوع. هذا إنجاح
الوقت إعطاءَك يستطيعان ال قد أنهما أخىش بحيث النهار أثناء بشدٍة مشغوَلني يكونان

األمر.» ملناقشة الكايفَ
الرفض. عن تعبريًا رأسه كينيون جون هز

له تكون بأن يهتمُّ عمك ابن أن أعتقد ال أنا نفًعا. يُجِدَي لن هذا أن «أخىش قال: ثم
باملنجم.» عالقة أيُّ

السفينة؟» متن عىل األمر معك يُناقش ألم هذا؟ تقول يجعلك الذي «ما
األمر واقع يف أعتقد ال أنا … أن أظن لكنني هناك، األمر عن قليًال تحدثنا لقد «بىل؛

فيه.» قدًما بامليضِّ سيهتمُّ أنه
«نيس الذي الرجل هو عمي «ابن أردَفت: ثم فهمت.» «آه، لونجوورث: إديث قالت

باألمس».» قاله ما اليوَم
يُمكنني وال «نعم»، أقول أن أريد ال أنا لونجوورث؟ آنسة يا أقول، أن عيلَّ يجب «ماذا

«ال».» وأقول أكذب أن
ال هو لذا، األمر. كان كيف التحديد وجه عىل أعرف أنا شيئًا. تقول أن يجب ال «أنت

لذلك؟» أعطاه الذي السبب ما املرشوع. يف إليك ينضمَّ أن يريد
عَرف إن شديد بأسٍف سأشعر كذلك؟ أليس األمر، عن له يشء أيَّ تقويل لن «أنِت

معه.» لقائي عن شخص أي مع تحدثُت أنني
اإلطالق.» عىل يشء أيَّ له أقول لن أنا ال؛ بالتأكيد «أوه،

أقول أن يجب لكنني رأيه. غريَّ قد أنه ببساطٍة بدا لقد محدًدا؛ سببًا يُعِط لم «إنه
السفينة.» متن عىل معه األمر ناقشُت عندما بشدة متحمًسا كان أنه عليه يَبُد لم إنه اآلتي:
هل لونجوورث. آل ُسمعة عىل الحفاُظ اآلن عاتقي عىل يقع كينيون، سيد يا «حسنًا،
السيد وصديقك أنت أقصد، امليكا؛ منجم من سيعود الذي الربح كلِّ عىل الحصول تريد

ونتوورث؟»
الربح»؟» «كل ب تقصدين «ماذا
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شخص؟» أي مع الرِّبح مشاركة أتريد … أقصد «حسنًا،
الرشكة.» تأسيس يف مساعدتُنا بإمكانه الشخص هذا كان إذا «بالتأكيد،

رشيًكا؟» عمي ابن من ستتخذ كنَت األساس هذا أَعىل للغاية؛ «رائٌع
«نعم.»

باألمر. يهتمُّ ال هو كان إن املنجم من سيعود الذي الربح يف أُشاِرَككما أن أودُّ «إذن،
نصيبًا أعطيتَني وإن الرشكة، تلك بتأسيس الخاصة املبدئية التكاليف أدفع جعلتَني إن

البداية.» يف إليه ستحتاج الذي املال لتقديم سعيدًة فسأكون سرتبحه، مما
وجَهه. تعلو واالبتسامُة لونجوورث اآلنسة إىل كينيون جون نظر

أنَّ لألمر، صياغتِك رغم ، تبنيُّ أستطيع لكنني لونجوورث، آنسة يا ا، جدٍّ ذكية «أنِت
تأسيسرشكتنا، يف ننجح لم أننا وبافرتاض اإلحسان. أشكال من شكٍل مجرُد تعرضينه ما

املال؟» لِك نردَّ أن لنا كيف
من نوٌع إنها املخاطرة. بهذه القياَم عاتقي عىل سآخذ املال. ردِّ إىل تحتاجا «لن
بالتمويل. لقيامي ا جدٍّ كبري مبلغ عىل الحصوَل ع فسأتوقَّ الرشكة، ستُما أسَّ إذا املضاربة.
ال البلد هذا يف النساء ِتجارية. عقليًة لديَّ أن أعتقد فقط. الذات حبِّ بدافع بهذا أقوم إنني
أمريكا. يف بها يحَظني أنهن يبدو كما التِّجارية قدراتهن الفرصلتطوير هذه بمثِل يحَظنْي
أنك يقنٍي عىل وأنا بمنجِمك، أومن أنا بأنفسهن. ثرواٍت نَّ كوَّ نساءٌ هناك البلد، ذلك يف
األموال، رءوس أصحاب من ونتوورث السيد أو أنت كنَت إن رشكتك. تأسيس يف ستنجح
سأستطيع كنت ما بمفردي، كنُت وإن مساعدتي. إىل حاجٌة هناك تكون لن فبالطبع
الظهوُر يُمكنكما فعلُه. يُمكنني ال ما ِفعُل ونتوورث والسيد أنت ويُمكنك رشكة. تأسيَس
ما فعُل يمكنني أنني أعتقد اآلخر، الجانب عىل التمهيدية. املسائل بكل والقياُم الجميع أمام
تأسيس تكاليِف لدفِع آلَخر آٍن من املال من معنيَّ مبلٍغ توفريُ يمكنني أي فعله؛ يُمكنكما ال
تعتقد ربما مقابل. بدون لندن يف رشكة أي تأسيُس يمكن ال أنه لك أؤكِّد ألنني الرشكة؛
رشكتك. تأسيس من ستتمكَّن وبهذا الناس، من كاٍف عدٍد ولقاءَ الذَّهاَب ببساطٍة عليك أنَّ
باألمر، املادِّي االهتمام هذا جانب وإىل ُعها. تتوقَّ قد التي بالسهولة األمر تجد لن أنك أظن

ونتوورث.» بالسيد شديد شخيصٌّ اهتمام لديَّ
منخفضة: صوٍت بنربِة وقالت كينيون، جون باتجاه مالت هذا، قالت أن بعد

بنفسه.» يغرتَّ أن يمكنه شابٌّ أنه أعتقد ألنني بذلك؛ تُخربه ال «رجاءً
األمر.» عن يشء بأيِّ أخربه لن «أنا باغتمام: كينيون قال
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أن يمكنني حتى ونتوورث، السيد عنوان تُعطيَني أن أودُّ باملناسبة، تفعل. ال «رجاءً
بتأسيسرشكتنا.» يتعلق فيما ا مهمٍّ شيئًا عَرفُت أو جيدة، فكرٌة يل خطَرت إن معه أتواصل

لها. وأعطاها عليها، ونتوورث عنوان وكتب بطاقة، كينيون أخرج
به يمرُّ كان ملا ونتوورث؛ السيد مع شديد بتعاطٍف أشعر ترى، كما «شكًرا. قالت:

السفينة.» متن عىل
الشأن.» هذا يف أجله من فَعلِته ما لكلِّ ا جدٍّ ممتنٌّ «إنه كينيون: رد

أجلهم. من أصدقاؤهم يفعله ملا ممتنني يكونون ال عام، بوجٍه الناس، لهذا. ممتنَّة «أنا
ما بشأِن معه ستتحدَّث أنك أفرتُض أنا واآلن، استثناء. ونتوورث السيد ألن ممتنَّة أنا لذا،
ستعطونها األرباح من بأيحصة تماًما راضيًة سأكون وأنا قراَركما. تتِخذا أن قبل لك، قلتُه

يل.»
لونجوورث.» آنسة يا واملال، التجارة بعالم عالقٌة له ليس تقولينه ما «آه،

وأنا — ونتوورث السيد مع أقصد، — معك أتعامل لكنني كذلك؛ ليس إنه «نعم،
سيُمول بمن تُخربه أال األفضل من سيكون ربما صحيح. هو ما ستفعالن أنكما متأكدة
حصة عىل الحصول مقابل عليك، وعَرض اليوم صديًقا قابلَت إنك فقط له قل الرشكة.
لتأسيس التمهيدية التكاليف مقابل لدفع الالزمة األموال كلِّ تقديَم األرباح، من معقولة

كذلك؟» أليس األمر، يف معه ستتشاوُر إنك الرشكة.
رغبتَِك.» هي هذه كانت إن «بىل،

تُخفي بحيث دبلوماسية بطريقٍة بذلك تقوم أن يف أيًضا وأرغُب رغبتي؛ إنها «بالتأكيد،
اليوم.» عَرص عني عمي ابِن اسَم أخفيَت عندما فعلَت مما أفضَل نحٍو عىل عنه اسمي

ا.» جدٍّ أخرُق أنني «أخىش متورًدا: جون، قال
ليسصحيًحا. ما إخبار فنِّ يف بارًعا لسَت إنك األمر. يف ما كلُّ هذا ا، جدٍّ صادٌق إنك «ال؛

بالدخول؟» تتفضل هال بيتنا؛ هو هذا واآلن،
اآلن.» أغادر أن يجب ا حقٍّ أنا الدخول. أستطيع لن أنني أخىش ال؛ لِك، «شكًرا

محطتك.» إىل يأخذك العربة سائق «دع
هنا.» من مقربة عىل املكان إن العناء؛ يستحقُّ ال األمر ال، «ال، جون: قال

كينزينجتن؟» ساوث … محطتك ما عناء. أي يوجد «ال
«نعم.»

باركر.» يا كينزينجتن، ساوث محطة إىل أوِصْله للغاية. «رائٌع العربة: لسائق قالت
تنعطف. العربة كانت بينما الدَرج، تصعد وهي مودِّعة بيدها له لوََّحت ثم
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العربة تلك يف فقِره، من بالخجل يشعر كان الذي كينيون، جون توصيل تم وهكذا،
السيتي. حيِّ إىل املتِجَه القطار استقلَّ حيث املذكورة، لندن مرتو ملحطة الفخمة

من الشابُّ لونجوورث السيد خرج كينزينجتن، ساوث يف العَربة من ينزل كان وبينما
لونجوورث. آل عربة يف كينيون لرؤية ببساطة بشدٍة واندهش املنزل، إىل طريقه يف املحطة
وشك عىل العربة سائُق كان الذي الوقت ويف هو، َمن يُالحظ أن دون بجواره جون مرَّ

له: لونجوورث قال التحرُّك،
أجرة؟» كعربِة العَربَة أتستخدم «باركر،

حيِّ من أتى لتوِّه تَرَكنا الذي الشابُّ الرجل سيدي، يا ال، «أوه، املحرتم: باركر رد
لونجوورث.» اآلنسة مع السيتي

باركر؟» يا الصطحابه، ذهبتم هل ا؟ حقٍّ فعل، «هل
سيدي.» يا تشيبسايد، يف معنا ركب «لقد

إىل وذهب العربة إىل دخل كينيون، عىل اللعنات بعض صبَّ أن وبعد فهمت.» «آه،
املنزل.
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باملهمة يتعلَّق فيما كينيون جون من بكثرٍي أكثَر مناسبًا رجًال ونتوورث جورج كان
خائًفا يكن ولم بالناس، مختلًطا ونتوورث كان بها. القيام يف يرغبان كانا التي التِّجارية
السفينة، متن عىل حدثَت التي البسيطة الواقعة من بشدة عانى أنه من الرغم وعىل منهم.
السبب فإن املطلوبة، الشجاعَة يفتقد كان أنه بدا العصيب الوقت هذا يف أنه من الرغم وعىل
اآلن، حتى وونتوورث، رجل. من وليس امرأة، من له جاءت الرضبة أن كبري حدٍّ إىل كان
عن تعبريًا كتَفيه يهزُّ جارحة، أو مسيئة مالحظًة إليه ه ووجَّ ه حقِّ يف معارفه أحُد تجاوز إْن
مظهره عن النظر وبغضِّ اآلخر، الجانب عىل األمر. يف أخرى مرة يُفكر وال االكرتاث، عدم
وصدٌّ األطفال، مثل حساس كينيون جون فإن والهدوء، الربود عىل يدلُّ الذي الخارجي
كان لقد أسبوع. ملدة يكتئب لجعله كافيًا كان لونجوورث آل جانب من له تعرَّض كالذي
أفعال إىل النظر كيفية معرفة يف املتمثِّل املهم الدرَس بعُد يتعلَّم ولم حياته، طوال تلميذًا
كينيون لكن كثريًا، تُهمه ال اآلخرين آراء إن لنفسه يقول ونتوورث كان بتوازن. اآلَخرين

املريحة. النتيجة تلك إىل يصل بحيث رفاقه عن الكثري يعرف ال كان
مجموعَة مكتبه عىل إليه وقرَّب بمفرده، أصبح عندما مكتبه باب ونتوورث جورج أغلق
خطأ أيُّ هناك كان إذا ما ليجد بمنهجية يفحصها وأخذ كينيون، له تركها التي األوراق،
كما كينيون وأُعامل تهاون، أيِّ دون اليشء هذا مع أتعامل أن «يجب لنفسه: وقال فيها.
بالحقائق.» يتعلق فيما دقيق غري يشء أيَّ أو الُحجة يف خطأ أيَّ أجد أن يجب لص. أنه لو
يف وهناك. هنا الهامش يف الرصاص بالقلم عالماٍت واضًعا ية، بجدِّ األوراق يدرس وأخذ
باملنجم. العمل تكاليف سيُغطي امليكا استخراج أن ا جدٍّ الواضح «من لنفسه: قال البداية،
تكاليف غطَّى إنه محسوًما. ما نحٍو عىل شيئًا باعتباره امليكا عىل الطلب إىل النظر ويُمكننا
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بأن االعتقاد إىل يدعونا سبب يوجد وال بسيًطا، ِربًحا أيًضا وأدرَّ اآلن، حتى باملنجم العمل
بشأن املؤكد غري واليشء هذه، األخرى املادة هي املؤكدة غري الكمية واآلن، يستمر. لن هذا
لدى كان نقلها.» تكلفة وأيًضا العالم، أسواق يف عليها الطلب هو املؤكدة غري الكمية تلك
شخًصا يعرف شخًصا تعرف كنت إذا فقط ممكن يشء أيَّ أن مفادها نظريٌة ونتوورث
فيما املرجعيَة هو يَُعد شخص مجال؛ كل يف كهذا شخٌص دائًما هناك األمور. ببواطن عاِلًما
وإذا الطباعة. مجال عن يشء كل يعرف شخص العمالت، أو املناجم، أو بالحديد، يتعلق
الرجل هذا مثل تعرف أن الرضوريِّ من فليس معني، موضوع عن معلومات أي أردَت
أن إال عليك ما الرجل. هذا إىل يوصلك أن يُمكن رجًال تعرف أن ا جدٍّ املهم من لكن الخبري،

األمر! يف ما كل وهذا الخبري، الرجل هذا يعرف رجل من تقديمي خطاٍب عىل تحصل
يريد. ماذا ليعرف ساٍع وجاء جرسه، عىل ونتوورث ضغط

للحظات!» هنا يأتَي أن كلوز السيد من فضلك من تطلُب «هال
َوقار عليه ويظهر اليشء بعض عجوز رجل دخل قصرية، فرتة وبعد الساعي، خرج

خجولة. بطريقة وراءه بهدوء الباب أغلَق مًعا، يَديه حكِّ عادُة لديه وكانت شديد،
الخزف؟» مجال يف املرجعيَة يُعد الذي َمن «كلوز، ونتوورث: قال

سيدي؟» يا «الخزف،
الخزف.» مجال «نعم،

سيدي؟» يا تجزئة، أم «جملة
الخزف.» صناعة عن يشء كلَّ يعرف شخص مع أتواصل أن «أريد

صناعة، سيدي… يا صناعة، «آه، تماًما: مختلف أمٌر هذا أن عىل دلَّت بنربٍة كلوز، قال
عن يشء كلِّ معرفُة بإمكانه شخًصا أعرف ال األمر واقع يف أنا سيدي، نعم، سيدي؛ يا

الصحيح.» الطريق عىل وضُعك يمكنه شخًصا أعرف لكنني الخزف، صناعة
نفِسه.» بالَقْدر جيد يشء هذا ا؛ جدٍّ «رائع

سكرانتن رشكة من ميلفيل، السيد ميلفيل؛ السيد لقابلُت سيدي، يا مكانك، كنُت «لو
للخزف.» الشهرية
ُعنوانه؟» «وما

«هذا أردف: ثم بطاقة. عىل العنوان وكتب العجوز الرجل انحنى وهنا، «… «عنوانه
ميلفيل، السيد إىل رسالة إرساُل سيدي، يا أمكنَك، إن سيدي. يا إليه، تصُل سيجعلك
بالرجل إخباُرك فسيُمكنه الخزف، إنتاج عن يشء كل يعرف شخًصا تريد أنك وإخباُره

سيدي.» يا بالجملة، الخزف تجارة مجال يف يعمل إنه تريده. الذي
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الساعة؟» هذه يف مكتبه يف سيكون أنه «أتعتقد
اآلن.» مكتبه يف سيكون أنه املؤكد من سيدي، يا نعم، «أوه،

للقائه.» اآلن الذَّهاَب عيلَّ أن أعتقد إذن؛ ا، جدٍّ «رائع
سيدي؟» يا آخر، شيئًا أتريد ا؛ جدٍّ «جيد

لك.» شكًرا كلوز، يا «ال،
التقط دخل، كما وخجل بهدوء التقدير، يستحق الذي الرجل كلوز، غادر عندما
يف ووضعها املنجم، من عليها حصل قد كينيون كان التي السبار عيِّنات إحدى ونتوورث
متجهًة املزدحمة الشوارع عرب تجري أخذَت أجرة، عربة يف كان دقيقتني، غضون ويف جيبه.
كان الرئيسية، القاعة وداخل الخزف، رشكة مخزن باب من وبالقرب ميلفيل. مكتب إىل
تحت والثاني «بالخارج»، العام العنوان تحت األول األسماء؛ من متوازيان ان صفَّ هناك
لكن بالداخل، كان جونز السيد وأن بالخارج، كان سميث السيد أن بدا «بالداخل». عنوان
وبعد بالداخل. كانوا الذين هؤالء عمود يف كان أنه تصادف ميلفيل ريتشارد اسم أن املهم

الرجل. هذا مكتب إىل ونتوورث أُدِخل لحظات، لِبْضع تأخرٍي
املتعلقة املعلومات بعض عىل للحصول إليك باملجيء نُِصحُت لقد ميلفيل، «سيد قال:
لكنني يل، رها تُوفِّ أن باستطاعتك تكون ال قد أريدها التي املعلومات الخزف. بصناعة
قال أن وبعد عليها.» أحصَل حتى أرجع أن يجب َمن إىل تُخربني أن بإمكانك أن أعتقد
معرفتَه أريد «ما أردف: ثم معه. أحرضها التي املعِدنية املادة عينَة جيبه من أخرج هذا،
ِلقاءَ تدفعه الذي واملقابل الخزف؛ صناعة يف عام كلَّ املادة هذه من تستخدمه ما مقداُر هو
كلَّ إنجلرتا يف منها املستخَدمة للكمية ممكنًا، هذا كان إن تقدير، عىل الحصول وأود ذلك؛

عام.»
باهتمام. إليها ناظًرا يده، يف وقلبها بالعينة ميلفيل أمسك

الخزف تجارة عن تريده يشء بأي إخبارك أستطيع «حسنًا، النهاية: يف قال ثم
هذه؟» عىل حصلَت أين من بصناعتها. يتعلق فيما كبرية دراية عىل لسُت لكنني بالجملة،

به.» مهتم أنا منجٍم من «إنها ونتوورث: قال
وجوده؟» مكان عن أسأل أن يل هل «آه،

أمريكا.» يف «إنه مبهم: نحٍو عىل ونتوورث رد
اإلنجليزية؟ السوق يف للبيع طْرَحه محاولتك قبل النقل مسألة يف فكَّرت هل «فهمت.
ا مهمٍّ عامًال تَُعد طويلة ملسافة ثقيلة مادة نقل تكلفة إن مهمة. مسألٌة تعرف، كما هذه، إن

التجارية.» بقيمته يتعلق فيما
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أن هدفه هنا املادة تلك سعر تفاصيل عن سؤايل وإن ذلك، «أُدرك ونتوورث: قال
لقيمتها.» تقريبي تقديٍر وضع أستطيَع

يُتيح ما الوقت من لديك كان إن أسئلتك. عن اإلجابة أستطيع لن لكنني ذلك، «أفهم
فيُمكنه املالك، أحَد أيًضا يَُعد الذي لدينا، اإلنتاج مدير براند، السيد لرؤية االنتظار لك
اإلطالق عىل تُستخَدم كانت إذا ما لك سيقول إنه املادة؛ هذه عن يشء بكل إخباُرك بسهولة
إىل وصوله انتظار يف أنا يومه. هو واليوم أسبوعني، كل مرًة لندن إىل يأتي إنه عدمه. من

ورؤيتُه.» أردَت، إن االنتظار، يمكنك وقت. أي يف هنا
عىل معرفته أريد ما يل، سمحَت إذا سأكتب، رضوريٍّا. سيكون هذا أن أعتقد ال «أنا
ثم، منه. أريدها التي املعلومات كتابُة يُمكنه ثالث، أو دقيقتني غضون ويف التحديد، وجه

تمانع.» ال كنَت إذا غًدا، ثانيًة سأزورك
كذلك؟» أليس القطعة، هذه يل ترتك أن ويُمكنك له. األمر سأوضح اإلطالق. «عىل

التي الكمية ما «أوًال: األسئلة: ورق قطعة عىل يكتب وراح «بالتأكيد.» ونتوورث: قال
منها؟ طنٍّ لكل تدفعه الذي املقابل ما ثانيًا: عام؟ كلَّ أعمالك يف املادة هذه من تستخدمها

إنجلرتا؟» يف منها املستخَدمة للكمية تقديًرا ممكنًا، هذا كان إن تعطيني، هال ثالثًا:
أكون فسوف املادة، عينَة وأريتَه هذه، الورق قطعة أعطيتَه إن انتهيت، «لقد قال:

بشدة.» لك ممتنٍّا
يعمل؟» املنجم هذا هل «باملناسبة، ميلفيل: قال

كذلك.» إنه «نعم،
البلد؟» هذا يف بشأنه مهتمٌّ غريك آخر شخٌص هناك «هل

به مهتمٌّ التعدين، خبري كينيون، جون «نعم، الرتدد: ببعض ونتوورث، قال
السيتي.» حي من الذي الشاب لونجوورث السيد لونجوورث؛ والسيد

لونجوورث؟» بجون قرابة صلُة تجمعه «هل
أخيه.» ابُن «إنه

ناجًحا.» مرشوًعا كبري حدٍّ إىل يكون لونجوورث به يهتم يشء أيَّ إن حسنًا، «آه،
من عودته أثناء بدا لكنه باملنجم، مهتم إنه بقويل كثريًا بالغُت قد أكون ربما «أنا
لتوي، لك ذكرتُه الذي كينيون، جون رشيكي، إن إلينا. االنضمام يف الرغبَة لديه أن أمريكا

أعتقد.» ما عىل اآلن، معه
غًدا تعلم وسأجعلك أردَت، كما براند السيد عىل العينة تلك سأعرض للغاية. «رائٌع

قال.» ماذا

138



عرش الثامن الفصل

عىل اإلنتاج، مديَر قابل الرئيسية، القاعة عرب خروجه ولدى ونتوورث، غادر وهنا،
الرباعة أماراُت وجهه عىل تبدو رجًال كان لقد الوقت. ذلك يف يعرفه يكن لم أنه من الرغم

ذهب. من الوقت أن يعتقد كان أنه تُبني رسيعة بُخًطى يميش وكان الشديدة،
كذلك؟» أليس اليوم، قليًال تأخرُت لقد ميلفيل، «حسنًا، دخل: عندما قال

كثريًا.» ليس ولكن املعتاد، موعدك عن قليًال تأخرَت «لقد
ميلفيل. أمام املكتب عىل املوجودة العينة عىل عينه وقَعت ثم «… «باملناسبة املدير: قال

بها؟» جئَت أين من هذا؟ «ما قائًال: وصاح
أنه بدا لكن تأتي، حتى ينتظرك أن أردتُه كريم رجٌل لحظات منذ هنا يل ترَكها «لقد

غًدا.» ثانيًة هنا إىل سيأتي إنه أمره. من عَجلة يف كان
اسمه؟» «ما

بطاقته.» هي وها «ونتوورث.
هذه عىل الحصوُل أمَكنه كيف كذلك؟ أليس الحسابات، ملراجعي رشكة من «آه،

القطعة؟»
هي وها إياها. سأريك بأنني وأخربته عنها، املعلومات بعض عىل الحصوَل أراد «لقد

لك.» ترَكها التي الرسالة
الكريستالة وفحص نظارته، وارتدى يده، يف أخرى بعد مرًة الكريستالة املدير أدار

ونتوورث. كتبه ما وقرأ الورق قطعة التقط ثم بعناية،
عليها؟» حصل أين من قال «هل

أمريكا.» يف منها منجًما هناك إن يقول إنه «نعم؛
املادة؟» هذه من يوجد كم قال هل ها؟ أمريكا، «يف
التشغيل.» قيد املنجم لكن بذلك. يُخربني لم «ال؛

قط.» به أسمع لم أنا ا! جدٍّ غريب «هذا
لكنه الكثري، يُقل لم إنه هنا. املنجم بيع يف يرغب أنه منه فهمُت «لقد ميلفيل: قال
لونجوورث مع الحايلِّ الوقت يف يتحدث كان — اسمه نسيت لقد — رشيكه أن أخربني

بشأنه.» الشابِّ
يكون؟» َمن … «لونجوورث

هو عمه أقصد، االستثمارات؛ من غريها أو املناجم مجال يف بالعمل موَلع رجٌل «إنه
من الصحيح الجانب يف دائًما إنه ا. جدٍّ وداهية بارع عجوز رجٌل أيًضا إنه هذا؛ يفعل الذي

األمور.» إليه تئول عما النظر بغضِّ السوق،
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كذلك؟» أليس اشرتاه، إن املنجم قيمة سيعرف أنه املؤكد من شخٌص إنه «إذن،
لونجوورث.» من أفضَل نحٍو عىل يمتلكه ما قيمة يعرف شخًصا أعرف ال «أنا

للحرسة!» يا «آه، متأمًال: قال
قيمة؟» ذات مادة تلك هل «ملاذا؟

ذهب!» منجم من إلينا بالنسبة أفضَل سيكون املادة تلك من محجر قيمة! «ذات
محدَّدة فكرة أيُّ لديه ليست أنه ونتوورث، السيد مع الحديث أثناء يل، بدا «حسنًا،
معلومات عىل للحصول هنا إىل جاء ولهذا عنها، شيئًا يعرف ال أنه يل وبدا فائدتها. عن

عنها.»
معه. التي الورقة إىل ثانيًة املديُر نظر

نستخدمها التي الكمية معرفَة يريد «إنه وأضاف: ذلك.» من متأكًدا «لسُت قال: ثم
منها. الطنِّ يف ندفعه الذي والسعر إنجلرتا، يف منها املستخَدمة والكمية عام، كلَّ منها
نعم، منها. ق يتحقَّ أن فقط ويريد قيمتها، عن فكرًة لديه أن هذا، من أحكم، أن أستطيع

ونتوورث.» السيد مع الكثري فعُل يمكن ال أنه أخىش َمْسعاه. هو هذا أن من متأكد أنا
فعله؟» يف تُفكر الذي «ما

كميًة به أنَّ افرتاض مع املنجم، هذا مثل عىل الحصوَل استطعنا إن ميلفيل، «عزيزي
العالم.» يف الخزف أسواق عىل السيطرة فيمكننا املادة، تلك من محدودة ال

تقوله!» ما تقصد ال بالطبع «أنت
بالحديد؛ بشدٍة ُمَرشبة نستخدمها التي املادة املادة. نقاء بسبب حقيقة، هذه «إن
ذاتها حدِّ يف املادة أن يعني ال هذا املال. بعض يكلفنا وهذا منها، الحديد إخراُج علينا
شيئًا أَر لم لكنني الطبيعة؛ يف شيوًعا املوادِّ أكثر من واحدة فهي اإلطالق؛ عىل مألوفة غريُ
من استخراُجه بإمكانهم مما فعلية عينة هذه كانت إن أتساءل إنني النقاء. بهذا قبُل من
أعلُم أنا ذهٍب منجِم امتالك عىل املكان هذا امتالك ل أُفضِّ فأنا كذلك، األمر كان وإذا املنجم.

بتفاصيله.»
الوقت ذلك نحِو يف هنا إىل سيأتي إنه أردت. إن ونتوورث، السيد إىل سأتحدث «حسنًا،

معه.» اتفاق عقُد باإلمكان كان إن وسأجد غًدا،
كنت ما أنا «ال، مبارشة: بطريقة األشياء فعَل أبًدا يُفضل ال كان الذي املدير، رد
األكرب االحتمال لونجوورث. ترى أن هي طريقة أفضل أن «أعتقد أردف: ثم هذا.» سأفعل
إىل رسالة فسأكتب تُمانع، تكن لم وإن املكان؛ هذا قيمة يعرف ال مثله اقتصاد رجَل أن

املادة.» هذه يف رأيي وأُعطيه ونتوورث السيد
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للونجوورث؟» سأقول «ماذا
املسألة. حقائُق هي ها مني. أفضل األمور من النوع هذا يف تفهم أنت تشاء؛ ما له «قل
به املوجودَة املادة أن افرتاض مع املنجم، هذا يف غالبة حصة عىل الحصوَل استطعنا إن
نُرسل أن علينا سيكون بالطبع، بعناية؛ مختارة عينة هذه أن أعتقد — العينة مع متوافقٌة
أهمَّ هي هذه فستكون املكان، هذا عىل االستحواذَ استطعنا إن — لنتأكد أمريكا إىل أحًدا
بالقدر رخيص بسعٍر عليه نحصل أن بالطبع، برشط، األعمال، مجال يف بها قمنا صفقٍة

الكايف.»
الكايف؟» بالقدر رخيص بسعر تقصد «ماذا

املنجم.» لونجوورث به سيبيع الذي املبلغ «ستعرف
لونجوورث؟» مع ُمناَصفة يمتلكه أو املنجَم يمتلك ونتوورث كان لو ماذا «لكن

إىل التوصُل األرجح عىل فيمكنك لونجوورث، تعرف كنَت إذا أنك ما، نحٍو عىل «أعتقد،
عنوانه؟» هنا معك هل ونتوورث. إىل رسالًة أنا سأرسل ذلك، غضون ويف معه. جيد اتفاٍق

«نعم.»
ا.» جدٍّ «رائع

التالية: الرسالَة عَجٍل عىل وكتب قلمه أخذ

العزيز سيدي
بالنسبة قيمة ذات غريُ أمس مكتبنا يف تركتها التي املادة إن القول يُؤسفني
يف مستخدمة غريُ إنها ِعلمي، وبقدِر النوع، هذا من مادًة نستخدم ال إننا إلينا.

إنجلرتا. يف مكان أي
املخلص
براند آدم
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وكينيون الشاب لونجوورث فيها التقى التي الظروف عن النظر بغضِّ األكرب، االحتمال
بني تكوَّنَت قد قويًة صداقاٍت أن من الرغم وعىل الثاني. سيكرُه األول أن هو مرة، ألول
بني نشأت قد مماثلة قويًة عداواٍت أن يُنىس أن يجب فال الطبائع، يف مختِلفني أشخاٍص
منهما كلٌّ مختلفان شابَّان هناك يكون أن يمكن ال متباينة. طبائَع ذَوو ألنهم فقط أناس
بينه جَرت التي املختلفة اللقاءات لونجوورث تذكر وعندما الشابَّني؛ هذَين مثل اآلخر عن
أضافت وقد املهندس. لهذا شديًدا بُغًضا يُِكنُّ بأنه نفسه وبني بينه اعرتف كينيون، وبني
كان الذي البُغض لهذا مرارًة عمه وابنِة كينيون بني تجمع كانت التي الواضحة الصداقة
مقتنًعا وأصبح بالعربة، للمنزل الرجوع أثناء يف كثريًا، هَدأ لكنه كراهية. إىل برسعة يتحول
النهاية، ففي املوضوع. هي تذكر لم ما بكينيون لقائها عن شيئًا يقول أال األفضل من بأنه
قاله ما مقدار عن تساءل وقد الحقيقة. هذه يُدرك كان وقد ِملَكه، وليست ِملُكها العربة
يعرف كان بأنه نفسه عىل أثنى ولكنه عمه. مكتب يف بينهما جرى الذي اللقاء عن كينيون
قد ما مقداِر معرفَة تمنَّى ثم األمر، تذكُر ما رسعان أنها من يتأكد بحيث النساء عن الكثريَ
ذلك يف ال األمر، عن اإلطالق عىل شيئًا عمه ابنُة تُقل لم ولدهشته، التحديد. وجه عىل قيل
بعض متحرية مزاجية حالٍة يف مكتبه إىل ذهب ثم ومن التايل، اليوم صباح يف وال املساء

اليشء.
بانتظاره. ميلفيل وجد السيتي، حي يف غرفته إىل وصوله عند

مكتب عىل ووضعها جيبه من معدنية عينة وأخرج الشاب، لونجوورث ميلفيل صافح
وقال: الشاب الرجل

هذه؟» أتَت أين من تعرُف أنك «أعتقد
األمر. عن ا جدٍّ القليل يعرف أنه يعتقد ميلفيل جعَلت حرية يف إليها لونجوورث نظر
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األمر.» واقع يف فكرة، أدنى لديَّ ليست «أنا
ونتوورث السيد زارني لقد منه. هذه أُِخذَت التي باملنجم مهتمٌّ إنك يل قيل لقد «كيف؟

املنجم.» بأمر املهتمني أحَد باعتبارك اسمك وأعطاني أمس،
باملنجم.» االهتمام بعض … لدي أنا نعم، نعم، فهمت؛ نعم، «آه،

املنجم؟» يقع أين بشأنه. معك ألتحدث جئُت ما هذا «حسنًا،
لسُت أنا كبرية. بمسافة مونرتيال فوق أعتقد، ما عىل أوتاوا، نهر من بالقرب «إنه

املنطقة.» تلك يف ما مكاٍن يف لكنه بالضبط، مكانه من متأكًدا
شخًصا ذكر لقد األمريكية. املتحدة الواليات يف أنه ونتوورث قاله ما خالل من «ظننُت

اسمه.» نسيُت لقد األمر؛ هذا يف رشيَكه باعتباره آخَر
األرجح.» عىل كينيون، «جون

أن يل هل واآلن، كذلك. أنه متأكد أنا نعم، االسم. هو هذا أن أعتقد نعم، «كينيون!
املالك أنت هل فيه؟ وكينيون ونتوورث رشيك أنت هل املنجم؟ بهذا عالقتك عن أسألك

لهما؟» مملوٌك املنجم أن أو للمنجم، األسايس
األسئلة؟» هذه تسألني ملاذا أعرف أن أود ميلفيل، سيد بَْدء، «بادئَ

ميلفيل. ضِحك
املنجم. هذا يف غالبة حصٍة عىل حصولنا فرصِة معرفَة نودُّ نحن سأخربك. «حسنًا،

كذلك؟» أليس شديدة، برصاحة أريد ما لك أوضحُت لقد
غريك؟» باألمر مهتمٌّ َمن «نحن»؟ بكلمة تقصد َمن لكن فعلَت. لقد «بىل،

صناعة يف مفيدة املادة تلك إليها. أنتمي التي الخزف رشكَة أقصد «نحن» «بكلمة
هذا.» تعرف أنك أعتقد الخزف.

للمرة الوقت ذلك يف باألمر سمع قد أنه رغم بهذا.» علم عىل أنا «نعم، لونجوورث: رد
األوىل.

املنجم.» مالك أعرف أن أود إذن؛ ا، جدٍّ «رائع
اللذان الشابان عنوانه. أو اسمه أعرف ال شخصأجنبي الراهن الوقت يف املنجم «مالك
هي. ما أعرف ال لكنني محددة؛ ملدة املنجم هذا عىل رشاءٍ حقِّ عقُد لديهما عنهما تتحدث
مائتي بمبلغ للبيع املنجم هذا لطرح رشكة لتأسيس إليهما االنضمام عىل يحثَّاني كانا لقد

لندن.» سوق يف جنيه ألف
للغاية.» ضخًما مبلًغا يل هذا «يبدو أردف: ثم جنيه!» ألف «مائتا ميلفيل: قال
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صغريًا كان أنه كان األمر عىل أبديته الذي االعرتاض األمر، واقع يف ذلك؟ تعتقد «هل
ا.» جدٍّ

عندما املادة هذه بقيمة يتعلق فيما فيها ُمبالغ فكرٌة لديهما الرجلني هذين أن بد «ال
جنيه.» ألف املائتي عىل أرباًحا سيُِدر أنه ظنَّا

أرباًحا يُِدر إنه الواقع، يف املنجم. يف املوجودة الوحيدة املادَة ليست هي املادة تلك «إن
التنقيب يجري إنه به. املوجودة امليكا بسبب ذلك، نحو أو جنيه ألف خمسني عىل بالفعل

األخرى.» املادة عن الكثري أعرف ال أنا الحقيقة، ويف فقط. امليكا عن فيه
جنيه؟» ألف مائتي يستحق املنجم أن تعتقد «وهل

ال.» «برصاحة،
به؟» عالقة لك ملاذا «إذن،

قيَد األمر أضع إني به. محددة عالقة يل ليست األقل، عىل به؛ عالقة يل ليست «أنا
يل تكون لن فأنا فيه، احتياًال كونه من يقرتب يشء أيُّ هناك كان إن بالطبع، الدراسة.
إياها سرُييني التي األرقام عىل كبري نحٍو عىل عدمها من به عالقتي ستعتمد به. عالقة أيُّ

الرجالن.»
«أنت منخفض: بصوٍت وقال لونجوورث باتجاه مال ثم موقَفك.» فهمت لقد «فهمت؛
قيمة من يقرتب بمبلغ املنجم عىل حصولنا فرصة عن أسألك أن أريد واآلن، أعمال. رجل
يكون أن نريد ال نحن جنيه. ألف املائتي عن كثريًا تقلُّ بالطبع، التي، األصلية، الخيار عقد
بسعٍر لنا عليه تحصل أن استطعَت إن األمر، واقع يف األمر. يف األطراف من الكثريُ هناك

لنا.» بأكمله عليه فسنحصل نفِسه، املنجم بشأن نفسك تزعج أن تريد وال معقول،
مليلفيل: قال ثم للحظات، الشابُّ لونجوورث فكَّر

أمريكا؟» يف يقولون كما اآلخرين، الرجلني استبعاد تقصد «هل
الشخصني، هذين وجود مع بالطبع، لكن، هذه؛ االستبعاد مسألة عن شيئًا أعرف «أنا
األشخاص.» من ممكن عدد أقلِّ مع التعامل نود اقتسامه. يمكن كبري ربٌح هناك يكون لن
من شديدة عَجلة يف أنتم هل تنفيذُه. يمكن هذا أن وأعتقد تقصد. ما أفهم «تماًما.

املنجم؟» بتملُّك يتعلق فيما أمركم
ملاذا؟» تماًما. «ليس

مقابل بنفس عليه الحصوَل بإمكاننا أن فأعتقد يُرام، ما عىل األمور سارت إذا «حسنًا،
العقد.» هذا مدة انتهاء حتى االنتظاَر بالتأكيد، هذا، وسيعني األصيل. الرشاء خيار عقد

145



امرأة ل تَدخُّ

غضون يف رشكتهما سان يؤسِّ ربما إنهما هذا؟ يف املخاطرة بعُض هناك تكون «ألن
بالقدر نسعى ألنفسنا املنجم عىل للحصول نسعى كما إننا يشء. كل سنفقد وحينها، ذلك،

ذلك.» فعل من غرينا أحد أيِّ ملنع نفسه
مخاطرة دون تحقيقه يمكن هذا أن وأعتقد األمر. يف مليٍّا فكرت لقد ذلك. «أفهم

األمر.» عىل اليشء بعض نتكتَّم أن علينا سيكون بالطبع، لكن، كبرية؛
ذلك.» رضورَة «أقدِّر

إىل التوصل ويُمكننا املسألة، يف فكَّرت قد أكون أن بعد ثانيًة سأراك للغاية. «رائع
ما.» اتفاٍق

املادة تلك إن فيها له يقول ونتوورث، إىل رسالة كتب قد مديرنا إن أقول أن «يجب
إلينا.» بالنسبة فائدٍة ذاَت ليست

«رائع.» الذكاء: عن تنمُّ بنظرة الشاب، لونجوورث قال
بأيِّ تذكرنا أال أيًضا األفضل من املنجم، عن ونتوورث مع الحديث عند بالطبع، «لذا،

نحو.»
هذا.» أفعل لن «أنا

الراهن.» الوقت يف يديك يف األمر سأترك ا. جدٍّ «رائع
وكينيون ونتوورث أرى وربما عرصاليوم، يف األمر يف التفكري سأُمِعن هذا. افعل «نعم،
األمر حيال يشء أيَّ يفعال لم أنهما مصادفة عَرفُت ألنني الشديدة؛ للعَجلة داعي ال غًدا.

اآلن.» حتى
وهو وإيابًا، ذَهابًا الغرفة يذرع الشابُّ لونجوورث وأخذ ميلفيل، السيد غادر وهنا،
مهمة فرصٍة إلضاعِة بالرضا يشعر ستجعله الوقت نفس ويف ماًال له ستجلب ُخطة يف يُفكر

كينيون. جون عىل
لكنه كينيون؛ عن شيئًا عمه ابنُة له تقول أن انتظر البيت، لونجوورث وصل وعندما

لها: قال لذا، اإلطالق. عىل عنه الحديَث تنوي تكن لم أنها رأى ما رسعان
السفينة؟» متن عىل كانا اللذين وونتوورث؛ كينيون تتذكَّرين هل «إديث،

جيًدا.» «أتذكرهما
للبيع؟» منجًما لديهما أن «أتعرفني

«نعم.»
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ويف اثنني، أو يوم منذ مكتبي يف كينيون زارني الحقيقة، يف فيه؛ أفكِّر كنُت «لقد
إيجابي؛ نحٍو عىل إليه أتحدَّث لم التفكري، من ملزيٍد املوضوع أُخضع أن ودون الوقت، ذلك
رأيِك؟» ما بمساعدتهما. قرار شبِه إىل ووصلت الحني، ذلك منذ األمر يف أفكِّر أخذُت لكنني
كان ما وإال جيد، املنجم أن متأكدة أنا رائعة. خطًة ستكون هذه أن أعتقد «أوه،
أدعوهما مناسب، هذا أن رأيَت إن لهما، رسالًة سأكتب به. عالقة أيُّ له ستكون كينيون

األمر.» عن معك للحديث هنا إىل للمجيء فيها
بشأن للحديث هنا إىل الناس يأتَي أن أريد ال أنا اإلطالق. عىل رضوريٍّا هذا يكون «لن

املالئم.» املكان هو مكتبي العمل. أمور
إن اللُّطف من سيكون أنه وأعتقد السفينة، متن عىل ودي نحٍو عىل قابلناهما «لكننا

معك.» األمر يف ثا وتحدَّ األيام أحد مساء يف هنا إىل جاءا
أن ويجب فقط، عمل حديَث هذا سيكون البيت. يف العمل أمور مناقشة أُحبِّذ ال «أنا

الحال.» هو هذا أن وأعتقد واحد، لديه كان إن ونتوورث، مكتب يف أو مكتبي يف يتم
«… هو عنوانه إن بالتأكيد؛ «أوه،
كذلك؟» أليس تعرفينه، إنك «أوه،

قالت: ثم قالته؛ ما أدركت عندما إديث تورََّدت
ونتوورث؟» بالسيد الخاص العمل عنوان معرفة يف مشكلة أي هناك «هل

عنوانه، معرفُة لِك تأتَّى كيف أتساءل فقط أنا اإلطالق. عىل ال … اإلطالق عىل ال «أوه،
أعرفه.» ال أنني حني يف

ستنجح. أنك متأكدة وأنا إليه، ستنضم أنك مرسورة أنا عَرفتُه. كيف يُهم ال «حسنًا،
غًدا؟» سرتاهما هل

بإمكاننا يكون ال قد بالطبع، األمر. عن إليه وأتحدَّث ونتوورث سأزور ذلك. «أعتقد
إن ا أمَّ كثريًا. يُهم ال األمر واقع يف هذا فإن ذلك، حدث وإن مناسب. اتفاق إىل الوصوُل

رشكتهما.» تأسيس يف فسأساعدهما ُمرٍض، اتفاق إىل معهما الوصول استطعُت
ونتوورث لجورج موجهًة الرسالة وكانت رسالة. كتبت غرفتها، إىل إديث ذهبت عندما

فيها: وقالت كينيون. جون اسم كتبَت العنوان هذا فوق ولكن السيتي، حي يف

كينيون السيد عزيزي
نسيانه مسألة يف كثريًا َملوًما ليس عمي ابن أن معي حديثك أثناء متأكدًة كنت
غًدا، يزورك وعندما املنجم، عن الليلَة تحدثنا لقد تظن. كنت كما معك حديثَه
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ذكرتَه عما له اإلطالق عىل شيئًا أقل لم أنني تعرف أن أريدك يفعل، أن ينوي كما
عندما باإلحراج تشعر قد ألنك هذا تعرف أن وأريدك أوًال. املوضوَع ذَكر لقد يل.
إليَك سيأتي إنه إطالًقا. هكذا األمر ليس إليك. أرسلتُه قد أنني تظن عندما تُقابله
ا. جدٍّ قيِّمة الرشكة تأسيس يف مساعدته ستجد أنك متأكدة وأنا إرادته، بمحِض

رشيَكني. ستصبحان أنكما لفكرِة مرسورة وأنا
تحياتي خالص مع
لونجوورث إديث

البهو يف الخادم الشاب لونجوورث وقابل يُرسلها، كي لخادمها الرسالَة أعطت
الشخص بشأن السابق، الحوار بعد ما، نحٍو عىل شكٌّ لديه كان وقد يده. يف والرسالة

الرسالة. إليه املرسلة
بهذا؟» ذاهب أنت أين «إىل

سيدي.» يا الربيد، صندوق «إىل
معي.» سآخذه العناء، عليك وألوفر خارج؛ «إنني

اللعنات يُطلق أخذ ثم الظرف؛ عىل املوجود العنوان إىل نظر املنعطف، تجاوز أن بعد
يفعل. لم لكنه الرسالة؛ لفتح مرسحية، يف رشيرة شخصية كان ولو لبعضالوقت. نفسه يف
إىل النهاية يف الرسالة وصلت وقد صادفه، عمومي بريد صندوِق أول يف فقط أسقطها لقد

كينيون. جون
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ومن عام، بوجٍه العالم من غاضبة وهي لندن وصَلت بروسرت جيني أن من الرغم عىل
تلك يف املوجودة باملباهج تستمتع بدأت ما فرسعان خاص، بوجٍه سكانه من العديد
كنيسة زارت وقد عليها، جديدة كانت لذا للغاية؛ عتيقًة املدينة كانت لقد العظيمة. املدينة
العربات أجرة رخُص أعجبها وقد متتابع. نحٍو عىل القديمة املعالم من وغريها وستمنسرت
العربات. تلك باستخدام املدينة أنحاء يف ل التنقُّ يف وقتها معظم وقَضت الخيول، تجرُّها التي
األماكن أحد من الجديدة الفساتني من العديد وطلبَت الكربى، الفنادق أحد يف أقامت ولقد
لم إنها وقالت منها، واملسائية الصباحية الصحف، معظم اشرتت ولقد ريجنت. شارع يف
وتنقصها غبيًة كانت أنها نظرها، وجهة من ورأت، منها. أيٍّ يف ممتع مقال إيجاد تستِطع
وقت، لديها يكون عندما الكبرية اليومية الصحف إحدى محرَِّر تنقد أن وقررت الُجرأة،
كصحيفته بشدة غبية صحيفة بنرش ضمريُه له سمح كيف وتعرف حواًرا، معه وتُجري

يوم. كلَّ
كانت اإليقاع، بطيئة مدينة أنها رغم لندن، بأن نيويورك يف تحريرها ملدير كتبت
ديكنز؛ عِرص منذ بالكتابة منها يقرتب لم أحًدا وأن للنرش، الصالحة الجيدة باملوادِّ مليئًة
املحرِّرين هؤالء ستجعل التي الكبرية املدينة عن املقاالت من سلسلًة تكتب أن عَرَضت لذا،
مرشوعها، يف قدًما امليضَّ منها يطلب لها برقيًة التحرير مدير أرسل وقد قليًال. ينشطون

فعَلت. وقد
املعتادة. غرِي الرفاهية بتلك للغاية وكانتسعيدًة مرافقة، بخدمات استعانتجيني لقد
فقد االجتماعية؛ الناحية من لكن بيرت القديس بمنزلة كانت ويلو الليدي بأن إليها أُوِعَز وقد
حصلت إن اإلنجليزية، االجتماعية الحياة جنة بوابات ستفتح التي املفاتيح تحمل كانت
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انتباَه يجذب لم إنجلرتا، يف القديمة املعالم كل بني ومن الكايف. بالقدر ُمْجٍز مقابل عىل
تطلب نيويورك إىل كتبت أنها من الرغم وعىل األرستقراطية، الطبقة من أكثر يشءٌ جيني
تنتظر يجعلها ما الصرب من لديها يكن فلم لندن، يف عملها يف لتساعدها تقديميًة خطاباٍت
مات الذي ويلو، دبنهام السري أرملة ويلو، الليدي بخدمات استعانت ولذلك، وصوَلها.

خلفه. ترَكهم الذين الدائنون عليه حزن وقد سنوات، بضع قبل مفلًسا، بالخارج،
عىل أكيدة أدلًة منها وطلبت ويلو، الليدي تحمله الذي اللقب يف تشكُّ جيني كانت
ا، حقٍّ نبيلة سيدة أيُّ تبيع أن يُمكن كيف واندهشت بخدماتها. تستعني أن قبل صحته
الليدي أن إىل نظًرا لكن، األسبوع؛ يف ما مبلٍغ مقابل االجتماعي تأثريَها الحال، كان كما
وجد للصحف، مقاالٍت بكتابة لعيشها األمريكية الفتاة َكْسِب من األخرى هي بَت تعجَّ ويلو

األخرى. ب تعجُّ يف نظريَه األوىل اندهاُش
وذلك مليلونريات؛ بناٍت ُولِدن قد األمريكيات الفتيات كل أن تظن ويلو الليدي كانت
يف رغبتهن من الوحيد هدفهن أن وتخيَلت مفهوم، غرِي ما غربيٍّ طبيعيٍّ قانوٍن عىل ِبناءً
لذا، ثمن؛ بأي أرستقراطية أرسة سليَل ألنفسهن يشرتيَن أن هو اللندني املجتمع دخول
ملا مقابل عىل الحصول عىل يبدو ما عىل عازمة حريصٍة شابة لقاءِ لرفض ميالًة كانت

مال. من تدفعه
العمل.» رشوط عن الحديُث عادتي من «ليس شديد: بتكربُّ ويلو الليدي قالت

والثمن أشرتيه، ما معرفة دائًما أحب فأنا عادتي؛ من «إنه مباالة: بال جيني ردت
له.» مقابًال سأدفعه الذي

كنِت لو كما معي، تتعاملني «إنِك بسخط: مكانها من تقوم وهي السيدة، قالت
اإلطالق.» عىل مًعا نتوافق لن أننا متأكدة أنا طباًخا. تستأجرين

حتى ودية، بصورٍة األمر عن نتحدث دعينا تغضبي. وال ويلو، ليدي يا اجليس، «رجاءً
سأعامله كنُت أنني لِك وأؤكد للغاية، مهم شخص الطباخ أن أعتقد اتفاق. إىل نصل لم لو
وُودية، رصيحة بطريقة أتحدث فأنا اآلخر، الجانب عىل معِك، بينما احرتاًما؛ الطرق بأكثِر
؛ غنيٌّ منَّا أحد ال بعضاليشء. مماثل وضُعنا وأنِت أنني أعتقد األصدقاء. بني الحال هو كما
األمانة من يكون ولن الخاصة. بطريقته إليه يحتاج الذي املال يَكِسَب أن منا كلٍّ عىل لذا،
أن بعد عليه الحصوَل تتوقعني ما لِك أدفع أن أستطيع ال ثم غنية، بأنني أمامِك أدَّعَي أن
أن يمكن آخر شخٌص لديك كان إن ا، جدٍّ رائع كذلك؟ أليس أجيل، من يُمكنِك ما كلَّ فَعلِت

150



العرشون الفصل

عىل بشأني ي تهتمِّ أن يجب فال سأفعل، مما أكثَر لِك يدفَع أن ويستطيع له كُمرافقة تعميل
ثراءً.» األكثِر العميِل عىل الحصوُل وعليك اإلطالق،

كبََحت لذا األثرياء؛ الُعمالء فيه يكثر الذي املوسَم ليس هذا أن ويلو الليدي تذكََّرت
ثانيًة. وجلَست سخطها، ِجماح

سيُسِفر عما النظر بغضِّ ولطيًفا، هادئًا نَُخضحديثًا وَدعينا جيد، «هذا جيني: قالت
وهو آرجوس»، «صنداي صحيفة يف عنِك لطيٍف مقاٍل كتابُة يُمكنني أردِت، إن واآلن، عنه.

مبارشة.» إليِك يأتني هنا إىل يَْقَدْمن الالئي الثريات الفتيات كلَّ سيجعل ما
الفكرة: من يُوَصف ال نحٍو عىل يبدو ما عىل ُصِعَقت وقد ويلو، الليدي رصَخت
أنني صديقاتي عَرَفت إن كهذا. فظيًعا شيئًا تفعيل لن بالطبع أنِت إلهي! يا إلهي! «يا

ثانيًة.» بيوتهن بدخول يل يسَمْحن فلن منهن، ماًال وآخذ الصغريات الفتيات أُصاحب
أولئك أن غريب يشء من له يا مقبوًال. ذلك يكون لن بالطبع، ذلك. يف أُفكر لم أنا «آه،
أن حني يف هناك؛ أسماءهم أبًدا يَرون ال عام بوجٍه الصحف يف يظهروا أن يُريدون الذين
لنرش دائًما الصحفيون يسعى الذين هم عنهم يشء أيُّ يُذَكر أن يريدون ال الذين أولئك

أخبارهم!»
الصحف؟» يف مقاالٍت تكتبني هل «إذن،

إحداها.» «يف
له «يا الرحيل: عىل عازمًة كانت أنها عليها ويبدو ثانيًة، قامت وقد ويلو، الليدي قالت
مستحيًال. كان األمريكية الفتاة تلك مع تعامل أيَّ أن الواضح من وكان مريع!» أمر من

لذا، بمرافقتك؛ اإلطالق عىل جديرة غريُ أنني سنفرتض ويلو. ليدي ثانيًة، «اجليس
إليِك.» التحدَث أريد لكنني األمر؛ هذا عن املزيد نَُقِل ال دعينا

«… شيئًا ستكتبني «لكنِك
غريبٌة ِمْهنتِك إن ترين، كما يل. تقولينه يشء أي عن وال عنِك كلمًة أكتب لن «أنا

إليِك.» بالنسبة مهنتي تبدو كما إيلَّ بالنسبة
مهنة.» لديَّ ليس أنا «مهنتي؟

املال.» بها تَكِسبني التي الطريقة أقصد األمر. تُسمني ما كان أيٍّا «حسنًا،
عينيها. يف الدموع وترقرقت ويلو، الليدي دت تنهَّ

فجأًة أصبح الذي الشخص يُصادفها قد التي املصاعَب صغريتي، يا تعرفني، ال «أنت
املظاهر.» عىل للحفاظ ُوسِعه يف ما كلَّ يفعل أن وعليه عائل، بال
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وأخذت مقاومة، أيَّ تُبِد لم التي العجوز السيدة بيد وأمسكت الفور، عىل جيني قامت
بلطف. بيدها دها تُمسِّ

يشءٌ يوجد وال هذا، أعرف بالطبع أنا هذا؟ «كيف صوتها: يف قليل بارتعاش ردَّت،
لكان الوجود، هذا يف بحقٍّ متحرضِّ بلٌد هناك كان إن الفقر. من الدنيا هذه يف أفظع
العيش؛ مواصلَة لها يكفل ما امرأة كلُّ تضمن أن يجب نساؤه. إليه تحتاج ما كلَّ سيوفر
األخرية املائة األعوام يف أنَفَقتها التي األمواَل لنسائها إنجلرتا صت خصَّ إن امرأة. ألنها فقط
ُسمح التي األموال من النساء لدعم صندوًقا أمريكا أنشأت إن أو البغيضة، الحروب عىل
لن دخٍل عىل الهمجيَّني البلدين هذين نساءُ ستحصل كانت فربما برسقتها، لسياسيِّيها

والَعَوز.» الحاجة يخشني األقل، عىل يجعَلهن،
انزعاًجا. زادها بل ويلو، الليدي َرْوع من يُهدئ لم بروسرت اآلنسة حماس أن بدا

تردد: يف وقالت
للغاية.» الغريبة األفكار بعَض تعتنقني أنِك عزيزتي، يا «أخىش،

فتاٍة عن مسئولًة ستكونني أنك وهي غريبة؛ ليست واحدة فكرة لديَّ لكنني «ربما؛
لحم تعبئة رشكة صاحب ابنُة تأتَي حتى … األقل عىل أسابيع لبضعة لها صديق ال وحيدة
عن نتحدث لن إننا اثنني. أو شهٍر قبل هنا إىل تصل لن التي شيكاجو، من غني خنزير
األجرة بعربات التي تنقُّ مقابِل دفع بعد معي سيتبقى ما كلَّ لِك سأدفع العمل؛ رشوط

الخيول.» ذات
عزيزتي.» يا أجلك، من فعلُه يُمكنني ما لفعل للغاية مرسورًة «سأكون

عطوفة نربًة اآلن وتبنَّت الشقراء، عميلتها تجاَه نربتها حدَّة من ويلو الليدي فت خفَّ
يبدو. ما عىل جيني أعجب ما وهو معها، اليشء بعض

سأسألُِك األرجح عىل أنني من الرغم عىل لِك، كبرٍي إزعاج مصدَر أكون أال «سأحاول
وسماع الحيوان، حديقة رؤية فقط هو األمر واقع يف أريده ما كل األسئلة. من العديَد

منها.» أيٍّ لرسقة أطمح ال وأنا تأكل. وهي ورؤيتها تصيح، وهي الحيوانات
الحصوُل يمكننا به. القياُم السهل من سيكون هذا «أوه، باندهاش: ويلو الليدي قالت
يوم هناك إىل سيُدخلنا ما وهو الحيوان، علم جمعية يف العاملني أحد من تذكرتني عىل

األشخاص.» من قليل عدٍد سوى يوجد ال حيث األحد،
بابتهاج. جيني ضحَكت
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ال رجاءً بالفعل. األخرى زرُت لقد ويلو؛ ليدي يا االجتماعية، الحيوان حديقة «أقصد
للغاية لطيف نحٍو عىل أتحدَّث األمر واقع يف فأنا تخايف؛ وال شديد، باندهاٍش إيلَّ تنظري
كما اإلطالق. عىل وجودي من تخجيل لن أنِك واثقٌة وأنا التجمعات، أحد يف أكون عندما
يُسَمح أن يجب أنني أعتقد لذا، لندن؛ إىل جئُت أن منذ شخص أي إىل أتحدَّث لم أنا تَرين،

البداية.» يف املعارف من محدود بنطاٍق يل
االرتياب؛ ببعض كان وإن ابتسمت، إنها حتى تكربها حدة من ويلو الليدي قلَّلت
أوارص أنَّ من متأكدة وإنها اتفاقهما، أنَهيا قد يكونان هكذا إنهما بابتهاج جيني وقالت

بشدة. بينهما ستتوطَّد الصداقة
املبدئية األمور أهمُّ املالبس أن أعتقد فعلُه. عيلَّ ماذا تُخربيني أن «يجب وأرَدَفت:
ال األمر هذا لذا، منها؛ الكثري طلبُت لقد حسنًا، مجتمع. ألي الدخول يف املرء يُفكر عندما

التايل؟» األمر ما فيه. مشكلة
يف جيد منزل يف اإلقامة هو فعلُه عليِك يشء أول أن أعتقد لكنني مهمة؛ املالبس «نعم،
ستختارينه الذي املنزل أن جانب إىل هذا الفندق؛ هذا يف البقاءُ يمكنك ال أنك أعتقد ما. مكاٍن

للغاية.» فخًما يكون أن يجب
بشدة.» املتناول ويف متاٌح هذا لكن كذلك؛ يكون أن األفضل من «نعم،

املجتمع.» أفراد كلِّ إىل بالنسبة املتناول يف ليس «إنه
هذه ومثل ترافالجار، وميدان وستمنسرت كنيسة يف أفكِّر كنُت كذلك؟ هو هل «أوه،
عندما الباب من بالقرب متاحٌة أنيقة بخيول عربة «دائًما» هناك ذلك، إىل باإلضافة األماكن.

الخروج.» شخص أيُّ يريد
هذه!» األجرة عرباِت تركبي أن عليِك يجب ال أنه اعلمي «أوه،

العربات.» هذه تركب — جدٍّا الراقية — األرستقراطية الطبقة أفراد أن أظن «ملاذا؟
للغاية.» مختلف أمر هذا لكن بخيول؛ خاصٌة عَربات لديهم «البعض

الطبقة تمتلكها لندن يف الخيول تجرها التي العربات أغلب أن ما مكاٍن يف سمعُت «وقد
أنا اسمه. أتذكر ال أنا مكان؛ ملاركيز تنتمي واحدة ركبُت أنني متأكدة أنا األرستقراطية.
السائق لكن سائُقه؛ يقودها كان ربما يقودها. كان الذي هو نفسه املاركيز أن أفرتض ال
يمتلك املاركيز بأن أخربني لقد املعلومات. من الكثري وأعطاني للغاية، لطيًفا شابٍّا كان
عن الفندق سأترك ماِلَكها. يكون ربما السائق أن ظننت صاحبها. عن سألتُه ألنني العربة؛
ألنني األمر؛ هذا يف بيشء أِعَدِك أن أخىش العربات. بشأن متأكدًة لست لكنني خاطر، طيب
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مسألة ل سنؤجِّ لذا، بمفردي. أخرج عندما تلقائيٍّا بخيول عربًة سأستأجر أنني متأكدة
لندن؟» يف أكون بينما أُقيم أن تقرتحني أين واآلن، الحق. وقٍت حتى العربات

أو لصديٍق مكان هناك لكن كبريًا؛ منزًال أملك ال أنا أردِت. إن معي اإلقامُة «يمكنِك
للغاية.» جيد موقع يف واملنزل اثنني،

يشء، كلُّ هو املرء رسائل ورق عىل املناسب العنوان أن أظن رائًعا. هذا سيكون «أوه،
بني فرق وهناك كرأسية؛ النبالة شعار استُخِدم إن — النبالة شعار مثل ا مهمٍّ يكون ويكاد

«شارع».» كلمة بعد يأتيان عندما وبارك دروري
عىل ويلو، الليدي ووَجَدت للطرفني، ُمرضيًا كان تفاهٍم إىل برسعة السيدتان توصَلت
غادَرت بحيث الوضع غريَّ قد الشابة للسيدة املندفع ف التلهُّ أن كربياءها، أرىضبشدة نحٍو
التعبري، جاز إن كان، شخٍص ِه بتوجُّ الفندق إىل جاءت قد أنها رغم العجوز، السيدة اآلن
به يشعر الذي الذات عن بالرضا بهيج بإحساس إحسان، عىل الحصول أجل من يسعى
املادي الجانب عىل سواءٌ طائل، دون تنازلها يكن ولم آخر. شخص عىل منَّ كريم شخٌص
لجيني الفوري االجتماعي النجاح أن كما البذخ، من بقليٍل جيني لها دفعت فقد املعنوي؛ أو
ا. جدٍّ بالحيوية واملليئة البارعة األمريكية قدََّمت َمن باعتبارها ويلو الليدي لفخر مثريًا كان
عاطفيٍّا التأثر الرسيعي الشباب الرجال لدى جيني تَرَكته الذي االنطباع كان لقد
ليس بأنها انتَرشت التي الشائعة إن حتى كبريًا، ويلو الليدي رعاية تحت قابَلتهم الذين
وعاملها لها، تودُّده يف فريدريك اللورد يَفُرت لم بها. كلِّهم إعجابهم من تُقلِّل لم ماٌل لديها
مريبة بطريقة عليه الحصول تم ذهٍب عن لتتخىلَّ املحيط عَربَت وريثٍة أغنى أنها لو كما
مقارنة يصنع كان لو كما الوسطى، العصور يف اللصوص أحُد عليه حصل لقٍب مقابل يف

والحديث. القديم الرش بني
من الرغم وعىل بهيج. باندهاٍش لجيني فريدريك اللورد لتفضيل ويلو الليدي نظرت
لكنها بشدة؛ بها معجبة كانت فقد رعايتها، يف التي الفتاة عن تماًما راضيًة تكن لم أنها
تجاهُل فيه يجري الذي الوقت يف بشدة، جيني وراء الرجال يسعى ملاذا معرفَة تستِطع لم
إىل بلطٍف أملحت لقد بكثري. باالهتمام منها جدارًة وأكثر مثلها جميالٍت أخريات، فتياٍت

الجدوى. عديمَة النهاية، يف تكون، لن ربما إلنجلرتا زيارتها أن األيام أحد يف الفتاة
أفهُمك.» أنني أعتقد «ال جيني: قالت

بنجهام فريدريك اللورد أن أظن جانبك، من الِكياسة من بقليٍل عزيزتي، يا «حسنًا،
الزواج.» عليك يعرُض قد
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تألٌق عينيها ويف ويلو، الليدي إىل ونظرت ُقفازها، ترتدي كانت التي جيني، توقَفت
َخجولة. ابتسامٌة ثَغِرها أطراف وحول بهيج

بإبداء … املساكني النبالء بأحد أوِقع أن أجل من هنا إىل جئت قد أنني رين تتصوَّ «هل
ليدي يا أبًدا، أبًدا، أبًدا، بهذا! عالقة أيُّ لها الكياسة أن لو كما إلهي! يا الكياسة؟ بعِض

األرض.» وجه عىل رجل آِخَر كان إن حتى إنجليزيٍّا أتزوج لن أنا ويلو!
معرتضًة ويلو الليدي قالت هكذا عزيزتي.» يا ا، جدٍّ لطفاء اإلنجليز الرجال من «العديد
نحٍو عىل مستهرتًا شخًصا كونه رغم الذي، زوجها تذكَرت إذ بعمق؛ َدت تنهَّ ثم بلطف،
الشديد أسفها موِضَع وكان حياته، َطوال حبِّها كامِل عىل استحوذ قد إصالحه، يصعب
األرملة، السيدة تقدير يف ذلك، أن رغم مواهبَه؛ قطُّ يُقدِّر لم عاَلًما غادر قد أنه إىل نظًرا اآلن

إخفاءها. دبنهام السري يستِطع لم التي للعيوب بالكامل يرجع كان
أنا ذلك، «ومع قفازها: تُزرر كانت بينما سبق، ملا مناقض نحٍو عىل جيني أضافت
صميم يف امرأٌة أبًدا توجد ال أنه أعتقد هذا. يف السبب أعرف ال أنا لقب؛ عىل الحصوَل أعشق
َمن هن النساء فإن تنهار، أن املتحدة للواليات كان وإذا الجمهوري، النظام تُفضل قلبها
يَدعونا لن الرجال أن يف شك لديَّ ليس أنا ملكيٍّا. نظاًما مكانه وسيُِقْمن بذلك، سيَُقمَن

سيُسعدنا.» هذا أن ظنوا إذا اآلن إمرباطورية نُقيم
هناك.» مِلكاٌت بالفعل جميعكن أنَّ «ظننت ويلو: الليدي قالت

امَلِلكة؛ مسألة يف للغاية شديدة منافسٌة هناك املشكلة. هي تلك لكن كذلك، نحن «أوه،
أهمية األقلِّ األلقاب مقابل يف املشرتك امللكيِّ لَقبنا عن نتخىل لذا، للغاية، منا الكثرياُت هناك

هذا. وكل والكونتيسات الدوقات يف املتمثلة

باعتقادي، الهني، باألمر ليس إنه
وُمْطَلقة. متوَّجة ملكًة تُصبحي أن

ذلك. يف يُنازعك َمن هناك يكون أن أقصد ال أنا
الصالحيات. وكاملَة مطَلقة مطلقة، مطلقة، مطلقة، مِلكة تصبحي أن ولكن

يا أوه، موجودة. العامة الفكرة لكنَّ ال، أم صحيحة الكلمات كانت إن أعرف ال أنا
تماًما.» إنجليزية سأُصبح أنني أخىش إلهي!

تُغني اللِّسان الطَّليقة رفيقتُها كانت بينما عنها، رغًما تبتسم وهي ويلو، الليدي قالت
هذا.» عىل كثريًة أماراٍت أرى ال «أنا الغرفة: أنحاء يف وترقص
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السيتي حي مرصف إىل ذاهبة أنا مالبسك؛ ارتدي ويلو، ليدي يا «هيا، جيني: قالت
يتفق فريدي اللورد بخيول. أجرٍة عربَة سأستقلُّ بأنني مسبًقا أعلمك وأنا شيك، لرصف
ويلو؛ ليدي يا مني، تتضايقي ال رجاءً املركبات؛ أنواع أبهُج هي العربات هذه أن يف معي

كلمتي.» وليست فريدي اللورد كلمة هي «أبهج» إن
ال «ما تستخدمه: أن الطيبة للسيدة يمكن كان حادٍّ أسلوٍب بأكثِر ويلو، الليدي قالت

فريدي.» باللورد له مناداتك هو يعجبني
معي، تعايل فريدي. اللورد يَْدعونه الجميع إن يقول إنه أيًضا! عبارته، هي هذه «أوه،
وجود مع االحرتاُم تعلوها بنربٍة ردَّت هكذا بنجهام.» … فريدريك … باللورد وسأناديه
يُشبه إنه باسمه؛ مقارنًة تافًها دائًما يبدو «إنه أردفت: ثم الكلمات. بني مالئمة سكتات
اللورد يَْدعونه الجميع أن من أتعجب ال وأنا قديمة، بيع طاولة أمام يقف مبيعاٍت رجَل
حالُهم تدهَور قد الرجال أن أعتقد ويلو. ليدي يا أمل، بخيبِة أُصبت قد أنني أخىش فريدي.
الجثة ِضخاَم يكونوا أن عليهم كان فقد الطِّراز؛ عتيقَة الدرعية البذالت أصبَحت أن منذ
كان إذا بما الرجل يتأثَّر بالطبع، املعدنية. األشياء من الكمَّ هذا يحملوا كي حينها؛ وأقوياءَ
قد أنني أعتقد بدأُت نعم، الحديد. صفائح من أو الجوخ قماش من ِبذْلة له ل يُفصِّ خيَّاطه

قرون.» عدة متأخرًة إنجلرتا إىل جئت
لذا، الرد؛ تستِطع لم بحيث السخيفة املالحظات تلك من بشدٍة ويلو الليدي ُصِدَمت

السيتي. حي إىل لرحلتها نفسها لتجهز غرفتها إىل ذهبَت الرد، تحاول أن ودون
األوراُق ومعها وخرَجت املرصف إىل ودخلت األجرة، عربة يف ويلو الليدي جيني ترَكت
تحرشها وأخذت البنكنوت، بأوراق األدب عالم يف عامًة إليها يُشار التي البيضاء، النقدية
قطعَة الحقيبة من وأخرَجت بها. الخاصِة اليد حقيبة يف قيمتُها تقتضيه مما أكربَ مباالة بال
ولدى املرصف. تغادر أن قبل لحظات لبضع فيها تنظر وأخذت ُعنوان، عليها مكتوبًا ورق

للسائق. الورق قطعة أعطت األجرة، عربة إىل وصولها
العنوان؟» هذا يقع أين تعلم «هل وسأَلته:
هنا.» من مقربة عىل إنه آنستي؛ يا «نعم،

«.٢٣ رقم الباب إىل تصل حتى واستمر الشارع، من اآلَخر الجانب إىل اذهب «حسنًا،
آنستي.» يا «حسنًا،

إىل جيني ونظَرت العربة. أوقف ،٢٣ رقم الباب ُقبالة تقريبًا السائُق وصل عندما
ممتلئًا كبريًا مبنًى كان ويخرجون. يدخلون املرسعني الرجال من العديد كان حيث املدخل

العربة. ملغادرة تتحرك لم لكن عميًقا، نَفًسا الفتاة وأخذت باملكاتب؛ يبدو ما عىل
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العَجلة وكانت مجهوًال، مكانًا إليها بالنسبة السيتي حي كان التي ويلو، الليدي سأَلتها
القيام تَودِّين عمل مهمُة لديك «هل بغيض: نحٍو عىل لها ُمرِبكتنَي فيه املوجودتان والجَلبة

أيًضا؟» هنا، بها
هنا الجلوس أريد متعة. إنها عمل؛ مهمَة ليست هذه «ال، حزينة: بنربة جيني، قالت

والتفكري.» دقائق لبضِع
الجَلبة؛ هذه ظل يف التفكري يُمكنك ال صغريتي يا «لكن ة: محتجَّ ويلو الليدي قالت
أو ق يتسوَّ أحُدنا كان إذا إال هنا بالوقوف للعربة تسمح لن الرشطة أن إىل باإلضافة هذا

املكاتب.» أحد يف بها القيام ين تودِّ عمل مهمُة لديك
املتاجر بعض رأيت دقائق؛ عرش ملدة ق للتسوُّ اذهبي ويلو، الليدي عزيزتي «إذن،
يشء أيَّ رأيِت وإن جنيهات، خمسة هي ها الشارع. نفس يف هنا من مقربة عىل الرائعة
أفكارنا إن تعرفني. كما آلَخر، آٍن من املرء يُفكر أن يجب أجيل. من فاشِرتيِه أشرتيَه، أن عيلَّ
نرغب ال التي تلك من والتخلُّص دوريٍّا فرزها إىل نحتاج نستقبلها؛ التي الخطابات تُشبه
أو بعضها من التخلُص يجب كان إن وأرى أفكاري بدقٍة أفحص أن أريد بها. االحتفاظ يف

ال.»
عىل وِمرفقاها يديها عىل وذقنها األخرية جلست جيني، ويلو الليدي ترَكت عندما
يخرجون أو يدخلون كانوا ممن أيٍّ وجوُه تكن لم .٢٣ رقم يف تُحدق وأخذت ركبتَيها
باإلعجاب وال بالناس، تأبُه تكن لم لكنها إليها، ينظرون املارُّون كان ما وكثريًا لها. مألوفًة
الُقساة األشخاص من العديد صدور يف الجميل لوجهها نتيجًة يتشكَّل كان الذي العابر
من واستيقظت ته. تلقَّ الذي باالهتمام وعٍي عىل ، بحقٍّ كانت، إن املايل، املجال يف العاملني

العربة. إىل ويلو الليدي دخلت عندما بها الخاص اليقظة حلم
الرسعة؟» بهذه أُعدِت هذا، «كيف صاحت:

وأردفت: الساعة.» ربع ملدة بالخارج كنت «لقد إياها: موبخًة العجوز السيدة ردَّت
املشرتيات.» هي وها املال، كلَّ أنفقُت «لقد

ذلك؟» أليس السيتي، حي يف طويًال يدوم ال «املال جيني: ردَّت
تبكني.» كنِت وكأنك صوتُك يبدو عزيزتي؟ يا بِك، ماذا «عجبًا، العجوز: السيدة سألتها
بشدٍة بالحنني أشعر جعلني مما بربودواي كثريًا يُذكرني الشارع هذا غباء! «هراء!

نيويورك.» إىل سأعود أنني أعتقد األمر. يف ما كل هذا الوطن، إىل
هناك؟» من شخًصا قابلِت «هل
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أعرفه.» أحًدا أَر لم أنا ال. «ال،
ذلك؟» تتوقعني «هل

«ربما.»
السيتي.» حي يف أصدقاء أيَّ لديِك أن أعلم أكن «لم

يل.» عدوٌّ هو رؤيته ع أتوقَّ ما إن هنا. أصدقاء أيُّ لدي «ليس
صديًقا؟» ذلك قبل كان عدو هو هل ا؟ «حقٍّ
األسئلة؟» من العديد تسألينني ملاذا «نعم.

تهدئتها: محاولًة وقالت الفتاة بيد ويلو الليدي أمسَكت
فهم.» سوء حدوث من آسفٌة «أنا
آسفة.» كذلك «وأنا جيني: قالت
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ونتوورث: له قال التايل، اليوم صباح يف صديقه مكتَب كينيون جون دخل عندما
لونجوورث؟» آل مع األمور سارت كيف «حسنًا،

جرى ما كلَّ نيس قد الشاب الرجل أنَّ بدا فقد اإلطالق؛ عىل جيدًة تكن «لم الرد: كان
باألمر.» مطلًقا يهتمُّ ال العجوز والرجل السفينة، متن عىل حديٍث من بيننا
الرصاص. قلمه بطَرِف املكتب عىل يطرق وأخذ ونتوورث تنحنح

الذي السبب «ما أضاف: ثم قط.» الشاب هذا عىل كثريًا أُعوِّل لم «أنا النهاية: يف وقال
لرفضه؟» أعطاه

يف يشرتَك لن إنه فقط قال لقد سبب. أيَّ يُعِط لم إنه التحديد. وجه عىل أعرف ال «أنا
للمنجم.» ثمنًا سندفعه الذي باملبلغ أخربه جعلني أن بعد األمر، هذا

بذلك؟» أخربتَه «ملاذا
لقد إلينا. انضمامه يف األمل بعَض هناك أن قليًال، إليه تحدثُت أن بعد بدا، الواقع، «يف
أنه بالطبع ورد إلينا. االنضمام يف يرغب كان إذا إال باملبلغ أُخربه لن إنني بوضوح له قلت

به.» أخربته ولذا، عليه؛ مقبٌل هو ما يعرف لم ما اإلطالق عىل األمر يف النظر يُمكنه ال
إلينا؟» االنضمام لعدم أعطاه الذي املربِّر «وما

األمر.» يف يشرتَك لن أنه يرى إنه فقط قال لقد «أوه،
لالنضمام النيُة لديه تكن لم إن عليك الضغط من يهدف كان أنه تظن ماذا «واآلن،

باملنجم؟» الخاصِّ املرشوع إىل
أشعر الحقيقة، يف اإلطالق. البرشعىل من النوع هذا أفهم ال أنا أعرف. ال بالتأكيد «أنا

به.» أثق ال أنا إلينا. ينضمَّ لن ألنه كبرية براحٍة
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سيكون لونجوورث اسم أن تعرف لكنك عليه؛ متحامٌل أنك جون، يا الواضح، «من
نُرشك أن استطعنا إن اآلخرين. السيتي حي رجال عقوِل عىل للغاية كبري تأثريٌ له
يف كبرية صعوبة نجد لن أننا متأكد فأنا قليل، بقدٍر ولو حتى األمر، هذا يف لونجوورث آل

املنجم.» بيع
فحصَت هل فشلت. لونجوورث آل مع مهمتي أن هو قولُه يمكنني ما كل الواقع، «يف

األوراق؟»
تلك ر تَوفُّ هي بأكملها املسألة عليها تقوم التي النقطة باألمر. ذكََّرني وهذا نعم، «أوه،

كذلك؟» أليس الخزف، صناعة يف واستخدامها املادِة
كذلك.» إنها «بىل،

الصباح.» هذا جاءت فقد الرسالة؛ لتلك انظر «حسنًا،
سأله: ثم قرأها الذي لكينيون، بالرسالة ألقى

يتحدث.» عما يعرف ال إنه براند؟ آدم يكون «من
يعرف إنجلرتا يف أحد ال أنه أعتقد يتحدث. عما تماًما يعرف أنه املشكلة لكن «إممم،
الذي ميلفيل ملقابلة ذهبُت الشهرية. للخزف سكرانتن رشكة يف ورشيك مديٌر إنه منه. أكثَر
بالعينة احتفظ لكنه املادة، عن يشء بأي إخباري يستِطع ولم أمس. الرشكة تلك يف يعمل
اإلنتاج، مدير هو براند إن يأتي. عندما املديَر إياها سرُيي إنه يل وقال إياها، أعطيتَني التي

هو.» يكون أن األحرى فمن املادة، تلك قيمة يعرف شخٌص هناك كان وإن
مخطئ.» «لكنه كينيون: قال

كما لها، قيمة ال املادة أن إما كذلك؟ هو هل بأكملها؛ املسألة يف نقطة أهمُّ هي «هذه
عىل نحٍو أيِّ عىل أفهم، أن أستطيع ال وأنا د؛ محدَّ لغرٍض علينا الكذب د يتعمَّ أنه وإما يقول،
الكذبة تلك لكتابة أيًضا وإنما للكذب، فقط ليس الغرباء أحَد يدفع الذي السبَب اإلطالق،

الخزف؟» صناعة عن تعرف ماذا جون، يا واآلن، الورق. عىل
عنها.» األمر واقع يف ا جدٍّ القليل «أعرف

خربة لديه الذي الرجل، هذا بمعرفة بها معرفتك مقارنُة يمكنك كيف إذن، ا، جدٍّ «رائع
التصنيع؟» مجال يف عَملية

املزاجية. حاالته أفضِل يف يكن لم أنه الواضح من كان الذي ونتوورث، إىل كينيون نظر
أن أخربتُك عندما باملوضوع جيد علٍم عىل لسُت إنني جورج، يا تقول، أن تقصد «هل

ما؟» مجاٍل يف مهمة املادة تلك
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الخزف.» صناعة عن يشء أي تعرف ال أنك لتوك اعرتفَت لقد «حسنًا،
قيمة هو جيًدا أدركه ما لكن عنها؛ القليل أعرف أنا … جورج يا يشء»، «أي «ليس
تَُعد املادة تلك أن أعلم أنني ببساطة هو الخزف بصناعة معرفتي وراء السبب إن املواد.

الخزف.» منها يُصنَع التي املكونات أهم من واحدًة
الرسالة؟» تلك الرجُل هذا كتَب ملاذا «إذن

إذا ما مني أفضَل تحكم أن فيمكنك الرجل، رأيَت قد أنك بما بالتأكيد. أعرف ال «أنا
باألمر.» جاهل شخص مجرد أنه أم الكذب، د سيتعمَّ كان

العينَة تلك ميلفيل يعرض أن اتفقنا ميلفيل. رأيت لقد اإلطالق؛ عىل براند أَر لم «أنا
صناعة يف املادة تلك قيمة عىل يعتمد يشء كل بالطبع، فيها. رأيه عىل ويُطِلَعني براند، عىل

الخزف.»
«بالطبع.»

الخرباء رأي ألعرَف أمامي متاًحا كان الذي الوحيد السبيل سلكُت لقد إذن، ا، جدٍّ «رائع
نحن األحرى فمن عَمِلهم، يف لها قيمَة ال املادة تلك إن قالوا إن املادة. تلك يف املجال يف
عدم يف برغبتنا برينت فون السيد ونُخطر باملنجم، الخاص مرشوعنا عن نتخىل أن أيًضا

تعاقدنا.» يف االستمرار
بعمق. فيها يفكِّر وأخذ أخرى، مرة الرسالَة كينيون قرأ

كذلك؟» أليس ذلك، عىل يعتمد يشء كل أن بالطبع، ترى، «أنت أخرى: مرة جورج قال
ذلك.» أرى «بالتأكيد

رأيُك؟» ما «إذن،
وأعتقد العظمى. بريطانيا يف الخزف مصانع يف بجولة أقوم أن عيلَّ التايل: هو «رأيي
منهم تطلب املتحدة الواليات يف املختلفني امُلصنِّعني إىل كتبَت لو جيدة فكرًة ستكون أنها
أن لهم بد ال املادة. إلرسال رضورٌة هناك ليست املادة. لتلك استخدامهم مقدار معرفَة
الذي املقداَر استطعَت، إن منهم، اعِرْف إليهم. بالنسبة لها بديل وال املادة، تلك يستخدموا
منها، النقيِّ الخام عىل الحصول مقابل يف سيدفعونه الذي والسعَر منها، إليه يحتاجون
اآلن.» يستخدمونها التي النقية غري املادة عىل الحصول مقابل يف يدفعونه الذي والسعَر
املادة؟» تلك بها توجد التي املناجم عرشاُت هناك ليست أنه جون، يا تعرف، «كيف
أن فأرجو املعادن، بعلم معرفتي يف تطعن أن أردَت إن حسنًا، أعرف؟ أن يل «كيف
لسُت أنني تعتقد كنَت إن ال. ا وإمَّ بمجايل عامًلا أكون أن إما أنا مبارش. نحٍو عىل ذلك تفعل
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أقوله وما صحيح. املادة تلك عن أقوله ما أن لك أؤكد أنا تماًما. األمر هذا من فاخرج كذلك،
كهذه.» نقية مادة بها أخرى مناجُم توجد ال صحيح. نُدرتها عن

سيضعون الذين هؤالء أن تتذكر أن يجب لكن هذا، قلَت عندما تماًما اقتنعُت «لقد
وهم واألرقام، الحقائُق أمامهم توَضع أن يجب مقتنعني. يكونوا لن الرشكة هذه يف أموالهم
املختلفة املصانع بزيارة اقرتاحك إن املادة. بقيمة يتعلق فيما كالمي أو كالمك يف يثقوا لن
آراءَ بوضوح نعرف أن يجب نحن مكانك. كنُت لو الفور، عىل تنفيذه يف سأبدأ وكنُت جيد.
هذه من معك كم واآلن، األمر. يف التحرُك بإمكاننا يكون أن قبل املجال يف العاملني الخرباء

املادة؟»
الذيحصلنا بها امليلء الربميل السفر. حقيبة يف معي حملتها التي القليلة القطع «فقط
وهو البطيئة، البخاريَّة السفن إحدى عرب مرسل أنه أعتقد بعد. يصل لم برينتباين يف عليه

املحيط.» يف يزال ال األرجح عىل
اعرف، املصنِّعني. هؤالء وقابل الشمال، إىل واذهب معك، التي العيِّنات خذ ا. جدٍّ «رائع
للحصول يدفعونه الذي السعَر مرءوسيهم، من أو املديرين من سواءٌ بأخرى، أو بطريقة
هي تلك ألن حاليٍّا؛ يستخدمونها التي املادة من الشوائب إزالة وتكلفة املادة، تلك عىل
بل الخام، مادتهم مع نتعامل أن علينا ليس حاليٍّا. مادتَنا تُنافس التي املادُة الواقع يف
عملية تكلفَة التحديد وجه عىل اعرف املزعجة. الغريبة املواد من تنقيتها بعد مادتهم مع
غضون ويف نحو. أفضِل عىل لك سأُرتِّبهما واألرقام، الحقائَق تعرف عندما ثم هذه، التنقية
إال يشء فعل يُمكن ال املتحدة. الواليات يف املوجودين املصنِّعني سأُعلم اقرتحت، كما ذلك،

الفور.» عىل العمل بدءُ عيلَّ لكان مكانك، كنت ولو تعود، عندما
آخر.» وقت أي إضاعة أريد ال أنا تماًما. جاهز «أنا

دفرت يف ومعه الشمال، إىل طريقه يف كان ما ورسعان كينيون، جون غادر وهكذا،
الخزف. بُمصنعي قائمٌة مالحظاته

كانت بأنها وشَعر األمريكي، بالربيد الرسائل ونتوورث أرسل اليوم، هذا عرص يف
باسم رسالًة استقبل التايل، اليوم صباح ويف ع. يتوقَّ كان كما برسعة منها الغرَض تُؤدي
ونتوورث إىل رسالة وصَلت الحق، بريٍد طريق وعن ونتوورث، لعناية هة موجَّ كينيون جون
مدير مع بالفعل مقابلة وعقد له مكان أول إىل وصل قد كان الذي جون، من نفسه
استعداٍد عىل هناك وكانوا يتوقع، كان كما تماًما املادة وجد لقد هناك. للخزف مصنع
عىل الرسالة تلك رسَمت وقد . معنيَّ بسعر املادة من عام كلَّ معينة كميٍة عىل للحصول
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الذي براند، آدم دفع الذي السبب عن يتساءل ثانيًة وبدأ رًضا، ابتسامَة ونتوورث وجه
اللغز، هذا لحلِّ الوقُت له يُتاح أن وقبل د. املتعمَّ الكذب إىل املعروفة، الرشكات إحدى يُمثِّل
ويليام اسم تحمل بطاقًة له وأعطى رؤيته، يف األشخاص أحد رغبة عن الساعي أعلن

إليها. ينظر كان بينما حاجبَيه ونتوورث د عقَّ لونجوورث.
الرجل. ودخل يدخل.» أن النبيل السيد هذا من اطلب فضلك، «من وقال:

بك ألتِق لم أنني من الرغم عىل تتذكرني، أنك أعتقد ونتوورث؟ سيد يا حالك، «كيف
السفينة.» متن عىل كثريًا

بالجلوس؟» تتفضل «هال أردف: ثم جيًدا.» أتذكرك «أنا ونتوورث: ردَّ
بأنَّ علٍم عىل أنني إىل ونظًرا لذا، كينيون؛ السيد أجد أين أعرف أكن لم أنا «شكًرا.

بشأنه.» ملقابلتك جئُت هذا، امليكا منجم بأمر ان مهتمَّ ِكَليكما
أيُّ لك تكون أال قررَت قد وأنك زارك قد أنه كينيون السيد من فهمُت لقد «فعًال!

باألمر.» عالقة
عىل منه حصلُت لقد كهذا. ا جدٍّ خاص يشء أي قوِل يف ا محقٍّ يكن لم أنه «أعتقد
األحوال، أحسن يف التواصل يف جيًدا شخًصا ليس إنه بإعطائها. هو سمح التي التفاصيل
هذه يف أساعدكما أن اآلن قررُت وقد عْرضه. يف أُفكر وكنُت األمر، عن شيئًا يل قال لكنه
ال مرحلٍة إىل األمور وصَلت ربما لكن مساعدتي. عىل الحصوَل أردتما إن هذا املسألة،

مساعدة؟» أيِّ يف فيها ترغبان
يف الخزف ُمصنِّعي لدى اآلن كينيون السيد ا. جدٍّ القليل سوى نفعل لم العكس، «عىل

املادة.» هذه عىل إنجلرتا يف سيكون الذي الطلب مدى ليعرَف الشمال،
منه؟» أخبار أيُّ بعُد وصَلتك هل فهمت. «آه،

ا.» جدٍّ ُمرضية وكانت الصباح، هذا رسالٍة سوى يشء «ال
الخزف؟» صناعة يف مفيدًة املادة تلك كون يف شك أيُّ يوجد ال «إذن،

اإلطالق.» عىل شكَّ «ال
عن السفينة متن عىل كينيون السيد معي تحدَث واآلن، لهذا. سعيٌد أنا الواقع، «يف
أنا وآخذ الثانَي الثلث هو ويأخذ الثلَث أنت تأخذ أي: بيننا؛ متساوية رشاكة وجوِد إمكانية
التكلفَة نتشارك أن يجب أننا أعتقد لكنني التفاصيل، يف بعمٍق ندخل لم إننا األخري. الثلث

كذلك؟» أليس املبدئية، التكاليَف أقصد نفِسه؛ بالقدِر
أتصور.» كما االتفاق، أساَس سيكون هذا «بىل، ونتوورث: قال
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أن إيلَّ بالنسبة األفضل من سيكون أم معي األمر ملناقشة الصالحيُة لديك هل «حسنًا،
كينيون؟» يعود حتى أنتظر

واآلن.» هنا يشء كل عىل االتفاُق «يمكننا
وأود باملنجم؟ الخاصة األوراق رؤية اعرتاضعىل أيُّ لديك سيكون هل للغاية. «رائٌع
لديك تكون قد أخرى تفاصيل وأي يمكن، ما بأرسِع باملردود الخاصة األرقام عىل الحصول
الوثيقة أو الرشاء، خيار عقد من نسخٍة رؤيَة أودُّ وأيًضا، املنجم. قيمة تقديَر يل يُتيح ا ممَّ

املنجم.» بها امتلكتما التي األصلية
التفَت حوزتي.» يف التي املعلومات كلَّ إلعطائك االستعداد أتم عىل أنا «بالتأكيد؛
الحرب من عليها يكتب كان التي الورقة ف جفَّ ثم دقائق لبضع وكتب مكتبه إىل ونتوورث
عىل التوقيع عىل هذا، فعِل قبل اعرتاض، لديك ليس «أنت أضاف: ثم للونجوورث. وأعطاها

كذلك؟» أليس الوثيقة، هذه
محتواها كان التي الورقة، إىل ونظر عينه، عىل األحادية نظارته لونجوورث ضبط
مسئولية ذات رشكٍة لتأسيِس ُوسعي يف ما أفعل أن عىل هذا بموجب «اتفقُت كالتايل:
التكاليف من حصتي دفع عىل واتفقت للميكا. أوتاوا منجم عىل بغرضاالستحواذ محدودة

األرباح.» ثلث عىل وحصويل
أكثَر يكون أن يجب أنه أعتقد أنني رغم هذا، عىل التوقيع عىل أعرتض ال أنا «ال،
املبدئية التكاليف ثلُث هو عيلَّ الذي االلتزام أن يُذكر أن يجب أنه أعتقد قليًال. تحديًدا
يجب املقابل، يف وأنني، وكينيون؛ أنت ِقبَلك من دفُعهما يجب اآلَخرين الثلثنَي وأن تها، بُرمَّ
أنه أعتقد اآلَخرين. الثُّلثنَي عىل وكينيون أنت تحصالن حني يف األرباح، ثُلث عىل أحصل أن
إن جنيه، ألِف مائتا ح اقُرتِ لقد الجديدة؛ الرشكة مال رأس قيمَة أيًضا يتضمن أن يجب

جيًدا.» أتذكر كنُت
تريد.» ما َوْفَق هذا كتابة سأُعيد للغاية، «رائع ونتوورث: رد

ثانيًة. نظارته وضع من عدَّل أن بعد لونجوورث، وقرأه هذا، ونتوورث فعل
بك حريٍّا يكون فربما األمر، حيال الشديدة الرسميَة التزمنا أننا وبما «واآلن، قال: ثم

نفِسها.» التفاصيل هذه عىل تنص بها، االحتفاظ يمكنني وثيقًة تُعطيَني أن
الوثيقَة أنت تكتب أن األفضل من سيكون ربما هذا. سأفعل شك، «دون ونتوورث: رد

عليها.» ع سأُوقِّ وأنا تريد، ما تُناسب بحيث
لديَّ وتكون نسخٌة لديك تكون بحيث هنا، مذكور هو ما كلَّ اكتب مطلًقا. ال، «أوه،

األخرى.» النسخة
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بهذا. القيام تم لقد
بك؟» الخاص الخيار عقد سينتهي متى «واآلن، لونجوورث: قال

التاريخ. ونتوورث له ذكر
املنجم؟» مالك «َمن

عه وقَّ الخيار وعقد فيينا، الرئييس مقرُّها التي النمساوية، املناجم رشكة يتبع «إنه
مالكه.» وأحَد املنجم مديَر يَُعد الذي أوتاوا، من برينت، فون السيد

املنجم؟» بيُع له يحقُّ أنه من تماًما متأكد أنت «هل
أوتاوا.» يف كان عندما هذا من كينيون السيد محامي تأكَّد «نعم؛

تماًما؟» قانوني عقدك أن من أيًضا، متأكد، أنت «وهل
هذا.» من متأكدان «نحن

لندن؟» من محاٍم ِقبَل من ُفِحص «هل
كندا، يف تنفيذها وسيجري كندا، يف الصفقة ُعِقدت لقد كنَدي. محاٍم ُعرضعىل «لقد

الكندية.» القوانني بمقتىض
فيه؟» إنجليزي محاٍم رأي عىل نحصل أن أيًضا األفضل من أنه تظن أال «لكن،
فسنفعله.» هذا، أردَت إن لكن، رضورية. غريَ تكلفًة ستكون هذه أن «أعتقد

للمساهمني.» نُقدمه أن قبل العقد يف جيد محاٍم رأي إىل سنحتاج أننا أعتقد «نعم،
بشأِنه؟» رأيه عىل الحصول يف ترغب أحد هناك هل بهذا. سأقوم للغاية، «رائٌع

لكن آخر. محاٍم أيُّ سيفعل كما بالغرض سيفي محاميك ني؛ يُهمُّ ال األمر هذا «أوه،
امليكا» ملنجم املحدودة «الرشكة ل قانوني مستشاٌر هناك يكون أن األفضل من سيكون ربما
هذا نعرض أن أيًضا األفضل من يكون وقد — عملنا أثناء واحٍد تعينُي علينا سيكون —
النفقات من يَزيَد لن هذا إن الوظيفة. هذه ِلَشغل سنختاره الذي الشخص عىل العقَد
شخص أيُّ لديك هل للغاية. ضئيل بمقداٍر سيَزيدها األقل عىل أو اإلطالق، عىل القانونية

املنصب؟» هذا ِلَشغل تقرتحه
األمر.» هذا يف أفكِّر لم «أنا ونتوورث: قال

بالتأكيد عمي كذلك؟ أليس بغرضنا، تفي رشكٍة عن أبحُث ستجعلني أنك «أعتقد
الرشكة.» تأسيس يف تي حصَّ ضمَن سيندرج وهذا الشأن، هذا يف املناسبني األشخاَص يعرف

يل.» مناسبًا هذا سيكون للغاية، «رائٌع ونتوورث: قال
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ثالثة من ذلك وسيستغرق الرشكة، لتأسيس ِفعلُه يجب مما الكثري هناك «واآلن،
عن لنا أبحث تجعَلني أن يف رأيك ما التكلفة. بعض جانب إىل الوقت، من الكثريَ أشخاص

للرشكة؟» مقرٍّ
مقر؟» لنا يكون أن الرضوري ِمن أن ترى «هل

إىل سنحتاج املظاهر. عىل األمور، من النوع هذا يف يعتمد، ا جدٍّ الكثري بالتأكيد. «أوه،
جيد.» موقع يف مقرٍّ

وال املال، من ا جدٍّ الكثريُ لدينا ليس وأنا كينيون لونجوورث، سيد يا الحقيقة، «يف
رضورية.» غرِي تكلفٍة أيَّ نتحمل أن نريد

ستنجح التي األمور من واحد العمل هذا إن رضورية. غريَ ليست إنها العزيز، «سيدي
املايل، بالجانب يتعلق فيما شديد، بحرٍص فيها دخلَت إذا أما بُجرأة؛ فيها دخلَت إن فيها
باألمر؛ عالقة أيُّ يل تكون فلن املال، يف ندرٌة هناك كانت إن بالطبع، يشء. كلَّ فستفقد
نسعى إننا منها. ا جدٍّ الكثري رأيت لقد ماليٍّا. الفقرية األعماُل تلك إليه تئول ما أعرف ألنني
مبلٌغ وهذا منا. لكلٍّ جنيه ألف ستُّون قدُره ِربٍح عىل الحصول أجل من خيار عقِد لتفعيل
من بيشء ضحيَت إذا إال عليه تحصل لن إنك قلُت إن وصدِّقني أجله، من املخاَطرة يستحق

أجله.»
صحيح.» هذا أن «أعتقد

النوع هذا من التي األمور يف أكربُ خربٌة لديَّ أنا بالطبع، تماًما. صحيح هذا «نعم،
مظهٍر ذي جيد، مقرٍّ عىل نحصل أن علينا سيكون أنه وأعلم االثنان، أنتما بكما مقارنًة
للرشكة مقرٍّ إيجاِد أمر سأتوىلَّ أردَت، إن واآلن، باملظاهر. بشدٍة يتأثَّرون الناس مالئم.
مشكلة يف ندخل قد وإال قانوني، إرشاٍف تحت اتخاذُها يجب خطوة كل إن محاٍم. واختيار

النهاية.» يف املال من أكربَ قدًرا وننفق ا، جدٍّ كبرية
تقرتحه؟» أن يمكن آخر يشء أي هناك «هل أردف: ثم للغاية.» «رائع ونتوورث: قال
لتحديد اجتماع عقُد يمكننا وحينها كينيون، يعود حتى فعله يجب يشء ال اآلن؛ «ليس

األمر.» يف قدًما للُميضِّ طريقة أفضِل
عقد يف الواردة األمور بعض عن مالحظاٍت وكتب األوراق، عىل نظرًة لونجوورث ألقى

النهاية: يف وقال الخيار،
ذلك؟» فعل يُمكنه املكتب يف شخًصا لديك أن أعتقد األوراق، هذه يل تنسخ أن «أرجو

«نعم.»
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ونتوورث.» سيد يا صباحك، طاب منها. كلٍّ من نسخًة يل اصنع «إذن،
مرسوًرا وكان األمور. يف حدث الذي ع املتوقَّ غريَ َل التحوُّ لحظات لبضع ونتوورث ل تأمَّ
حي يف قوة مصدَر كان ذاته حدِّ يف فاالسم لونجوورث؛ مساعدة عىل للحصول للغاية
الرسالة، تذكََّر وعندما عة. مشجِّ الشمال من كينيون رسالة كانت ذلك، إىل باإلضافة السيتي.
الرسالة. عىل املوجود العنوان إىل برقية وكتب مكتبه، من برقية نموذَج أخذ لذا كاتبَها؛ تذكَّر
بغرضمساعدتنا أوراٍق عىل ع ووقَّ إلينا، لونجوورث انضم لقد يُرام. ما عىل يشء «كلُّ

الرشكة.» تأسيس يف
عندما جون العزيَز الربقيُة هذه ستُسِعد «رائع، بالربقية: الساعَي أرسل عندما قال، ثم

إليه.» تصل
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صديقه وجد ونتوورث، صديقه مكتب ودخل الشمال من كينيون جون عاد عندما
الخارجية. الغرفة يف يتحدثان الشابَّ ولونجوورث

أردف: ثم مكتبي.» عىل أجلك من رسالٌة «هناك صافحه: أن بعد ونتوورث، قال
دقيقة.» غضون يف هناك «سأكون

عىل األعمال بعالم له عالقة ال شيئًا فعل ثم الرسالة. ووجد الغرفة كينيون دخل
ألنه الذِّكر يستحقُّ الفعل وهذا مالحظته. دفرت يف الرسالَة ووضع الكتابة قبَّل لقد اإلطالق.
املراسالِت يُقبِّلون ال السيتي حي يف العاملون عام، بوجٍه السيتي. حي يف معتاد غري يشء
التي العمل، مراسالت إحدى تأكيد بكل كانت جون اها تلقَّ التي والرسالة بالعمل، الخاصَة
يجب كان إذا ما تساءل لقد لونجوورث. بويليام املنتظرة وبعالقته باملنجم، فقط تتعلَّق

ال. أم عليها ا ردٍّ يكتب أن عليه
يكن لم الكتابة. يف خطوة أول يف مشكلٌة وصادفته ونتوورث، مكتب عىل جلس لقد
أو لونجوورث» اآلنسة «عزيزتي ب يخاطبها هل يعرف ال كان الفتاة. يُخاطب كيف يعرف
يُفكر وكان ال؛ أم األساس من «عزيزة» صفة سيستخدم كان إذا ما أو العزيزة» «سيدتي

بالحيوية. ميلءٌ وهو ونتوورث دخل عندما هذا يف
صغرية، قطٍع إىل مالحظات دفرت أوراق إحدى يُمزق جون كان بينما األخري، قال
قصريًة كانت رسائلك معك؟ األمور سارت كيف «حسنًا، املهمالت: سلة يف بها ويُلقي
مهمتك.» يف نجحت قد أنك يبدو كبري. حدٍّ إىل الصميم يف كانت لكنها األمر، واقع يف للغاية
من آخر يشء وكلِّ واألسعار األرقام كل عىل حصلت لقد بشدة. نجحُت لقد «نعم،
كتب الذي براند، عدا فيما الجميع مع التعامل يف نجحُت لقد عليه. الحصوُل الرضوري
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واستطاع معلومات، أي يُعِطني لم اإلطالق. عىل َفهُمه يُمكنني ال أنا إليك. الرسالَة تلك
لم هو األمر، واقع يف ُخطِتنا؛ من سخر لقد ذلك. فعل ِمن رشكته يف آخر شخص أيِّ منَع
معلوماٍت يُعطوا أن األعمال أصحاب إىل بالنسبة املعتاد من ليس إنه وقال إليها. يستمع
ما حول مناقشته حاولُت عندما ولكن تماًما؛ حق عىل بالطبع، ذلك، يف وهو أعمالهم؛ عن
يستخدمه الذي ما وسألته إيلَّ. يستمع لم ال، أم مصنعه يف تُستخَدم املادة تلك كانت إذا

أفهمه.» لم أنني وأعرتف للغاية، غريب رجٌل هو املجمل، يف يخربني. لم لكنه مكانها،
خطابه عن لتوي لونجوورث مع أتحدث كنت لقد اإلطالق. عىل يُهمنا ال أمره إن «أوه،
كل يف املرء إن تماًما، صحيٌح وقوله وقال، مهم. غريُ أنه عىل معي واتفق هذا، العجيب

معهم.» التعامُل الصعب من الذين األشخاص بعَض يجد مجال
فهُم يُمكنني ال. ا وإمَّ املادة تلك يستخدم أنه إما ذلك مع لكنه هكذا؛ األمر إن «نعم،
أحُد هذا لكن أخرى.» مادًة نستخدم ألننا املادة، تلك إىل بحاجة لسنا «نحن يقول: شخٍص

براند.» يَُقلها لم التي األشياء
واملالحظات األرقام كلَّ لديك أن أعتقد باملناسبة، عنه. الحديُث املجدي ليسمن «حسنًا،

معك؟»
يشء.» كل لديَّ «نعم،

طباعَة علينا إن لونجوورث يقول ما. نحٍو عىل وسأرتِّبها معي، اتركها ا. جدٍّ «رائع
يشء.» وكل بياناتك األمر؛ بهذا متعلٍق يشء كلِّ

كذلك؟» أليس املال، من الكثري سيتكلَّف «هذا
نُعِطيَها كي مطبوعة مادٌة لدينا تكون أن بد ال رضوري. هذا أن يبدو كثريًا. ليس «ال،
شخيص نحٍو عىل األمر رشُح املستحيل من سيكون معلومات. عىل الحصوَل يطلبون ملن

عليه.» الوثائق هذه وعرُض األمر، عن يستعلم شخص لكل
ذلك.» أعتقد «نعم،

للحصول يتطلَّع وهو للرشكة، رآه الذي املقر عن لتوه إيلَّ يتحدث لونجوورث «كان
األمر.» بهذا مهتم إنه الفور. عىل عليه

سيفي ربما أو هنا؛ بالعمل القياُم يمكن ال ملاذا مقر؟ إىل بحاجٍة أننا تعتقد «هل
بعضنا قريبني سنُصبح حينها، الطابق؛ هذا يف هنا غرفة عىل الحصوُل أمكنَنا إن بالغرض

الرضورة؟» عند التواصَل وسنستطيع بعض، من
ولذا الناس، نُبهر أن يجب إننا يقول إنه مختلفة. بطريقة يُفكر لونجوورث أن «يبدو

فخم.» مقرٍّ عىل للحصول س متحمِّ هو
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ثمنه؟» سيدفع َمن لكن «نعم،
وأنا.» ولونجوورث أنت بالطبع؛ نحن «عجبًا،

املطلوب؟» املاُل لديك «هل
الوضُع يكن لم وإن األمر، إلتمام يكفي ما لدينا سيكون أننا أعتقد املال. بعض «لديَّ

املرشوع.» نهاية يف األمور وتسوية الالزم، املال عىل الحصوُل بسهولة فيمكننا كذلك،
ألنفقه.» ماٌل لديَّ ليس أنني تعرف أنت «حسنًا،

من النوع هذا ألن لونجوورث؛ سيُساعدنا ربما الكايف. بالقدر ذلك أعرف أنا «أوه،
األعمال من العديد كذلك، أنا ورأيت رأى، لقد التقتري. يُفسده أن يمكن قوله، بحَسب األمور،

الزائف.» االقتصاد بسبب تنهار وهي
املستثمرين بعِض جذَْب فقط نريد إننا لها. داعَي ال تكلفًة يَُعد هذا كلَّ أن يل يبدو «لكن
عىل الحصول احتمالية إىل سينظرون فإنهم ُحكماء، هؤالء كان وإن بمرشوعنا، ني املهتمِّ

الفخم.» املقر إىل وليس جيد ربٍح
أتطلَّع أنا ممتنٍّا. وسأكون الرجال، هؤالء عىل أنت احصل جون؛ يا للغاية، «رائٌع
الذَّهاَب بإمكانك أن تعتقد كنَت وإن تفعل. كما رخيصة بطريقة األمر هذا إلتمام بالتأكيد
منجمنا، برشاء وإقناَعهم السيتي، حي يف املستثمرين من اثنتنَي أو ُدَزينة اهتمام وإثارَة

ذلك؟» فعل يمكنك هل األمر. تُِتم حتى التعامل يف طريقتك عن فسأدافع
القياُم الصعب من شيئًا سيكون هذا أن «أعتقد قال: ثم دقائق، لبضع كينيون فكَّر

اليشء.» بعض به
إن الذَّهاب. يُمكنني ملن أعرف ال أنا األمر. بها أرى التي الطريقة هي هذه «نعم،
أن مساعدته، عىل حصلنا أن بعد يل، يبدو واآلن، إليه. ذهبنا وقد رائع، رجٌل لونجوورث
أن هو الفور، عىل بأنفسنا املستثمرين لجذب مستعدِّين نكن لم ما فعله، يُمكننا ما أقل

يريد.» ما وفَق نترصف
أسلوب؛ أفضَل ليس الشديد التقتري أن حقيقة أيًضا وأعي بشدة، ذلك أُقدِّر أنا «نعم،
أفكاره إن لونجوورث؟ مع بأدوارنا نقوم أن لنا كيف جورج، يا اآلخر، الجانب عىل لكن
قد إليه بالنسبة تافًها مبلًغا يكون فما تماًما. مختلفتنَي تكونان قد االقتصاد عن وأفكارك

دفعناه!» إن اإلفالس إىل بنا يُؤدي
استطعَت إن الثالثة. الساعة يف اليوِم هذا عَرص هنا إىل سيأتي إنه حسنًا، ذلك. «أعي
عىل وأرتِّبها األوراق سأفحُص ذلك، غضون ويف إليه. ْث فتحدَّ الوقت، هذا يف هنا تكون أن

ُمجدَول.» نحٍو
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الثالثة.» الساعة يف هنا أكون سوف ا؛ جدٍّ «رائع
الوقت قىضمعظَم قد كينيون جون مثل أعمال رجَل أن تصديُق الصعب من سيكون
التي العمل رسالة عىل ا ردٍّ عمٍل رسالِة كتابِة محاولِة يف الثالثة والساعة الساعة تلك بني
ربما هذا، أوضح وقد املدهشة، الحقيقَة هي كانت تلك لكن اليوم. ذلك صباح يف اها تلقَّ
اإلطالق عىل املالئم الشخَص يكن لم كينيون جون السيد أن كيف آخر، يشء أيِّ من أكثر
يف لكن، امِلراس. َصْعبي عَمليِّني أعماٍل رجاَل تضم مدينٍة يف ِتجاري مرشوع إىل لالنضمام
الساعة يف الذي مليعاده املناسب الوقت يف ليصل كينيون وأرسع الرسالة، أُرِسَلت النهاية،
من كشابٍّ يبدو األخريُ وكان مًعا، الشابَّ لونجوورث والسيد ونتوورث ووجد الثالثة.
األحادية نظارته كانت السيتي. حي من تقليديٍّا أعماٍل رجَل منه أكثَر إند وست منطقة
يُقلق كان شيئًا أن الواضح من وكان دخل. عندما كينيون باتجاه وملعت عينه، يف مثبتًة
يُقلق ال كان كان، ما أيٍّا اليشء، هذا أن مماثل، نحٍو عىل الواضح من وكان ونتوورث،

الشاب. لونجوورث
جون.» يا تأخرَت، «لقد له: ونتوورث تحية كانت

املروري.» االزدحام أخَرني «لقد وأردف: «قليًال.» رد:
ويف لونجوورث. يتحدث أن ينتظر ونتوورث أن وبدا لحظات، لبضع الصمُت ساد

لونجوورث: قال النهاية،
ونتوورث السيد أخرب وكنُت للرشكة، فخم مقرٍّ عىل الحصول يف بالفعل نجحُت «لقد
السيتي حي من جيدة منطقة يف مقرٍّ استئجاُر ا جدٍّ السهل من ليس تعرف، كما بشأنه.
األسبوعي، املستأجر يستأجُره بينما ألنه الطريقة بهذه لتأجريه يسَعْون ال إنهم باألسبوع.

أطول.» ملدَّة يريده آخر، شخٍص رصف عليهم يكون قد
«نعم.» ظة: متحفِّ بطريقة كينيون قال

ينقشون اآلن الرجاَل وتركُت تماًما، إليه نحتاج الذي املقر عىل حصلُت لقد «حسنًا،
الكندية «الرشكة اسم تحت املقر استأجرُت لقد ذهبية. بأحرٍف الرشكة اسَم النوافذ عىل
قصري وقٍت غضون يف املسطَّح الزجاج ذات النوافذ عىل سيظهر الذي امليكا» ملنجم املحدودة
قبل من أخربتُه وقد اليشء. بعَض غاٍل املقر أن يعتقد ونتوورث السيد أن يبدو واآلن، ا. جدٍّ
األفضل من املوضوع، هذا يف آخر يشء أيُّ يُقال أن قبل وربما، التكلفة. مسألة يف رأيي عن

املقر.» عىل نظرًة ونُلقي نذهب أن
األسبوع؟» يف استئجاره تكلفة «ما كينيون: سأل
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من سقَطت اللحظة تلك يف األحادية نظارته ألنَّ الشاب؛ لونجوورث السيد يُجب لم
«ثالثون الكلمتني: قائًال انفجر ونتوورث لكن ثانية؛ مرة وضعها تعديُل عليه وكان مكانها،

جنيًها.»
«األسبوع»؟» «يف جون: رصخ

نعم؛ … «نعم عينه: عىل الزجاجية العدسة تثبيت يف نجح أن بعد لونجوورث، قال
فخم مقرٍّ عىل يحصل أن أُراهنه لكنني كبري، مبلغ هذا أن يظن ونتوورث السيد أن يبدو
قبل لكن، األسبوع. يف فقط جنيهات عرشة منا كالٍّ سيُكلف إنه هذا. من أقلَّ بسعٍر كهذا
إنها لكما سأقول سألتماني، إن تَرياه. أن يجب ثمنه، ِرَخص أو غلوِّ مدى عىل تحكما أن

رابحة.» صفقة
جورج؟» يا وقتُك «أيسمح وأردف: للغاية.» «رائع كينيون: قال

مًعا، الثالثة الشباب وخرج وأغلقه. املكتب داخل األوراَق يرد، أن دون ونتوورث، دفع
رجٌل يوجد كان حيث املسطَّح، الزجاج ذات الكبرية النوافذ إىل وصلوا قصري، مٍيش وبعد
نصف يف امليكا» ملنجم املحدودة الكندية «الرشكة الكلماِت بالطباشري يكتب وكان ُسلَّم عىل

دائرة.
وكما السيتي. حي يف املواقع أفضل من واحًدا هذا يَُعد ترون، «كما لونجوورث: قال

السعر.» وبهذا هذا مثل مكان أيِّ عىل الحصوَل بإمكانكما أن أشكُّ قبل، من قلُت
وأن بشدة فخًما بدا املسطَّح الزجاج أن أو املوقع، روعة إنكاُر بإمكانهما يكن لم
ثالثة أو لشهرين ربما املقر هذا استئجار تكلفة بَدت لكن ا؛ جدٍّ رائعة الذهبية الحروف

إليهما. بالنسبة صادمًة أشهر
باملقر ستُعَجبان أنكما يقني عىل وأنا «ادخال، لطيف: نحٍو عىل الشاب لونجوورث قال
هناك: يعملون كانوا الذين ارين للنجَّ ويومئ يدخل وهو أضاف، ثم عليه.» حصلنا الذي
غرفٌة لدينا وهنا الناس. استقبال سيجري حيث االستقبال، مكتَب سيكون هذا ترون، «كما
مضاءٌة أيًضا أنها تَرون التي الخلفية، والغرفة وسكرتريكما. اثنني، أو حسابات ملراجع
وكبرية، طويلة طاولة هنا ستكون رجالُنا. فيه سيجتمع الذي املكاَن هي ستكون جيًدا،

الرشكاء.» غرفَة ستكون وهذه الكرايس، من وعدد
املكان؟» تأثيَث تشمل األسبوع يف جنيًها الثالثون «هل كينيون: سأل

األثاث، إحضاُر علينا سيكون هذا؟ َع توقُّ تستطيع ال بالتأكيد أنت ال! هللا، باركك «أوه،
بالطبع.»
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أشياء؟» من يُماثلهما وما استقبال وطاولَة مكاتَب هنا إىل تُحرض أن تنوي «وهل
الناس يُبهر أن يمكن يشء يوجد ال كبرية. سنُحرضخزينًة هذا، جانب وإىل «بالطبع.

الرشكة.» اسُم ذهبية بأحرف عليها منقوش كبرية، خزينة مثل
املكان؟» هذا تأثيث تكلفُة ستكون «وكم

معقول بسعٍر باألمر استأجرتهم الذين الناس سيقوم أعرف. ال أنا األمر، واقع «يف
تُؤدَِّي لن األمر إتمام قبَل التكلفة حول املساومة إن قبل. من يل بخدماٍت قاموا لقد ا. جدٍّ

اكتشفتُه.» ما هذا أقل؛ سعٍر عىل للحصول
هذا.» كلِّ من نصيبنا سندفع كيف أعرف ال «أنا كينيون: قال

وهو نصيبي لهم سأدفع هذا. كلَّ رتبُت لقد صغريي؛ يا ذلك، من أسهُل يشءٌ يوجد «ال
عىل يحصلوا كي أشهر ثالثَة ينتظروا أن عىل معهم واتفقت العمل، يُنهون عندما نقًدا الثلُث
تكلفٌة تكون ولن جنيه، ألف ستون منكما كلٍّ لدى سيكون الوقت، ذلك وبحلول الباقي.

إليكما.» بالنسبة شيئًا كهذه صغريٌة
متجهًما. كينيون بدا

البيض.» يفقس أن قبل الفراخ عدِّ مثل قليًال األمر «يبدو وقال:
نظارته. عدسة سقَطت ثم يُرام.» ما ستفقسعىل وكلُّها «آه، وقال: لونجوورث ضحك
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الفأُر حرَّر لقد ضعفه. مقداُر بلغ مهما عدوِّك، شأن من تُقلِّل أن أبًدا الحكمة من ليس
كانت التي الظروف، أن ممتنًَّة بروسرت جيني تكون أن يجب كان باك. الشِّ يف الواقَع األسَد
رضوري. غريَ املناجم عن إليها َلت توصَّ التي للمعلومات إرسالها جعَلت قد لصالحها، تعمل
كوينزتاون، يف بانتظارها كانت برقية خالل من بالهزيمة االعرتاف َمرارة من أُنِقذَت لقد
تحرير مدير من استقبلتها التي والرسالة إليها. توصَلت التي املعلومات تبعث أال أخربَتها
آخَر مصدٍر من الصحيفُة حصلت لقد الربقية. معنى أوضَحت الحًقا «آرجوس» صحيفة
أكََّدت إْن نُِرش. الذي باملناجم، ني الخاصَّ التقريرين يف ورد ملا ص ُملخَّ أنه ُزعم ما عىل
عارَضت إذا أما مهمة؛ غريَ ستكون فإنها املقال، هذا يف جاء ما جيني لدى التي املعلوماُت
كانت الصحيفة إن إذ مماثل؛ نحٍو عىل مهمة غريَ ستكون بالطبع، فإنها، بالفعل، نُِرش ما
أرسل لذا، خطأ. يف بوقوعها باالعرتاف نفسها قْدِر من أبًدا تُقلل ال التي الصحف نوعية من
طويلة تلغرافية رسالة إرسال تكلفة ر ليُوفِّ قصرية تلغرافية رسالًة ملراِسلِته التحرير مديُر

الصحيفة. مقر إىل تصل عندما مجدية غريَ ستكون كانت ومكلفة
كانت أجلها، من بشدٍة حاربت التي لألقدار ممتنًة جيني تكون أن من بدًال لكن،
لونجوورث. اآلنسة من تقريبًا نفِسه بالَقْدر غاضبًة وكانت فليمنج، من بشدة غاضبًة
سلسلُة كانت وما ُهويتها، أبًدا سيكتشف ونتوورث كان ما ل، املتطفِّ السيايس تدخُل فلوال
نحٍو عىل ونتوورث عن ستفرتق كانت وحينها ستحدث. ذلك تَلت التي املهينة األحداث
تُحب كانت بأنها نفسها قرارِة يف االعرتاف إىل عنها، رغًما مضطرَّة، كانت األقل. عىل ودِّي،
رؤيته فرصِة تضاؤِل ظل ويف واآلن قبل؛ من قابَلته قد آخر شاب أيِّ من أكثَر ونتوورث
منجم بشأن آماله بكلِّ أخربها لقد الوقت. مرور مع وأكثر أكثر يَزيد أسُفها كان ثانيًة،
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يفعله لم أنه متأكدٌة هي نحٍو عىل ه رسِّ عىل وائتَمنها املؤسفة، الحادثة تلك حدوث قبل امليكا
أغمَضت كلما الصادقتني عينَيه يف املخلصة النظرة ترى كانت لقد أخرى. امرأة أيِّ مع قطُّ
العتاِب نظرِة تذكُِّر مع تباديل نحٍو عىل اليوم، َطوال تُطاردها كانت النظرة وتلك عينيها،
ِله تحمُّ يف أصعب حتى كان الذي تها، مهمَّ اكتشف عندما إليها بها نَظر التي قة املصدِّ غرِي

لذاته. وتقديره نفسه يف ثقته تذكُِّر من
جَرحت لقد فائدة. أو طائٍل بال كان كلَّه هذا أن حقيقُة مرارًة أكثَر األمَر جعل وما
يف حَدثَت التي الرسيعة التغيريات إن يشء! ال أجل من هذا وكل نفسها، وأذلَّت صديقها
من تشدُّ كانت أنها ورغم جدوى، بال تضحياِتها جعلت قد سافرت أن منذ الصحيفة مقر
تلك فإن رؤسائها، تجاه بواجبها تقوم فقط كانت إنها بقول السفينة متن عىل نفِسها أزر

التحرير. مدير رسالة بسبب معنًى بال أصبحت قد حتى التعزيَة
حافة الصِّ عالم واملدهشهذا، والهائل ِ التغريُّ الدائم اليانصيب عالم يف دائًما الحال هكذا
غًدا. له قيمة ال يكون اليوَم أجله من نفَسه التحرير مديُر سيبيع الذي اليشء إن الحديثة.
أبرع أن حني يف اليوم، يف خرب أهمُّ أحيانًا يَديه تحت يقع قد الصحيفة يف شخٍص أغبى إن
وبعد معني، وقٍت يف تظهر الصحيفة ألن الوقت؛ مع املستمرِّ رصاِعه يف ينهزم قد صحفي
عربة سائَق يُشبه كبرية صحيفة أيِّ إدارة عىل القائم إن فائدة. بال الجهد يكون ذلك،
وال للمستقبل تنظر بصرية وعني قويتني، وذراَعني جأٍش ِرباطة إىل يحتاج إنه رومانية؛
الحكومات، بإحدى يُطيح قد إنه املنتصف. يف الدائرة املنجلية الشفرات لضحايا كثريًا تأبُه
أبًدا، تقف ال املندفعة الجياَد إن العجالت. تحت متوقعة، غري بحركة نفُسه، هو يُلقى قد أو
ال الذي املجنون، السباق يف ويُنىس اآلخُر هو ِليَضيع آخُر، يلتقُطه اللجام، أحٌد يرتك وعندما
جانبًا. ى وتُنحَّ وتُعرص عليها يُستوىل البالد يف العقول أفضل إن الخلف. إىل أبًدا فيه يُنَظر
إن والفقر. والغنى السيئة، والسمعة الطيبة السمعة توزيُع يتم عشوائية ولكن سخية وبيٍد
يف تُبالغ نقود، حفنة أجل من لألمر، العادي باملعنى للرِّشوة قابل غرِي نحٍو عىل حافة، الصِّ
وتُسقطها، فاسدة حكومًة تهاجم ثم بالشلل، ما أمٍة حاَل وتُصيب الكولريا من التخويف
وسبُب األوغاد رعب مصدر إنها آخر. مساٍر باتخاذ املاليني جنُي يُمكن أنه من الرغم عىل

الرشفاء. يأس
غيًظا الصغرية قبضتها تُحِكم جدوى، بال الذي أسفها وسط يف بروسرت، جيني كانت
اآلخرين عىل بالالئمة الفرُد يُلقي أن أيًضا امُلعزِّي ومن املعتاد من فليمنج. تتذكَّر عندما
إيجاُد باستطاعتنا يكون ما عادًة بحيث فاسدٌة البرشية الطبيعة إن نفِسه. عىل وليس
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هي فشل حاالِت أو أخطاء أيِّ عن مسئوًال اعتباُره يمكن البرش، ِرفاقنا من فداءٍ كبِش
كما بشئونه، فقط فليمنج اهتمَّ إن عنها. بمسئوليتنا اإلقراُر يصعب لدرجٍة بشدٍة منا جزءٌ
صحيفة لصالح تعمل جيني أن سيعرف ونتوورث كان فما شخص، أيِّ من مفرتض هو
عىل اإلثارة طابَع سيُضفي كان الذي األمر لندن، يف صديٌق لجيني وألَصبح «آرجوس»،
للغاية. وساحرة جميلة وفتاة لطيف شابٍّ بني بالصداقة يرتبط ما عادًة الذي زيارتها،

يف تُقابله آلخَر آٍن من وكانت البداية، يف جيني فيه أقامت الذي الفندق يف فليمنج أقام
مستاءة، مِلكٍة بأنَفِة عليه تمرُّ ما دائًما كانت لكنها الضخم؛ الفندق ملبنى الكبرية القاعات
أو ومرة لها؛ احرتاًما قبعته لها يخلع ما دائًما كان املسكني الرجل هذا أن من الرغم عىل

إليها. يتحدَّث أن وشك عىل كان لو كما وبدا ف توقَّ مرتني،
يخطر لم لكن قبل؛ ذي من أكرب نحٍو عىل فليمنج رأت الفندق، يف بقائها أيام آخِر ويف
للحديث الكافية الشجاعة أبًدا يمتلك أن دون ُدها، يرتصَّ كان الحزين السيايسَّ أن ببالها
فيها، تقيم التي الغرفة إىل رسالٌة وصلت النهاية، ويف الفرصة. له تحنُي كانت عندما إليها

الرد. ينتظر وإنه لحظات، لبضع إليها الحديث يودُّ إنه فيها لها قال فليمنج، من
رد.» يوجد ال أنه «أخِربه الرسالة: حمل الذي للشخص الفتاة قالت

غاضبًة جيني كانت لكن العدو، حتى نظر وجهَة تعرف أن أحيانًا الجيد من يكون قد
بسهولة، يُهَزم أال يجب ناجًحا، يكون حتى السيايس، لكن هذا. يف تُفكر لم بحيث بشدة منه

يحدث. ما عام بوجٍه وهذا
وركب قبعته وارتدى بسيجاره ألقى رسالته، عىل الفظِّ الرد عىل فليمنج حصل عندما

جيني. غرفة باب وطَرق الطويل املمر عرب وسار املصعد
املتوقَع الفعل ردَّ أن لدرجة للغاية كبريًة كانت هناك عدوِّها رؤيِة لدى الفتاة دهشة إن
فليمنج وضع وقد تنفيذه، أواُن فات حتى ببالها يخطر لم وجهه يف الباب غلق يف املتمثِّل

إغالَقه. ليمنع مباالٍة بال الكبرية قدمه
رفضُت أن بعد هنا، إىل املجيء عىل تجرؤ «كيف عينيها: من يتطاير والرشُر رصَخت،

رؤيتك؟»
بإمكاني أن إليِك الرسالة حمل الذي الشخص من فهمت «أوه، الكاذب: السيايس رد
يمكن شعور أكرب بل شخصيٍّا، أمًرا ليس إنه تعرفني، «كما أضاف: ثم هنا.» إىل املجيءَ
قصد دون — أنني شعرُت تعلمني، كما حسنًا، … وظننُت املحيط، ُعْرض يف يتكون أن
لِك لالعتذار مني محاولًة هذه وكانت «كالوريك»، سفينة متن عىل إليِك أسأُت قد — تماًما

ذلك.» عن
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فعلتَه.» ما إصالُح أبًدا يُمكنَك «لن
جيني.» يا ذلك، يُمكنني بل «ال،

يف اعتدلت وقد الفتاة، قالت هكذا بروسرت.» اآلنسة هو اسمي أن تتذكَّر أن «أرجو
تصدر لم الشعور، مسألة ذكر أن منذ أنه االرتياح، من بنوٍع الحظ، فليمنج لكن وقفتها؛
الذي الغضب محلَّ تدريجيٍّا يحلُّ الصحفية ز تَحفُّ وكان الباب، إلغالق محاولٍة أيُّ عنها

البداية. يف به قابَلته
إعطاءك لُت فضَّ وبصدٍق، تعرفني؛ كما إساءة، أيَّ أقصد ال أنا بروسرت. آنسة «حسنًا،

آخر.» شخص ألي إعطائها عىل مهمة معلومًة
هذا.» أعلم … للغاية صادٌق إنك «أوه،

من الرغم عىل بروسرت؛ آنسة يا أقصد … جني يا تعلمني، كما كذلك، أنا الواقع، «يف
حافة.» الصِّ مجال يف الحال هو كما تماًما السياسة يف َميزًة ليست هذه أن أرى أنني

باالستماع أهتمُّ ال فأنا الصحافة، عن النحو هذا عىل لتتحدث فقط جئت قد كنَت «إن
تقوله.» ملا

«… بالغضب شعورك عىل ألومك ال أنا دقيقة. «انتظري
لك.» «شكًرا

معلومًة أعطيك إنني فستندمني. منِك، تضيع املعلومَة تلك تركِت إن ذلك، مع «لكن،
من حياتك يف رأيتِها التي األموال كل من أكثَر أمواٍل عىل الحصول يمكنني فيها. موثوًقا

«… كنت لو كما تُعاملينني أنِت ذلك، ومع املعلومة، هذه عن الكشف
تقديًرا تُِكنُّ ألنك فقط القيمة؟ املعلومة بتلك إيلَّ جئَت ملاذا نيويورك. من «سياسيٍّا

أعتقد؟» ما عىل يل، كبريًا
بالضبط.» الوضع هو هذا صحيح. «هذا

نتحدث أن يُمكننا حيث الطابق هذا يف استقبال غرفة هناك للغاية. رائٌع ذلك. «ظننت
معي.» تعاَل مقاطعة. دون

رضاه عن تعبريًا ابتسم الذي فليمنج، وتبعها املمر، عرب وسارت الباب جيني أغلَقت
ذلك. يف الحق كلُّ له بالفعل، كان، حيث وبراعته، َلباقته عن

جيني وجلَست للكتابة، طاولٌة توجد كانت أحد، بها يوجد ال التي الجلوس غرفة يف
قبالتَها. كريس عىل بالجلوس لفليمنج وأشارت بجانبها،

املهمة؟» املعلومة تلك ما «واآلن، قلًما: وملتقطة إليها، الورق بعَض مقرِّبًة قالت،
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وجْعِل السفينة متن عىل تدخيل بسبب إخباَرِك أودُّ نبدأ، أن قبل «حسنًا، فليمنج: رد
أنِت.» من يعرف اإلنجليزي الرجل

الفتاة، عينَي يف الغضب من ملحٌة وظهرت نُثريه.» أال األفضل من هذا. من عليك «ال
مثابًرا. رجًال كان لقد حديثه. يف فليمنج استمرَّ منها، وبالرغم لكن،

خَفق «كالوريك»، سفينة متن عىل رأيتُِك عندما به. سأخربك بما عالقة له هذا «لكن
إذا ما أعرف أن عيلَّ وكان تُالحقينني. كنِت وأنِك انكشف قد رسي أن ظننُت بشدة. قلبي
أرسَلتِْك قد كانت إذا وما ال، أم رحلتي عن يشء أيَّ علمت قد «آرجوس» صحيفة كانت
الكثري إن وحيث رحلتي، بأمر علٍم عىل كانوا نيويورك يف أشخاص خمسة فقط بي. لتََعقُّ
أجل من هناك كنِت إن ما نحٍو عىل أعرف أن عيلَّ كان فقد الرسية، عامِل عىل يعتمد كان
ملا جيًدا أُنِصت وأخذُت اإلنجليزي، الرجل إىل تحدثُت لذا، بالطبع. تعرفني أنت حسنًا، …
فيه، طَرًفا أنا كنُت بما علم أيُّ لديِك ليس أنِك يل اتضح ما رسعان لكن حويل؛ يدور كان

األمر.» بإنهاء وأمرتُهم لندن، يف األشخاص لبعض برقيًة حينها أرسلُت لكنُت وإال
تزوير؟» تُدبِّره؟ كنَت الذي الرشير الفعل وما إلهي! «يا

هل واآلن، هذا. ستظنني أنك أعتقد السوء، بنفس يشء إنه بالسياسة. متعلق أمر «ال؛
كرابر؟» أين تعرفني

لالستشفاء.» كارلزباد يف كان أنه أغادر أن قبل سمعُت لقد نيويورك؟ «حاكم
«… اآلن لكنه هناك، كان «لقد غامض: نحٍو عىل فليمنج قال

بسبابته. ألسفل بجدِّية السيايس أشار
عىل تُشري فليمنج إلصبع املشئومة الحركة كانت إذ جيني؛ قالت هكذا مات؟» «ماذا!
عصابة. زعيِم لكل الحتمية النهاية بأنها الرشفاء الناس كل يعتقده ما إىل طبيعي نحٍو

الفندق.» هذا يف إنه «ال؛ يضحك: وهو فليمنج، قال
«أوه!»

لن أنِك من الرغم عىل أيًضا، هنا الصالح، حزب رئيس سموليت، والسيناتور «نعم،
اللذين املحرتمني الرجلني هذين إن معي. تفعلني كما الفندق قاعات يف كثريًا تُقابليهما
بأي يُدِليان وال إليهما األنظار لفت يُحاوالن ال سياسيان، َخْصمان أنهما املفرتض من

ترصيحات.»
مًعا.» اجتماًعا عَقدا وقد «فهمت.
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شكًال عليها ورسم تجاهه، ورقًة فليمنج سحب هذا.» يُشبه األمر واآلن، «بالضبط.
تُشبه التي أَردِت، إن اليَْقطني، فطرية سنُسميها نيويورك. هي «هذه أردف: ثم بيضاويٍّا.
الحمام؛ فطرية ربما، أو الحي. الضمري أصحاِب مواطنيها رءوَس منها املصنوعُة املادُة
يف نقطة من فليمنج رسم هنا.» انظري واآلن، بسهولة. يُستَغل النيويوركيَّ املواطن ألن
إنهما لندن. يف وسموليت كرابر يفعله ما «هذا أردف: ثم متشعبة. خطوط عدَة املنتصف

الحزبنَي.» بني الفطريَة يقسمان
األجزاء؟» ع ستُوزَّ كيف لكن لالهتمام، ا جدٍّ مثريٌ «هذا

الناخب الصالح؛ املواطن عىل الكبري ِرهاننا إن تعرفني، كما للغاية. بسيٌط «األمر
املرشحون يكن لم ولو رشيًفا. رجًال وينتخب صحيح نحٍو عىل ينتخَب أن يريد الذي
حدٍّ إىل مضمونة غري لعبًة نيويورك يف السياسة عالُم لكان رشفاء، أيًضا والناخبون رشفاءَ
كالٍّ إن الوحيد. أَملُنا هو الحزبنَي كلِّ يف املحرتم بالعنرص يُسمى ما تعرفني، كما كبري.
هو فعلُه يجب ما كل لذا، اآلخر؛ أتباع من أفضُل أتباعه أن ويرى حزبه، يف يثق منهما
ونحن النزيه، باالنتخاب ونه يُسمُّ ما هذا سيُقسم ثم حزب، كل لتمثيل أمني شخٍص ترشيُح
السياسة عالم يف يحدث ما هو هذا االثنني. بني من َرُجِلنا عىل نحصل الحقيقيِّني السياسيِّني
حزبه، حي مرشَّ قائمة يف رشيًفا َرُجًال يضَع بأال هدَّد سموليت السيناتور واآلن، نيويورك. يف
صفقًة نعقد أن علينا كان لذا للحزبني؛ النزيه االنتخاَب بالكامل علينا سيقلب هذا وكان
يعرف إنه طماًعا؛ ليس كرابر إن القادمة. الرئاسة انتخابات مسألة إليها ونُضيَف معه،
عىل سيحصل بمن يهتمُّ ال وهو إليه. بالنسبة كافية ونيويورك الكثري، لديه يكون متى

الرئاسة.» مقعد
ُعقد؟» قد االجتماع «وهذا

الفندق.» هذا يف تم لقد صحيح. «هذا
أظن؟» ما عىل الصفقة، ُعِقدت «لقد

الغنيمة.» وُقِسمت «نعم.
منها؟» قطعة عىل تحصل «ألم

فعلت!» لقد معذرًة، «أوه،
صحيًحا؟» هذا كان إن هذا؛ بكل وأخربتني إيلَّ جئَت ملاذا «إذن،

فليمنج. وجه عىل مستحقٌّ استياءٌ ظهر
أصبح أن أريد ألنني إليِك؟ جئُت ملاذا صحيح. إنه بالطبع، صحيًحا؟ هذا كان ««إن»

السبب.» هو هذا لِك؛ صديًقا
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رأسها هزت ثم قلمها، طَرف تقضم وهي لحظات، لبضع ٍل بتأمُّ إليه جيني نظَرت
ببطء.

أن بد ال ال، كلمة. أنرش فلن فليمنج، سيد يا هذا، أُصدِّق تجعلني أن استطعَت «إن
باملائة.» مائًة صحيٌح أنه أعتقد ال يشء أي أنرش لن ألنني مناسب؛ دافٌع لديَّ يكون

«… جيني يا لِك، «أؤكد
ليس لكنه الجديدة، الصفقة يف بنصيبك وُِعدت قد إنك تقول إنك دقيقة. «انتظر
سموليت أوغاد مع الغنيمَة كرابر اقتسام أن املنطقيِّ من اآلن. لديك الذي الكبري بالنصيب
اللصوص، عدد زاد وكلما منها. أصغَر جزءٍ عىل كرابر أوغاد من كلٍّ حصول إىل سيؤدي
تخاف كنت ولذلك، نيويورك، غادرَت عندما هذا تدرك لم إنك الغنيمة. من نصيبهم قلَّ
حتى مثري، مقاٌل يُنَرش أن تريد وأنت اآلن، األمر هذا أدركَت ولقد سفرك. أمُر يُعَلن أن من
الرجال نفوس يف الشكوك من املزيد إثارة أو األمر إنكار إىل سموليت السيناتور يُضَطرَّ
وستحتفظ الصفقة، بنود إلغاء إىل سيُؤدي األمر نُرش الحالتني، كلتا ويف حزبه. يف الرشفاء
فال لندن، يف الدائمني نيويورك صحف ُممثِّيل من أيٍّا تعرف ال إنك وحيث الحايل. بنصيبك
بشدٍة األنانيُّ الدافُع تبنيَّ أن بعد واآلن، إيلَّ. جئَت ولذلك، بك، يَُشوا أالَّ يف تثَق أن يمكن

لتصديقك.» استعداٍد عىل أنا لفعلك،
تَِيش لنظرٍة الطريق أفسَح هذا لكنَّ السيايس، وجه عىل البداية يف االرتباك بعُض ظهر

تتكلم. الفتاة كانت بينما املخفي غرِي باإلعجاب
جيني! يا إلهي، «يا كالمها: من انتهت عندما الطاولة عىل يده بقبضة ضاربًا قال، ثم
فتاة، يا تزوَّجِتني، لو سياسيَّة. تكوني أن بِك حريٌّ حافة؛ الصِّ مجال يف َخسارٌة إنِك

املتحدة.» الواليات رئيَس يوًما فسأصبح
كونه رغم املهذَّب، عرضه من اإلطالق عىل باإلحراج تشعر أن دون جيني، قالت
فاسٌد نيويوركيٌّ سيايسٌّ أبًدا يصبح «لن وأضاَفت: كذلك.» تُصبح لن إنك ال، «أوه مثريًا:
الغالبية يُمثلون الذين الصالحني الناس مع التعامُل عليك سيكون املتحدة. للواليات رئيًسا
باملسائل األمُر يتعلق عندما بهم أوِمُن بحيث الكايف بالقدر ديمقراطيٌة وأنا هناك، العظمى
سيد يا الوقت، َطوال الناس كلِّ خداَع تستطيع لن فإنك َشهم؛ تُهمِّ أن حاولَت مهما الكبرية،
آلخر آٍن من سيستفيقون الناس إن مرة. ذات الكبار السياسيِّني أحد قال كما فليمنج،

ويُحطمونك.»
بصخب. فليمنج ضحك
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كلَّ هذا فَعلوا لو آلَخر. آٍن من يحدث هذا «إن أضاف: ثم الوضع.» هو «هذا وقال:
«آرجوس» لصحيفة االجتماع هذا تفاصيَل سُرتسلني هل لكن السياسة. ترُك عيلَّ لكان عام،

ُهويتي؟» عن تكشفي أن دون
رقم التفاصيل؛ كلَّ تُعطيَني أن منك أريد واآلن، املوضوع. أهمية أُدرك أنا «نعم،
تقرير أي يف يُهمني ما إن هذا. وكل بالتحديد االجتماع وميعاد فيها، التَقوا التي الغرفة
ما أن حَرضوه َمن كلُّ يعرف بحيث الصغرية، التفاصيل كلِّ معرفُة هو رسيٍّ اجتماٍع عن
سأذكر لإلنكار. مستقبلية محاوالت يُقوِّضأيَّ ما دائًما وهذا التخمني. َقبيل من ليس أكتبُه

«… اسمك
ذلك!» تفعيل ال إلهي، «يا

حاًرضا.» كنَت أنك أذكر أن «يجب
«ملاذا؟»

ذكِر عدم حالة يف أنه، ترى ال بحيث بشدٍة غبيٍّا تكون أن يمكن ال إلهي! يا «ملاذا؟
أليس االجتماع، رسِّ بإفشاء قام َمن باعتباِرك حوَلك الفور عىل الشكوُك ستحوم اسمك،

كذلك؟»
صحيح.» هذا أنَّ أعتقد «بىل،

سيد يا التفاصيل، رسد يف استِمرَّ العالم! يف املدن كربى إحدى حاكُم هو الرجل «وهذا
وسموليت؟» وكرابر أنت بخالفك االجتماع يف حاًرضا كان أيًضا َمن فليمنج؛

عالم يف َرت تفجَّ قنبلة بمنزلة — العمود ونصف عمودين شَغل الذي — املقال كان
السيناتور أرسل لقد «آرجوس». صحيفة يف فيه ظَهر الذي الصباح يف نيويورك يف السياسة
اليوم يف بلندن يكن لم وإنه كذب، باملقال جاء ما كل إن فيها قال باريس من برقيًة سموليت
كارلزباد من برقيًة كرابر وأرسل مكان. أي يف أو هناك كرابر قطُّ يَر لم وإنه إليه، املشار
سيُقايضالصحيفة أنه وأضاف شهر. منذ الرسير يُغادر لم وإنه مريًضا، كان إنه فيها قال
للقاء الصحفيُّون أرسع ولقد قط. به يَُقم لم الذي باملناسبة، األمر، وهو التشهري، بتهمة
األمر؛ عن شيئًا يعلم ال أنه أعلن بالطبع لكنه الوطن، ألرض سفينتُه وصَلت عندما فليمنج
عن شيئًا يعرف يكن لم إنه بالسياسة. لها عالقة ال خاصة مهمٍة يف املحيط عربَ سافر فقد
ا جدٍّ ومحرتًما أمينًا رجًال كان كرابر أن وهو واحًدا، شيئًا يعرف كان لكنه كرابر، مكان

العدو. مع يتعامَل أن يمكن ال بحيث
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أماراِت طياته يف يحمل املقال كان فقد هذه، اإلنكار حاالت كل عن النظر بغضِّ
تقسيم إن ذلك. بخالِف الكثريين تظاُهِر رغم به، جاء ما الجميُع صدَّق وقد الصدق،

العجوز. الرجل للقاءِ منهم وفٌد وذهب كرابر، أتباع واستياءَ ذُعَر بشدٍة أثار الغنائم
جانب إىل تقُف أنها بليغ، بأسلوٍب «آرجوس»، صحيفة أوضحت أخرى، جهٍة ومن
الجميَع وتحدَّت الشعب. بقضايا األمر يتعلَّق عندما شيئًا تخىش ال وأنها الناس، مصالح
حقوق أجل من للنضال استعداٍد عىل كانت فقد أرادوا؛ إن تشهري قضايا ضدَّها يرفعوا أن
بكامل العديدُة الدوارُة طابعاتها عملت وقد فأكثر، أكثَر توزيعها ُل معدَّ زاد وقد الشعب.

بحق. جيٍد بعمل يقوم َمن يُكاَفأ وهكذا الصحيفة. عىل الطلب لسدِّ طاقتها
لها يُؤدي َمن مع املستبد، الحاكم شأن شأنها ببذخ، كريمًة تكون الكبرية الصحيفة إن
مأل السيتي حي إىل ويلو الليدي صاَحبَتها عندما جيني َرصَفته الذي والشيك جليلة، خدماٍت
صاحبتُها تشهده لم الذي األمر وهو البنكنوت، بأوراق آخِرها عن بها الخاصة اليد حقيبَة

قط.
تفاهاِت من سئمت قد جيني أن بدا ويلو، الليدي مع أسابيع بضعة قضاء وبعد
أعلنت وقد معها. تعيش التي الطيبة للسيدة الرزينة الرفقة من وحتى الناس، مع االختالط
فإن العنوان، من التأكُّد عدم إىل نظًرا لكن، اثنني، أو أسبوٍع ملدة باريس إىل ستذهب أنها
حقائبها بقية وتركت صغرية، سفٍر حقيبَة فقط معها أخذت لقد سُرتَسل. كانت ما رسائلها

لها. تدفع التي ضيفتها عودة رسعة يف األمُل يَْحدوها هذا جعَلها التي ويلو الليدي مع
ترحل أن من بدًال لكن كروس، تشارينج إىل الخيول تجرها أجرة عربَة جيني استقلَّت
أعطت أن وبعد عجالت، أربع ذاِت مغَلقة أجرة عربة إىل أشارت الرسيع، باريس قطاِر يف

إليها. دخلت إند، وست منطقة يف عنوانًا سائقها
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بأحرٍف ظهَرت ما رسعان الجديد، الرشكة ملقر املسطَّح الزجاج ذاِت الكبرية النوافذ عىل
لندن». مكتب امليكا: ملنجم املحدودة الكندية «الرشكة الكلمات سوداء حوافَّ ذاِت ذهبيٍة
الرسامني بنفسرسعة يكونوا لم املقرِّ من الداخيل الجزء زون يجهِّ كانوا الذين العمال لكن
من كلٌّ وغضب طويًال، وقتًا الجديد املقر إعداد استغرق ولذلك، الذهبي. باللون والكاتبني
ينتهَي حتى يشء أي فعُل يُمكن لن إنه قال لونجوورث ألن التأخري؛ من وونتوورث كينيون

املكان. تجهيز
يُداهمنا، الوقت إن مهمة. دقيقة كل أن لونجوورث، يا تعرف، «أنت له: ونتوورث قال

رشكتنا.» نُؤسس كي طويل وقٌت أمامنا وليس
الالمعة: األحادية نظارته خالل من إليه بلوٍم ينظر وهو الشاب، لونجوورث السيد رد
مهم هو كما يل املهم ومن لك. مساٍو نحٍو عىل املرشوع بهذا مهتمٌّ أنني تتذكر أن «ويجب
عىل يسري يشء فكل ونتوورث؛ سيد يا األمر، هذا بشأن تقلَق أال يجب الوقت. يضيع أال لك
من ينتهوا حتى طويل وقٌت يمرَّ ولن أجلنا، من جيد بعمل يقومون الرجال إن يُرام. ما
به سنبدو الذي املظهر عىل يعتمد األمور من الكثري وتَكراًرا، ِمراًرا لك قلُت وكما عملهم.
يف استغرقوا بالتأكيد العمال إن السيتي. حي يف مقر أفضَل تقريبًا نمتلك إننا الناس. أمام
وعندما العمل. من كبري قْدٍر إنجاَز عليهم إن ترى، كما لكن توقعُت، مما أطوَل وقتًا العمل
ببعض قمُت األثناء، هذه يف أنا، طويًال. يستغرَق لن األمر فإن املقر، هذا يف العمل نبدأ
وعندما املرشوع. هذا يف معنا للعمل مستعدُّون املستثمرين من ستة األقل عىل التحركات.
بالقدر كبرية أمواًال قدَّموا وإن املحتملني. للمساهمني اجتماًعا سنعقد املقر، تجهيُز ينتهي
بها سيهتمُّ تفاصيَل مجرَد سيكون الباقي كلَّ فإن — سيفعلون أنهم وأعتقد — الكايف
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أفضل نحٍو عىل يشء كلِّ إدارُة بإمكانكما كينيون والسيد أنك ترى كنت إن لكن محامونا.
بكلِّ القيام احتكار يف أرغب ال بالتأكيد أنا ذلك. فعل يف الحرية مطلُق فلكما أفعل، مما

كينيون؟» السيد فعل وماذا املثال؟ سبيل عىل أنت، فعلتَه الذي ما العمل.
عىل بالطلب املتعلقة الحقائق كل عىل حصل قد تعرف، أنك أعتقد كما «كينيون،
إىل وصَلت وقد جاهزة. واألوراُق اقرتحت، كما يشء كل طبعنا وقد رتَّبتُها. وقد املادة،

اليوم.» مكتبي
ولن الكثريَ أنجزنا لقد كبريًا. تقدًما نُحرز إننا ا، جدٍّ «رائع الشاب: لونجوورث رد
حتى املطبوعة، املادة من بعًضا يل تُرسل أن األفضل من ربما ثانيًة. به القياُم علينا يكون
إنه املقر؛ بشأن تقلق ال األثناء، تلك ويف بهم. أخربتُك الذين للرجال إعطاؤها يل يتسنَّى

قصري.» وقت يف جاهًزا سيكون
كان العمل أن بدا لكن آلخر، آٍن من الجديد املقرَّ يزوران وكينيون ونتوورث كان

العمال: لرئيس شديدة بحدة ونتوورث قال النهاية، ويف ببطء. يسريُ يزال ال
به.» عالقة أيُّ لكم تكون فلن القادم، اإلثنني بحلول هذا ينتِه لم «ما

مندهًشا. العمال رئيُس بدا
التعليمات عىل منه نحصل الذي الشخص وهو لونجوورث السيد من «فهمُت وقال:

العمل.» هذا بشأن حقيقية عَجلٌة توجد ال أنه
األسبوع أيام أول يف املكان بهذا العمل نبدأ أن يجب حقيقية. عَجلة توجد «حسنًا،
أن دون فيه العمل بدءُ علينا فسيكون الوقت، ذلك بحلول عملكم من تنتهوا لم وإن املقبل،

تماًما.» ينتهَي
بإمكاننا أن أعتقد ُوسعي. يف ما كل سأفعل الحالة، هذه «يف العمال: رئيس قال

األسبوع.» هذا منه االنتهاءَ
املحدد. الوقت يف املقر يف العمل انتهى وهكذا،

شخٍص إىل بالنسبة بشدة خانًقا املكان وجد الجديد، عمله مقرَّ كينيون دخل وعندما
املكان. فخامة ُل يتأمَّ وهو عليه بَدت التي الكآبة من ونتوورث وضحك مثِله. للغاية بسيط

ثمنه.» دفُع يجب هذا كل أن إدراك هو يُضايقني «ما جون: قال
لدينا يكون أن آُمل الدَّين، هذا استحقاق وقِت بحلول لكن نعم، «آه، ونتوورث: رد

املال.» من الكثريُ
يفعل ال أنه يبدو األمر. بهذا يتعلق فيما لونجوورث أفهم ال أنني أعرتف أن «يجب
يعتقد أنه يبدو وال به، قام الذي العمَل يوضح يشء أي عىل يُطِلْعنا لم إنه األقل، عىل شيئًا؛
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مع ِسباًقا بحقٍّ أصبح قد الرشكة تأسيس إن أي إلينا؛ بالنسبة مهمة مسألة الوقت أن
الزمن.»

لقاءنا منه يطلب إليه شخًصا أرسلُت لقد سيفعله. الذي ما ا جدٍّ قريبًا سنرى «حسنًا،
يوجد ال لألمام. نتحرَّك أن بالتأكيد ويجب — اآلن هنا إىل يصل أن املفرتض من — هنا

لنضيعه.» وقٌت
الخطوة عن — معي يفعل مما أكثَر بحريٍة معك يتحدث إنه — يشء أيَّ لك قال «هل

اتخاذُها؟» املفرتض من التي التالية
شيئًا.» يُقل لم إنه «ال؛

يف يشء كلَّ ونرتك بيشء؛ نقوم ال فعليٍّا إننا فيه؟ نحن الذي الوضع ترى أال «حسنًا،
بهذا ذلك بعد عالقة أيُّ له تكون لن إنه وقال الكئيبة األيام أحد يف أتى إن واآلن، يديه.
وأصبحنا تقريبًا، نَِفد قد وقتُنا فسيكون ذلك)، فعل عىل تماًما قادٌر أنه أعتقد (وأنا املرشوع

يشء.» بأي نُقم ولم الدَّين، يف غارقني
لونجوورث صدقني املرعبة! االحتماالت هذه كل يُنتج أن لعقلك كيف جون، «عزيزي
بقدِر وهو، جانبه، من مخزيًا ترصًفا هذا سيكون إليه. أرشت الذي النحو عىل يترصَف لن
رؤية يُمكنك ال ثم ومن عليه، التحامل بعَض لديك أن أعتقد محرتم. أعمال رجُل أعرف، ما
أو خمسة لديه أن أيام بضعة منذ لونجوورث أخربني لقد به. يقوم فعٍل أي يف جيد يشء
قام فقد الحال، هو هذا كان وإن مرشوعنا، يف إلينا لالنضمام مستعدِّين أشخاص ستة

املرشوع.» هذا يف عمٍل من عليه بما بالتأكيد
أسماءهم؟» أعطاك هل ذلك. أعي «نعم،

يفعل.» لم إنه «ال،
يف بنا ُزجَّ قد أننا بآَخر، أو بنحٍو يبدو، حيلتنا. قلة هو يُقلقني الذي الوحيد «اليشء

الخلفية.»
علينا بأننا لونجوورث أخربني فقد هذا؛ عن البعد كلَّ بعيٌد األمر «إن ونتوورث: قال
وقد أنا، فعلتُه وعما أنت فعلتَه عما سأل ولقد لنا. يرتاءى مناسب يشء أي يف ُقدًما امُليضَّ
هو.» يفعل كما به، القيام نستطيع يشء بكل قيامنا برضورِة بشدٍة ا مهتمٍّ وبدا أخربتُه.

نقوم فقد كانت، أيٍّا خطوة بأيِّ قمنا إن التايل: هو الوضع أن ترى أال لكن «رائع،
شيئًا، اقرتحَت كلما أنك أو شيئًا اقرتحُت كلما أنني تُالحظ ألم عليه؟ يعرتض قد بيشء
بهذا للقيام اختارهم الذين املحامون يُعجبني لم أنني كما عليه؟ اعرتاٌض دائًما لديه كان

تماًما.» أعي كما ذلك تعي أنت «ُمريبون»؛ بأنهم يُوَصفون َمن إنهم العمل.
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يف الفظيعة الشكوُك تلك لديك كانت إن شيئًا أنت اقِرتح إذن، جون! يا إلهي، «يا
شيئًا.» اقرتح تريده. يشء أي أفعل أن أريد بالتأكيد أنا لونجوورث.

ونتوورث أرسله الذي الرجل عاد املطلوب، االقرتاح ِذكر من جون يتمكَّن أن قبل
الشاب. للونجوورث

يعود ولن الشمال، إىل سافر قد ويليام السيد إن سيدي، يا ه، عمُّ «يقول الرجل: قال
أسبوع.» بعد إال

«أسبوع!» نفِسه: الوقت يف الشابان صاح
منكما أيٍّ ذَهاب حالة يف منكما أليٍّ رسالًة ترك لقد أسبوًعا. قال لقد سيدي، يا «نعم،

سيدي.» يا الرسالة، هي وها ملكتبه.
كالتايل: الرسالة محتوى وكان وفتحه. له الرجل أعطاه الذي الظرَف ونتوورث أخذ

عرشة أو أسبوع ملدة فيها أستمر وقد الشمال، يف مفاجئٍة ملهمٍة استُدعيُت لقد
املحتمل غري من إنه حيث لكن التوقيت، هذا يف بالخارج الوجود عن أعتذر أيام.
كبري. رضٍر أيُّ يقع فلن أعود، أن قبل الرشكة مقرِّ تجهيز من الرجال ينتهَي أن
ذهني يف بهم قائمٌة لديَّ الذين األعمال رجال من العديَد سأقابل األثناء، تلك ويف
أي يف فكَّرَت إن لنا. كبرية فائدٍة ذَِوي وسيَكونون لندن، إىل يأتون ما نادًرا وهم
الفور. عىل ُقدًما فيه تمَيض أن منك فأرجو امليكا، منجم مرشوع صالح يف يشء
وحيث ذلك، ومع عليها. أحصل وسوف عمي، إىل يل رسائَل أي إرساُل يمكنك
يشء بأي القيام بعدم بشدٍة أويص فأنا الوقت، مسألة يف عَجلة أيُّ توجد ال إنه

وإرصار. بعزم باألمر القياُم جميًعا يمكننا حيث عودتي، حتى

تحياتي خالص مع
لونجوورث ويليام

اآلخر. إىل منهما كلٌّ الشابان نظر الرسالة، تلك قراءة من ونتوورث انتهى عندما
هذا؟» من تفهم «ماذا كينيون: قال

أسبوع.» ملدِة سافر إنه األول، املقام يف أعرف. ال بالتأكيد «أنا
املؤكد.» الوحيد اليشء هو هذا «نعم؛

نَمَيض أن وإما هذا، لونجوورث يف نثق أن إما أمرين. أحد فعُل يجب جون، يا «واآلن،
فعلُه؟» علينا الذي ما بدونه. ُقدًما
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أعرف.» ال بالتأكيد «أنا كينيون: رد
تشكُّ يبدو، ما عىل أنت، فيها. نُقرِّر أن علينا مرحلٍة إىل وصلنا قد عزيزي، يا «لكننا،
ال أنني أُِقر به، خاص لسبٍب أنه، ييل: ما إىل يُشري الحقيقة يف تقوله ما لونجوورث. يف

األوان.» يفوت حتى الرشكة هذه تأسيس تأجيل يف يرغب فهَمه، أو إدراَكه أستطيع
هذا.» أُقل لم «أنا

اليوم، نُقرِّر أن علينا واآلن، ال. وإما أمنٌي إما إنه هذا. إىل فعليٍّا يُشري ما تقول «إنك
يُمِكنْك لم وما معه. سنعمل أم الرشكة تأسيس يف ونميضقدًما سنتجاهله كنا إذا ما وهنا،
َ أسوأ سيكون األمر أن وأعتقد معه. نعمل أن أرى ذلك، بغري للقيام وجيه سبٍب إعطاءُ
سبب عن سيسألون الناس اإلطالق. عىل إلينا انضمَّ قد يكن لم لو مما اآلن ترَكنا إن بكثري

املرشوع.» من انسحابه
الذي االتفاق عىل توقيَعك لديه إن هذا. يفعل أن أردتَه لو حتى ينسحب، لن «ربما

عليه.» توقيعه ولديك وبينه، بينك
«بالتأكيد.»

بمفردنا.» األمر يف قدًما نمَيض أن يمكن كيف أعرف ال «أنا
تشكُّ شخص مع تعمل أن يُمكن ال ألنك تختفي؛ أن يجب الشكوك تلك أن أرى «لذا،

وغد.» أنه يف
تلك ويف أخرى. مرة املوضوع هذا عن أتحدث لن لذا، هذا؛ صحة يف تماًما «أعتقد

يعود؟» حتى االنتظار تقرتح هل األثناء،
أن قبل، من أخربتُه كما أخربه، سوف فعله. ينتوي عما وأسأله الليلة إليه «سأكتب

يحدث.» ما معرفة نريد وأننا يُداهمنا، الوقت
تلك ويف رسالتك. عىل ردِّه عىل تحصل حتى سأنتظر أنا للغاية؛ «رائٌع جون: قال
ممكنة، صورٍة بأفضِل الفخم املكتب هذا َشْغِل سوى فعلُه يمكن يشء ال أن أرى األثناء،

األمور.» إليه ستئول ما وانتظار
أنه رغم وغًدا األشخاص أحد كون يف نشكَّ أن العدل من ليس أنه أرى أنا رأيي. «هذا

كذلك.» أنه إىل يُشري شيئًا األمر واقع يف يفعل لم
هذا. عىل جون يردَّ لم

االعتياد مهمِة تنفيذ يف ة بهمَّ وَرشع الجديد، املقر إىل كينيون ذهب التايل، اليوم ويف
املنجم، عن واستفرسوا األشخاص من القليُل الرشكة مقر إىل جاء األول، اليوم يف عليه.
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اإلجابَة كينيون يستِطع لم أسئلة عدَة عام بوجٍه وسألوا املطبوعة املواد بعَض وأخذوا
مندوبي من غالبيتهم — حافة الصِّ رجال من عدٌد املكتب إىل جاء التايل، اليوم ويف عنها.
تجاري مرشوع أيَّ أن ح توضِّ دعائية، نرشاٍت أو بطاقاٍت لكينيون أعَطوا الذين — اإلعالنات
مالبَس يرتدي شخٌص وطلب ينجح. لن أنه املؤكد من صحفهم يف له الرتويج يجري ال
من وغنيَّة، وحذرة مقتِصدة عائلٍة إىل انتمائه إىل تُشري وجهه مالمُح كانت األناقة، شديدَة
الصحيفة فيلد»، «فاينانشال لصالح يعمل إنه قال لقد معه. خاصٍّ حواٍر عْقَد كينيون
ما وكل البالد. أنحاء كل ويف السيتي حي يف مستثمٍر كلُّ يقرؤها التي الشهرية، اللندنية

املنجم. تفاصيل بعض عىل الحصول هو أراده
الرشكة؟ تأسَست هل
بعد. س تُؤسَّ لم ال،

العام؟ لالكتتاب أسهمها طْرَح تنوون متى
هذا. عن اإلجابَة كينيون يستِطع لم

عليه؟ يُقبلون املستثمرين ويجعل املنجم يُميز الذي اليشء ما
وبوافر له، أعطاها التي املطبوعة الورقة يف سيجدها الكاملة التفاصيل بأن كينيون رد

جيبه. يف الورقة الصحفي وضَع الشكر،
املاضية؟ السنوات يف للمنجم املايلُّ الوضُع كان كيف

قليلة. أرباًحا ق حقَّ لقد
سعر؟ أيِّ عىل

هذا. عىل للرد ا مستعدٍّ كينيون يكن لم
فيه؟ العمل بدأ متى منذ

سنوات. عدة منذ
لندن؟ سوق يف للبيع قبُل من ُطِرح هل

الرد. من متأكًدا كينيون يكن لم
املنجم؟ بأمر مهتمٌّ الحايلِّ الوقِت يف َمن

ليس إنه للمرشوع، بالدعاية يتعلق فيما وقال، هذا، عىل بالرد كينيون السيد يهتمَّ لم
يكن لم هدفه إنَّ املالحظات، تلك كتب الذي ضيفه، رد ترويج. بأي للقيام بعُد ا مستعدٍّ
للناس ويمكن املنجم. عن معلومات عىل الحصول ولكن لصحيفته، إعالن عىل الحصوَل
إعالم وسيلَة كانت الصحيفة إن اختيارهم. بحَسب ال، أو صحيفته يف باإلعالن القياُم

190



والعرشون الرابع الفصل

أعمالهم أن يعلمون الجميع أن لدرجِة املستثمرين إىل الوصوَل تستطيع أنها عنها معروًفا
للحصول يسَعْون وال إعالناٍت مندوبي يُعينون ال فهم لذا الحال؛ بطبيعة فيها لها ج سرُيوَّ

إعالنات. عىل
سيكتب تحريرنا مدير أن األكرب «االحتمال للرحيل: يستعدُّ كان بينما الصحفي، قال
وسوف لتقرأه، إليك سأُحرضه دقة، عدم أيُّ هناك يكون ال وحتى املنجم، هذا عن مقاًال

به.» تَِرد قد أخطاء أي صححَت لو ممتنٍّا أكون
فعُل «سيُسعدني يرحل: فيلد» «فاينانشال صحيفة مندوُب كان بينما كينيون، رد

ذلك.»
جون لكن منهم، والتخلُص إرضاؤهم كبري حدٍّ إىل الصعب من حافة الصِّ رجال كان
بينما مكتبه من كينيون نظر منه. يطري عقَله يجعل كاد التايل اليوم عرص يف زائًرا استقبَل
وراءها كانت وقد لونجوورث، إلديث املبتِسم الوجه رأى عندما وُدهش يُفتَح، الباب كان

الغرب. إىل واتجه فيها ركب عندما العربة تستقلُّ كانت التي العجوز السيدة
كينيون، سيد يا لزيارتك، يحرضون الذين املستثمرين وسَط هنا رؤيتي تتوقع لم «أنت

كذلك؟» أليس
وقال: عليها ليُسلم يده كينيون مد

ال.» أم كمستثمرة جئِت سواءٌ لرؤيتِك، بالفعل ا جدٍّ مرسور «أنا
ازدهَرت كيف كذلك؟ أليس الجديد، مكتبك إذن «هذا املكان: تتفحص وهي قالت

األخرى.» السيتي حي رشكات مقرات مثل للغاية فخٌم املقر هذا إن أحوالك؟
يُالئمني.» ال بحيث للغاية فخٌم إنه «نعم، جون: قال

ملقر ذهبُت لقد آخر. شخص أي مثل فخم ملقرٍّ امتالكك لعدم سببًا أرى ال أنا «أوه،
املكان.» هذا مثل فخًما ليس رشكته مقرَّ لكنَّ بالطبع. أبي، رشكة

يُعطي وهذا قديم، أبيِك رشكة مقر إن مقرِّنا. سخافة توضيح يف يُساعد هذا أن «أعتقد
نُصبح لم أننا خاصة أُفضله، ال أنني أعرتف أن ويجب نعمة، ُمحَدثو بأننا انطباًعا عنا

بعد.» أغنياءَ
هذا؟» يف رأيُك أُخذ قد أنك أعتقد املقر؟ هذا استئجار عىل وافقت ملاذا «إذن،

بالطبع، استئجاره، وبعد الشمال، يف كنُت بينما استُؤِجر لقد أعرتف. أن يجب «بالكاد،
ضده.» يشء أي قول أُِرد لم
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أعتقد الذي َعرِيض، بشأن بعُد إيلَّ تتحدث لم أنت املنجم؟ مرشوع حال وكيف «حسنًا،
للغاية.» جيد أنه

هذا.» فعل إىل أحتَْج لم «أنا كينيون: رد
بهم؟» الخاصة القائمة أين كذلك؟ أليس يتوافدون، املستثمرون بدأ لقد إذن، «آه،

الشمال.» إىل سافر الذي عمك، ابن بانتظار إننا بعد. قائمٌة هناك «ليست
إنه الشمال؛ يف ليس «إنه أردفت: ثم الشمال!» «إىل العينني: فاغرة وهي إديث، قالت

الليلة.» عودته ونتوقع باريس، يف
أكثر. يُعلِّق أن دون جون، قال هكذا بالفعل!» «أوه،

واحدٌة لديكم ليس إنكم يل قلَت لقد أوه، بكم؟ الخاصة املستثمرين قائمة أين «واآلن،
الورقة، عىل الخطوط بعَض الفتاة رسمت باألمر.» ستفي الورقة تلك ا؛ جدٍّ رائع بعد.
ذلك وبعد لونجوورث إديث اسم العنوان تحت كتبَت ثم الكندي». امليكا «منجم ب وعنونتها
إن الجديدة؛ الرشكة يف مساهمة أوُل أنا «انظر! وقالت: جنيه». آالف عَرشة «بمبلغ كتبَت

للغاية.» محظوًظا فستكون السهولة، هذه بنفس الباقني عىل الحصول استطعَت
وقالت: رفيقتها، إىل ضاحك نحٍو عىل التفتت شكرها، من جون يتمكَّن أن وقبل

نرحل.» أن «يجب
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بأن كينيون أخربه جديد، جدَّ قد كان إن لريى الرشكة مقرِّ إىل ونتوورث جاء عندما
يف ونتوورث فكَّر باريس. يف وأنه اإلطالق، عىل الشمال إىل يُسافر لم الشابَّ لونجوورث

قال: ثم للحظة، املعلومة هذه
وأخربتُهم املحامني، ملقابلة لتوي ذهبُت لقد رد. أيَّ أتلقَّ لم لكني له، رسالًة بعثُت «لقد
اتخاذُ األفضل من أنه عىل تماًما اتفقوا لقد شيئًا. نفعل أن يجب وبأننا يُداهمنا الوقت بأن
إنهم األوامر. ينتظرون فقط كانوا قالوا، وكما بالطبع، لكنهم، الفور، عىل اإلجراءات بعض
عودة حتى االنتظار برضورة نصحوا لكنهم منهم. نطلبه يشء أي لفعل استعداٍد عىل
املسألة إن أيًضا قالوا لقد هنا. الرشكة مقرِّ يف اجتماع عقد رضورة اقرتحوا ثم لونجوورث،
ستة أو خمسة لونجوورث لدى كان إن األكثر عىل أسبوع غضون يف ستنتهي تها بُرمَّ
بشأن القلُق اإلطالق عىل عليهم يَبُد لم إنهم للمرشوع. االنضمام عىل يعزمون أشخاص
لونجوورث. سيجلبهم الذين املستثمرين عىل يعتمد يشء كل إن قالوا لكنهم الوقت، ضيق
بشأن القلق بعدم نَصحوني إجماًال، لذا، مشكلة. أيُّ هناك تكون فلن مناسبني، كانوا إن
العودة عىل وحثِّه باستطاعتي، ذلك كان إن لونجوورث، مع التواصل وبرضورة األمر،
لذا فعله؛ يجب الذي الوحيد اليشءَ هو كان هذا أن أعرتف أن يجب ممكن. وقٍت بأرسِع

عنه.» أخباٍر أيُّ وَصَلتك قد كانت إن ألرى هنا إىل جئُت
بدًال باريس إىل وذهب كذب، قد أنه عدا فيما عنه، أخبار أيُّ تصلني «لم كينيون: قال

الشمال.» من
عمل مهمِة يف يكون قد للغاية. مهمة نقطًة ليست هذه أن أعتقد «حسنًا، متأمًال: رد
فيه ومخطئٌ محقٌّ أمر وهو ذهب، أين معرفُة أحد شأن من ليس أنه ظن وربما باريس، يف
الذين بعضالرجال لرؤيِة الشمال، إىل ذاهٌب إنه قال إن أنه شك، بال ظن، لقد بعضاليشء.
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مرشوعنا أن نعتقد ويجعلنا سيُهدئنا، ذلك فإن هناك، إىل الذَّهاب دون رؤيتهم يُمكن ال
يُرام.» ما عىل يسري

أنه إىل يُشري أنه يبدو بالكامل سلوكه إن ونتوورث. يا أعرتضعليه، ما بالضبط «هذا
كذلك.» ليس األمر أن حنِي يف يُرام، ما عىل يشء كلَّ أن نعتقد أن يريدنا

الوثوق عليك األمرين. بأحد القياُم عليك قبل، من قلت كما جون، يا «حسنًا،
ر.» تتذمَّ وال تريد، ماذا قرِّر السماء، بحق واآلن، بدونه. قدًما امليضِّ أو بلونجوورث
صغرية.» كذبة كانت ولو حتى يكذب، لن بحقٍّ الصادق الرجل أتذمر. ال «أنا

بسيط بأمر تُبايل ولن سنوات، عْرش ملدة السيتي حي يف ابَق ة. بشدَّ نَيٌِّق أنت «أوه،
كهذا.»

عام.» أمٍر إىل تشري تُسميها، كما كهذه، البسيطة «األمور
ية بجدِّ األمور تأخذ أن يجب ال كذلك. يكون ال وأحيانًا الحال، هو هذا يكون «أحيانًا
كان إن الظهور. لونجوورث يُقرر حتى فعله يمكن يشء أي أن أرى ال أنا هكذا. شديدة
للقيام استعداٍد عىل وأنا به، فأخربني قبل، من قلت كما أفضل، يشء أي اقرتاُح بإمكانك

فيه.» بدوري
آَخرين، اثنني أو ليوم االنتظاُر علينا يكون قد فعله. يُمكننا ما أعرف ال بأنني «أعرتف
اختارهم الذين املحامني عن االستغناء فعلينا لونجوورث، عن أخبار أي نسمع لم إن ثم

لصالحنا.» يعملون بآخرين واالستعانُة
ذلك، ومع للغاية؛ كبرية شهرة ذَوي ليسوا لونجوورث اختارهم الذين «األشخاص
األفضل من يكون ربما قلت، وكما للغاية. أمينة بطريقة يتحدثون أنهم أعرتف أن يجب

يومني.» أو ليوم عليه هي ما عىل األموَر نُبقي أن
مكتبه، يف رسالًة للونجوورث أخرى مرة ونتوورث وكتب املهلة. هذه مرَّت ما رسعان
يف قدًما فسيمضيان الوقت، ذلك قبل يظهر، لم وإن آخَرين، ليوَمني سينتظران إنهما وقال

األساس. من إليهما ينضمَّ لم أنه لو كما الرشكة، تأسيس
األمر يناقشان أخرى مرة وونتوورث كينيون بدأ ولذا الرسالة؛ تلك عىل رد أيُّ يأِت لم

لهما. اْخِتريَ الذي الفخم املقرِّ يف
بعد؟» أخبار أيُّ توجد ال أنه «أعتقد كينيون: قال

اإلطالق.» عىل يشء «ال الرد: كان
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«… فعلُه عيلَّ يجب ما قررُت لقد للغاية؛ «رائع
عليهما ودخل الباب انفتح فعله، قرَّر ما قوُل كينيون بإمكان يكون أن وقبل
والفخم، األنيق العامِّ ومظهره كاملرآة، الالمعة الحريرية بقبعته لونجوورث، ويليام السيد

وردة. بها املعلَّق معطفه وعروة مكانها يف املثبتة ونظارته
أذهب لم ولذا هنا؛ سأجدكما أنني «ظننُت أردف: ثم رفاق.» يا الخري، «صباح وقال:
هذا املالئمة! الُخطة هي هذه «آه، املكان: ص يتفحَّ وهو قال، ثم ونتوورث.» يا مكتبك، إىل
رشيكيه: إىل يلتفت وهو وأضاف، عليه.» سيكون أنه ظننُت مما أفضل حتى يبدو املقر

الصباح.» هذا لتوي وصلُت «لقد
رحلتك كانت كيف لرؤيتك. للغاية سعيدان إننا األمر، واقع «يف ونتوورث: قال

لباريس؟»
وهزَّ فقط حاجبَيه رفع لقد املالحظة. هذه من مندهًشا اإلطالق عىل الشابُّ يبُد لم

وقال: كتفيه
قضيُت فقد ذلك، ومع كانت. كما تَُعد لم باريس شك، بال ِكالكما يعلم كما حسنًا، «آه،

هناك.» للغاية طيبًا وقتًا
مقابلتهم؟» توقعَت الذين الرجال قابلَت وهل هذا؛ ملعرفة سعيٌد «أنا ونتوورث: قال
أشخاص ستة أو خمسة لديَّ رضوري. هذا أن أظن لم أفعل. لم بأنني أُِقر أن «يجب
قال أن وبعد الالزم.» املال رأس كل بتقديم فعليٍّا دوا تعهَّ وقد باألمر، بالفعل ني مهتمِّ
ساقه عىل اليمنى ساقه واضًعا وجلس، عنده، يقفون كانوا الذي املكتب حول استدار هذا،

بيديه. ركبته وممسًكا اليرسى،
بعد؟» للبيع املنجم ُطِرح هل غيابي؟ يف تمَّ الذي ما «حسنًا،

وقُت حان قد لونجوورث، سيد واآلن، بعد. للبيع املنجم يُطَرح لم «ال؛ ونتوورث: رد
للغاية، حرج وقٍت يف مسبق نحٍو عىل تُعِلَمنا أن لباريسدون سافرَت لقد برصاحة. التحدُّث

إليك.» بها بعثُت التي الرسائل من أيٍّ عىل تردَّ ولم
يوم وكل هنا، إىل أعود أن يوم كلَّ أتوقع كنت أنني هو السبب عزيزي، يا الواقع، «يف

أطول.» وقٍت إىل يحتاج األمر أن أجد كنُت
يُداهمنا. الوقت إن ييل: ما هي لها إدراكك من التأكَُّد أود التي النقطة للغاية؛ «رائٌع

الفور.» عىل ذلك يف نرشع أن فعلينا الرشكة، هذه سنُؤسس كنا إن
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الوقت إن لنفيس. قلتُه ما بالضبط هذا العزيز، «زمييل عتاب: بنربِة لونجوورث، قال
تخصيُص بإمكاني ليس أنا إليكما، انضممُت عندما قلت كما وبالطبع، تقول. كما يُداهمنا،
يجب ال أيام لبضعة أسافر أن عيلَّ كان أنني وحقيقة متساوون، رشكاءُ إننا لهذا. وقتي كلِّ

لكما؟» رشيًكا أكن لم إن به تقوما أن املفرتض من كان الذي ما عَملنا. عىل تُؤثر أن
األمر يف ُقدًما مَضينا قد لُكنَّا لنا، رشيًكا تكن لم «إن ة: الحدَّ ببعض ونتوورث رد
اآلن تعوقنا التي فقط هي لنا رشيٌك أنك حقيقة لكن سنفشل؛ لكنا وإال الرشكة، سنا وأسَّ
أو موافقتك، عىل نحصل حتى يشء أي فعُل لنا يحقُّ ال بأننا نشعر نحن ذلك. فعل عن

بالفعل.» به قمَت قد يشء مع يتعارض ال أنه نعلم حتى
أنا لالنسحاب. تامٍّ استعداد عىل فأنا هكذا، لألمر تنظران كنتما إن رجال، يا «حسنًا،
بالطبع، لك. أعطيتها التي الورقة واستعادِة منك، أخذتُها التي الورقة إلرجاع استعداد عىل
لقد وسعي؛ يف ما كلَّ فعلُت لقد متباَدلة. اتهامات أيُّ هناك كانت إن مًعا العمل يمكننا ال
امليضَّ بإمكانكما أن للحظٍة ظننتُما إن لكن ذلك؛ من أكثر وحتى بفعله؛ وعدُت ما كل فعلت

لالنسحاب.» وقت أي يف استعداد عىل فأنا بدوني، أفضَل نحٍو عىل األمر يف ُقدًما
مدة انتهاء عىل بقي أن بعد اآلن لونجوورث، سيد يا هذا، قوُل السهل من «ليس
هذا يكن ولم ضاع، قد طويًال وقتًا أن تتذكر أن يجب فقط. واحد شهٌر الرشاء خيار عقد

خَطأَنا.»
أنا؟» خطئي بسبب ضاع قد إنه تقول أن تقصد هل «آه!

الوضع نفس يف اآلن نحن بينما تم، قد يشءٌ لكان األمر، يف بمفردنا كنا إن أننا «أقصد
قد ألننا فقط ليس البداية، يف الحال عليه كان عما َ أسوأ وضٍع يف إننا منه. انطلقنا الذي

الدَّين.» يف غاِرقني أصبحنا قد ألننا أيًضا وإنما أموالنا أَضْعنا
تطلُب األمر، واقع يف ِكدَت، حتى االنسحاَب أعرض لم أنا ونتوورث، سيد «حسنًا،
عدم من التأكد فيجب معكما، بقيُت إن لكن للمساعدة، بشدة ومتحمس مستعدٌّ أنا ذلك.
أفعل أن ويجب وسعكما، يف ما كلَّ تفعال أن يجب بيننا. املتباَدلة االتهامات هذه مثِل وجود

وسعي.» يف ما كلَّ
عىل نقاٍش محلَّ ليس الوقت هذا يف لنا ترُكك إذن، للغاية، «رائٌع ونتوورث: قال

إلينا؟» االنضمام عَرضوا الذين األشخاص أسماءَ تعطيني هال واآلن، اإلطالق.
«بالتأكيد.»
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ونتوورث التقط بينما الداخيل، معطفه جيب من مالحظات دفرت لونجوورث أخرج
باتجاهه. ورقة وسحب املكتب عىل من قلًما

ميلفيل.» السيد «أوًال:
املادة؟» تلك بشأن إليه وتحدثُت قابلتُه الذي ميلفيل هو هذا «هل
للخزف.» سكرانتن رأسرشكة عىل إنه أعرف. ال بالتأكيد «أنا

إلينا؟» االنضمام يف رغبته عن أعرَب «هل
تسأل؟» ملاذا جيد. املرشوع أن يعتقد أنه يبدو «نعم،

ذاِت غريُ أنها مديُره يل وكتب إليه املادة من عينة أخذُت قد ألنني فقط األمر، واقع «يف
تلك أن يعتقد مديره أن رغم املنجم يف االستثمار يف يرغب أن ا جدٍّ الغريب من يبدو قيمة.

لها.» قيمَة ال املادة
يقوله بما اإلطالق عىل متأثًرا ليس إنه الشخصية. بصفته االنضمام يف يرغب إنه «أوه،

ة.» الخاصَّ ميلفيل بشئون له عالقة ال املدير املدير.
أنهم زَعَم الشمال، يف املدير قابل عندما كينيون ألنَّ للغاية غريبًا هذا يبدو ذلك، «مع

إليه.» بالنسبة فائدة أيُّ لها ليس إنها وقال املادة هذه يستخدمون ال
قوله يُمكنني ما كل «حسنًا، أضاف: ثم للغاية.» عجيٌب «هذا متأمًال: لونجوورث قال
واملدير هو اعتقادي، بحَسب لذا املنجم؛ هذا يف االستثمار يف يرغب أنه يل أكد ميلفيل أن هو
جيًدا، أعرفه أنا تامة. بثقٍة ميلفيل السيد اسم كتابة يُمكنك املادة. قيمة بشأن مختلفان
رجٌل إلينا ينضمَّ أن كبرية َميزًة ستكون ذلك، إىل باإلضافة دقيق. أعمال رجُل أنه وأعرف

الخزف.» بصناعة صلة له
ثم آخر. يشء أيَّ ونتوورث يقل لم لذا النقطة؛ هذه بشأن جدل أيُّ هناك يكن لم
منهم. أيٍّا يعرُف ونتوورث يكن لم لكن آَخرين، أشخاص خمسة أسماءَ لونجوورث ذكر

جيبه. يف ووضعه مالحظاته دفرت أغلق ثم
مدى الرجاُل هؤالء حدَّد هل هو: نفَسه يطرح الذي «السؤاُل ونتوورث: سأل

الرشكة؟» يف مساهمتهم
أن يمكن بما انبهارهم مدى عىل سيعتمد يشء كل إن بالطبع، يُحددوا. لم «ال،
يعتمد والباقي إليك. االستماع يف حتى راغبني أشخاص إيجاد هو املهم اليشء به. نُخِربَهم

تُقدِّمها.» التي الحوافز عىل
باألمر؟» املهتمني األشخاص من مزيد عىل الحصوَل تتوقع «هل
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هؤالء جمُع هو اآلن فعلُه علينا يشءٍ أفضل إن املزيد. إىل حاجًة هناك أن أعتقد ال «أنا
متحدٌث هو الذي كينيون، لصديقنا يمكن ثم هنا. إىل محامينا وإحضاُر مًعا األشخاص

عليهم.» املسألة عرُض بارع،
بَرصه يرفع لم حتى الدائر، الحوار أثناء اإلطالق عىل يتحدَّث لم الذي كينيون، إن

الحديث. يف لرباعته الساخِر بالتلميح يسمع لم يبدو ما وعىل املتحدث، باتجاه
االجتماع؟» هذا إىل للدعوة املناسب الوقت سيكون ومتى ا؛ جدٍّ «رائع

اإلثنني، يوم يف رأيك «ما أضاف: ثم أعتقد.» ما عىل يمكن، ما «بأرسِع لونجوورث: رد
ِمزاجية حالٍة يف ويكونون الساعة، تلك يف الغداء تناول من ينتهون الناس الثالثة؟ الساعة
الساعة يف املديرين غرفة يف هنا سينعقُد اجتماًعا أنَّ مفادها رسالة أرسلَت إن جيدة.
عام بوجٍه بالطبع إنهم يأتون. وأجعلهم الرجاَل هؤالء فسأزور اإلثنني، يوم تماًما، الثالثة،
فعُل يمكن وال شيئًا، نفعل أن يجب ذلك، مع أخرى؛ مواعيُد لديهم تكون وقد منشغلون،

مًعا.» نجمعهم حتى يشء
الفور.» عىل سُرتَسل االجتماع دعوات «صحيح؛

ورقة. والتقط املكتب إىل وذهب مكانه، من لونجوورث قام
هذا؟» «ما قال: ثم

فجأة. برصه كينيون رفع
لدينا.» مساهٍم أول هو «هذا بسيط: بتورُّد وقال،
هنا؟» لونجوورث إديث اآلنسة اسَم كتب «من

نفُسها.» الشابة «السيدة
هنا؟» إىل أتت «هل

املساهمني.» أوَل تكون أن وأرادت هنا، إىل جاءت «لقد
األمر.» بهذا عالقٌة امرأة أليِّ يكون أن نريد ال نحن «ُهراء! بعبوس: لونجوورث، صاح

نصفني. الورقة مزَّق هذا، قال أن وبعد
ونتوورث يد نزلت عندما شيئًا، يقول أن وشك عىل وكان يده، بقبضة كينيون أمسك

بقوة. كتفه عىل
يعرض شخص أي من جنيه آالف عَرشة سنرفض أننا أعتقد ال «أنا ونتوورث: وقال
سيُساهمون رجالُك كان إذا ما نعرف أن األفضل من ربما امرأة. أو رجًال كان سواءٌ دفعها،

بالفعل.» عليها حصلنا مساهمًة نرفض أن قبل لهذا مساٍو بمبلغ
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جنيه.» آالف عَرشُة لديها ليست «لكنها
عىل تكون به اسَمها لونجوورث اآلنسة تقرن يشء أي أن «أعتقد ونتوورث: رد
األدراج. أحد يف نصفني املقطوعة الورقة وضع مبارشة، ذلك وبعد به.» لاللتزام استعداٍد
ما وننتظر اإلثنني، يوم لالجتماع سندعو إننا يشء؛ كل هو هذا أن أعتقد «واآلن، وأضاف:

عنه.» سيُسفر

199





السادسوالعرشون الفصل

تُغطَّى عامٍّ بوجه كانت عينيه إحدى إن الجمال. تُقدِّران عينان لونجوورث لويليام كان
صدريته. أمام ويتدىلَّ مكانه من القرصيسقط كان عندما إال الزجاج، من بقرصمستدير
يعرف كان أنه املؤكد فمن ال، أم النظر يف ويليام تساعد األحادية النظارة أكانت وسواءٌ
العمل ترَكت قد لونجوورث منزل يف الخادمات إحدى إن يراها. أن بمجرد الجميلة الفتاَة
جميلًة كانت فتاٌة محلَّها حلَّت وقد يُقال، كما واضح، استفزاز أو سبب أيِّ دون فجأة، به
األحادية نظارته سقطت عليها، بُرصه وقع عندما لونجوورث ويليام أن لدرجة للغاية
أيِّ إىل يحتاج أن دون الطبيعيتني، عينَيه بكلتا فيها يُحملق وأخذ املعتاد، مكانها من
اْلتقاها اللتني املرتني أو املرة يف إليها الحديَث حاول ولقد الطبية. نظارته من مساعدة
للغاية، ومحتشمة خجولًة كانت ألنها ذلك منها؛ ردٍّ عىل يحصل لم لكنه بمفردها؛ فيهما
أُعِجب وقد الشاب، لونجوورث نظر يف قيمتها من زاد هذا كل يُقال. كما حجمها، وتعرف

األثاث. عن الغبار لنفِض الفتاَة تلك الختيارها عمه ابنة بقدرات بشدٍة
وهناك، مكتب، غرفَة جلوسوجزئيٍّا غرفَة جزئيٍّا كانت املنزل يف غرفٌة ويليام لدى كان
مسائل يف ينظر أن املفرتض من كان وقد به. الخاصة األوراق من بالكثري يحتفظ كان
لقد الصباح. يف املكتب إىل متأخًرا لذَهابه جيًدا عذًرا هذا أعطاه وقد الغرفة، تلك يف العمل
أحيانًا أنه من الرغم عىل األوىل؛ الصباح ساعاِت حتى مستيقًظا يظل إنه لعمه يقول كان
وإنه السيتي حي يف بالعمل مقارنًة املنزل يف العمل األهدأ ِمن إنه ويقول العذر يُغريِّ كان

املستندات. قراءة يف الصباح من املبكِّر الجزءَ قىض قد
عن عربَّ عندما كانت الجديدة الخادمة من ردٍّ عىل ويليام فيها حَصل مرة أول إن
أن يأُمل وإنه للغاية، مهِملون عام بوجٍه الخدَم إن قال لقد بغرفته. العناية بشأن قلقه
أن دون الفتاة، ووعَدت دقيق. نحٍو عىل أوراقه ترتيب عىل تحرص وأن يشء، بكل تعتنَي
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كان الذي األمر بشدة، منظَّمة غرفته أن ذلك بعد ويليام ووجد هذا، تفعل بأن إليه، تنظر
تدقيًقا. األشخاص أكثَر سيُسعد

تناول بعد بسيجارة يستمتُع طاولته، أماَم يجلس كان بينما األيام، أحد صباح يف
االرتباُك بدا هناك، رأته وعندما الجديدة. الخادمة ودخَلت برفق، الباُب انفتح اإلفطار،

بعيًدا. سيجارته ملقيًا قدميه، عىل فجأًة وقف عندما الخروج وشك عىل وكانت عليها
استدعائك.» وشك عىل كنت تذهبي؛ ال «ال، قال: ثم

الباب. عىل ويدها الفتاة توقفت
باملناسبة، لكن، ذلك؛ عناءَ عيلَّ رِت وفَّ لكنك استدعائك، وشك عىل كنُت «نعم، وأضاف:

اسمك؟» ما
سيدي.» يا «سوزي، بخجل: الفتاة ردَّت

للحظة.» الباب أغلقي فقط سوزي، يا حسنًا، «آه
املمانعة. ببعض يبدو ما عىل لكن هذا، الفتاة فعَلت لقد

بأنك يُخربِك شخص أوَل لست أنني أعتقد سوزي، يا «حسنًا، بتبخُرت: ويليام قال
للغاية.» جميلة

سيدي!» يا «أوه، الِبساط: إىل تنظر وهي بتورُّد سوزي، قالت
أريد أنني لدرجة الغرفة بهذه بشدٍة تعتنني وأنت سوزي، يا «نعم، ويليام: وأضاف

هذا.» عىل أشكرِك أن
ذهبي. جنيه نصف منه وأخرج للحظة، جيبَه س يتحسَّ أخذ وهنا،

لنفسك.» به احتفظي تعبك. مقابل فتاتي، يا «هذا،
ثم سيدي.» يا مال، أي أخذُ يمكنني ال أنا «أوه، للوراء: ترتاجع وهي الفتاة، قالت

سيدي!» يا ذلك، يمكنني ال «أنا أردفت:
كافيًا؟» هذا أليس «هراء! ويليام: قال

به أقوم ما نظريَ جيًدا مقابًال يل تدفع لونجوورث اآلنسة إن ا. جدٍّ كثريٌ هذا إن «أوه،
األشياء.» ترتيب عىل الحفاَظ واجبي من وإن عمل، من

يف تعلمني، كما بواجبه، يقوم منا ا جدٍّ القليل لكن ا؛ جدٍّ صحيح هذا سوزي، يا «نعم،
العالم.» هذا

بنا حريٌّ «لكْن يبتسم: الشاب الرجَل جعَلت مهذَّب توبيٍخ عن تنمُّ بنربٍة الفتاة، ردت
سيدي.» يا ذلك، نفعل أن
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لن ألنك حزين أنا والصالح. الجمال من قدرك نفس عىل جميًعا لسنا لكننا «ربما، رد:
باهتمام ينظر وأخذ نظارته، وعدل عليِك.» لعرضه مني تتضايقي أال وأرجو املال. تأخذي

أمامه. تقف كانت التي الفتاة إىل شديٍد
يف جزيًال، شكًرا وأشكرك اإلطالق، عىل متضايقة لست أنا سيدي، يا ال، «أوه، قالت:

حدودي.» أتجاوُز أنني تعتقد أال راجيًة سؤاًال، أسالك أن وأود سيدي، يا األمر، واقع
حياتي. يف رأيتها فتاة أخجل أنِك «أعتقد أردف: ثم حدودك؟» «تتجاوزين ويليام: رد

سؤالك؟» ما عيلَّ. تطرحينه قد سؤال أي عن اإلجابة كثريًا يُسعدني
املال.» من القليل أمتلُك أنني سيدي، يا لك، ْح أوضِّ «دعني

وارثة.» أنك أعرف أكن لم لالهتمام. ا جدٍّ مثري هذا أن سوزي، يا أعتقد، الواقع، «يف
للغاية: رائعٌة أنَّها ظن خجولة، بسيطة انحناءًة احرتاًما له تنحني وهي سوزي، قالت
يصل صغري مبلٌغ فقط إنه هذا. عن البعد كل بعيد األمر … سيدي يا وارثة، لسُت «أوه،
وال البنك، يف مودٌع املبلغ هذا «إن أردفت: ثم سيدي.» يا جنيه، َخمسمائة أو أربعمائة إىل

يل.» عائًدا يُِدر يشء يف استثماره وأودُّ عائد، أيَّ يُِدر
هذا أَعْن الشديد. الثناء عليها تستحقني جانبك من رغبٌة وتلك سوزي، يا «بالتأكيد،

سؤايل؟» تودين كنِت
إذا ما أسأَلك أن ورأيت مكتبك، عىل الورقة تلك رأيُت سيدي. يا سمحت، إذا «نعم،
رأيت عندما اعتقدت، سيدي. يا إيلَّ، بالنسبة آمنًا استثماًرا املناجم تلك يف أموايل وضُع كان

األمر.» بهذا عالقًة لك أنَّ هنا، الورقة تلك
قال: ثم متشكِّكة، طويلة صافرة ويليام أطلق

آنسة؟» يا كذلك، أليس أوراقي، عىل تطَّلعني كنِت أنِت «إذن،
اسم رأيُت فقط «أنا أردفت: ثم سيدي.» يا ال، «أوه بفزع: إليه ناظرًة الفتاة، ردَّت
باملائة، عَرشٌة قدُره ربًحا سيُِدر إنه تقول كانت التي الورقة هذه عىل الكندي» امليكا «منجم

بشدة.» آمنًا سيكون فيه أموايل استثماَر أن األمر، بهذا عالقة أيُّ لك كانت إن وظننت،
ألضَع أكن لم عزيزتي، يا مكانك، كنُت لو لكنني فيه، شكَّ ال هذا «أوه، ويليام: رد

امليكا.» منجم يف أموايل
سيدي؟» يا كذلك، أليس باملنجم، عالقة أي لك ليس أنت إذن، «أوه،

والحكماء البيوت، يبنون الحمقى تعلمني، كما باألمر. عالقٌة يل أنا سوزي، يا «بىل،
فيها.» يَسكنون
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قبل.» من هذا سمعُت «لقد متأملة: سوزي قالت
املنزَل يَبنيان أحمقان شخصان هناك الواقع، «يف جميلة: بابتسامٍة الشاب، الرجل قال

سوزي؟» يا ذلك، تَريْن أال الحكيم، الشخص وأنا الكندي، امليكا منجم سنَْدعوه الذي
سيدي.» يا تماًما، أفهم ال أنني «أخىش

لكنني هذا؛ فعُل يُمكنهم الذين الكثريين هناك أن أظن ال «أنا يضحك: وهو الشاب، ردَّ
تزالني ال كنِت إن عزيزتي، يا وحينها، هذا، امليكا منجَم سأمتلك شهر غضون يف أنني أعتقد
أن دون أسهم بضعِة إعطاؤك بشدة فسيُسعدني فيه، اثنني أو سهم عىل الحصوَل تريدين

اإلطالق.» عىل أموال أي تدفعي
اآلن؟» املنجم يملك وَمن سيدي؟ يا ستفعل، هل «أوه، باندهاشوسعادة: سوزي قالت

بهما.» أخربتُِك إن اسَميهما تعريف لن رجالن؛ «أوه،
سيدي؟» يا لك، سيبيعانه «وهل

وقال: بشدة، ويليام ضحك
سيُباعان.» نفسيهما إنهما ال! «أوه

فتاٌة فقط أنا ترى، كما املنجم؟ يملكان ال كانا إن هذا يحدث أن يمكن كيف «لكن
أموايل.» عن أسألك جعلني ما وهذا األعمال. أمور يف أفهم وال ا، جدٍّ غبية

سوزي؟» يا كذلك، أليس الرشاء، خيار عقُد هو ما تعرفني أنِك أعتقد ال «أنا
«. قطُّ به أسمع لم أنا أعرف؛ ال سيدي، يا «نعم،

أن يعني وهذا املنجم، عىل رشاء خيار بعقد ى يُسمَّ ما لديهما الشابان هذان «حسنًا،
يدفعا لم إن لكن املنجم؛ يتَملَّكا حتى معنيَّ وقٍت غضوِن يف املال من معنيَّ مبلٍغ دْفَع عليهما

يتملكاه.» فلن املحدد، الوقت غضون يف املبلغ هذا
سيدي؟» يا املبلغ، هذا يدفعا «ألْن

األحمَقني هذين إن ثم عليه. يحصال لم ألنهما ذلك؛ يفعال لن إنهما سوزي، يا «نعم،
يحدث.» لن هذا ولكن املبلغ، عىل سيحصالن أنهما يعتقدان ألنهما سيُباعان؛

سيدي.» يا الرشاء، خيار عقد مدة تنتهي عندما املنجم لرشاء الالزم املاُل لديك «وأنت
سوزي؛ يا األعمال، ملجال تصلح جبارة عقلية لديك إلهي! «يا باندهاش: ويليام قال
عىل الدروس بعض عىل الحصوُل عليِك سيكون الرسعة. بتلك األمَر هذا فهم أحًدا قطُّ أَر لم

نفسك.» وتجِربة السوق دخول ثم يدي،
بالفعل.» ذلك أود … سيدي يا هذا، أفعل أن أودُّ «أوه،
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دروًسا.» وسأُعطيِك إيلَّ، تعاَيل الوقت، لديك ر توفَّ كلما «حسنًا، بلطف: ويليام رد
الباب. وفتحت منه انسلَّت الفتاة لكن بيدها، وأمسك منها، الشاب اقرتب

التي القيِّمة املعلومات تلك كل بعد ُقبلًة تُعطيني أن عليِك أنَّ «أعتقد هامًسا: لها قال
لِك.» أعطيتها

ويليام.» سيد «أوه، بفزع: سوزي، صاحت
مقارنًة بشدٍة الحركة رسيعة كانت الفتاة لكن بها، اإلمساك وحاول باتجاهها، تقدَّم

املمر. إىل برسعٍة وخرَجت به،
تعلمني أنت بالخداع؛ معلومات عىل الحصول هو بالتأكيد «هذا متذمًرا: ويليام قال

أجري.» أنتظر أنني
عىل أحصُل عندما عليه تحصل «وسوف خفيض: بصوت تضحك وهي الفتاة ردَّت

املستثَمرة.» أموايل عىل باملائة عرشٍة نسبَة تبلغ التي األرباح
عليها. حصولِك لضمان سأعمل إلهي! «يا ثانيًة: غرفته يدخل كان بينما لنفسه قال

خارجي.» سمسار مثل ماهرة إنها
ثانيًة غرفتَه سوزي كنست مكتبه، إىل متجًها املنزَل الشابُّ لونجوورث غادر عندما

السفيل. الطابق إىل نزلت ثم عنها، الغبار ونفضت
املنزل؟» سيدة «أين الخدم: أحد وسألت

تطرق أن دون الغرفة ودخَلت املكتبة، إىل سوزي ذهبَت لذا، املكتبة.» «يف الرد: كان
وعىل النافذة من بالقرب تجلس كانت التي لونجوورث إديث دهشَة بشدٍة أثار مما الباب،
أغلقت لقد املنزل. سيدة انتظار يف االندهاش من املزيُد هناك كان لكن الكتب. أحد حجرها
متأوهة: قالت ثم عليه بنفِسها وألقت املريحة الكرايس أحد اختارت ثم الباب، الخادمة

بشدة.» مللُت لقد إلهي! يا «أوه،
هذا؟» معنى ما «سوزي، لونجوورث: اآلنسة قالت

هذا.» سأُنهي أنني سيدتي، يا يعني، «هذا سوزي: ردت
ماذا؟» «ستفعلني باندهاش: لونجوورث، اآلنسة قالت

منه.» مللت لقد الوضع. هذا سأُنهي تفهمني؟ أال هذا. «سأنهي
بالطريقة بذلك تُخِطريني أن عليِك ا؛ جدٍّ «رائع تقف: وهي الشابة، السيدة قالت
بالذَّهاب تتكرَّمني هال الوقحة. الطريقة بتلك الغرفة هذه إىل الدخوُل لِك يحقُّ وال الالئقة.

غرفتِك؟» إىل
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إن وأرى أتمرَّن أن يجب املحرتم! اليشء فعِل تصنُُّع يُمكنِك إلهي! «يا سوزي: ردت
يجب لكان لونجوورث، آنسة يا قليًال، أجمَل كنِت إن هذا. مثل موقٍف اتخاذُ بإمكاني كان

وضحكت. للخلف برأسها الفتاة ومالت مذهل.» بأنه هذا أصَف أن
الخوف؛ من ُقَشعريرة وانتابتها لونجوورث، اآلنسة ذاكرة يف شيئًا الضحكُة أثارت
وهي ألعىل، تقفز سوزي أخذَت مخطئة. أنها وجَدت الفتاة، إىل ثانيًة نظَرت عندما لكنها
الكريس؛ عىل ورَمته ترتديها، كانت التي الصغرية القبعة من دبوًسا وفكَّت تضحك، تزال ال

لونجوورث. إلديث الحقيقية شخصيتها عن وكشَفت املستعار، شعرها خلعت ثم
يف تفعلينَه الذي «ما أضافت: ثم بروسرت!» «آنسة الهث: بصوت املندهشة إديث قالت

التنكُّر؟» بهذا بيتي
اجليس، واآلن، الدور؟ لهذا تمثييل يف رأيك ما هاوية. خادمٌة أنا «أوه، جيني: ردَّت
األوغاد، من مجموعٌة أنكم أعتقد كنت أُرستك. بشأن بيشء وسأُخربك االحرتام، تدَّعني َمن يا

ذلك.» إثباُت بإمكاني واآلن،
إليِك.» أستمع «لن أردَفت: ثم فوًرا؟» بيتي ترتكني «هال غضب: يف إديث، صاحت

حتى بالخروج لِك أسمَح ولن حذَْوك، سأحذو إنني إذ ستفعلني؛ ال، «أوه جيني: ردت
به.» أخربِك أن أود ما تسمعي

إليه. ظهرها وأسندت الباب، إىل برشاقة جَرت هذا، الهاوية الخادمة قالت أن وبعد

206



والعرشون السابع الفصل

لطيفة. ابتسامٌة وجهها وعىل للباب، وظهُرها بروسرت جيني وقفت
نحٍو عىل الخادمة دور مثلُت لقد لونجوورث. آنسة يا إيلَّ، بالنسبة التمثيل يوُم «هذا
تمثيليتك يف أُقلدِك اآلن أنا األرسة. هذه يف أفراد عدة خدعُت أنني لدرجة للغاية، بارع

شديد؟» بإتقاٍن هذا أؤدي أنني تعتقدين أال بالبحر». حدث «ما املثرية: الدرامية
من تتَّخذي لم ملاذا «أتساءل أردفت: ثم «بىل.» أخرى: مرًة تجلس وهي إديث، ردت

لِك.» ِمهنًة التمثيل
أكثر.» مثريٌ حافة الصِّ مجال لكن هذا، فعل يف كثريًا فكرُت «لقد

عىل تُسمينها، كما الدرامية، تمثيليتي مثَّلت عندما أمل. خيبِة لحظات به لكن «ربما.
اآلن.» عليه الوضع هو مما أكثَر لصالحي املرسحية أدواتي ترتيب تم لقد السفينة، متن

القارب؟» ركوِب من منعي تقصدين «هل
إليك بالنسبة املستحيل من كان أي يدي؛ تحت كان الكهربي الزرَّ أن أقصد «ال؛
من منعي يمكنك فال الباب، تسدِّين أنت بينما واآلن، مساعدة. عىل للحصول عليه الضغُط

بجواري.» هنا الجرس حبل ألن الجرس؛ دق
وجعلهم الجرس، حبل شد إذَن، تنوين، هل بذلك. أُِقر ضعف، موطُن هذا «نعم،

يطردونني؟»
بهدوء.» ستخرجني أنك أتصور رضوريٍّا. سيكون هذا أن أعتقد ال «أنا

لذا أفعل؛ ال لكنني أحبك، كنُت لو أتمنى لونجوورث. آنسة يا ا، جدٍّ ذكية فتاٌة «إنك
كنُت ما لسماع فضول أيُّ لديِك أليس الحقيقة. هذه عىل ف التأسُّ يف الثمني وقتنا نُضيع لن

به؟» سأخربك
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معرفته.» أودُّ واحًدا شيئًا هناك لكنَّ «مطلًقا؛
معرفته؟» يف ترغبني الذي ما حال. أية عىل برشي، يشء هذا حسنًا، هناك؟ هل «أوه،
كانت وهل خادمة، أريُد أنني عَرفِت كيف كثرية. تزكياٍت بعد هنا إىل أتيِت «لقد

«… تزكياتك
الفور. عىل جيني قالتها التي الكلمة، يف لتُفكر الكالم عن إديث توقَفت

إن البلد، ذلك يف إجرامي فعٍل بأيِّ القيام إىل حاجة ال عزيزتي! يا ال، أوه، رة؟ «مزوَّ
الالئي الصالحات السيدات من أليٍّ تكتبي ألم اشرتيتها. لقد رها؛ أُزوِّ لم أنا مال. لديك كان

لديهن؟» عملت أنني املفرتض من
بشدة.» عليِك وأثننَْي «بىل،

إنها لندن؛ يف باملال يشء أي فعُل يُمكنك أوه، االتفاق. من جزءًا هذا كان «بالتأكيد.
أيًضا فهذا خادمة، إىل بحاجتِك معرفتي بكيفية يتعلق وفيما لإلعجاب. بشدة مثرية مدينة

املكان.» لتُغادر السابقة الخادمة رشوُت لقد املال. بسبب تم
هذا؟» كل من إليه تهدفني كنِت الذي وما «فهمت.

منذ لونجوورث ويليام أبهرت التي الرقيقة الضحكة نفس بروسرت؛ جيني ضحَكت
مكانها وتركت السيتي. حي يف أحيانًا ونتوورث مخيلَة تُطارد كانت والتي اثنتني؛ أو ساعٍة

كريس. عىل بنفسها وألَقت الباب لدى
البداية يف تظاهرِت لقد واحد. رأٍي عىل ثابتًة لسِت أنِت لونجوورث، «آنسة قالت: ثم
عما التحديد وجه عىل تسأليني أنت ها ثم قوله، أود ما لسماِع فضول أيُّ لديِك ليس بأنه
إن امرأًة تكوني لن هنا؛ وجودي سبب ملعرفة بشدٍة متلهفٌة أنت بالطبع، لك. قوَله أودُّ كنت
هديف إن لك سأقول ذلك، ومع إخبارك. أنوي وال رأيي، ُت غريَّ لقد واآلن، كذلك. تكوني لم
كما البلد. ذلك يف الخادمات تُعاَمُل كيف بنفيس أعرف أن أوًال، كان، هنا، إىل املجيء من
سبيل عىل مثلك، الواقع، يف … نساء مع وليس العامالت، النساء مع تعاطفي كلُّ تعرفني،

املثال.»
لخادماتنا؟» معاملتنا يف رأيك وما ذلك. قبل مرة ذاَت هذا قلِت أنك أعتقد «نعم،

األمر.» حقيقة يف جدٍّا رائعة إنها تجِربتي، خالل «من
أن عيلَّ أين واآلن، رضاءك. نحوز أال أخىش كنت هذا. لردك سماعي بشدٍة «يُسعدني

بروسرت؟» آنسة يا الشهري، أْجَرك أُرسل

208



والعرشون السابع الفصل

شعوٌر وكان مغلقتنَي؛ شبُه وعيناها كرسيِّها، مسند إىل ظهرها بروسرت جيني أسندت
متن عىل تجاَهها تُبديها كانت التي الكره بنظرِة إديث ذكَّر ا ممَّ فيهما باديًا بالغضب
سادت ثم تماًما. مغلقتنَي شَفتاها وكانت دافئ بلوٍن األبيض وجُهها واكتىس السفينة.
بدا بنربٍة ضحكت، ثم رسيًعا. َن تكوَّ كما رسيًعا جيني غضُب واختفى الصمت، من لحظٌة

التحفظ. بعُض فيها
من قابلتُه شخص أي من ولطًفا هدوءًا أكثَر نحٍو عىل ميسء يشء أي قوُل «يُمكنك
يف ويكون بغضب، ذلك أفعل ووضيًعا، دنيئًا شيئًا أقول عندما هذا. عىل أحسدك أنا قبل؛
الوقت نفس يف والخربشة القطَّة مثل الخرخرُة بإمكاني ليس الحدة. من معنيَّ قدٌر صوتي

ذلك.» فعُل بإمكاني كان لو أتمنى …
عمل؟» من به قمِت ما مقابَل عليِك أعرض أن امليسء من «هل

عىل تفهمينني ال أنت ذلك. قلِت عندما كذلك أنه تعلمني كنت وأنت كذلك، إنه «نعم،
اإلطالق.»

أفعل؟» أن الرضوريِّ من «هل
أنك أظن ال «أنا يدها: راحة عىل وذقنها ركبتها عىل مرفَقها مريحًة ل، بتأمُّ جيني ردت
ويُهمني يشء. كلِّ معرفة أحب أنا لألمور. رؤيتنا تختلف «هنا أردفت: ثم ذلك.» تعتقدين
األشخاص ُهويَّة أن يبدو ال ما، نحٍو وعىل بشأنه، يتحدَّثون وما الناس يعتقده ما معرفُة
فريدريك باللورد الخاصة تلك من أكثَر السياسيِة خَدِمك رئيس بآراءِ مهتمٌة فأنا تُهمني؛
يُمكنك إذ الرأي؛ متزعزَع يبدو فريدي اللورد لكن املحافظني، من كليهما إنَّ بنجهام.
معجبة أنا كالصخرة. آرائه عىل ثابٌت الخدم رئيس لكنَّ دقائق؛ خمِس خالل عليه التأثريُ
ولم الزواج، عيلَّ عَرض ألنه بلُطف؛ رحييل خربَ له تنقيل أن أرجو هذا. الخدم برئيس ا حقٍّ

بعد.» الرد عىل يحصل
أستدعيَه؟» أن أتريدين وقت. هناك يزال «ال عنها: رغًما تبتسم وهي إديث، قالت

كان ألنه املؤلم؛ املشهد هذا مثل تجنب أريد ال. «رجاءً بعمق: دًة متنهِّ جيني، ردت
رئيس ألن أيًضا للشفقة مثريٌ األمر إن أرفضه. أن أبًدا يتصور ولم نفسه، من بشدٍة واثًقا
إن األرستقراطي. الشخُص عليه يكون أن ينبغي الذي النموذَج إيلَّ بالنسبة يَُعد الخدم
بحيث ولطيف، وبسيط عادي شابٌّ فريدي اللورد أن حني يف كبري؛ نحٍو عىل مذهل نُبَله
رئيس أما حقيقي. لورد أنه سيعتقد أحَد ال أن متأكدة فأنا املتحدة الواليات إىل أرسلتُه لو

تماًما.» معه مختلٌف فاألمر الخدم،
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فريدريك.» اللورد من مماثل عرٍض عىل الحصوَل تستطيعي أال ا جدٍّ املحزن «من
يرحمك ا! جدٍّ «املحزن أمامها: املوجودة الفتاة إىل محملقتني بعينني ناظرًة جيني، ردَّت
أعتقد الخدم. رئيس رؤية من أسبوعني قبل فريدي اللورد من بالزواج عرًضا تلقيُت لقد هللا!
وأخربه إليه، سأُقدِّمِك فريدي. اللورد فلتسأيل حسنًا، أقوله. مما كلمة أيَّ تُصدِّقني ال أنك
إنه اللَقب. هو هذا كان إن فريدي، الليدي أُصبح أن مني طلب قد أنه تُصدِّقني ال بأنك
يف سأمكث أنني نفيس وجدُت عندما تعلمني، كما األمر. يُنكر لن لكنه مرتبًكا، سيبدو حينها
مجموعة إعداد منه أطلب «آرجوس» صحيفة تحرير مدير إىل كتبُت الوقت، لبعض إنجلرتا
الطبقة دراسَة الخصوص وجه عىل أريُد إنني حيث إيلَّ، وإرسالها التقديمية الرسائل من
صعوبة أكثَر خَدِمك غرفة إىل الدخول وجدُت أنني لك وأؤكد إيلَّ، أرسلها لذا، األرستقراطية.
الطبقة بأفراد االختالط تكلفة أنَّ إىل باإلضافة هذا النبالء؛ قصور إىل الدخول من بكثري

أقل.» العليا
برسعٍة تتكلم كانت التي الفتاة، إىل مندهش باهتماٍم ناظرًة صمت، يف إديث جلَست

قالته. ما متابعة يف صعوبٌة أحيانًا هناك كانت أنه لدرجة شديدة
مختاًرا ليس كالمه أن كما الخدم، رئيس من بكثرٍي تعاليه يف أقلُّ فريدي اللورد «ال،
أنا للغاية. السن صغريُ ففريدي أكرب؛ خربة لديه الخدم رئيس أن أعتقد لكني مثَله؛ بعنايٍة
ما لكن رتُهم. تصوَّ كما ين متكربِّ ليسوا إنهم األرستقراطية. الطبقة أفراد من بشدة محبطة
تُحِسنَّ إنكن الرجاَل. النساء معرش يا بها تُفِسدون التي الطريقة هي البلد هذا يف أدهشني
يُصبحوا أن الطبيعي ومن إليهم، د التودُّ يف واملبالغة بتدليلهم تَُقمن إنكن بشدة. معاملتهم
مكان أيِّ يف سيَّان األمر إن لطفاء. أناٌس أغلبهم ألن أيًضا؛ للشفقة مثري هذا إن مغرورين.
ينتميان ، السنِّ يف زوَجنيصغريين تُقابلني عندما عجبًا، الخدم. غرفة ذلك يف بما إليه؛ ذهبُت
بينما رأسه الرجُل يُطأطئ الحديقة، يف يمشيان الفقرية»، «الطبقات عليه تُطلقني قد ما إىل
حصلت «لقد لك: تقول أنها لو كما ية، متحدِّ بنظرٍة إليك الفتاة تنظر بينما مرتهًال، يميش
من خجالُن الرجل أن يبدو بينما ذلك؟» يف لتقوليه لديِك الذي ما الرب! فليُباِرْكه عليه.
إليه تُحسنني أنك يفهم أن يجب رجل أيَّ إن ُخِدع. قد بأنه يشعر أنه الواضح ومن نفِسه،
رجل أيَّ تُعاميل أن يجب الذي الصحيح اإلطار هو هذا مهذَّبة. بكلمٍة عليه تُثنني عندما
الزواج، عيلَّ يعرض أجعله عام بوجه أنا معه. تريدينه يشء أي فعُل يُمكنك وحينها فيه،
فنِّية نهائية ملسًة أُضِفَي وحتى حقيقي، رضر أيُّ يحدث أن قبل األمر إنهاءُ يُمكنَني حتى
هي تلك طيبًا. وقتًا مًعا ونقَيض رائعني، صديقني نُصبح أن يمكننا ذلك، وبعد األمر. عىل
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أنني لو كما أُثرثر ذا، أنا ها واآلن، فريدي. اللورد مع التعامل يف استخدمتُها التي الطريقة
أال هكذا؟ إيلَّ تنظرين ملاذا أكتب. أن أجل من وليس أتكلم أن أجل من مقابٍل عىل أحصل

لِك؟» أقوله ما تُصدقني
مثلُك بارعة فتاٌة تدخُل ملاذا هو فهمه يمكنني ال ما تقولينه. ما كلَّ أُصدق أنا «بىل،

هنا.» فَعلِته ما تفعل حسنًا، و… املنازل أحَد
أحصل وأنا دقيقة. معلومات عىل للحصول أسعى أنا هذا؟ أفعل أن عيلَّ يجب ال «ملاذا
إىل وما الفقراء، بها يعيش التي الطريقة عن يتحدثون هنا ُكتَّابكم إن بطريقتي. عليها
الفقرية املنازل عن انطباعاتهم ويكتبون خجل، أيِّ دون الفقراء منازل يدخلون إنهم ذلك.

مماثل؟» باستقصاءٍ القيام من األغنياء يُحَرم أن يجب إذن ملاذا ا. جدٍّ
س.» التجسُّ قبيل من يَُعد الحالتني كلتا يف هذا «إن

لقد كذلك. يكون أن يجب ال األقل، عىل سيئًا؛ شخًصا ليس الجاسوس لكن «نعم؛
الجاسوس س. بالتجسُّ التهامه ُشِنق لشخٍص وستمنسرت كنيسة يف تذكاريٍّا نُصبًا رأيت
بعض يف إنه الحيلة. وَسعِة والحذر بالُجرأة يتَِّسم أن يجب فهو شجاًعا؛ يكون أن يجب
ُ أسوأ أناٌس هناك أوه، بأكملها. جيش كتيبُة تفعله مما أكثَر بلده أجل من يفعل األحيان

العالم.» هذا يف الجواسيس من
«… لكن صحيح، هذا أن «أعتقد

فيما يَِعظوا أن املال من وافٌر لديهم الذين األشخاص عىل السهل من أعرف. «نعم،
فسأودِّع النجاح، له ق تحقَّ وإن كتابًا، أكتب إنني برس. سأُخربك اآلخرين. بعيوب يتعلق
تُفسدني، إنجلرتا أن أخىش س؛ التجسُّ عالَم أحب ال ِمثلُك نفيس عن أنا حافة. الصِّ عالم
مثريٌة ُصحفكم أن أعتقد بحيث كثريًا ذوقي ينحدُر فقد سنوات، لبضع هنا جلسُت وإن

مؤخًرا؟» ونتوورث السيد رأيِت هل باملناسبة، لالهتمام.
قالت: النهاية ويف للحظة، إديث تردَدت
يومني.» أو يوم منذ رأيتُه لقد «نعم،

القلق كلِّ عن اعتذار رسالَة له أكتب أن بي حريٌّ أنه أعتقد يُرام؟ ما عىل كان «هل
بعَض يُؤنبني أخذ ضمريي لكنَّ هذا، تُصدقني ال قد السفينة. متن عىل له سبَّبتُه الذي
عىل جزئيٍّا سامحتُِك أنني يف السبب هو هذا أن أعتقد األمر. بهذا يتعلق فيما بالفعل اليشء

الربقية.» إرسال من منعي
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ونتوورث، عن معلوماٍت الشابة الفتاة إلعطاء نفسها من لونجوورث إديث اندهَشت
سبيل عىل تقول، وهي هدوء، يف الهاويُة الخادمُة وغادَرت إياها، أعَطتها قد كانت لكنها

الوداع:
األمر.» نهاية يف بيتك، عن شيئًا أكتب «لن
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السكرتري: له قال املكتب، إىل كينيون دخل عندما األيام، أحد يف
للغاية، مهمٌّ األمر إن قال لقد لرؤيتك. مرتني هنا إىل هذا الشابُّ الرجل أتى «لقد

سيدي.» يا
هذا؟» الشاب الرجل «َمن

سيدي.» يا فيلد»، «فاينانشال لصحيفة ينتمي الذي — بطاقته هي ها — «الرجل
رسالة؟» أيَّ ترك «هل

الثالثة.» الساعة يف ثانيًة هنا إىل سيأتي إنه قال لقد سيدي؛ يا «نعم،
املنتَظرين. للمساهمني خطابه يُحرضِّ وبدأ للغاية.» «رائع كينيون: قال

فيلد». «فاينانشال لصحيفة املنتمي الهادئ األنيق حرضالصحفي الثالثة، الساعة ويف
يُسِعْدني لم لكن مرتنَي، هنا إىل أتيُت لقد للقائك. مرسوٌر أنا كينيون، سيد «آه، وقال:

للحظات؟» انفراٍد عىل إليك أتحدث أن يمكنني هل إليجادك. الحظُّ
غرفة إىل االثنان وذهب املديرين.» غرفة إىل بنا «هيا أردف: ثم «نعم.» كينيون: رد

وراءهما. الباب كينيون وأغلق املديرين،
الذي املقال مسوَّدة لك أحرضُت لقد «واآلن، فيلد»: «فاينانشال صحيفة مندوُب قال
ممكنًا، هذا كان إن يكون، حتى إياه، أُِريَك أن الصحيفة مالُك مني طَلب والذي نرشه، نريد
وهنا، صحيح.» نحٍو عىل يشء كلِّ إلخراج صحيفتنا يف بشدٍة نتطلَّع إننا األخطاء. من خاليًا

املطبوعة. املادة من عموٌد بها طويلًة ورق قطعَة لجون أعطى
حاَل املقاُل وتناول امليكا». ملنجم املحدودة الكندية «الرشكة هو املقال عنوان كان
عىل جيد عائٍد عىل للحصول للمستثمرين املتاحة والفرَص يُِدره، كان الذي والدخل املنجم،

بعناية. بالكامل املقال جون قرأ األسهم. رشاء خالل من أموالهم
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أرى.» ما بحَسب خطأ، أي به يوجد وال للغاية، رائع مقاٌل «هذا قال: ثم
لرأيك سعيٌد «أنا الداخيل: املعطف جيب يف ويضعها املسودة يَْطوي وهو الشاب، رد
لصحيفة إعالن مندوَب لست أنني من الرغم عىل قبل، من قلت وكما «واآلن، أضاف: ثم هذا.»
الصحيفة.» لصالح الرشكة عن إعالن عمل بشأن أراك أن أردُت فقد فيلد»، «فاينانشال

لسنا ثَم ومن املنتَظرين، للمساهمني اجتماًعا بعُد نعقد لم أننا تعلم أن يجب «حسنًا،
بعمل سنقوم أننا يف شكٌّ لديَّ ليس أنا املنجم. عن إعالنات أي بعمل لنا يسمح وضٍع يف
عند االعتبار يف سنضُعها التي الصحف أوائل من صحيفتك ستكون وبالطبع، إعالنات،

ذلك.» يف التفكري
وهو اإلثنني، يوم لعدد خالية صفحة نصف لدينا لنا. ُمرضيًا ليس هذا «أوه، قال:

حجِزه.» يف سرتغب أنك يظنُّ الصحيفة مالُك كان وقد الصحيفة، يف مكان أفضُل
عن الحديث ألوانه السابق من بحجزه. لنا يسمح وضٍع يف لسنا لحظة، منذ قلُت «كما

الحايل.» الوضع ظل يف اإلعالن
ثالثمائة املقابل سيكون الصفحة. نصف تحجز أن صالحك يف سيكون أنه «أعتقد

الرشكة.» يف األسهم بعض عىل الحصول نودُّ املبلغ، هذا جانب وإىل جنيه،
فقط؟» واحدة ملرة إعالٍن إدراج أجل من جنيه ثالثَمائة ندفع أن تقصد «هل

«نعم.»
وال نسبيٍّا، محدود صحيفتك توزيع إن بشدة؟ فيه مباَلٌغ املقابل هذا أن ترى «أال

الكبرية.» اليومية الصحف يف حتى املقابل هذا مثُل يُطَلب
توزيًعا لها أن صحيح كبري. حدٍّ إىل مختلفٌة الكبرية الصحف العزيز، سيدي «آه،
كبري نحٍو عىل تُوزَّع صحيفة أيُّ توجد ال لدينا. الذي النوع من ليس توزيعها لكن كبريًا،
الذين األشخاص نوعية ِقبَل من تُقَرأ إنها فيلد». «فاينانشال صحيفة مثل املستثمرين بني
الوصوُل صحيفتنا، خالل من إال يُمكنك، ال إنك القول وأستطيع إليهم، الوصول يف ترغب

السيتي.» حي يف الرجال أفضل من بعٍض إىل
يف بعُد لسنا نحن مرتني، أو مرة ذلك قبل قلت وكما هذا، بكل التسليم مع «حسنًا،

إعالن.» بعمل لنا يسمح وضٍع
أريتُك الذي املقال نُرش اإلثنني، يوم يف يُمكننا، ال إننا أقول أن بشدة يُؤسفني «إذن،

إياه.»
يف ترغبون كنتم إذا إال نرشه عىل مجربين لستم أنتم هذا. يف يل حيلة ال ا؛ جدٍّ «رائع
سيكون نحو. بأيِّ سيُفيدنا اإلثنني يوم املقال نرش أن من أيًضا متأكًدا لسُت وأنا ذلك.
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أول نعقد حتى اإلعالن وراء للسعي بعُد مستعدِّين لسنا نحن قلت. كما ألوانه، سابًقا هذا
املنتظرين.» ملساهمينا اجتماع

للمساهمني؟» اجتماع أوُل سيكون «متى
الثالثة.» الساعة يف اإلثنني، «يوم

أن ستجد أنك من متأكد وأنا آخر، عموٍد يف اإلعالن هذا وضع يمكننا للغاية، «رائٌع
ا.» جدٍّ ومالئٍم كبري نحٍو عىل سيزيد اجتماعك يف الحارضين عدد

االجتماع.» بعد إال يشء أي أفعل لن لكنني «ربما؛
هذه.» الصفحة نصف أخذت إن الكثريَ ستستفيد أنك «أعتقد

لسنا أننا وهو لآلَخرين، قلتُه ما أقول فقط أنا اإلطالق. عىل ذلك صحِة يف أشك ال «أنا
اإلعالن.» مسألة يف للتفكري استعداٍد عىل

للغاية، حزيٌن … كينيون سيد يا اتفاق، إىل التوصل استطاعتنا لعدم حزيٌن «أنا
ثم لكينيون. وأعطاها جيبه، من أخرى مسودة أخرج هذا، قال أن وبعد األمر.» واقع يف
الذي املقال من بدًال هذا، نِرش عىل ُمرصٌّ فاملدير اتفاق، إىل الوصوَل نستِطع لم «إن أضاف:

اإلمكان؟» قْدَر صحيًحا يكون أن نودُّ ألننا عليه؛ نظرة وتلقي تتكرَّم هال إياه. أريتُك
اثنتني أو جملة قرأ إن ما لكنه العنوان، يتغريَّ لم الورقة. وبسط عينَيه، كينيون فتح
التي االحتيال عمليات ُكربى إحدى يَُعد كان امليكا منجم إن يقول املقال أن اكتشف حتى

لندن! يف املساكني األبرياء املال أهل لها يتعرض
بدفع أَْرُشكم لم إن إنني القول تقصد «هل شديد: بغضٍب إليه، ينظر وهو جون، قال
التشهري؟» هذا فستنرشون األسهم، من محدَّد غريَ عدًدا إعطائكم جانب إىل جنيه، ثالثمائة
يُمكنك املحاكم. تُقرره أمر هذا إن إذ تشهري؛ هذا إن أقول ال «أنا بهدوء: الشاب قال
قد هذا إن القول أستطيع سيئة. بطريقٍة عاملناك أننا ظننَت إن التشهري، بتهمة مقاضاتنا

ملحوظ.» نجاح أيِّ تحقيق دون لكن مرات، عدة محاولته جَرت
الثالثمائة لكم أدفع لم إن املقال هذا نرش تنوون إنكم تقول أن تقصد هل «لكن

جنيه؟»
أقصده.» ما تماًما هذا برصاحة، أُصْغ دعني «نعم؛

بقوة. الباب وفتح غاضبًا كينيون قام
مرة هنا إىل جئَت إن الحال. يف ترُكه وعليك املكان، هذا ترك منك أطلب أن «يجب

يطردك!» وأجعله الرشطة رجال أحد فسأستدعي موجوًدا، أكون بينما أخرى
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وجدَت إن بالعمل. خاصة مسألٌة فقط إنها العزيز، «سيدي بلباقة: اآلخر عليه رد
فلن لها، تأثري ال صحيفتنا كانت إن ذلك. يف مشكلة فال معنا، التعامُل املستحيل من أنه
وقت أيِّ ويف بالكامل. عليه الحكم لك مرتوك بالطبع، هذا، ك. نرضَّ أن حال بأيِّ نستطيع
ستُؤجل ملكتبنا برقيًة فإنَّ آَخر، نحٍو عىل تترصف أن قررَت إْن األحد، ليلة وحتى اآلن من
فسيُنَرش هذا، حدوث عدم حالة ويف معك. اتفاق إىل للوصول الفرصُة لنا تُتاح حتى األمور

سيدي.» يا ا، جدٍّ سعيًدا يوًما لك أتمنى اإلثنني. يوم صباَح املقال هذا
تقريره. إلعداد عاد ثم الرصيف، إىل وصل حتى زائره راقب لكنه شيئًا، جون يُقل لم
جذابًا ملصًقا عيناه ملحت بالقطار، آتيًا كينيون كان بينما اإلثنني، يوم صباح ويف
مكتوبًا وكان فيلد»، «فاينانشال ُعنوانه كان باملحطة. اإلعالنية اللوحات من واحدٍة عىل
ونادى امليكا»، بمنجم الخاصة االحتيال «عملية سميكة، سوداء بأحرف التايل، السطر يف
رأسية بمسافٍة أمامه، وجد الصحيفة. من نسخًة منه واشرتى الصحف بائع عىل كينيون
املطبوعة الصفحة يف بكثرٍي أهمية أكثَر ما، نحٍو عىل بدا، لقد املقال. السطور، بني كبرية

املسودة. يف بدا مما
الرسيعة النظرة أثناء فاته قد كان الذي الصدق بعَض فيه الحظ يقرؤه، أخذ وبينما
َخِرست قد النمساوية املناجم رشكة أن املقاُل ذكر لقد الجمعة. يوَم عليه ألقاها التي
َل تحمُّ فقط واصَلت وأنها أرباح؛ أيَّ قطُّ تدفع لم وأنها املنجم، يف املال من كبريًا قدًرا
حتى لكن فيها؛ الواثقني املستثمرين بعض عىل االحتيال تستطيَع أن أَمل عىل الخسارة
للقيام كينيون جون يسعى الذي الحقارِة الشديِد بالفعل لتُقاَرن تكن لم املخطَّطات تلك
يكن لم صدمًة هذه كانت الصحيفة. يف اسمه رأى عندما أنفاسه اللتقاِط توقف لقد به.
كينيون، الرجل، هذا أن بدا القراءة. تابع ثم املسودة. يف اسمه يُالحظ لم ألنه لها؛ ا مستعدٍّ
يُقنع أن يُحاول وكان جنيه، آالف عرشة لنحو يصل بمبلٍغ املنجم رشاء حقِّ عىل حصل قد
جنيه؛ ألف مائتي إىل يصل بحيث الثمن يف هائلة بزيادة برشائه الحظ العاِثري الربيطانيِّني
«فاينانشال مثل نزيهة صحٌف هناك دامت ما شك بال ستُحبَط البشعة املحاولة تلك لكن

هنا. مذكوٌر هو كالذي كشٍف، وتكلفة ُمخاطرة ُل تحمُّ يُمكنها فيلد»
قراءته ويُعيد يقرؤه كينيون أخذ لقد كينيون. عىل شديًدا تركيًزا ن يتضمَّ املقال كان
هذا عىل الحزن من نفسه منع يستِطع ولم آخر، شخٍص عن يتحدث كان لو كما ذهول، يف

الشخص.
بالَخدر يشعر وكان الشارع، يف يسري كان بينما يده يف الصحيفة يحمل يزال ال كان
ألحد عبوره أثناء يُصَدم أن وشك عىل كان رأسه. عىل رضبه قد شخًصا أن لو كما والدُّوار
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يف وَرُجٍل األجرة عربات إحدى سائق من إليه ًها موجَّ السباب من سيًال وسمع الشوارع،
تأثري تحت واقٌع وكأنه الحشود وسط يسري وأخذ انتباًها، يُِعرهما لم لكنه الحافالت؛ إحدى

سحر.
نفس يف لألمام املسافة بعض وسار إليه، وصوله لدى الفخم عمله مقرِّ باَب تجاَوز
توقف تماًما، الباب عتبة وعند أخرى، مرة أدراَجه عاد ثم فعله. ما يُدرك أن قبل الشارع

صدره. يف بوخز يشعر وهو
املقال؟» هذا لونجوورث إديث قرأَت لو «ماذا لنفسه: وقال
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أن ر وتصوَّ بارتياب. إليه ينظر كان السكرتري أن ظن مكتبه، كينيون جون دخل عندما
هي الحقيقة لكن فيلد»؛ «فاينانشال صحيفة يف املنشور املقال يقرأ كان املسكني املوظف
يفعله كان عما صحيح رأٍي بتكوين له تسمح ِمزاجية حالٍة يف اإلطالق عىل يكن لم جون أن
املقال ذلك يُناقشون كانوا الشارع يف قابلهم الذين األشخاص كل أنَّ له بدا لقد اآلخرون.

الصحيفة. يف املنشور
أيُّ يأِت لم إنه له وقيل الصباح، هذا املكتب إىل جاء قد شخص أيُّ كان إن سأل
رأسه وأسند ، كريسٍّ عىل وجلس خلفه، الباَب وأغلق املديرين، غرفة إىل دخل ثم زائرين.
الحق، وقٍت يف ونتوورث وجده الوضع، هذا وعىل الطاولة. عىل مرفقيه وضع مع يَديه عىل

وعجوًزا. منهًكا وجهه كان إليه، برصه جون رفع وعندما
قرأتَه.» لقد إذن «آه،

«نعم.»
املقال؟» هذا وراء يقُف لونجوورث أن تظن «هل

الرفض. عن تعبريًا رأسه جون هزَّ
به.» اإلطالق عىل عالقة أيُّ له ليس إنه ال؛ «أوه وقال:

هذا؟» عَرفت «كيف
«فاينانشال لصحيفة املنتمي املتملِّق الشاب وبني بينه حدث ما بالضبط كينيون حكى
وذهابًا، جيئة يسري ونتوورث أخذ جاريًا، الرسد كان وبينما الغرفة. هذه نفس يف فيلد»
ِذكُرها. الالئق من ليس لكن وبليغة، قصرية مالحظاٍت يف آلخر، آٍن من رأيه عن ويُعربِّ

كينيون. إىل التفت القصة، رسد انتهى وعندما
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التشهري.» بتهمة الصحيفة مقاضاِة سوى أمامنا ليس «حسنًا، وقال:
هذا؟» جدوى «ما

االتهاِم بذلك متَهم وأنت هنا الجلوَس تنوي إنك تقول أن تقصد هل هذا؟! جدوى «ما
ا.» جدٍّ كبريٌة جدوى له سيكون هذا إن ذلك؟ جدوى ما شيئًا؟ تفعل وال إليك، هوه وجَّ الذي
كلُّ ه تُوجَّ أن يجب الوقت. نفس يف الصحيفة ومقاضاُة رشكتنا تأسيُس يُمكننا «ال

عليه.» نعمل الذي لألمر طاقاتنا
لم إن الرشكة تأسيس يمكننا كيف املقال؟ هذا تأثريَ ترى أال جون، عزيزي يا «لكن،
«ماذا الجميع: وسيقول بعروضنا. أحٌد يهتمَّ لن الكذبة؟ هذه مثل صحة عدم إثباُت يَْجِر
شيئًا، نفعل لم إننا قلنا إن فيلد»؟» «فاينانشال صحيفة يف ظَهر الذي املقال يف فعلتم
الغش.» من نوٌع مرشوعنا وأن محتاالن، أننا هو بالطبع، الطبيعي، االستنتاج فسيكون

ا.» جدٍّ عاٍل املطلوب املبلغ أن ظننُت «طاملا جون: قال
أنا جون، األمر. نهاية يف ا، جدٍّ ظامًلا يكن لم املقال أن ترى أنك أعتقد الواقع، «يف

منك!» مندهٌش
الخيار عقِد مدة تنتهي أن قبل تنتهَي أن يمكن فال تشهري، قضيَة رفعنا إن «لكننا
بتهمة فيلد» «فاينانشال صحيفة ضد قضيًة رفعنا قد إننا للناس قلنا وإذا بنا. الخاص
ذلك وبحلول القضية. إليه ستئول ما ومعرفَة االنتظاَر لون يُفضِّ إنهم فسيقولون التشهري،

الرشكة.» تأسيس يف ُفَرُصنا تماًما ستتالىش الوقت،
امليضُّ علينا سيكون كيف أعرف ال أنا ذلك، ومع تقول؛ فيما الصواب من جانٌب «هناك

التشهري.» قضية رفع يف األقل عىل بدأنا قد نكن لم إن رشكتنا تأسيس يف ُقدًما
بخطاٍب السكرتري ودخل الباب، عىل َطرٌق هناك كان الرد، جون بإمكان يكون أن قبل
رأى ونتوورث. إىل الطاولة عرب ألقاه ثم وقرأه كينيون، فتحه لتوه. وصل قد كان يده يف

قرأ: ثم الخطاب. ورقة بأعىل بهم الخاصة املحامني رشكة اسم ونتوورث

العزيز سيدي
صحيفة من الصباح هذا عدد يف املنشور املقال عىل شكٍّ بال اطلعَت لقد
معرفة نودُّ امليكا». ملنجم املحدودة الكندية «الرشكة ب واملتعلق فيلد»، «فاينانشال
ُسمعتنا، عىل حفاًظا بأننا، إعالمك نودُّ األمر. هذا يف اتخاذَه تنوي الذي اإلجراء
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نَرشت التي الصحيفة مقاضاُة جَرت إذا إال رشكتك تمثيُل اآلن بعَد يمكننا ال
املقال.

االحرتام خالص مع
هوك دبليو

املرارة. ببعض ونتوورث ضحك
يف أرسعنا فكلما ُسمعته، عىل يخىش هوك أن لدرجة األمُر وصل إن «حسنًا، قال: ثم

أفضل!» ذلك كان التشهري، بتهمة الصحيفة مقاضاة
سنأتي أين من تُخربني أن عليك لكن «ربما، وجِهه: عىل يبدو والضيُق جون، قال
كاملاء، هاربًا ببساطٍة املال سينسلُّ القضاء، ساحاِت فيها سندخل التي اللحظة يف باملال.
وسيتشدَّقون شعبيتها، من سيَزيد هذا إن منه. الكثريُ لديها فيلد» «فاينانشال أن شكَّ وال
صالحهم. يف سيكون يشء كل إن لندن. يف املستثمرين عن بالنيابة املعركة يُحاربون بأنهم
وربما كبري، مأزٍق يف سنُصبح وإال املال، من الكثري إنفاُق علينا سيكون ذلك، غضوِن ويف
لديَّ ليس أنا تعرف، كما الفعيل. ودماَرنا املحلَّفني هيئة اختالَف هذا كلِّ ناتُج سيكون

األمر.» عىل شهوٌد
ساحتنا؟» تربئة دون ُقدًما امليضُّ يُمكننا كيف املنجم؟ عن ماذا لكن «نعم،

وهادئًا مباٍل غريَ بدا وقد الشاب، لونجوورث دخل آخر، يشء أيِّ قوُل يُمكن أن قبل
املالية. بالصحف ى تُسمَّ التي األشياء تلك به ليس العالم أن لو كما الجأش ورابَط

األمر.» تُناقشان أنكما «أرى كلماته: أوىل كانت
مسألة يف الرأي يف بسيط اختالٌف هناك ملجيئك. للغاية مرسوٌر أنا «نعم؛ ونتوورث: رد
ما أؤيدها. وأنا التشهري؛ بتهمة الصحيفة تلك مقاضاِة فكرة يُعارض كينيون املقال. هذا

رأيك؟»
يشءٍ عىل اتفقنا كينيون والسيد أنا ألنني سعيٌد أنا العزيز، «صديقي لونجوورث: رد

يُريدونه.» ما بالضبط هذا ال. بالطبع نُقاضيهم! واحدة. ملرٍة ولو
منجمنا؟» بأمر سيهتمُّ فَمن نفعل، لم إن «لكن، ونتوورث: قال

املقال.» ظهور قبل بشأنه ون سيهتمُّ كانوا الذين األشخاص «نفس
تأثري؟» أيُّ له سيكون هذا أنَّ تظن «أال

اإلطالق.» «عىل
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ونتوورث أعطى األمر.» هذا بشأن محاميك من املرَسل الخطاب هذا إىل انظر «لكن
بالكامل وقرأه نظارته وضع من لونجوورث عدل هوك. من املرسل الخطاَب لونجوورث

بعناية.
هوك أنَّ أدري أكن لم ا. جدٍّ جيد هذا الكايف! بالقدر جيٌد هذا إلهي! «يا ضاحًكا: قال
هوك يريده ما كل أفهمه! ال ما هذا حسنًا، بالطبع؛ ُسمعته الحد! لهذا ظريٌف العجوز
مع املرح ببعض سأحظى الخطاب. بهذا أحتفُظ تجعلني أن أرجو أخرى. قضية رفُع هو

بشأنه.» هوك صديقي
تقول، أن تقصد هل لكن بالخطاب؛ احتفاظك يف مانَع ال أنه «أرى ونتوورث: قال
نفعل وال االتهام لهذا نتعرَّض ونحن بهدوءٍ هنا نجلس أن علينا أن لونجوورث، سيد يا

شيئًا؟»
يُريدونه ما تماًما نفعل أن أرى ال لكنني هذا؛ من يشء أيِّ قوَل أقصد ال «أنا

كينيون.» مكاَن كنُت لو هذا سأفعل كنت ما األقل، عىل بمقاضاتهم؛
إذن؟» ستترصف كنَت «كيف

لرؤيتك، أتى بهم الخاص اإلعالن مندوب بالطبع، أرادوا. إن يُقاضونني «سأجعلهم
كينيون؟» يا كذلك، أليس

فعل.» لقد «بىل،
أليسكذلك؟» ، معنيَّ نقدي بمقابل للبيع متاٌح املساحة من معينًا قْدًرا بأن أخربك «لقد

«بىل.»
فسيظهر فعلَت، لو أنك حني يف املساحة؛ تلك تشِرت لم إن سيظهر، املقال هذا «وأن

تماًما؟» مختلٌف فحواه مقاٌل
األمر.» عن يشء كل تعرف أنك «يبدو بارتياب: كينيون قال

هذه األمر. هذا عن يشء كل يعرف الجميع العزيز! صديقي يا أعرف، «بالطبع،
أن األرخص ِمن أنه عام، بوجٍه أعتقد، املال. الصحُف تلك بها تَكِسب التي الطريقة هي
أن يريد وال ما، بيشءٍ منشغًال يكون عندما هذا يفعل ما دائًما عمي أن أظن نَرشَوهم.
هذا النتيجة. هي وهذه الحالة، هذه يف هذا نفعل لم لكننا خارجية. أموٍر يف انتباَهه يُشتِّت
املبلَغ له تدفع أن هو فعله عليك ما كلُّ رغبت. إن إصالُحه، بسهولة يمكن هذا أن العلم مع
خارجية معلوماٍت عىل حصوله بعد إنه، فيه يقول الطول بنفس وسينرشمقاًال يريده، الذي
يف جاء ما صحة عدم عىل بشدة يتأسف امليكا»، ملنجم املحدودة الكندية «الرشكة ب تتعلق
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لكن بالتحديد. املنجم هذا من إنجلرتا يف أمانًا أكثُر استثماٌر يوجد ال وإنه السابق، املقال
أي إن جدوى. ذا يكوَن لن معه تعامل أيَّ أن أعتقد بمقاله، الناس عىل خرج أن وبعد اآلن،
لكنني إحداثُه. يمكنه الذي الرضر كلِّ يف تسبَّب لقد ا. ُمهمٍّ يكون لن اآلن قوله يُمكنه يشء
الشابِّ اسَم سأحدِّد بالضبط؛ حدث ما كلِّ تفاصيَل سأكتب الفور. عىل الوضع سأعكس
غًدا. منافسٍة صحيفٍة يف وسأنرشهذا سكوته، أجل من طلبه الذي املقابل وأذكر زارك، الذي
سيقول نفسه. عن الدفاُع — فيلد» «فاينانشال صحيفة — صديقنا عىل سيكون وحينها،
املنافسة، الصحيفة خالل من له، وسنقول أحد، يُصدِّقه لن لكن كذب، هذا كل إن بالطبع
القضية يرفع وَدْعه التشهري. بتهمة يُقاِضيَنا أن يف الحرية مطلُق فله كذبًا، هذا كان إن إنه
من أفضَل ُخطًة أعرف وأنا التشهري! بتهمة وقاِضه ُسمعته. عن يُدافع ودعه هذا. أراد إن
اليوم؟» هذا عرص سيُعَقد الذي االجتماع قبل األمر بمالبسات بيان إعداُد يمكنك هل هذه.
بإمكانه إنه للونجوورث، بامتناٍن حياته، يف مرة ألول ينظر، كان الذي كينيون، قال

ذلك.
التاريخ د وحدِّ ممكنة، طريقة بأوضِح بكلماتك صياغتُه إال عليك ما ا؛ جدٍّ «رائع
يف االجتماع لحضور آتي عندما وسآخذُه باسمك، البياَن وأمهِر التفاصيل. وكافة والساعة
يشء ال هنا. إىل سيحرضون الذين هؤالء عىل قراءتُه الخطأ من يكون لن اليوم. هذا عرص
أعتقد أخرى. بصحيفٍة الصحيفة محاربة علينا سالحه. بنفِس الشيطان محاربة من أفضل

كذلك؟» أليس جديد، يشءٌ هناك ليس أنه
نُناقشه.» الذي األمر عدا فيما جديد يشء يوجد ال «نعم، كينيون: رد

إن لالهتمام. مثريًا جدًال وسنُطِلق قلت، كما افعل يُزعجك. األمر هذا تجعل ال «حسنًا،
اليوم.» هذا عرص يف سأراك وداًعا. للمنجم. االنتباه سيجذب وهذا املعارك، يُحبُّون الناس

عليها. وجدهما مما أسعَد حاٍل يف وونتوورث كينيون من كالٍّ لونجوورث ترك
قد نصيحته عليه. يُعتَمد شخٌص الشابَّ هذا إن كينيون، يا قلُت، «لقد ونتوورث: قال
نحن قلت، وكما يشء، كل بعد األفضل، هي خطته أن أعتقد رائع. نحٍو عىل القلق أنَهت
عملك، من تنتهَي كي اآلن سأتركك مكلِّفة. قضائية ُمالحقٍة أجل من مال أيُّ لدينا ليس

الثالثة.» الساعة يف وسأعود
الذي لونجوورث، هو وصل من أول وكان بيانه. أنهى قد جون كان الساعة، تلك يف
يف أُدِخَلت وقد وهناك، هنا الطفيفة التغيريات بعَض فقط مقرتًحا باستحسان، املقاَل قرأ
بعد جاء ثم املنافسة. الصحيفة تحرير مدير إىل وأرسله ظرف، يف البيان وَضع ثم حينها.
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ويف املديرين، غرفة إىل الجميُع ه توجَّ ذلك، وبعد كينج. السيد ثم ميلفيل ثم ونتوورث، ذلك
موجودين. اآلَخرون كان دقائق، بضِع غضون

لقد للتأجيل. رضورة أي أرى فال هنا، جميًعا أننا بما «واآلن، لونجوورث: قال
كتب لقد فيلد». «فاينانشال صحيفة يف الصباح هذا ظهَر الذي املقال األرجح عىل قرأتُم
مؤسسٍة داخَل يجري بما املتعلقة التفاصيل كافَة يذكر الشأن، بهذا بيانًا كينيون السيد
يُقَرأ أن أردُت للفشل. تعرََّضت وقد لالبتزاز محاولًة فقط كانت لقد ا. جدٍّ السمعة سيِّئة
وهو يمكن، ما بأرسِع ذلك فعَل نتجاهل أن األفضل من أنه ظننَّا لكننا البيان، عليكم
سيد واآلن، جميًعا. تقَرءوه أن آُمل حيث إيجل»، «فاينانشال صحيفة يف غًدا سيظهر

املنجم.» عن بيشء ستُخربنا ربما كينيون،
ذوي من ليس ولكن الشأن ذَوي من الرجال من الكثري مثَل كينيون، كان لقد
مالحظاته، يف قليًال غامًضا بدا ما وكثريًا مرتبًكا، بدا لقد للغاية. سيئًا متحدثًا الكلمة،
من حكيم سؤاٌل آلخَر حنٍي من يُساعده وكان شديد. بانتباٍه له استمعوا الحارضين لكن
وبعد ع. يُتوقَّ كان كما للغاية سيئًا االنطباُع يكن لم جلس، وعندما الشاب، لونجوورث ِقبَل

كينج. السيد تحدَّث للحظة، صمٍت
وهل ُعِرض؟ كما بالفعل املنجم هل اآلتي: هو معرفته يف نرغب ما كلَّ أن «أرى وقال:
وهل كينيون؟ السيد إليه أشار الذي باالستخدام يتعلق فيما األفضل هي به املوجودة املادة
تأسيَس املجدي من يجعل بحيث عنه تحدَّث الذي الجبل يف املادة تلك من كاٍف قْدٌر هناك
إىل يذهب خبري رجٍل ِقبَل من هذا كل عن اإلجابُة فقط يمكن أنه يل يبدو الرشكة؟ هذه
خاٍل، وقٌت لديه كان إن خبري. رجٌل ميلفيل السيد أن أعتقد بنفسه. املنجم ويفحص هناك

عنه.» تقريًرا ويكتب املنجم ويرى أمريكا إىل يذهب أن أقرتح
هذا عىل وردَّ باملنجم. الخاص الخيار عقد انتهاء موعد عن آخُر شخٌص سأل
يُمكنه عنه تقرير وكتابة املنجم لفحِص سيذهب الذي الشخص إن قال الذي لونجوورث،
يف للتحرك وقٌت هناك سيكون ثم «خاطئ»؛ أو «صحيح» كلمة فيها مكتوب برقية إرساُل

املساهمني. قائمة لوضع لندن
الخيار عقد تجديد يف مشكلة أيُّ هناك تكون لن التأخري حالة يف أنه «أعتقد آخر: قال

كذلك؟» أليس اثنني، أو شهر ملدة
يُنِتج ربما أو للمنجم، أعىل سعًرا املالكون يطلب قد يعرف. ال بأنه هذا عىل كينيون رد
يجب أنه اعتقد لقد بيعه. إىل ميَّالني حينئٍذ يكونون ال وقد قبل، ذي من أكربَ ميكا املنجم
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الكلُّ وافَق وقد الخيار، عقد مدة مدِّ طلب إىل حاجة أيُّ هناك تكون ال بحيث األمور تنظيم
هذا. عىل

مسألُة فقط ى تتبقَّ كانت كندا. إىل السفر اعرتاضعىل أيُّ لديه ليس إنه ميلفيل قال ثم
عىل وكانوا الجميع. مثل جيد نحٍو عىل هذا تحديَد بإمكانه أن وظن عة، املتوقَّ املادة كمية
إىل للذَّهاب تام استعداٍد عىل إنه وقال لونجوورث، وقف عندما األمر، هذا عىل االتفاق وشك
أيًضا. بالتفصيل رأيه وسيعطيهم نفقاته، كل سيدفع وإنه ميلفيل؛ السيد بصحبة كندا،
وونتوورث. كينيون من كالٍّ لونجوورث وصافح االجتماع. وانتهى بالتصفيق، هذا ُقوبل

تكتَب أن فعليك ثانيًة، ألتقيك ال قد إنني وحيث سفينة، أول متن عىل «سنُبحر وقال:
هذا املسألة. هذه يف عنك أنوب بأنني فيه تُخربه برينت، فون للسيد تقديميٍّا خطابًا يل

رضوريٍّا.» هذا أصبح إن الخيار، عقد أَجِل بمدِّ يتعلق فيما األموَر سيُسهل
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الباب. عند ونتوورث قابل عندما التايل، اليوم يف الغداء لتناول طريقه يف كينيون كان
الغداء؟» لتناول ذاهٌب أنت «هل األخري: سأل

«نعم.»
لكن االجتماع؛ عن إليك للحديث أمس ليلة البقاءَ أستِطع لم معك. سأذهب ا؛ جدٍّ «رائع

فيه؟» رأيك ما
السخيفة محاولتي إىل أيًضا وبالنظر الصباح يف نُرش الذي املقال إىل بالنظر الواقع، «يف

كبري.» حدٍّ إىل سلٍس نحٍو عىل سارت األمور أن أعتقد املنجم، مزايا لتوضيِح
ا؟» جدٍّ سلس نحٍو عىل سارت أنها يُدهشك ألم أيًضا. أعتقده ما «وهذا

تقصد؟» «ماذا
كما فيه. رأيك أعرف أن فقط أردُت أقصد. ماذا التحديد وجه عىل أعرف ال «أنا
اختالف وجود عدُم وأدهشني النوع، هذا من االجتماعات من العديد حرضُت لقد تعرف،
ال، أم بهذا سعدت قد كنُت إذا ما تحديَد أستطيع ال أنا االجتماع. يف املشاركني بني كبري

الحظتُه.» لكنني
تقصد.» ماذا أفهم ال زلُت «ما

بيشء القياَم ويقرتح شخٌص يقوم عندما االجتماعات، هذه مثل يف عام بوجٍه «حسنًا،
أفضل أنه يرى يشء أو اقرتاٌح آخَر شخٍص لدى يكون أو املعارضة، بعُض هناك تكون ما،
وعَرض كينج قام عندما لكن، الكالم. من كبري قدٌر هناك يكون بحيث — ذلك يظن أو —
أخذ قد يكن لم ما غريب، فعٌل هذا أن كبري حدٍّ إىل يل بدا ألمريكا، ميلفيل يذهب أن بهدوء

ميلفيل.» رأي مسبًقا
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هذا.» فَعل قد يكون «ربما
ككلٍّ؟» االجتماع يف رأيك ما ربما. «نعم،

قائًال: يرد أن قبل للحظة ل بتأمُّ يُفكر كينيون أخذ
فيه؛ تشك الذي َمن ا. جدٍّ سلس نحٍو عىل سارت األمور أن أظن قبل، من قلُت «كما

الشاب؟» لونجوورث
بك حريٌّ أنه أعتقد االجتماع. مدة ِقَرص من قِلٌق فقط أنا أشك. فيمن أعرف ال «أنا
وتحصل برينت فون وترى تذهب، أن يجب هنا. فعله يمكن ما يوجد ال أمريكا. إىل الذَّهاب
يف أيام بضعة ويقضيان هناك إىل يذهبان عندما أنه ترى أال الخيار. لعقد تجديٍد عىل
أسبوٍع من أكثَر سوى أمامنا يكون لن املنجم، إىل يصال كي اثنني أو ويوًما نيويورك،

سلبيٍّا؟» محتواها وكان تصادف إن يشء، أي نفعل كي الربقية، تأتَي أن بعد بقليل،
وأنت عنها، اإلخباُر عليهما التي تلك حقائَق مسألُة إنها ذلك، ومع ذلك. أرى «بىل،
أكثَر األموَر ْلنا حمَّ لقد مؤكَّد. هو فيما الكذُب يمكنه ال الصادق الرجل أن أعلم، كما تعلم،

تحتمل.» مما
كان … لو … لو يُرام، ما عىل سيسري يشء كل بهذا. تامٍّ وعي عىل أنا ذلك. «أعلم
وسأشعر كبرية، مشكلٍة يف فنحن كذلك، يكن لم وإن معنا. بأمانٍة يتعامل لونجوورث
هذا رسيان مدة إن أخرى. أشهر لثالثة املنجم عىل خيار عقد عىل حصلنا لو أكربَ براحٍة
برينت فون إىل نكتب أن بنا حريٌّ أنه لوضعنا، كحمايٍة يل، ويبدو االنتهاء، وشك عىل العقد

ذلك؟» قبل إليه كتبَت هل باملناسبة، …
هو ربما ا؛ ردٍّ أتلقَّ لم لكنني ًما، تقدُّ ق نُحقِّ بأننا فيها أخربه واحدة رسالة كتبُت «لقد

الحارض.» الوقت يف أوتاوا يف موجود غريُ
اجتماَع إن وميلفيل. لونجوورث مع املنجم إىل الذَّهاب بك حريٌّ أنه أعتقد «حسنًا،
أستطيع وال فيه. أشك ما تحديُد يمكنني ال أنا أشك. يجعلني ما هو مًعا الشخصني هذين
الذي الرجل أن أرى عندما الراحة بعدم غامض إحساٌس يتملَُّكني لكن معني؛ يشء تحديد
هذه كلَّ نتكلَّف جعلنا الذي الرجل مع يذهب املادة بقيمة يتعلق فيما تضليَلنا حاول
كلَّ نيس قد بأنه وتظاهر للمرشوع، االنضماَم البداية يف لونجوورث رفض لقد التكلفة.

به.» اهتمامه عن عربَّ فجأًة ثم عنه، يشء
شيئًا. يُقل ولم حاجبيه جون د عقَّ
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يشء أفضُل ما الرصيح. رأيك لسماع ٌف متلهِّ لكنني األمر، بشأن أُقلقك أن أريد ال «أنا
فعلُه؟» يُمكننا

د معقَّ موقف إنه يشء. فعُل بإمكاننا ليس أنه يل «يبدو صمت: لحظة بعد جون، رد
إىل الذَّهاب يُمكنني ثم أيام، لبضعِة األمر يف جيًدا التفكريَ علينا أن أعتقد ذلك، ومع ا. جدٍّ

لذلك.» الكايف الوقُت أمامنا يزال فال رضوريٍّا؛ هذا كان إن أمريكا،
الرد. وإرساِل املنجم إىل للوصول أيام عَرشة سنُمِهلُهما أننا نفرتض َدْعنا ا، جدٍّ «رائع
مدُة تنتهَي حتى يوًما ١٩ أو ١٨ لدينا فسيكون عرش، الحادي اليوم بحلول ردٌّ يأِت لم إن
منهما نسمع لم إن هناك إىل الذَّهاب عليك أن أعتقد يوًما. ١٢ نجَعْلها دعنا الخيار. عقد

الوقت.» ذلك بحلول شيئًا
هذا.» عىل نستقرَّ دعنا مناسب؛ «هذا جون: رد

كذلك؟» أليس اليوم، دعوة عىل حصلَت لقد «باملناسبة،
«بىل.»

ستذهب؟» «هل
الراقية. الحفالت عىل تماًما معتاد غريُ أنا تعرف، كما ولكن، الذَّهاب، أودُّ أنا أعرف. «ال

هناك.» أكون عندما أفعل أو أقول ماذا أعرف ال أنا
تُقيمها رسمية غري صغرية حفلة مجرد ولكن راقية، حفلًة تكون لن إنها أفهم، «كما
جون، يا أجاملك، أن أُريد ال أنا كندا. إىل اإلبحاِر وشك عىل عمها ابن ألن لونجوورث؛ اآلنسة
إىل هذا تذهب. لم إن بشدة ستحزُن لونجوورث اآلنسة أن ر أتصوَّ لكنني اإلطالق، عىل
أنه أعتقد املنجم. بسبب سيُسافر وأنه املرشوع هذا يف للونجوورث رشيكان أننا جانب

نذهب.» أال اليشء بعَض الفظاظة من ستكون
إيلَّ؟» أنت ستأتي أم إليك، سآتي هل سأذهب. ا، جدٍّ «رائٌع

الساعة بحلول للذَّهاب جاهًزا ُكْن أجرة. عربِة يف مًعا هناك إىل ونذهب إليك «سآتي
تقريبًا.» الثامنة

عندما شديدة بهيبة جون وشعر مبهر، نحٍو عىل ُمضاءً لونجوورث آل قرص كان
الكافية الشجاعُة لديه ستكون كانت ما أنه األكرب االحتمال للداخل. املؤدي لم السُّ إىل وصل
مثُل لديه تكن لم جورج لكن معه. ونتوورث صديقه يكن لم إن بالدخول له تسمح التي
عات. التجمُّ من النوع بهذا يتعلق فيما رفيقه من أكرب خربًة لديه أن إىل نظًرا الهواجس، هذه

الشابة. املضيِّفُة بحرارة حيَّتهما وقد مًعا، دَخال لذا،
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قصري بوقٍت قبلها للحفلة دعوتكما رغم تأتيا أن للغاية منكما اللُّطف ملن «إنه وقالت:
تكونا أن املستحيل من أنه تجدا وأن مسبق، ارتباٌط لديكما يكون أن أخىش كنُت ا. جدٍّ

معنا.»
محالة؛ ال سآتي كنُت «أنا أردف: ثم بشأني.» هذا تعتقدي أن يجب «ال ونتوورث: رد
ال أنه يبدو معه. التعامل يف اليشء بعَض صعبًا كان كينيون صديقي بأن أُِقرَّ أن يجب لكن
علينا أن يقرتح جعله ما االهتمام عدم من لديه كان وبالفعل االجتماعية، عات التجمُّ يحب

أهمية.» أكثَر ارتباًطا لدينا بأن ج نتحجَّ أن
وقال: عادتُه، كانت كما خجًال، تورََّد الذي كينيون، إىل بعتاٍب إديث نظرت

يحبُّ إنه لونجوورث؛ آنسة يقول، بما تُبايل أال يجب ونتوورث. يا ُمالئًما ليس «هذا
بوجوِد يتعلق شيئًا أقل لم بالتأكيد أنا هذا. يفعل كيف ويعرف باالرتباك، يُصيبني أن

مسبق.» ارتباٍط
غريُ صغرية حفلة إنها بوقِتكما. تستمتعا أن فأتمنى هنا، معنا أنكما بما «حسنًا،

كينيون.» السيد حتى يُحرج أن يُمكن ما بها يوجد وال اإلطالق، عىل رسمية
رحلته. يف يُرافقه أن املفرتض من الذي ميلفيل، بصحبة الشاب لونجوورث وجدا

عمه. ابنة فعَلت كما بلقائهما، سعادته يُبِدَي أن دون لكن صافَحهما،
مناسبًة امُلِرسف عمها ابن سفر جعِل عىل ة مرصَّ عمي ابنة أن «يبدو الشاب: وقال
ملدة مني للتخلُّص سعيدٌة كانت إذا إال ذلك، وراء السبب أعلم ال بالتأكيد أنا لالحتفال.

شهر.»
يجعَل أن برسعة ونتوورث استطاع مًعا. الرجال وتركت هذا، عىل إديث ضحكت
بأنه وأحسَّ باإلحراج شَعر األمر، واقع يف جون، لكن إليه؛ ينجذبن الحارضات الفتيات
إديث يُتابع آلَخر حنٍي من نفَسه وجد لقد بوقته. يستمتع يكن ولم الخاطئ. املكان يف
بَدت لقد األرض. إىل الفور عىل ينظر كان هذا، يفعل أنه أدرك وعندما بعينَيه، لونجوورث
نفسه وبني بينه بهذا كينيون جون أقرَّ وقد للغاية، رائعًة البهيِّ املسائي ثوبها يف إديث
األشخاص أحُد عَزف فأكثر. أكثَر عنه يُبعدها كان أنه بدا الشديد جمالها ألن متنهًدا؛
شعر لقد جون. إىل بالنسبة اسرتاحة بمنزلة ما، نحٍو عىل هذا، وكان البيانو، عىل مقطوعة
كينيون وبدأ شديًدا، استحسانًا القى ما وهو شعًرا، يُلقي شابٌّ بدأ ثم إليه. ينظر أحد ال بأن
عىل بدا وقد البيانو عىل طويل شعر ذو أملاني رجل وجلس الراحة. بعدم شعوره ينىس
أصبح عندما النهاية، ويف املوسيقي، اإلعداد من الكثريُ هناك كان األبهة. من الكثريُ سلوكه
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سيكون أنه بدا ما بدايَة وكان البيانو، أصابع عىل هائل َطرٌق هناك كان يريد، كما يشء كلُّ
إديث أن كينيون جون أدرك الصوتية، العاصفة هذه وسط ويف البيانو. عىل صعبًا وقتًا

بجواره. تجلس لونجوورث
جاَز إن الوحيد، أنك ويبدو بمفرده، أحٍد وجود عدم من تأكدُت «لقد هامسًة: له قالت

معك.» والحديث إليك باملجيء فتُك رشَّ ترى، كما لذا، املنبوذ؛ القول،
لرشٌف.» بالفعل «إنه بجدية: جون قال

بجدِّية األمور تأخذَ أال يجب فعًال، «أوه، شديدة: برقة تضحك وهي الفتاة، ردت
لكنك هذا، أتصنَّع األطفال، يقول كما فقط، كنت قلُت؛ ما اإلطالق عىل أقصد لم أنا هكذا.
لو كما تبدَو أن يجب واآلن، للغاية. مهمة عباراٌت أنها لو كما البسيطَة املالحظاِت تأخذ
شئون عن دقائق لبضِع إليك ألتحدَث بجوارك جلسُت قد أنني حني يف بشدة، تُسليني أنك
تعرف، كما لكن، مسائية، حفلة يف العمل شئون عن التحدُث ا جدٍّ سيِّئ يشء أنه أعلم العمل؛
لم لكنك للمساهمني، اجتماًعا عقدَت قد أنك أعلم إليك. للتحدث أخرى فرصة لديَّ ليست
تأسيس يف مساعدتك يف أرغب بأنني أخربتَُك لقد لحضوره. دعوًة اإلطالق عىل يل تُرسل
النساءَ.» — األعمال رجال أنتم — دائًما بها تعاملون التي الطريقة هي هذه لكن الرشكة؛
قاطعته. ما رسعان لكنها كالمه، كينيون بدأ هكذا لونجوورث.» آنسة يا الواقع، «يف
هذه عن أتنازَل ولن بتوبيخك، ألستمتَع هنا إىل جئت لقد تفسري. أيَّ تُقدم أدَعك «لن

املتعة.»
فستكونني السابقني، اليومني أو اليوم خالل عانيُت كم علمِت إن أنِك «أعتقد جون: قال

فيلد»؟» «فاينانشال صحيفة يف عني ُكتب الذي املقاَل ذلك قرأِت هل بي. ا جدٍّ رحيمًة
رائًعا.» كان أنه وأعتقد الصباح، هذا عليه ردَّك قرأُت لكنني أفعل، لم «ال،

يُصِدر أن قبل مشكلة أيِّ طَرَيف موقف عىل يتعرف أن املرء عىل عدًال. ليس هذا «أوه،
حكمه.»

صديقها موقف عىل التعرف يف تتمثل العدل عن امرأة أيِّ فكرة «إن إديث: ردت
عن سأتخىل أنني تعتقد أال يجب لكنك اآلخر. للطَرف تستمع أن دون ُحكمها وإصدار
مدى عىل أطَّلع تجعلني بأن وعدَت قد أنك تتذكر أال معك. تعاطفي بسبب إياك توبيخي
كيف أخربني واآلن، قط؛ كلمة منك أسمع لم ذا أنا وها آلَخر، آٍن من رشكتك يف األمور ِم تقدُّ

معكم.» األمور تسري
ا. جدٍّ جيد نحٍو عىل نسري األمر واقع يف أننا أعتقد لكنني اإلطالق، عىل أعرف ال «أنا
إنني وحيث املنجم. عن تقريًرا ليكتب ألمريكا سيذهب عمك ابن أن بالطبع تعلمني أنت
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فيما شك أيُّ هناك يكون أن يمكن فال تماًما، صحيًحا وكان إال املنجم عن شيئًا أذكر لم
جيد.» نحٍو عىل يسري يشء كل أن يل يبدو لذا، التقرير؛ هذا سيحتويه

أمريكا؟» إىل تذهب لم «ملاذا
لديهم إلينا االنضمام يف يُفكرون الذين وهؤالء مصلحة، صاحُب أنا حسنًا، «آه،
فأنا ذلك، يحدث وعندما بتقريري. جاء ما صحة من التأكُد الرضوري من بالفعل. تقريري

الرشكة.» تأسيس يف مشكلة أي نُواجه لن أننا أتوقع
كندا؟» إىل للذهاب الرجال هؤالء ِقبَل من ويليام اْخِتريَ «وهل

الذي الشخص هو هنا املوجود ميلفيل السيد إن ذلك. لفعل ع تطوَّ بل يُخَرت؛ لم «إنه
املهمة.» هذه ألداء اخِتريَ

املثال؟» سبيل عىل أنت، وليس ميلفيل السيد «وملاذا
رجل ميلفيل مصلحة. صاحُب ألنني اإلطالق عىل وارد غريُ اختياري قلت، كما «حسنًا،

خبري.» ما، حدٍّ إىل فهو، ولذا الخزف؛ بصناعة صلٌة له
لك؟» صديق ميلفيل السيد «هل

االجتماع.» إىل أتى حتى قبُل من أَره لم أنا كذلك. ليس إنه «ال،
ميلفيل؟» وجُه يُعجبني ال أنني تعرف «هل ناحيته: ومالت صوتها خَفَضت وقد قالت،
حديثها يف إديث واستمرت الغرفة، من اآلخر الجانب يف كان الذي ميلفيل، إىل كينيون نظر
نتحدُث أننا سيعرفون وإال الطريقة، بتلك أذكرهم عندما الناس إىل تنظر أال «يجب قائلة:

الوسيم.» الرجل أحب ال وأنا للغاية، وسيم رجل إنه وجهه. يُعجبني ال أنا عنهم.
«… أن بِك حريٌّ إذن، فعًال؟ كذلك، أنِت «هل جون: رد

الناتجة الضجة بسبب تُسَمع لم موسيقية خفيضة وكانتضحكًة برقة، إديث ضحَكت
سمعها موسيقى أعذَب كانت أذنيه، إىل وبالنسبة فقط، لجون هًة موجَّ وكانت البيانو، عن

حياته. يف
الحالة هذه يف بي حريٌّ إنه ستقول كنت لقد ستقوله؛ كنَت ما أعرف «أنا قالت: ثم
ونتوورث. السيد وبصديقك بمنجمك أهتمُّ جعلني ما وهذا بالفعل؛ كذلك أنا بك. أُعَجب أن
هناك إىل الذهاَب عليك أن أعتقد واآلن، كندا. إىل للذَّهاب ع يتطوَّ عمي ابَن جعل ما وهذا

بنفسك.»
هو ناقشها التي للنقطة تناولها من اندهش وقد كينيون، رد كان هكذا «ملاذا؟»

وونتوورث.
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يل يبدو هذا». أرى «ألنني وهو: النساء، تُعطيه الذي السبب إعطاؤك فقط «يمكنني
فيه يصالن الذي الوقت يف رأيُهما سيكون ماذا لتعرف هناك إىل تذهب أن بك حريٌّ أنه
رأٌي إليك يصل قد وحينها، له، رشحك بدون املنجم فهُم بإمكانهما يكون ال ربما إليه.

كينيون.» سيد يا أمريكا، إىل تذهب أن بد ال أنك أعتقد تامة. نية بحسن سلبي
ونتوورث.» جورج قاله ما بالضبط «هذا

أال يجب حسنًا، هذا. يل تأكََّد واآلن، ا، جدٍّ حكيم شابٌّ أنه اعتقدُت طاملا فعل؟ «هل
ولذا االنتهاء؛ وشك عىل الربوفيسور أن أرى العمل. شئون يف معك أُدردش هنا أجلس
فرصُة يل تُتَح لم أو املساء، هذا ثانيًة أَرك لم إن اآلخرين. بضيويف أعتنَي أن عيلَّ سيكون

لك.» قلتُه فيما جيًدا ففكِّر معك، الحديث
لم التي املوسيقى عىل الربوفيسور الفتاة شكرت للغاية، طريف وبنفاٍق وهلة، وبعد

اإلطالق. عىل إليها تستمع
طيبًا؟» وقتًا أمضيَت هل «حسنًا، ثانية: املكان من خَرجا عندما ونتوورث قال

مًعا. املنزل إىل امليش قررا وقد النجوم، تُضيئها صافية ليلًة كانت
كان لقد أتوقع. كنُت مما أكثَر األمر، واقع يف ا جدٍّ طيبًا وقتًا أمضيُت «لقد كينيون: رد

ذلك.» عىل تغلَّبُت لكنني البداية، يف يل قليًال محرًجا األمر
املساعدة.» ببعض … هذا فعلَت أنك «الحظُت

املساعدة».» «ببعض «نعم،
فتذكَّر النجوم، تحت نميش اآلن أننا بما جون، يا بافتتان، تتحدث ألن مياًال كنَت «إن
ألعرف فقط بافتتان، تتحدَّث وأنت َسماعك أودُّ متعاطف. ومستمٌع َصدوق صديٌق أنني

الظروف.» هذه مثل يف بشدة الحكيم الرجل يترصُف كيف
سأذهب إنني ما. بيشءٍ سأخربك لكنني جورج، يا أييشء، عن بافتتاٍن أتحدَث لن «أنا

كندا.» إىل
الشأن؟» بهذا إليك تحدثَت هل «آه،

فعَلت.» «لقد
ذلك؟» يف املقِنعُة ُحججي َفِشَلت أن بعد األمر، حَسَمت الفور عىل نصيحتها «وبالطبع،

ذلك.» فعَلت قد بالفعل لكنها جورج، يا تغضب، «ال
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فضلك؟» من اسمِك، «ما
رؤيته.» يف ترغب سيدًة أن ونتوورث السيد «أخِرب

شكٍّ بال كانت الرسالة تلك أن يعلم كان ألنه يفعل؛ ماذا يعرف ال وهو الساعي ترَكها
أسماءها. تُعطي أن يجب الناس أن يعرف كان لقد العمل. أماكن يف معتادة غريَ

الساعي، ع توقَّ كما وتماًما وحينها، سيدي.» يا رؤيتك، يف ترغب «سيدة لونتوورث: قال
السيدة. اسم يعرف أن رئيسه أراد

السيتي؛ حيِّ يف حسابات مراجِع مكتِب يف املعتادين الزوار من لسَن السيدات إن
من وطلب الصحيح، مكانهما يف أنهما من ليتأكَّد عنقه ورابطَة ياقته ونتوورث ملس لذا

يُدِخَلها. أن السيدة، تلك تكون َمن نفسه يسأل وهو الساعي،
سيد يا حالك، «كيف عليه: لتُسلِّم يدها وتمدُّ مكتبه باتجاه تتقدَّم وهي بابتهاج، قالت

ونتوورث؟»
نفسه تمالك ثم اليشء، بعض رخٍو نحٍو عىل املمدودة بيدها وأمسك نَفسه، التقَط

وقال:
بروسرت!» آنسة متوقعة، غرِي سعيدة مفاجأة من لها «يا

كانت أنها ونتوورث ظنَّ ضحكًة وضحكت للغاية، جميل نحٍو عىل جيني وجه تورَّد
رخيم. ناٍي من عذبة نغمًة تُشبه

َجرعًة يُعاني شخٍص مثل اإلطالق عىل تبدو ال لكنك متوقعة، غريَ تكون «قد وقالت:
كذلك؟» أليس رؤيتي، ع تتوقَّ لم أنت الحقيقية. السعادة من زائدة
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أساعدك؟» كيف أسألك أن يل فهل اآلن، هنا أنِك بما لكن «بىل،
ألنني أيًضا؛ أنت تجلس أن يجب وثانيًا: الجلوس، مني تطلب أن يجب أوًال: «حسنًا،

معك.» طويًال حديثًا ألخوض جئُت
فتاٍة من أتى قد أنه رغم املرء، يتوقع قد كما لونتوورث بشدٍة ُمغريًا األمر يَبُد لم
الجلوس، الفور عىل عَرضعليها الشاب لكن األناقة، شديدة مالبَس وترتدي للغاية، جميلة
تحملها كانت التي القليلة واألشياءَ مظلتها وضَعت املكتب. بينهما وكان هو، جلس ثم
ليتمالَك الوقت بعض منَحته أن وبعد ثم، االهتمام؛ ببعض األشياء تلك ورتَّبت املكتب، عىل
الخطر لكن ينتفض. جسِده كلَّ جعَلت بنظرة رَمَقته لها، تعرَّض التي املفاجأة بعد نفسه
استجمَع واٍع، ال نحٍو عىل عميًقا نَفًسا أخذ أن بعد وونتوورث، عليه؛ التغلُب يسهل املعروف
قال ثم ملحوظ، نجاح تحقيق دون لكن نسيانه، يُحاول كان شعوٌر يُعاوده ال حتى ُقواه

تماًما: مقِنع غري نحو عىل ولكن م، بتجهُّ نفسه يف
الشديد.» جمالك رغم فتاتي، يا ثانية، مرة تخدعيني «لن

ظاهرة، بالكاد كانت ابتسامٌة وهي للفتاة، الحمراوين الشفتني عىل ابتسامة بوادُر بَدت
الغرفة، إىل الشمس شعاع دخوَل يُشبه انطباٍع ترك يف الصافية بَرشتِها مع ساهمت لكنها

لوجِهها. انعكاسه وإضاءة
شيئًا ذلك «أجد أضافت: ثم ونتوورث.» سيد يا لالعتذار، أتيُت «لقد النهاية: يف وقالت
املوضوع.» إىل مبارشة دلفُت فقد أبدأ، كيف اإلطالق عىل أعرف ال إنني وحيث للغاية، صعبًا
آنسة يا يشء، أيِّ عن يل االعتذار إىل بحاجٍة لسِت «إنك شديد: بربود ونتوورث، رد

بروسرت.»
إنك يل قل لكن وبرود؛ بأدٍب معه بتعاُمِلك أكثر عيلَّ األمر تُصعب ال ذلك. عيلَّ ال، «أوه
إنك أقول أن يجب كان … هذا أقصد ال أنا ال، … باألسف تشعر وإنك اعتذاري، قبلَت قد

ثانيًة.» ذلك أفعل لن أنني تعرف وإنك باألسف أشعر أنني متأكِّد
بروسرت. اآلنسة ذلك يف إليه ت وانضمَّ ونتوورث، ضحك

تُراودك كانت للغاية سيئة أفكاًرا ثَمة أنَّ أعتقد بكثري. أفضل هذا «رائع، قالت: ثم
مرة.» آخر قابلتك أن منذ عني

ذلك.» أفعل أن حاولُت «لقد ونتوورث: رد
نة املتضمَّ املجاملُة أعجبَتني أنني إىل باإلضافة هذا جانبك؛ من رصاحًة أُسميه ما «هذا
األحداث سري … قيامي عىل ا جدٍّ ا جدٍّ آسفة ا حقٍّ أنا بالفعل. للغاية رائٌع هذا أن أعتقد فيه.
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عن للحديث بشدة بذيئة لغًة استخدمَت لو سألومَك كنُت ما عليه. سارت الذي النحو عىل
الوقت.» ذلك يف األمر

هذا.» فعلُت بأنني أُِقر أن بد «ال
املمنوعِة ْلوى السَّ وسائل من العديد لديكم الرجال أيها أنتم «آه! متنهدة: جيني، ردت
أنني أعتقد االعتذار، فقط أردُت إن آخر؛ لغرٍض هنا إىل جئت لكنني النساء. نحن علينا

أردت.» إن إياها، تُعطيَني أن بإمكانك التي املعلومات بعَض أريد إليك. سأكتب كنت
بجدِّية فيه تُحملق وأخذَت يَديها، بني ذقنها جاعلًة املكتب، عىل مرفقيها الفتاُة أراحت
تلك تطلبه يشء أي رفُض املستحيل شبه من سيكون بأنه املسكني جورج شعر وبراءة.

الواسعتان. املترضعتان العينان
منجمك.» عن تُحدثني أن «أريدَك

عىل اختفى وسلوكه ونتوورث وجه عىل تدريجي نحٍو عىل يبدو كان الذي الود كلُّ
الفور.

أخرى.» مرًة القديم األمر نفس هو هذا «إذن، وقال:
يشءٍ أجل من أسأُل «أنا وأردفت: هذا؟!» تقول أن أمكنَك «كيف بعتاب: جيني ردَّت
أن أريد بما برصاحٍة أُخربك أنا ذلك، إىل باإلضافة صحيفتي. أجل من وليس نفيس، يف

مرة.» ذات قلَت كما بالخداع، مبارشة؛ غري بطرٍق إليه أصَل أن أُحاول وال أعِرَفه،
الحقُّ يل ليس وحدي؟ بي خاصًة ليست معلوماٍت أُعطيَِك أن عي تتوقَّ أن يمكن «كيف

إذنهم.» أخِذ دون آَخرين يهمُّ أمٍر عن الحديث يف
املنجم.» بأمر َمْعنيَّان آخران شخصان األقل عىل هناك إذن، «آه، بمرح: جيني قالت

اآلخر؟» فَمن علمي؛ بحَسب األول، «كينيون أضافت: ثم
يشء.» بأيِّ أخربك لن بروسرت، «آنسة

يشء أي عن — ونتوورث سيد الحديث، يف استِمرَّ رجاءً بالفعل. شيئًا يل قلَت «لكنك
املنجم.» عن معرفته أريد ما كلِّ إىل سأتوصل ما ورسعان — تُريده

املتحري الشاب أدرَك الذي األمر، واقع يف اليشء، وهو صامتًا، ونتوورث وبقي سكتَت
ِفعلُه. يمكن ما آَمُن أنه

يتحدثون «إنهم نفسها: إىل تتحدث أنها لو كما الحديث، يف بروسرت اآلنسة استمرَّت
الحديث، يف يبدأ الرجَل اجعل فقط الرجال. ثرثرة بجانب يشءَ ال لكنه النساء، ثرثرة عن

يعلمه.» ال ما كلِّ جانب إىل هذا يعلمه؛ يشء كلَّ وستعرف
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الثقة عىل قائمة عالقٍة من يقرتحه وما للغاية، املثري أسلوبها عن بروسرت اآلنسة تخلَّت
تُحملق وأخذت كرسيِّها، عىل ظهرها وأسندت املكتب، عىل من مرفقيها وأنزَلت املتباَدلة،
أنها وبدا املغرب. الشارع من الضوء تُدِخل كانت التي املغربة النافذة يف حالم نحٍو عىل

له: تقول كانت مما أكثَر لنفسها وقالت، هناك، موجوٌد ونتوورث أن نسيَت
املنجم.» عن سيُحدِّثني كينيون كان إن «أتساءل

تسأليه.» أن «عليِك
الرجال أحد «إنه أردَفت: ثم نفًعا.» يُجِدَي لن هذا «ال؛ برفق: رأسها تهز وهي قالت،
إىل أذهَب أن األفضل من ربما العالم. هذا يف ا جدٍّ قليلون وهم الصمت، لون يُفضِّ الذين

يفَّ.» يشك ال إنه نفِسه؛ لونجوورث ويليام
وَىش التعيس الشاب ووجُه ونتوورث، عىل رسيعة نظرًة ألقت هذا، تقول كانت بينما
باستمتاٍع وضحَكت املكتب، فوق برأسها مالت ثم الهدَف. أصابت قد بأنها الفور عىل

م. بتجهُّ يبتسُم العاجز، غضبه رغم ونتوورث، جعل الذي األمر واضح،
لها يسمح ولم عليها، كثريًا كان املتحري وجهه منظر لكن رأسها، جيني رفَعت

قالت: النهاية، ويف الوقت. بعِض بعَد إال بالحديث ابتهاُجها
ونتوورث؟» سيد يا الغرفة، من وتطرَدني كتَفيَّ من بي تُمسك أن تودُّ «أال

وأهزَّك.» كتَفيك من بِك أُمسك أن «أودُّ
العقاَب نرتك أن يجب به. يُسَمح أن يمكن وال الئق، غريَ فعًال سيكون هذا «آه!
أي بطرد له يُسَمح أن يجب إنساٍن أي أن أعتقد أنني من الرغم عىل تعلم، كما للقانون،

الشارع.» إىل فيه مرغوب غري زائر
ترتكني ال ملاذا بروسرت، «آنسة باتجاهها: املكتب فوق ينحني وهو ية، بجدِّ الشاب قال

آخر؟» يشء يف فيها جدال ال التي مواهبك وتستغلِّني املريعة، االستقصائية مهنتَِك
املثال؟» سبيل عىل «ماذا،

يشء.» أي «أوه،
النافذة إىل ونظرت ثانية، مرة املفتوحة يدها راحة عىل األبيض خدَّها جيني أراحت
جوانب بمشاهدة ونتوورث انشَغل االثنني؛ بني طويلة صمت فرتة هناك كانت املغربة.
يف عيناه تعمَقت كلما تتسارع أنفاُسه وكانت البيضاء، ورقبتها املعالم الواضحة وجهها

جمالها. ِل تأمُّ
الغضُب يتملَُّكني ما «دائًما مكبوتة: تنهيدٍة رعشُة بصوتخفيضبه النهاية، يف وقالت
هذا. أنت قلَت عندما واأللم باإلهانة فقط شعرُت ملاذا أتساءل يل؛ هذا اآلخرون يقول عندما
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ولديك رجل، إنك للغاية. سهل للغاية، سهٌل هذا يشء»؛ أي «أوه، القول: ا جدٍّ السهل من
شجاعتك كلَّ منك تطلبَت ومصاعَب أمٍل خيباِت صادفَت ذلك، ومع وإرصاُرهم، الرجال قوُة
تستمرُّ معركة إنها الناس، معظم إىل وبالنسبة هذا؛ لهم حدث الناس كل إن عليها. للتغلب
عىل الرحمة عديُم العالم إن يتوقف. ال الذي اع الرصِّ من العقل ويُنَهك الرأس، يشيَب حتى
قوتك سيرسق فإنه للحظٍة، يقظتُك تراَخْت وإن استطاع، إن بقسوٍة سيدهُسك إنه اإلطالق؛
فيه مكان ال والذي يتوقف، ال الذي الكئيب الرصاع هذا يف أُفكر عندما جوًعا. تموت ويرتكك
أتيُت عندما القايس. العالم رحمة تحت أقع أن قبل أموت أن الربَّ وأدعو أرتعُد للرحمة،
املتجولني؛ اإلعالنات لحاميل الحزينة البائسة املسريَة حياتي، يف مرة ألول رأيت، لندن، إىل
ِقبَل من هناك ُطِرحوا قد أنهم لو كما الشارع، طَرِف بطول يسريون بٍرش ُحطاُم إنهم
وعىل املوتى؛ من مرتنِّح حشٍد مثل يل بَدْوا قد إنهم … إنهم خلفهم. الكاسح املندفع املدِّ
الضحك. من يموتون لندن سكان كلَّ تجعل كانت مرسحية عن إعالٌن هناك كان ظهورهم
وكان َله. تحمُّ أستِطع لم أنا ببساطة، والرتاجيديا! الكوميديا فيه تمتزج مريع أمر من له يا
النهار.» وضِح يف عليه، أنا الذي الصغري األحمق مثل وأبكي جانبي شارٍع يف أجري أن عيلَّ
أشبُه صوٌت عنها نتَج املحاولة لكن تضحك، أن وحاولت الكالم عن جيني توقَفت
نظَره قط ونتوورث يُنِزل لم اللتني عينيها، عىل يَديها شديٍد صٍرب بنفاِد مرََّرت بنشيج.
شديًدا كان النافذة من اآلتَي الضوء أن لو كما مظِلمتنَي، أصبََحتا وقد رآهما واللتني عنهما،
جدوى دون جيني بحثَت الكالم. عن توقَفت عندما بالدموع امتألَتا النهاية ويف عليهما، ا جدٍّ
ثم منهما، أيٌّ يُالحظه أن دون مظلتها بجانب موجوًدا كان الذي املنديل، عن ثوبها داخَل

قائلة: الصعوبة، ببعض الكالم يف استمرت
الحال؛ بهم انحدَر رجاًال رجاًال؛ كانوا البائسة املسكينة املخلوقاُت تلك الواقع، «يف
كيف فكِّر … ففكِّر حيلته، وَسعِة قوته كل رغم الرجل عىل بشدة قاسيًا العالم كان وإن
بال امرأة — الالإنساني االضطراِب هذا َغيابة يف ُملقاة امرأٍة إىل بالنسبة الحال سيكون
استطاعت إن تعيَش أن وعليها الرحمة، العديمة الذئاب تلك ووَسط — مال وبال أصدقاء

كذلك.» بإمكانها كان إن تموَت أن أو
املكتب. عىل موضوعتني كانتا اللتني بذراعيها، وجهها وغطَّت الفتاة، صوت انقطع

فيه. تجلس كانت الذي املكان إىل متوجًها واستدار ونتوورث قام
التي اليَد إليه، تنظر أن دون الفتاة، أبعَدت «جيني.» كتفها: عىل يده واضًعا قال، ثم

ملستها.
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لشأني.» «واتركني أردفت: ثم مكانك.» إىل «ُعد مخنوق: بصوٍت قالت
«جيني.» ا: ُمرصٍّ ونتوورث قال

خطوة. للخلف راجعًة قبالته، ووقفت كرسيِّها من الفتاة قامت
أمور يف ألتحدَث هنا إىل أتيُت لقد فيه. واجلس مكانَك ارجع أقول؟ ما تسمع «ألم
هذا؛ أجل من أكرهك وأنا بسببك، كلَّه األمر إن أضحوكة. نفيس من ألجعل وليس العمل،

السخيفة.» وأسئلتك أنت أكرهك
زائرته عينَي يف ظهَرت التي الخطرية الرشارة رغم كان، حيث وقف الشاب لكن

جبينه. عىل العبوس وارتسم الدامعتني.
ثانية؟» معي تعبثني هل «جيني، ببطء: وقال

الدموع. ف جفَّ يها، خدَّ ًرا ُمحمِّ وجهها، يف ج توهَّ الذي الرسيع الغضب إن
بنفسك تغرتَّ «ال أردَفت: ثم يل؟!» كهذا شيئًا تقول أن عىل تجرؤ «كيف بغضب: وقالت
االهتمام بعُض أيًضا لديَّ أنني العمل، أمور يف ألتحدََّث هنا إىل جئُت قد ألنني تظن، بحيث

الحد!» هذا إىل بعيًدا يذهُب بحيث يُبالغ لم غرورك حتى بالتأكيد بك! الشخيص
األشياءَ ِلها، تعجُّ يف مبعثرًة، مظلتَها، بروسرت اآلنسة والتقَطت صامتًا، ونتوورث وقف
أُصيبَت قد لكانت املكتب، عىل ثانيًة ونتوورث يَضعها أن توقَعت لو األرض. عىل األخرى
آخر. عالم يف هائمًة كانت أفكاره أن إال عليها، مثبتتان كانتا عينيه أن فرغم أمل؛ بخيبِة

ال حتى هنا أبقى «لن لندن: إىل فجأة ونتوورث أفكاَر ثانيًة معيدًة َحنق، يف صاحت
معك، أعبث محتمل. غريَ كان معي التعبري هذا ملثل استخدامك «إن أضافت: ثم أُهان.»

ا؟!» حقٍّ
بروسرت.» آنسة إهانتَِك، أقصد لم «أنا

إما أنني إىل ِضمنًا يُشري إنه إساءة؟ يكون أن سوى التعبري هذا استخداُم يعني «ماذا
«… وإما بك ة مهتمَّ

كذلك؟» أنِت «وهل
ماذا؟» أنا «هل

بي؟» ة مهتمَّ أنِت «هل
تُركزان عيناها كانت الدقة. ببعض مسدتها ثم بيديها املظلة أطراَف جيني بَسَطت

سائلها. عينَي تقابل لم وبالتايل، تفعله؛ كانت ما عىل
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كصديق، بك مهتمٌة «أنا باملظلة: كبريًا اهتماًما تُويل تزال ال وهي النهاية، يف قالت ثم
أليس ألشاورك، هنا إىل أتيت قد كنُت ملا صديًقا، أعتربك أكن لم «لو أردفت: ثم بالطبع.»

كذلك؟»
إذا واآلن، ضايَقتْك، التي الكلمات استخدامي عىل آسٌف أنا حسنًا، حق. عىل «أنِت

استشارة.» من أجله من جئِت فيما ُقدًما نَمِض دعينا سمحِت
هذا.» تقوَل أن الالئق من يكن «لم

الالئقة.» األشياء قوَل أُجيد ال أنني «أخىش
كذلك.» كنَت «لقد

إليه. نظَرت تريد، كما املظلة رتَّبَت أن بعد
امرأة أو — يقوله أن رجٍل ألي يمكن ما كل وهذا آسف، إنَّك قلَت فقد ذلك، «مع
عىل من األشياء هذه التقطَت إن واآلن، هنا. إىل دخلت عندما قلتُه ما هو هذا إن إذ أيًضا؛

املنجم.» عن فسنتحدَّث … شكًرا األرض…
وقال: ثانية، مرًة ونتوورث جلس

املنجم؟» عن معرفته تُريدين الذي ما «حسنًا،
اإلطالق.» عىل يشء «ال

معلومات.» تُريدين إنِك قلِت «لكنِك
حوار! أيِّ يف املهمة النقاط لكل الرجال تجاهل من ب أتعجَّ مضِحك! مربر من له «يا
ما ليس هذا أن معلومات، أريد إنني قلُت عندما فقط ستعرف، كنت ربما أنَك اعتقدُت ال؛

ا.» حقٍّ أريده
أن أودُّ لكنني ا، حقٍّ تُريدينه عما رصيح نحٍو عىل سؤاَلِك أكره ا. جدٍّ غبي أنني «أخىش

أعلمه.»
ما. حادثٍة بسبب آسفة إنني لَك قلُت لقد يفَّ. وثوِقَك مدى عىل أتعرف أن «أردُت

الوضع!» هو هذا كذلك. لسَت أنك ووجدُت ال، أم يفَّ تثق كنَت إن معرفَة ووددُت
بمفردي.» بي خاصًة ليست الحقائق تَرين، كما عادًال. اختباًرا يكن لم هذا أن «أعتقد

ببطء. رأسها وهزت بروسرت، اآلنسة تنهَدت
بحق.» بي تثق كنَت لو أهميٍة أيُّ لهذا كان «ما

«… أن رجٍل من تنتظري أن يمكن ال هذا؟! كيف «أوه،
يمكنني.» «بل
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صديق؟» مجرِد من «ماذا،
برأسها. بروسرت اآلنسة أومأت

قد الصداقة أن هو قولُه يمكنني ما كل «حسنًا، يضحك: وهو مالحًظا، ونتوورث قال
البلد.» هذا يف هنا فعَلت مما بكثري أكثَر املتحدة الواليات يف تطوَرت

أمام ووضَعها شاي بصينية ودخل الباَب الساعي طرق الرد، جيني تستطيع أن قبل
هدوء. يف وراءه الباب مغلًقا صمت، يف غادر ثم سيِده؛

الشاي؟» من فنجانًا لِك أُقدِّم أن يل «هل
أنني أعتقد العمل! مكاتب يف للشاي التناول هذا غريبة عادة من لها يا فضلك. «من
ُكْربى كوني من بدًال إلنجلرتا، عدوة كنُت لو الشاي». مدِمني ُة «أُمَّ بعنوان مقاًال سأكتُب
وهكذا، عًرصا، والخامسة الرابعة الساعة بني فيما البلد هذا عىل بجييش لنزلُت صديقاتها،
هذا أثناء العدوة هاجَمتك لو ستفعل كنَت ماذا الشاي. رشب وقت يف الشعب سأُفاجئ

املقدس؟» القومي الطقس
الشاي.» من فنجانًا لها سأقدم «كنُت والعبارة: الفعل بني موائًما ونتوورث، رد

عىل جيدٌة املالحظة تلك إن ر. يتطوَّ أداءك إن ونتوورث، «سيد بمكر: الفتاة قالت
هل عدوة. وليس صديقًة، إليَك جئُت قد أنني تتذكر أن يجب ذلك، ومع واضح. نحٍو
بالتأكيد تتذكر أنت محزن. لكنه تعليمي أدبي عمل إنه الغابة»؟ يف «طفالن قبل من قرأَت
الصغريين الشيئني هذين «الطفلني»، ب تُذكِّراني كينيون والسيد أنت حسنًا، الرشير؟ العم
أنا املطروقة. غري املظِلمة الغابة هي … منها الجزء هذا … ولندن املسكينني! الربيئني
تكون حتى الشجر، أوراق الشجر. بأوراق تغطيتك بانتظاِر حوَلك، يحوم الذي الطائر
ليس أنا لألسف، لكن، السماء، من بِرفٍق عليك تنهال التي الشيكات تكون أن يجب مفيدة،
الحياة كانت ملا األشجار، عىل تنمو للتداول القابلة الشيكات فقط كانت لو منها. أيٌّ لديَّ

الصعوبة.» بتلك
إىل بسعادة يستمع ونتوورث وكان ل، بتأمُّ شايَها ترشف بروسرت اآلنسة أخذَت
بما كثريًا يهتمَّ لم أنه لدرجة عليه آِرس تأثريٌ لهذا كان لقد لصوتها. املوسيقيَّة الهمهمة
أضاف لقد السيدات. إحدى إليه تتحدث عندما رجل أي من مفرتض هو كما تقوله كانت
أخذ لقد الشاب. أربَك الذي األمر االثنني، بني الحوار عىل األُلفة من ملحًة الشاي رشُب
أمكنه لو وود يده. راحِة برطوبة وشعر املكتب، تحت تراه أن دون يفتحها ثم يده يضمُّ
من هي كانت عندما عليه تتغلَّب كادت املهمة صعوبة لكن نفسه، يف بالتحكم االحتفاُظ
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فتاتي، «يا قائًال: يصيح أن يجب أنه لو كما وشعر إيماءة، أو بنظرٍة عليه تُنعم آلَخر آٍن
مكاني.» يف أبقى أن أردِت إن هذا، تفعيل ال فتاتي، يا

وأراحت أقوله.» ملا اإلطالق عىل تنتبه ال أنك «أرى بعيًدا: الفنجان تضع وهي وقالت،
«أستطيع قالت: ثم إليه بالكامل وجَهها وحوَّلت قليًال، لألمام ومالت املكتب، عىل ذراعيها

آخر.» يشء يف تُفكر إنك أقول أن عينيك خالل من
شديد.» باهتماٍم أستمع أنني لك «أؤكد عميًقا: نفًسا يأخذ وهو جورج، قال

أوًال سأخربك جيًدا، األمَر تعَي وحتى واآلن، مهم. سأقوله ما ألن صحيح؛ هذا «حسنًا،
معلومات شخصعن أي سؤال إىل بحاجٍة لسُت أنني بعدها ستُدرك منجمك؛ عن يشء بكل

بشأنه.»
للمفاوضات ودقيًقا رسيًعا تصوًرا أعَطت ونتوورث، ولدهشة اإلطار، هذا ويف

لألمور. الحايلِّ والوضع الثالثة، األطراف بني ت تمَّ التي والرتتيبات
هذا؟» كل معرفُة لِك تسنَّى «كيف سألها:

أن يجب لكن اآلن، لك سأقوله ما عَرفُت كيف تسأل أن يجب وال بهذا؛ بالك تشَغل «ال
وكينيون. أنت بَك يتالعب لونجوورث إن الفور. عىل عليه بناءً وتعمل تردُّد، دون تُصدقه
الخيار عقد سيشرتي وحينها بكما؛ الخاصِّ العقد مدة تنتهَي حتى الوقت يضيِّع إنه
املستَحق. الدَّين ثُلثَي لتدفعا وكينيون أنت وستُرتَك األصيل، بالسعر نقًدا باملنجم الخاص

كينيون؟» أين
أمريكا.» إىل ذهب «لقد

ذلك بعد ويُمكنكما الخيار. عقد تجديَد فيها منه اطلب برقيًة له أرِسل جيد. «هذا
وقٌت فلديكما العقد، تجديد يستِطْع لم وإن لندن. يف بنفسيكما الرشكة تأسيس محاولُة
فستفقدان هذا، فعَل تستطيعا لم وإن املطلوب، النقدي املبلغ عىل للحصول للغاية قليل
هذا. أفعل أن قبل طويل مىضوقٌت قد أنه من الرغم عىل لك، ألقوله جئُت ما هذا يشء. كلَّ

أذهب.» أن يجب واآلن،
استدار بذراعها. املظلة تُمسك وهي ووقفت املكتب، من أشياءها وجمَعت قامت،
األخبار بسبب ربما املعتاد، من شحوبًا أكثُر ووجهه تقف، كانت حيث إىل وأتى ونتوورث
يجب بأنه وشعر أمامه. األخرى اليد برسغ بإحكاٍم تُمسك يديه إحدى وكانت سمعها. التي
الكلماُت كانت ما، نحٍو وعىل تني، جافَّ كانتا شفتَيه لكنَّ فعَلته، ما عىل يشكرها أن عليه

عليه. عصيًَّة املالئمة
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تضبط واحدة، بذراع الرشيطية األطراف ذات الضعيفة مظلتها تُمسك وهي كانت،
أحد كان الشاي. تناول قبل خلَعته قد كانت والذي ملقاسها، تماًما املالئَم الطويَل قفازها
كاشًفا ها، كمُّ وقع مكانه، يف وضعه جاهدًة حاولت وبينما قفله، يف صعبًا الكثرية أزراره

القفاز. فوق ممتلئة بيضاء ذراع عن
وعامل ا، جدٍّ املوقفخطري إن ترى، «كما قفازها: عىل وعيناها قليًال، تلهث وهي قالت،

للغاية.» مهمٌّ الوقت
ذلك.» «أُدرُك

وقلق.» مشاكل من صادفتَه ما كل بعد اآلن، يشء كلَّ تفقد أن املحزن من «سيكون
صحيح.» «هذا

عىل تترصف أن يجب برسعة. به القياُم يجب اتخاذه سيجري إجراء أيَّ أن «وأعتقد
شديدة.» وبهمٍة الفور

صحيح.» هذا أن مقتنٌع «أنا
وحينها أكثر، شكاًكا تكون أن يجب اآلخرين؛ يف برسعٍة تثُق إنك كذلك. بالطبع «إنه

حدث.» كما تنخدَع لن
ثانيًة.» كذلك أصبح لن انتهى. قد هذا لكن بشدة، شكاًكا كنُت أنني املشكلة «ال.

تعرف «أال أردَفت: ثم عنه؟» تتحدَّث الذي «ما برسعة: إليه برصها ترفع وهي قالت،
«… إذا املنجَم ستفقد أنك

«فليذهب مكانها: ترتك أو للوراء تتحرك أن قبل إليه ويضمها يده يمد وهو صاح،
املال.» أو املناجم من أهميًة أكثُر يشءٌ هناك للجحيم! املنجم

كانت الهمهمة لكن «أوه!» قائلة: الفتاة وهمهمت ا، حادٍّ صوتًا ُمحِدثة املظلة انكَرست
ضعيفة.

لك سأشرتي املظلة؛ بشأن ي تهتمِّ «ال جانبًا: بها وملقيًا بينهما من املظلَة مبعًدا قال،
أخرى.»

وأعتقد، ثمنها، عن شيئًا تعرف ال إنك ر! متهوِّ رجل من لك «يا الهث: بصوٍت قالت
جورج.» يا … كهذا يشء … يف … يف … رأيي يُؤَخذ أن يجب أنني تعرف، كما

غاضبة، لسِت إنِك الفور. عىل … نصيحتك عىل ِبناءً ترصفُت لقد وقت. هناك يكن «لم
كذلك؟» أليس العزيزة، فتاتي يا جيني، يا
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أعرف وأنني خاصة رأيي؛ أخذُ يجب كان أنه أرى أنني رغم كذلك، لسُت أنني «أعتقد
تُعامله أال أرجو لك. أَهبَه أن وشك عىل أنا وها الوقت، َطوال يَدي يف قلبي أملك أنني جيًدا

املظلة.» عاملَت كما
لها. تقبيَله هو ردُّه كان

األوىل، اللحظة منذ بك أُعجبت أنني «أتعرف عنقه: رابطة وضع من تعدل وهي قالت،
حسنًا، إْن، … تعلم كما موقفي، تربير أحاول أنا … إن الوقت؟ ذلك يف أدرك كنُت مما أكثر
تماًما، استسلمَت قد أنك بدا الربقية. تلك سأرسل كنُت ما قليًال، إيلَّ التودَد فقط حاولَت

قط.» تأِت لم لكنك إيلَّ، تأتَي أن توقعُت أغضبني. وهذا إيلَّ، كينيون وأرسلَت
عادلة.» فرصٍة عىل أحصل عندما هكذا أكون ما دائًما أنا الحمق. شديُد «أنا

بك.» يعتني شخص إىل بالفعل تحتاج لكنك كذلك، لسَت أنت ال، «أوه،
ذراع. مسافة عنه نفسها أبعَدت وفجأة

… أجل من اليوم هنا إىل جئُت قد أنني ونتوورث، جورج يا للحظة، تعتقد ال «أنت
هذا.» أجل من

ال!» «بالتأكيد منه: ثانيًة إياها مقربًا الساخط، الشغف من بكثرٍي األمني، الشاب صاح
سأُخربك حسنًا، … خاصًة اليشء، لهذا تصوِرك َل تحمُّ أستطيع ال أنا جيد. هذا «إذن،
ملراجعي أبًدا ألقابًا يمنَحون أال لَقب. لديك يكون أن بالفعل أتمنى لكنني ما. يوًما بالسبب

جورج؟» يا البلد، هذا يف الحسابات
فقط.» األغنياء الَحْمقى مع ذلك يفعلون إنهم «ال؛

وسأصبح املنجم، بسبب غنيٍّا ستُصبح ألنك هذا؛ أجل من بشدة سعيدٌة أنا «أوه،
النهاية.» يف ونتوورث الليدي

شفتَيه. الضاحكتان شفتاها المست حتى ألسفل رأَسه أمالت ثم
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من واحدًة كانت أمريكا إىل كينيون تُِقلُّ كانت التي البخارية السفينة أن من الرغم عىل
نحٍو عىل كئيبًة كانت الرحلة فإن األطلنطي، املحيط عرب تُسافر التي البخارية السفن أرسع
السفينة، متن عىل وذَهابًا َجيئًة يسري وهو وقته معظَم قىض لقد إليه. بالنسبة يُوَصف ال
الرحلة يف الوحيد العزاء إن أسابيع. أربعة قبل متنها عىل كان التي األخرى الرحلة يف ويُفكر

رسعتها. هو الحاليَّة
هناك، له وصَلت قد رسائل أيُّ هناك كانت إن سأل نيويورك، يف فندقه إىل وصل عندما
الكلمات بها ونتوورث، من برقيًة كانت الفور. عىل فتَحه وقد مظروًفا، املوظَّف فأعطاه

اآلتية:
لونجوورث إن الخيار. عقد جدِّد الفور. عىل أوتاوا إىل اذهب ونزر. يف «لونجوورث

يخدعنا.»
كان إن فسأله حريته املوظُف الحظ ونزر. مكان عن وتساءل حاجبَيه جون عقد

مساعدة. أي يُسِديَه أن بإمكانه
ونزر؟» تقع أين تماًما. أفهمها ال لكنني الربقية، هذه تلقيُت «لقد

نفِسه.» الشارع يف بعدنا إنه ونزر. فندق يعني هذا «أوه،
إىل متاعه يُرسل أن املوظَّف من وطلب الفندق إىل الدخول إجراءاِت كينيون أنهى

ونزر. فندق عن يبحث وأخذ الفندق من خرج ثم يأتي. عندما بها سيُقيم التي الغرفة
يُقيم شخٌص يوجد كان إن املوظَف يسأل لتوِّه بدأ قد وكان الكبري، الفندق ذلك وجد
بعض وأخذ االستقبال مكتب عند الرجُل هذا ظهر عندما لونجوورث، السيد باسم هناك

ومفتاحه. الرسائل
كتفه. عىل كينيون ربَّت
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طويلة صافرًة وأطلق املعتاد، يف يُبديه مما أكربَ بابتهاٍج الشابُّ لونجوورث استدار
يكون. َمن رأى عندما االندهاش عن تنمُّ

، الردَّ كينيون يستطيَع أن وقبل ثم، هنا؟» تفعله الذي ما اآللهة، كل «باسم وقال:
غرفتي.» إىل «تعاَل قال:

كانت لها، نهايَة ال أنها بدا ردهة عرب ومرَّا أدوار، بضعة وصعدا املصعد إىل ذهبا
لونجوورث وضع األقدام. لوْقع صًدى أيِّ صدوَر تمنع للصوت حاجزة بمادٍة مفروشًة

ورائعة. كبرية غرفة دخال ثم وفتحه. غرفته باب يف املفتاح
أيُّ حدثَت هل هنا؟ إىل تأتي جعلك الذي السبب ما مفاجأة. هذه «حسنًا، وقال:

لندن؟» يف مشكلة
تكون قد أنه وظننَّا منك، برقية أيَّ نستقبل لم علمي. بحَسب مشكلة، تحدث «لم

هنا.» إىل جئُت ولذا، مهمتك؛ أداء يف صادفتك التي العَقبات بعُض هناك
لقد أيام. لبضعة ونزر يف أُقيم إنني فيها وقلت ُعنوانك، عىل برقية أرسلُت فهمت. «آه،

جدوى.» ذاَت تكن لم أنها يبدو لكن الرسالة، طول من طولها يقرتب برقيًة أرسلت
أستلمها.» لم «ال،

هنا؟» تحدث أن تتوقع التي املشاكل «وما
أوتاوا إىل لندن من مجيئك منذ يوًما ١٢ مىض قد أنه علمُت أعرفه. ال ما «هذا
غضون يف رسائَل أيَّ منك نستقبل لم وونتوورث أنا أنني إىل ونظًرا للمنجم. ومشاهدِتك
جئُت ولذا بالقلق شعرنا فقد االنتهاء، وشك عىل العقد مدة أن نعلم كنَّا وألننا الوقت، ذلك

هنا.» إىل
جدوى.» بال كانت رحلتك أن أخىش حسنًا، «تمام.

صحيًحا؟» املنجم عن قلتُه ما كلُّ أليس تقصد؟ «ماذا
ملجيئك.» حقيقية رضورٌة هناك تكن لم أنه قصدتُه ما كل رائع؛ املنجم «أوه،

ا.» جدٍّ قصرية مدَّة بعد سينتهي الخيار عقد تعرف، كما «لكن،
سيحدث كان ما أنه أعتقد فيه. مشكلة ال املنجم، شأن شأنه الخيار، عقد «حسنًا،

يدي.» يف األمر تركتما لو يشءٌ
قام عندما مقبول غرِي بتهور ف ترصَّ أنه يشعر بدأ قد كينيون جون بأن اإلقراُر يجب

الطويلة. الرحلة بتلك
هنا؟» معك ميلفيل السيد «هل
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أن هو أراده ما كل أطول. ملدة للبقاء وقٌت لديه يكن لم الوطن. إىل ميلفيل عاد «لقد
يف اآلن كنَت لو الوطن. إىل وعاد منها، تأكَّد وقد املنجم. عن لديه التي املعلومات من يتأكَّد

تراه.» أن الستطعَت لندن،
برينت؟» فون السيد قابلت «هل

املنجم.» إىل أخذَنا لقد «نعم،
الخيار؟» عقد عن يشء أيَّ له قلت «وهل

برينت فون يُريده ما بشأنه. مشكلة أيُّ هناك تكون لن عنه. قليًال تحدثنا «حسنًا،
لونجوورث: قال ثم الصمت، من لحظات بضع مرت األمر.» يف ما كل هذا منجمه، بيع هو

ستعود؟» «متى
األمور لرتك اإلطالق عىل مرتاًحا لست أنا برينت. فون رؤيَة عيلَّ أن أعتقد أعرف. «ال
من ليس الخيار. لعقد تجديٍد عىل أحصل أن يجب أنني أعتقد اآلن. عليه هي ما عىل
عرٍض عىل وقت أي يف برينت فون يحصل قد اآلن. بها نقوم التي املخاطرُة تلك الحكمة
الخيار، عقد تجديد يجِر لم إن وبالطبع، الرشكة، بتأسيس نحن نقوم بينما منجمه، لبيع
منجمه.» يبيَع أن هو يريده ما كل إن قلت، كما نقًدا. مقابله يُعطيه رجل ألوِل سيبيعه فإنه
بما كبريًا اهتماًما يُبِد يكن لم يبدو ما وعىل رسائله، بفتح منشغًال لونجوورث كان

قال: النهاية يف لكنه كينيون. يقوله كان
إنجلرتا. إىل مبارشًة َلعدُت — نصيحتي عىل تحصل أن أردَت إن — مكانك كنُت «لو
واملال.» والوقت الجهد عليك أوفر حتى فقط ذلك قلُت لقد هنا. بالبقاء يشء أيَّ تستفيد لن

الخيار؟» لعقد تجديٍد عىل الحصوُل األفضل من سيكون أنه تظن «أال
مجيئُك اإلطالق عىل الرضوري من يكن لم قبل، من لك قلُت كما لكن، بالتأكيد؛ «أوه،
دفع دون الخيار عقَد يُجدد لن برينت فون إن القول أستطيع ذلك، إىل باإلضافة هنا. إىل
ستدفعه الذي املال لديك هل الرشكة. س تُؤسَّ لم إن سيضيع الذي وهو مقدًما، محرتم مبلٍغ

له؟»
لَدي.» ليس «ال،

لونجوورث السيد عقد أوتاوا؟» إىل بالذَّهاب واملال الوقت تُضيع ملاذا إذن، ا، جدٍّ «رائع
يف نصيبي عىل تحصل «سأَدُعك أضاف: ثم نظارته. عرب جون يف وحدَّق حاجبيه الشابُّ

نفًعا.» سيُجدي هذا كان إن الصفقة،
برينت؟» فون يريده املال من «كم
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أال يجب أو يُؤذي، ال والصدق — كينيون سيد القول، ِألَصُدَقك أعرف؟ أن يل «كيف
كنتما ونتوورث والسيد أنت ألمريكا. الزيارُة تلك اإلطالق عىل يعجبني ال أنا — هذا يفعل
هذا يف أمريكا يف وجودك إن ذلك. إلخفاءِ قط منكما أيٌّ يسَع ولم البداية. من يفَّ تشكان

كذلك.» أعتربها أنا يل. إهانٍة ِسوى ليس التوقيت
معي.» بأمانٍة تتعامل كنَت إن لك إهانة أيِّ توجيه أنوي «ال كينيون: رد

إىل يُشري تقوله يشء كل إن إهانة. تَُعد املالحظة تلك ثانيًة. بَرز قد األمر ذا هو «ها
األرخص ومن لك، األفضل من بأنه نصيحتي أعطيتك لقد املزيد. لك أقول أال أود يفَّ. رأيك
أيُّ لديَّ ليس أنا ذلك. تريد كنَت إذا إال اتباعها إىل تحتاج ال أنت لندن. إىل تعود أن أيًضا،

منتهيًا.» اللقاء هذا اعتباُر فيُمكنك ولذا، لك؛ ألقوله آخر يشء
املنجم؟» عن «وماذا

بنفسه.» أموره سيُسريِّ املنجم أن «أعتقد
العمل؟» يف لرشيٍك مهذَّبة معاملة تلك أن تعتقد «هل

عن رضائك عدَم أو رضاءك إن منك. التهذيب عن درويس آخذ ال أنا العزيز، «سيدي
وقد الشك، من جوٍّ يف الوجود من سئمُت لقد اإلطالق. عىل يعنيني ال أمٌر لك معاملتي
الخفاء يف يُدبَّر شيئًا هناك أنَّ تعتقد أنت األمر. يف ما كل هذا ذلك؛ من الكيُل بي طفح
كما «الرباعة»، من لديكم ليس ذلك، ومع — ذلك تعتقدان ونتوورث والسيد أنت — ضدك
شكوٌك لديه الذي الرجل عىل إن لك أُقل دعني اكتشاَفه. لك يُتيح ما الذكاء أو هنا، ونها يُسمُّ
نصيحتي هي هذه إثباتُها. يُمكنه حتى لنفسه بها يحتفظ أن صحتها إثباَت يستطيع ال

طيبًا.» يوًما لك أتمنى لك.
إىل رسالة كتب قبل. ذي من أكثر هواجُس ولديه فندقه، إىل عائًدا كينيون جون سار
ميلفيل أن وأخربه لونجوورث، وبني بينه دار الذي الحوار تفاصيل فيها ذَكر ونتوورث
نيويورك، يف الليلة تلك كينيون بقي ولقد يصل. عندما يراه بأن ونصحه للوطن، عائًدا رحل
لزيارة ه وتوجَّ أوتاوا، إىل وصل املناسب، الوقت ويف مونرتيال. إىل املتجَه الصباح قطار وأخذ
عىل التوقيع تم أن منذ قط يُغاِدْره لم أنه لو كما وبدا مكتبه، يف الرجل ووجد برينت. فون
قام للحظة، فيه حملق أن وبعد زائره، عىل البداية يف برينت فون يتعرف لم الخيار. عقد

عليه. وسلَّم كرسيِّه من
تبدو فيها. رأيتُك مرة آخر منذ كثريًا تغريَت لقد عليك؛ أتعرَّف لم بالفعل «أنا وقال:

بك؟» ما اإلطالق. عىل يُرام ما عىل ولسَت متعبًا

250



والثالثون الثاني الفصل

املشاكل بعض لديَّ لك؛ شكًرا ا، جدٍّ جيدة صحة يف أنا بي. شيئًا هناك أنَّ أعتقد «ال
األمر.» يف ما كل هذا بالعمل، الخاصة

تأسيس يف فشلَت أنك عىل األمر واقع يف ا جدٍّ حزين أنا نعم؛ «آه، برينت: فون قال
رشكتك.»

«فشلت!» قاله: ما كينيون ردَّد
كذلك؟» أليس ذلك، يف تنجح لم إنك «نعم؛

قابلَت لقد ذلك. يف سننجح األرجح عىل إننا صحيح؛ هذا أن أعتقد ال أنا «حسنًا،
يف لونجوورث قابلُت لقد كذلك؟ أليس املنجم، لرؤية أتَيا اللذين وميلفيل، لونجوورث

هناك.» إىل أخذتَهما قد إنك يل وقال نيويورك،
املنجم؟» بأمر معكما ان مهتمَّ هما «هل

الرشكة.» تأسيس يف يُساعداننا إنهما «بالتأكيد؛
مندهًشا. برينت فون بدا

قد أنكما ظننت تماًما. العكس فهمُت لقد الواقع، يف اإلطالق. عىل ذلك أفهم لم «أنا
عليك، املالية الصحف إحدى يف هجوًما أراني لقد ذلك. يف وفشلتما الرشكة، تأسيس حاولتما
ما عىل هنا، إىل حرضا وقد لندن. يف رشكة تأسيس يف فرِصكما عىل قىض قد هذا إن وقال

بهما.» خاصة مصلحٍة أجل من يبدو،
املصلحة؟» هذه كانت «ماذا

املنجم.» «رشاء
اشرتياه؟» «هل

لكنه، بيعه، يمكنني ال ساريًا، بك الخاص الخيار عقُد دام ما بالطبع، نعم. «عَمليٍّا،
أيام.» بضعة غضون يف سينتهي تعلم، كما

شدة ومن الدهشة، من لسانُه انعقد ق، تحقَّ قد شكوكه أسوأ أن كينيون وجد أن بعد
هناك. َعت تجمَّ التي العرق قطرات جبينه من انهمَرت ضيقه

هذا.» من اندهشَت قد أنك «يبدو برينت: فون قال
بشدة.» مندهٌش «أنا

أنا األمر. هذا يف تامة بأمانٍة تعاملت لقد عيلَّ. باللوم تُلقي أن يمكن ال أنت «حسنًا،
إن يل قاال لقد بك. عالقة أيُّ لهما معه، كان الذي والرجل لونجوورث، أن أعرف أكن لم
… فيه شيئًا هناك بأن مقتِنَعني وبَدَوا صاه تفحَّ وقد للمنجم. انتباههما جذب قد املقال ذلك
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لكن له، أنت دَعوَت قد اجتماًعا حرضا قد إنهما قاال لقد املقال. يف وليس املنجم، يف أقصد،
يل وقدَّما هنا إىل أتَيا لذا، الرشكة. تأسيس عىل قادًرا تكون لن أنك للغاية الواضح من كان
البنك يف جنيه ألف عرشين أودعا ولقد نقًدا. باملنجم الخاصِّ الخيار عقد ثمن بدفع عرًضا

باملبلغ.» شيًكا سيُعطيانني الخيار، عقد مدة انتهاء يوم ويف هنا،
لقد والخداع. للغشِّ تعرضُت «لقد أضاف: ثم األمر.» هذا يف امللوم «أنا كينيون: رد
كنُت لقد صحتها. من للتأكُّد أسَع لم لكنني الوقت، طوال األمر يف كبرية شكوٌك لديَّ كانت
تأسيس يف بمساعدتي لونجوورث يُسمى الذي الرجل هذا تظاهر لقد بشدة. وِرْعديًدا جبانًا
أجل من الظاهر، يف هنا، إىل أتى لقد عيلَّ. الوقت إلضاعة يهدف كان فعله ما وكل الرشكة.

لنفسه.» الخيار عقد عىل اآلن حَصل وقد سها، أؤسِّ كنُت التي الرشكة صالح
شديد بحزٍن أشعر إنني أُقل «دعني أضاف: ثم فعل.» لقد «نعم، برينت: فون رد
فكرٍة أدنى لديَّ تكن لم أنا لك، قلُت وكما بالطبع، األمور. اتخذَته الذي املسار عىل بالفعل
لكن بمصلحتي. أهتمَّ أن ويجب عربون، أيَّ يل تُودِع لم أنت ترى، كما الوضع. حقيقة عن
فيه. دقيقة آخِر حتى لهما املنجم أبيع ولن أخرى، أيام لبضعة ساريًا زال ما الخيار عقد

الوقت؟» هذا قبل املبلغ عىل لحصولك فرصة أيُّ هناك هل
اإلطالق.» «عىل

املنجم لبيع قانونية بوثيقة مقيد أنا يل. حيلة ال أنا الحالة هذه يف ترى، كما «حسنًا،
تم لقد الخيار. عقُد فيها ينتهي التي اللحظة يف جنيه ألَف عرشين مبلغ استالم عند لهما

األمر.» يف تماًما يل حيلة ال وأنا يشء، لكلِّ القانوني التوثيق
«وداًعا.» أردف: ثم ذلك.» أفهم «نعم، جون: رد

برقية. وأرسل التلغراف مكتب إىل ذهب
ها: نصُّ وكان التايل. اليوم صباح يف لندن يف الربقية ونتوورث تسلَّم

لنفسه. باملنجم الخاصِّ الخيار عقد عىل حَصل لقد ُخِدعنا. لقد
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معناها له يتجىلَّ أن قبل جيًدا مرات عدة قرأها الربقية، تلك ونتوورث جورج تسلَّم عندما
أصدقائه، أفضل إن ملشاعره. الِعنان وأطلق وإيابًا، ذهابًا غرفته يَذْرع أخذ ثم الكامل.
لديه كانت الشاب هذا بأن أقروا بشدة، غاضٌب وهو لجورج االستماع بفرصة َحُظوا الذين
أصبح وعندما مالئمة. كونها من أكثَر بليغ نحٍو عىل موجزة بأنها تتميز التعبري يف َطالقٌة
ثم بالذات. الناحية هذه يف نفسه عىل جورج تفوَّق أمامه، واضًحا للربقية الحقيقيُّ املغزى
ذاَت ليست فإنها للغاية، غاضب رجٍل مواساة عىل اللغة هذه قدرُة كانت مهما أنه أدرك
نفسه ويسأل صمت، يف وإيابًا ذهابًا الغرفة يذرع أخذ لذا، عَميل. نحٍو بأي كبريٍة جدوى
إىل وذهب قبعته ارتدى لذا، لحل. رؤيته احتمال قلَّ األمر، يف فكَّر وكلما فعله، يُمكنه عما

األخرى. الغرفة
جنيه؟» ألف إقرايضعرشين يُمكنه أحًدا تعرف هل «هنري، لرشيكه: وقال

ضمانٌة هناك كانت إذا إال املبلغ، هذا بإقراض شخٍص قيام فكرة إن هنري. ضحك
للغاية. مضحكًة ذاتها حدِّ يف كانت ا، جدٍّ كبرية

اليوم؟» تريده «هل قال:
اليوم.» أريده «نعم،

أيَّ وتسأل الشارع إىل تخرج أن من ذلك لفعل أفضَل طريقة أيَّ أعرف ال أنا «حسنًا،
من أكثُر معهم أشخاًصا ستصادف بالتأكيد أنت املبلغ. هذا معه كان إن تُقابله شخص
اللحظة، تلك يف الرزين بمظهرك يُعَجب أن بعد أحدهم، وربما بكثري، جنيه ألف عرشين
صاحب قابلَت إن أكثَر مسعاك يف ستنجح أنك جورج، يا أعتقد، لكنني املبلغ. سيعطيك

قوية.» عًصا معك واصطحبَت املظلمة، الليايل إحدى يف منعزلة حارة يف املال رأس
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يتساوى للقمر صعودي احتمال إن «بالطبع، أضاف: ثم حق.» عىل «أنت جورج: رد
قصري.» وقٍت غضون يف املال من املبلغ هذا عىل حصويل احتمال مع

األشخاص من الكثري أعرف اعتقادي. بحسب طويل، وقت غضون يف أيًضا أو «نعم،
تفعل. لن أنك وأعتقد منهم، املبلغ هذا طلَب عاتقي عىل آخذَ لن لكنني أموال، لديهم الذين
ال لكن ينجح، قد يُحاول َمن إن املحاولة. هو أمامك املتاَح الوحيد السبيل إن ذلك، ومع
أن يمكن إنه العجوز؟ للونجوورث تذهب ال ملاذا يُحاول. أن دون ينجح أن ألحٍد يمكن
الذي ما لديك؟ التي الضمانة ما يعرفك. إنه هذا. يفعل أن أراد إن لحظة يف املبلغ يُقِرَضك

بك؟» الخاص الرسمديُّ املنجم ذلك به؛ ستفعله
جنيه ألف العرشين أريد ما هذا ِملكي. يكون أن أريده الرسمدي»؛ «املنجم هذا «نعم،

أجله.» من
لونجوورث مع تتحدث لم أنت أمامك. كبريًا أمًال هناك أنَّ أرى ال أنا جورج، يا «حسنًا،
أردَت الذين األشخاص ضمن من يكن لم إنه كذلك؟ أليس األمر، هذا بشأن العجوز

كذلك؟» أليس الرشكة، لهذه انضمامهم
أفضل نحٍو عىل معنا سيتعامل كان إنه كذلك. كان لو أتمنى كذلك. يكن لم إنه «نعم،

الوغد.» أخيه ابُن فعل مما
أليس الخداع، أالعيِب بعض عليك يُمارس كان عليه غبار ال الذي الشاب هذا إن «آه،

كذلك؟»
كافيًا.» ذلك وكان واحد، يشء يف خَدعني «لقد

ابن يُعامل إنه أمامه؟ األمر وتكشف العجوز، الرجل وتقابل تذهب ال ملاذا «حسنًا،
لونجوورث يفعل وربما ابنه، أجل من الكثريَ سيفعل شخص أيَّ إن ابنه. كان لو كما عمه

أخيه.» ابن أجل من شيئًا العجوز
نذل.» أخيه ابَن أن له أوضح أن عيلَّ يجب لكن «نعم،

العرشين عىل تحصل سيجعلك الذي التوضيح نوع هو بالضبط هذا للغاية؛ «رائٌع
أفضل ُحجة إىل تحتاج لن فأنت هذا، إثباُت ويُمكنك بحق، نذًال أخيه ابُن كان إن جنيه. ألف

العجوز.» الرجل أموال عىل للحصول ذلك من
عىل يعرف، أجعله أن أريد املحاولة. بتلك سأقوم أنني أعتقد إلهي! «يا ونتوورث: رد

ملقابلته.» سأذهب أخيه. ابن حقيقَة حال، أيِّ
ذلك.» أريد أيًضا «وأنا عمله: إىل عاد وقد اآلخر، قال
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لونجوورث السيد ملقابلة جيبه، يف الربقية وضع أن بعد ونتوورث، ذهبجورج وهكذا،
يُؤذَن أن ينتظر لم إنه أحًدا. فيها يُقابل املفرتضأن ليسمن ِمزاجية حالٍة يف وكان العجوز
لونجوورث. السيد غرفة إىل مبارشًة االستقبال، موظف لدهشة سار، لكنه بالدخول، له

مكتبه. عىل جالًسا العجوز الرجَل ووجد
ونتوورث.» سيد يومك، «طاب بحرارة: املال رجل قال

الربقيات، إحدى عليك َ ألقرأ جئُت «لقد أردف: ثم يومك.» «طاب بإيجاز: جورج رد
تقرؤها.» أجعَلك أو

نظر ثم قرأها. ثم عينَيه، عىل نظارته عدل الذي العجوز، الرجل أمام الورقة ألقى
ونتوورث. إىل مستفًرسا

كذلك؟» أليس تفهمها، لم «أنت اآلَخر: قال
كذلك؟» أليس أنا، ليس الربقية تلك يف املذكور لونجوورث إن أفهمها. لم أنني «أقرُّ
نذل!» لونجوورث، ويليام أخيك، ابُن إن عائلتك. أفراد أحد بل أنت، ليس إنه «نعم،
أتيَت هل «آه! نظارته: ويخلع ثانية املكتب عىل الربقية يضع وهو العجوز، الرجل رد

هذا؟» يل لتقول
قبل؟» من هذا تعرف كنَت هل صحيح. هذا «نعم،

ما اآلن. ذلك أعتقد ال وأنا أفعل؛ لم «ال، يتورَّد: وجهه بدأ وقد العجوز، الرجل أجاب
إنني قلتَه. فيما الرجوع ستودُّ أنك للغاية املحتمل من أنه وأرى هذا، قلَت أنك هو أعرفه

هذا.» تفعل كي الفرصَة سأعطيك األقل عىل
َرشاكة يف دخل أخيك ابن إن لك. وسأُثبته لونجوورث، سيد يا قلتُه، فيما أرجع لن «أنا

لندن.» سوق يف للبيع الكندية املناجم أحد نطرح كي كينيون وصديقي أنا معي
عن يشء أيِّ سماع يف رغبة أيُّ لدي ليست أنا العزيز، «سيدي العجوز: الرجل قاطعه
بمنجمك. عالقة أي يل ليست أنا بها. عالقة أيُّ يل ليست أنا الخاصة؛ أخي ابن مضاربات
يشء أي سماع أرفض أن ويجب إيلَّ، بالنسبة اإلطالق عىل أهمية أيُّ له ليست األمر إن
بالحديث لك تسمح ِمزاجيٍة حالة يف لست هذا، أقول بأن يل سمحَت إذا أيًضا، أنت، بشأنه.
فسأكون هدوءًا، أكثر تُصبح عندما أخرى مرة هنا إىل تأتي أن أردَت إن شخص. أي مع

قوله.» تود ما لسماع للغاية مرسوًرا
نذل. أخيك ابَن إن لك قلُت لقد املوضوع. هذا بشأن أبًدا هدوءًا أكثَر أكون لن «أنا

االتهام.» هذا إنكار تريد أنت
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ما كلُّ هذا تقول، ما أصدِّق ال وأنا األمر، ما أعلم ال إنني فقط قلُت لقد أنكره؛ ال «أنا
األمر.» يف

«… أقول كما األمور أن عىل الدليل تقديم يف أبدأ عندما ا؛ جدٍّ «رائع
إنك دليل. أيَّ يل تُقدم ال إنك العزيز، «سيدي الغضب: ببعض العجوز، الرجل صاح
هنا موجوًدا ليس إنه … مجلسنا عن غائٍب رجل عن ادعاءاٌت وهي ادِّعاءات، فقط تقدم
وقله فتعاَل لونجوورث، ويليام ضد يشء أيُّ لديك كان إن نفسه. عن الدفاع يُمِكنَه حتى
حقي، يف حقري وترصٌف منك، َلُجبن إنه نفسه. عن سيُدافع وهو هنا، موجوًدا يكون عندما

عليها.» الرد عىل قادًرا نحٍو بأي أكون لن االتهامات من عدًدا ه تُوجِّ أن
قولُه؟» عيلَّ ملا تستمع «ألن

أفعل.» لن «نعم؛
الرجل قام بينما املفتاح، وأدار الباب، إىل ونتوورث أرسع وهنا، ستفعل!» وهللا، «إذن،

اآلَخر. وواجه كرسيِّه من العجوز
مكتبي؟» يف سيدي، يا تهديدي، تقصد «هل

أقصد لك. إلثباته وسأسعى أمًرا ذكرُت قد إنني لونجوورث، سيد يا القول، «أقصد
اآلن!» إيلَّ وستستمع إيلَّ، ستستمع أنك

بينما وتقوله تأتَي أن عليك إن أخي، ابن ضد اتهام أيُّ لديك كان إن لك، أقول «وأنا
هنا.» موجود هو

الوقت يف قولِه؛ أواُن فات قد سيكون لونجوورث، سيد هنا، موجوًدا يكون «عندما
يُمِكنَك فلن إنجلرتا، إىل يعود عندما أما فيه. تسبب الذي الرضر إصالُح يمكنك الحارض،

باألمر.» القيام يف رغبتك مدى عن النظر بغض هذا، فعُل
ثانيًة. كرسيه يف جلس ثم للحظة، حريٍة يف العجوز الرجل وقف

يل ارسد قبل. من كنُت كما للمقاومة ا مستعدٍّ لسُت أنا ا؛ جدٍّ «حسنًا متنهًدا: قال ثم
قصتك.»

قد أخيك ابَن أن تعرف هل كالتايل: ببساطة إنها ا؛ جدٍّ قصرية «قصتي ونتوورث: رد
الكندي؟» باملنجم يتعلق فيما معنا رشاكة يف دخل

هذا.» عن يشء أيَّ أعرف ال إنني لك قلُت «لقد لونجوورث: السيد أجاب
اآلن.» عَرفَت قد أنت ها ا، جدٍّ «رائع

هذا.» قلَت أنك أعرف «أنا
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أقول؟» فيما تشكُّ «هل
ل.» تفضَّ قوله. تريد ما أسمع عندما تحديًدا أكثر نحٍو عىل عليك «سأردُّ

كلَّ فَعل الرشكة، هذه تأسيس يف يُساعدنا بأنه تظاهَر أن بعد أخيك، ابُن «حسنًا،
يف علينا وكان تجهيزه، يف طويًال وقتًا استغرق مقرٍّا ر أجَّ لقد تقدُّمنا. إلعاقة يمكن ما
عىل الردَّ ورفض ُعنوانه، لنا يرتك أن دون أسبوع، ملدة سافر ثم بأنفِسنا. أمره تويلِّ النهاية
يف حتى الرشكة؛ تأسيُس ر تأخَّ بأخرى، أو وبذريعٍة مكتبه. عىل له أرسلتُها التي الرسائل
املنجم عىل كينيون السيد لدى الذي الخيار عقد مدة انتهاء عىل بقي عندما املطاف، نهاية
وكتابة املنجم لرؤية ظاهريٍّا ميلفيل، السيد بصحبة ألمريكا أخيك ابُن ذهب شهر، من أقلُّ
وعَدنا (لقد منه يشء أي َسماع وعدِم الوقت من طويلة ملدَّة دام انتظاٍر وبعد عنه. تقريٍر
مدى ح تُوضِّ الربقية تلك الخيار. عقد لتجديد أمريكا إىل كينيون ذهب لنا)، برقية بإرسال
عقد عىل لنفسه حَصل قد أخيك ابن أن هناك، إىل ذَهابه لدى وجد، لقد مهمته. يف نجاحه
أخيك ابن أن يف شكٍّ أيُّ لديك هل واآلن، ُخِدعنا. لقد كينيون، يقول وكما املنجم، عىل خياٍر

نذل؟»
الشاب. له قاله فيما لحظات لبضع لونجوورث السيد فكَّر

بممارسة بالقيام متهٌم ويليام أن يف شكٌّ يوجد فال تماًما، صحيًحا قلتَه ما كان «إن
رشيفة.» غري

إنها عنها تقول أن األحرى «من أردف: ثم رشيفة!» غري «ممارسة اآلخر: صاح
الرسقة!» عىل تقوم رشيفة غريُ ممارسة

كان قلُت، كما إن، إيلَّ. االستماَع منك أطلب واآلن، إليك؛ استمعُت لقد العزيز، «سيدي
سيفعله؛ كان ما رشيف رجل أيَّ أن أرى فعًال ارتكب قد أخي ابن فإن صحيًحا، قلتَه ما
مالمح من هذا يُغريِّ قد القصة. من جانبه أسمَع حتى هذا عىل الحكم يُمكنني ال لكنني
األوجه، كافة من روايتك بصحة التسليم مع حتى لكن هذا؛ سيفعل أنه أشكُّ ال وأنا األمر،
عالقِة يف دخل قد أنه يبدو أخي. ابن أفعال عن مسئوًال لسُت أنا األمر؟ بشأن ِفعلُه عيلَّ ماذا
وربما، األمر. عن الجميُع سيقوله ما األرجح عىل هذا ذكاءً. فاَقهما وقد شابَّني، مع عمٍل
بصحِة التسليم مع حتى لكن رشيَكيه. خدَع وقد أسوأ، بيشء بالقيام متهٌم هو قلت، كما

األمر.» عن مسئوٌل أنني كيف نحٍو بأيِّ أرى ال أنا قلتَه، ما كل
كذلك.» أنك فأعتقُد أدبيٍّا، أما مسئوًال؛ لسَت أنت «قانونًا،

«ملاذا؟»
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«… ابنَك كان «إن
أخي.» ابُن إنه ابني؛ ليس «لكنه

تسبَّب الذي الرضر لتُصلح ُوسعك يف ما كلَّ تفعل ألن رسقة، جريمة ابنُك ارتكب «إن
فيه؟»

ال أنا ال. اآلَخُر والبعض أبنائهم؛ ديون يدفعون اآلباء بعُض أفعل. ال وقد أفعل، «قد
بالكامل.» متخيَّلٍة حالٍة يف اتخاذه عيلَّ الذي اإلجراء تحديُد يمكنني

أو يومني غضون يف مدتُه ستنتهي الخيار عقد أن هو قوله أود ما كل ا؛ جدٍّ «رائٌع
املبلغ هذا عىل الحصول أريد للمنجم. امتالكنا سيضمُن جنيه ألف عرشين دْفع إنَّ ثالثة.

العقد.» مدة تنتهَي أن قبل
هذا؟» أجل من جنيه ألف عرشيَن لك أدفع أن مني تتوقع «وهل

هذا.» أتوقع «نعم،
باندهاش. الشاب إىل ونظر مكتبه، كريسِّ إىل ظهره العجوز لونجوورث أسنَد

هذا رجال أحد أيًضا وأنا إيلَّ، أتيَت قد السيتي، حي رجال أحُد وأنت أنك، أرى «عندما
غريبًا.» األمر أجد السخيفة، الفكرُة تلك ذهنك ويف الحي،

الطيِّبة؟» معة السُّ أقصد، أنا لك؛ شيئًا تعني ال لونجوورث عائلة ُسمعة «إذن
لكنني إيلَّ؛ بالنسبة يشء أهمُّ العزيز، سيدي يا لونجوورث، لعائلة الطيبة «السمعة

جانبك.» من مساعدة أيِّ إىل تحتاج أن دون بنفِسها ستعتني أنها أعتقد
مكتوم: حزٌن فيه بصوٍت ونتوورث، قال ثم لحظات. لبضِع الصمُت ساد

أرى إنني القول أودُّ اآلن وأنا نذل؛ أرستِك أفراد أحد أن لونجوورث، سيد يا «أعتقد،
أحُد أحدثَه الذي الرضر إلصالح فرصٌة لديك أنت العم. لتشمَل األِخ ابن من تمتدُّ الصفة أن
تعويض.» أي تقديم يف لرغبتك إشارة أيَّ تُبِد ولم باحتقار. عيلَّ رَددَت لقد أرستك. أفراد

الباب. فتح ثم
هذا يكفي، هذا تقول، ما أُصدق ال «أنا يقوم: وهو العجوز، لونجوورث السيد قال
االستقبال، موظف جاء وعندما كهربي، جرس عىل ضغط ثم ونتوورث.» سيد يا يكفي،
له تسمح ال ثانيًة، هنا إىل جاء وإن فضلك، من الباب، إىل الرجل هذا «أوصل له: قال

بالدخول.»
الغضب، من يَديه يقبض وهو ونتوورث، جورج االستقبال موظُف اصطحب وهكذا،
هدفه. يُحقق ما نادًرا الغاضب الرجل أن حقيقة يف يُفكر اليوم بقية قىض وقد الباب. إىل
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لألخري. املعتاد الهدوءَ لونجوورث والسيد ونتوورث بني جرى الذي العاصف اللقاءُ أفسد
الواقعة يف فكَّر وكلما إليه، بالنسبة املعتاد من أبكر وقٍت يف املنزل إىل الليلة تلك يف ورجع
تذكَُّر وحاول بالفعل، أخيه ابُن فعله عما يتساءل أخذ مربَّرة. غريَ بَدت لها، تعرَّض التي
كانت التي األجزاء أن إىل نظًرا األمر؛ تذكُّر يستِطع لم ونتوورث. إليه هها وجَّ التي االتهاماِت
استياءٌ هناك بقي لكن عقله. من ر تتبخَّ االتهامات جعَلت قد اللقاء من أكثَر غضبه تُثري
أي يف يُالم أن املمكن من كان إن لريى نفسه لونجوورث السيد راجع ونتوورث. من مرير
أنه نحٍو بأيِّ يشعر يجعله أن يمكن الشاب هذا مع تعامالته يف يشء أيَّ يجد لم لكنه يشء،
لة املفضَّ املسائية صحيفته قرأ ولقد وصديِقه. بونتوورث حلَّت التي الكارثة عن مسئول
آلَخر. آٍن من باله عىل تأتي مكتبه يف جَرت التي الواقعة كانت إذ املعتاد؛ من أقلَّ باهتماٍم

ة: بحدَّ قال النهاية، ويف
«إديث!»

أبي.» يا «نعم، ابنتُه: ردَّت
هنا إىل للحضور دَعوتِه الذي هذا ونتوورث، يُسمى الذي الشخص ذلك تتذكَّرين «هل

ويليام؟» فيه سافر الذي اليوم مساء يف
أبي.» يا «نعم.

ثانيًة.» مرًة املنزل لهذا تَْدعيه ال ا. جدٍّ «رائع
فعله؟» الذي «ما اليشء: بعَض منزعج بصوت الفتاة سألت

قريب شخص أي أبًدا تَْدعي أال أيًضا «وأودُّ سؤالها: متجاهًال حديثه، يف أبوها استمر
املثال.» سبيل عىل كينيون، يُدعى الذي الشخص ذلك منه؛

حاليٍّا.» البلد هذا يف موجوًدا ليس كينيون السيد أن «أعتقد ردت:
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عالقة أيُّ لنا تكون أال أودُّ حال، أي عىل أعتقد. ما عىل ثانيًة، سيعود لكنه كذلك، «إنه
هذا؟» أتفهمني األشخاص. بهؤالء

أبي.» يا «نعم،
متلهفًة وكانت ة، بشدَّ متضايق أباها أن إديث رأت قراءته. يف لونجوورث السيد استمرَّ
غضون يف أنه تُدرك بحيث البرشية بالطبيعة كافية دراية عىل كانت لكنها السبب، ملعرفة
وبعد الصحيفة. عىل انتباهه تركيز يُحاول أنه ثانيًة بدا لقد قلَقها. سيُنهي قصري وقٍت

إليها. والتفَت ألقاها، ة، مدَّ
نحٍو عىل مكتبي يف اليوم معي ف ترصَّ ونتوورث يُدعى الذي الرجل «هذا بمرارة: وقال
خاصٍّ مرشوع يف مًعا اشرتَكوا قد وكينيون وهو ويليام أن يبدو اإلطالق. عىل مربر غرِي
واآلن، بشأنه. استشارتي حتى تتمَّ ولم َمْسعاهم، عن شيئًا أعرف أكن لم املناجم. بأحد
أتى لقد بهما. أرضَّ ترصًفا ونتوورث يعتربه شيئًا وفعل أمريكا إىل ذهب قد ويليام أن يبدو
— اإلطالق عىل سمعته يشء أغرُب وهو — جنيه ألف عرشين مني وطلب ونتوورث، إيلَّ
السمعة أن لو كما لونجوورث. لعائلة الطيبة السمعة عىل ألُحافظ له دفعه عيلَّ إنني وقال

املكتب.» من طردتُه لقد مثله! شخص أيِّ أو عليه تعتمد للعائلة الطيبة
إىل حاجة ال حادة بعبارات استيائه عن أبوها عربَّ بينما لحظات، لبضع إديث تُِجب لم

هنا. ذكرها
بهما؟» ويليام أرضَّ كيف ذكر «هل فرتة: بعد قالت

يكون عندما ثانيًة يأتي بأن أخربتُه قد أنني أتذكر بالضبط. قاله ما اآلن أتذكر ال «أنا
يل بأن أقرُّ أنني معناه ليس هذا هذا. فعل أراد إن إليه اتهاماته ه ويُوجِّ موجوًدا، أخي ابُن
إنسان إىل هة موجَّ التهاماٍت االستماع رفضُت ببساطة لكنني باألمر، اإلطالق عىل عالقة أيَّ

لها.» انتباه أي أُبِد لم أنا معنا. موجود غرِي
هذا؟» عىل ردُّه كان «ما أردَفت: ثم منطقيٍّا.» كان بالتأكيد «هذا إديث: ردت

من طرده إىل اضُطِررت حتى بشدة الحدَّ وتجاوز ويليام، وإىل إيلَّ، أساء لقد «أوه،
املكتب.»

حينها؟» إليه االتهامات وتوجيه عودته، لدى ويليام مقابلة عن قاله الذي «ما
حينها؛ فات قد سيكوُن القول أوان إن قال لقد نعم! أوه، أتذكر. ال أنا قاله؟ الذي «ما
يطلُب جعله ما وهذا به، القياُم عليهما الذي العمل عىل أيام بضعة فقط ى يتبقَّ وإنه
فيه تسبَّب الذي كان، أيٍّا الرضر، سيدفُع كان املبلغ هذا دفعي إن جنيه. ألف العرشين
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محاولة من مندهش وأنا جانبه، من ابتزاز محاولَة باعتباره ببساطٍة األمر أرى ويليام.
مع غًدا سأتحدث عيلَّ. اللعبة هذه ممارسَة رشكته مثل ا جدٍّ جيدة لرشكة ينتمي شخٍص
الخارس، هو فسيكون شديد، بندٍم يعتذر الشابَّ هذا يجعل لم وإن األمر، عن األكرب رشيكه

بهذا.» إخباُره يمكنني
اإلطالق.» عىل يُضاِيْقك األمر تدَع ال مكانك. كنُت لو أبي، يا األمر، يف ثانيًة أُفكر «لن
قوَل بإمكانهم أنَّ يعتقدون أنهم يبدو األيام هذه الشباب لكن يُضايقني، ال إنه «أوه،

منهم.» أكربُ هم ملن يشء أي
وانظر انتظر يليه. الذي أو التايل اليوم يف لرشيكه سأذهب كنُت ما أنني «أقصد ردَّت:
الشديد بالخزي سيشعر األمر، يف يُفكر عندما أنه، شكٌّ لدي ليس أنا األمور. ستسري كيف

نفسه.» من
ذلك.» أتمنى «حسنًا،

يف أخرى خطوات أيَّ تأخذ وال نفسه، من بالخزي يشعر كي الفرصة أعِطه «إذن
الحارض.» الوقت

خلفظهرها، يَديها تُشبك وهي وهناك، غرفتها؛ إىل قصري بوقٍت ذلك بعد إديث ذهبَت
رها تصوُّ كان سمَعته. فيما بشدة، مهموم بقلٍب تُفكر، وهي وذهابًا جيئة تسري أخذت
قام قد عمها ابن أن متأكدًة كانت لقد أبيها. لدى كان الذي ذلك عن تماًما مختلًفا للواقعة
وهي الشابَّني، وبني بينه املزعومة الصداقة يف تشكُّ طويلة ملدَّة كانت إنها شائن. بيشء
الشديد الخداع بسبب الحيلة وقليل محبٌط وهو كندا أدغال يف كينيون جون َرت تصوَّ اآلن
يف واستيقَظت الليل، من ا جدٍّ متأخرة ساعٍة يف إال النوم إىل تذهب ولم له. تعرَّض الذي
نيس وقد اإلفطار، عىل ورائًقا مبتهًجا أبوها كان التايل. اليوم صباح من ا جدٍّ مبكر وقت
بالليل الجيد النوم إن السابق. اليوم يف حَدثَت التي املؤملة الواقعة عن يشء كلَّ يبدو ما عىل
لعمله، ذهب أن وبعد املوضوع. تذكر ولم لهذا، سعيدًة إديث كانت ذاكرته. من َمحاها قد
الخيول، تجرُّها أجرة عربَة استأجرت لكنها عربتها، تأخذ لم لتتبعه. نفسها ابنتُه أعدَّت
ما عىل الشابُّ هذا اندهش ونتوورث. مكتب بها يوجد التي البناية رقَم السائق وأعطت
السيد مع لقائه يف حدث عما لكينيون يكتب أن يُحاول كان لقد لرؤيتها. اليشء بعض يبدو
فعله؛ ما سيُعجبه كان ما كينيون جون أن اعتقد انتهى، أن بعد لكن العجوز؛ لونجوورث

الرسالة. لتوِّه مزَّق قد كان لذا،
أردف: ثم الكريس.» هذا «تفضيل املناسب: املكان إىل ِذراعني ذا كرسيٍّا يدفع وهو قال،

الغرفة.» يف لدينا الذي الوحيد املريح الكريس «إنه
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بشأن ألراك أتيُت «لقد أضافت: ثم مهمة.» ليست «الراحة لونجوورث: اآلنسة ردَّت
عمي؟» ابُن فعل ماذا امليكا. منجم

يشء؟» أي فعل قد أنه عَرفِت «كيف
فعل.» ماذا بأقىصرسعتك أخِربني عَرفت. لقد مهم. غريُ «هذا

مسامع عىل رسُدها املناسب من يكون بحيث للغاية لطيفة قصًة ليست «إنها قال:
أقاربها.» أحد عن فتاة

باألمر.» أخربني هذا. من عليَك «ال
تأسيس يف بمساعدتنا د وتعهَّ صديقنا، بأنه تظاهر لقد ييل: ما فعل لقد للغاية، «رائٌع
عىل الخيار عقد مدة أصبَحت حتى استطاعِته يف التي الطرق بكل َرنا أخَّ وقد الرشكة. هذه
الخيار عقد عىل ميلفيل، يُدعى ولرجٍل لنفسه، وحصل كندا إىل ذهب ثم االنتهاء. وشك
عرشة، الثانية الساعة يف غًدا أي كينيون؛ جون عقد مدة تنتهي عندما باملنجم الخاصِّ
بالطبع، وحينها، املنجم؛ ويمتلك املال ك عمِّ ابُن سيدفع كينيون، عقد مدُة تنتهي عندما
أتوانى لن أنا — اإلطالق عىل الَخسارة تُِهمني ال أنا األمر. خارَج وكينيون أنا سأكون
ينتظر كان لقد موجعة. رضبٌة فهذه جون، إىل بالنسبة أما — نصيبي كينيون إعطاء عن
تعليمه. بمصاريف يتعلَّق فيما ألبيه به يَدين أنه يرى الذي الدَّين ليدفع املال عىل الحصوَل
من أنه يل بدا لذا، للكلمتني. العاديِّ باملعنى كذلك ليس أنه رغم رشف، َديَن يَْدعوه إنه
الفتاة عينَي يف دموًعا هناك أنَّ الحظ فيه. يُسِهب ولم الكالم عن توقَّف هنا «… أن املريع
أن يمكن ال أنِت هذا. بكل أُخربك أن القسوة ملن «إنه أضاف: ثم إليها. يتحدث كان التي
غاضب بأسلوب إليه تحدثُت أنني من الرغم عىل كذلك، أبيك عىل وال لوم، بأيِّ عليك يُلقى

أمس.»
سينتهي؟» الخيار عقد إن قلَت «متى

غًدا.» عرشة الثانية الساعة «يف
املنجم؟» لرشاء املطلوب املبلغ «ما

جنيه.» ألف «عرشون
اإلبراق؟» طريق عن كندا إىل املال إرسال يمكن «هل

هذا.» أعتقد «نعم،
هذا؟» من تماًما متأكًدا «ألسَت

أمريكا.» ويف البلد، هذا يف باإلبراق إرساله يمكن إنه متأكًدا. لسُت «نعم،
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هذا؟» من لتتأكَد ستستغرق الوقت من «كم
لحظات.» بضع «فقط

اآلن؟» كينيون السيد أين ا. جدٍّ «رائٌع
أمس.» منه برقيٌة وصَلتني لقد أوتاوا. يف «كينيون

مكتب يف االنتظاَر فيها منه تطلب الفور، عىل إرسالُها يمكن برقية، تكتب هالَّ «إذن،
منك؟» أخرى رسالٍة عىل يحصل حتى التلغراف

هذا؟» جدوى ما لكن هذا؛ فعل يُمكنني «نعم،
ذلك، غضوِن ويف جدوى. ذا جعله سأحاول جدوى. أيُّ له تكون لن ربما تهتمَّ؛ «ال
تفاصيل أبًدا يعرف أال يجب كينيون جون أن مسعاي، يف نجاحي حالة يف اعتبارك، يف َضْع

األمر.» هذا
هذا.» أردِت إن … أبًدا يعرَف لن «إنه

كذلك؟» أليس وكندا، بلدنا بني ساعات ستِّ فرُق هناك واآلن، بالفعل. هذا أريد «إنني
أعتقد.» ما عىل هكذا، «تقريبًا

أنه من نتأكَّد حتى عليك، يردَّ أن منه واطلب له، الربقيَة الفور عىل أرِسل ا؛ جدٍّ «رائع
أعتقد، كما هنا، إىل سأعود باإلبراق. املال إرسال مسألة عن اسأل ثم د. املحدَّ املكان يف هناك

يمكن.» ما بأرسِع
الخاص العمل مقرِّ إىل وذهبت بها، الخاصة األجرة عربة وركبَت املكتب، غادَرت وهنا،

بأبيها.
ما فتاتي، يا «حسنًا، إليها: وينظر جبينه إىل نظارته يدفع وهو العجوز، الرجل قال

جديدة؟» مغامرٌة … األمر
جديدة.» مغامرة أبي، يا «نعم،

الباب، أغلقت متالحقة. أنفاُسها وكانت منفعلة، كانت ابنتَه أن الواضح من كان
أبيها. لكريس مقابٍل كريسٍّ عىل وجلَست

طويلة.» مدَّة منذ تَْدعوني، كما مساِعدتُك، أنا «أبي، قالت: ثم
الراتب؟» يف زيادة عىل تحصيل حتى العمل عن ستُرضبني هل كذلك. إنك «نعم،

جادٌّ أمر هذا «أبي، صوته: يف كانت التي املزاح نربة إىل تنتبه أن دون بجدية، ردَّت
به.» أُضارب أن أجل من املال بعض تُعطيني أن أريدك للغاية.

تريدين؟» كم رسور. بكل هذا «سأفعل
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شيكاته. دفرت وأخرج كرسيَّه العجوز الرجل أدار
جنيه.» ألف ثالثني «أريد ردت:

باندهاش. إليها ونظر بكرسيِّه برسعٍة لونجوورث السيد استدار
ماذا؟» ألف «ثالثني

اآلن.» وأريدها أبي؛ يا جنيه، ألف «ثالثني
تعلمني هل جنيه؟ ألف الثالثني مبلغ حجم تُقدِّرين هل العزيزة، «فتاتي ا: محتجٍّ قال

ضخمة؟» ثروٍة بمنزلة يَُعد املبلغ هذا أن
هذا.» أعلم «نعم،

غضون يف يُمكنه لندن يف األغنى العرشين التجار بني من أحٌد يوجد ال أنه تعلمني «هل
جنيه؟» ألف ثالثون قدرها سيولة توفريُ قصري وقٍت

السيولة؟» هذه لديك هل صحيح. هذا أن أعتقد «نعم،
ال لكنني الفور؛ عىل ورصفه َقبولُه وسيجري باملبلغ، شيك كتابة يُمكنني . لديَّ «نعم،

به.» ستفعلينه الذي ما معرفة دون الكبري املبلغ هذا مثل إعطاؤك يُمكنني
به؟» سأفعله ما عىل توافق لم لو أبي، يا «وماذا،

باألمر.» معرفتي لرضورة عزيزتي، يا أدعى، سبٌب «هذا
رتها وفَّ قد راحة وأي لك، قدَّمتُها قد خدمات أيَّ أن تقصد أنك أعتقد أبي، يا «إذن،

جنيه؟» ألف ثالثني تساوي ال حياتي، طوال إليك بالنسبة مثَّلته وما لك،
عندما ِملَكك، سيكون أو ِملُكك، أمتلكه ما كل ابنتي. يا هكذا، تتحدَّثي أن يجب «ال
يف أملك ما كل عىل ستستحوذين إنك أجلك. من املال أجمع إنني أجلك؛ من أعمل أنا أموت.

العمل.» عن فيها سأتقاعد التي اللحظة
أن أريدك ال أنا تموت. عندما أموالك أريد ال أنا «أبي! أمامه: تقف وهي الفتاة، قالت
يشء أي من أكثَر أريدها إنني واآلن. اليوم، جنيه ألف ثالثني أريد لكنني تعلم؛ كما تموت،

إياها؟» تعطيني هال ذلك. بعد سأريده أو حياتي، يف قبُل من أردتُه
بها.» ستفعلينه بما أخربتِني إذا إال أفعل، لن أنا «ال؛

منه. بنًسا أبًدا أمسَّ لن أنا تموت؛ عندما أخيك البِن مالك ترتك أن يمكن أبي، يا «إذن،
بنفيس.» عييش وأكسب الغرفة هذه من سأخرج أودِّْعك. دعني واآلن،

من يتوقعها أن ألحد يكن لم ٍة بخفَّ والدها، لكن تخرج، كي الفتاة استدارت وهنا،
باندهاش. إليها ونظر الباب إىل اندفع سنه، يف شخٍص
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بك؟» ما حياتك. يف قبل من الطريقة بهذه إيلَّ تتحدَّثي لم أنت عزيزتي، يا «إديث،
اآلن.» وأريده جنيه، ألف بثالثني شيًكا أريد أنني عدا فيما أبي، يا يشء، «ال

إياه؟» أعِطِك لم إن سترتكينني بأنك القوَل تقصدين «وهل
أبي؟» يا قلتُها، كلمٍة يف قط رجعُت «هل

أتذكر.» ما عىل ابنتي، يا «مطلًقا،
أدخل لن فإنني اآلن املبلغ هذا تعِطني لم إن إنك قلُت لقد ابنتُك. أنني تذكَّر «إذن،

ثانيًة.» منزَلنا أبًدا
ما املال أعطيَك لن إنني قلُت أيًضا أنني تذكَّري، ضخم. مبلٌغ جنيه ألف ثالثني «لكنَّ

به.» ستفعلينَه بما تُخربيني لم
بأال أنصُحك لكنني تسألني. عندما به سأفعله بما سأخربك أبي، يا ا، جدٍّ «رائع

أردتَه.» إن لك إعادته وستتم املال. تعطيني بأن وأنصحك تسألني،
يَضيع أن أريده ال بالطبع، فقط، أنا إديث. يا اإلطالق، عىل باملبلغ أهتمُّ ال أنا «أوه،

هباءً.»
األمور؟» عىل ُحكمي يف أبي، يا تثق، «أَوال

استثمار مسألة يف امرأة، أي ِحكمة يف كبرية ثقة لديَّ ليست أنني تعرفني أنت «حسنًا،
األموال.»

آخر.» مال أيَّ أبًدا منك أطلَب لن أبي. يا املرة، هذه بي «ثق
بمبلغ كان لقد البنته. وأعطاه شيًكا، وكتب مكتبه، إىل ببطءٍ العجوز الرجُل ذهب

جنيه. ألف ثالثني
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ذاَت عربتَها أخرى مرة جيبها، يف الغالية الورقُة تلك ومعها لونجوورث، إديث ركبَت
املوجود الوحيد املريح الكريسِّ عىل جلَست أخرى، مرة ونتوورث. مكتب إىل وذهبت الخيول،
رآها التي اللحظِة يف ونتوورث، وقال الشديدة، ية الجدِّ عليه تبدو وجُهها وكان الغرفة. يف

مهمِتها.» يف َفِشلت «لقد لنفسه: فيها،
كينيون؟» للسيد الربقية أرسلَت «هل سألته:

«نعم.»
موجزة تكون أن إىل تميل الربقيات جيًدا؟ منه املراد بتوضيح قيامك من تأكدَت «هل

كبري.» حد إىل
الربقية.» من نسخٌة هي ها معنا. تواصٍل عىل يبقى بأن أخربتُه «لقد

قالت: لكنها باستحسان، الربقية لونجوورث اآلنسة قرأت
«رد».» كلمة تكتب لم «لكنك

اآلن.» هذا تذكرت لقد أرسلتها. التي العاجلة الربقية يف ذكرتها لكنني «ال؛
منه؟» ا ردٍّ بعُد تتلقَّ «ألم

ا جدٍّ الكثريَ هناك ألن هناك؛ إىل تصل حتى طويًال وقتًا تأخذ إنها ترين، كما ال؛ «أوه
كما أيًضا، ثم، كينيون. فيه املوجود املكتب وحتى التلغراف كابل نهاية من التغيريات من
الواقع، يف إليه؛ برقيات وصول ع يتوقَّ ال ربما إنه عنه. يبحثوا أن عليهم يكون ربما ترين،
الواضح من يل، أرسلها التي برقيته خالل ومن منها. أيٍّ وصوَل يتوقع ال أنه املؤكد من

بشدة.» منه تملَّك اليأس أن تماًما
فضلك.» من الربقية، تلك «أِرني

هذا. فعل يف ونتوورث تردَّد
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اإلطالق.» عىل تُعِجبَك لن بلغٍة مكتوبة «إنها وقال:
باألمر.» الخاصة املستندات كل أرى أن يجب إياها. أِرني يهم. ال «هذا

شفة. ببنِت تنبس أن دون إليه وأعادتها صمت، يف قَرأَتها التي الورقة، أعطاها
تعجبك.» لن أنها أعرف «كنُت قال:

الظروف ظل يف جدٍّا حادًة اإلطالق عىل تكن لم لغتَها إن تعجبني. لم إنها أقل لم «أنا
تلك. غري أخرى بطريقٍة يكتبَها أن يمكن كان أنه ر أتصوَّ ال أنا الواقع، يف فيها. املكتوبة

للغاية.» املوضوع صميِم ويف موجزة إنها
هاتني إن ُخِدعنا.» «لقد فيها: كلمتني أول خاصة هذا، يف شكٍّ أيُّ يوجد ال «نعم؛
بعُض هناك تكون قد لذا، تماًما؛ يئس قد كينيون أن أعتقد جَعالني ما هما الكلمتني

إيجاده.» يف الصعوبة
ال؟» أو باإلبراق إرساله يمكن املال كان إذا ما علمت «هل

لكينيون وسيُنقل هنا، بنٍك يف املال سيُودَع ذلك. يف صعوبٍة أدنى توجد ال نعم؛ «أوه،
أوتاوا.» يف البنك يف

املال.» هو ها إذن، ا، جدٍّ «رائع الشيك: تُعطيه وهي لونجوورث، اآلنسة قالت
وقاحتي؛ يل «اغِفري قال: ثم إليه. ينظر كان بينما طويلة صافرة ونتوورث أطلق

املنجم؟» رشاءَ إذن، تريدين، هل يوم. كل هذه مثل ورقًة أرى ال فأنا
املنجم.» رشاءَ أريد «نعم،

املطلوب.» عن زائدة هنا جنيه آالف عرشة هناك لكن ا؛ جدٍّ «رائع
حاجٌة هناك ستكون ولذا، أيًضا؛ يعمل جْعله بل فقط، املنجم رشاء أريد ال أنا «نعم.

اعتقادك؟» بحَسب مقداُره ما العامل. املال رأس بعض إىل
آالف خمسة أنَّ «أعتقد أضاف: ثم هذا.» عن فكرة أيُّ لدي ليست «أنا ونتوورث: رد

كافية.» ستكون جنيه
والعرشين الخمسة ونرسل طارئ، أليِّ هنا البنك يف جنيه آالف خمسة سنرتك «إذن،
متأكدٌة أنا املنجم. إلدارة خبريًا شخًصا يل يُحرض أن منه ع أتوقَّ كينيون. للسيد جنيه ألف

ذلك.» لفعل مرسوًرا سيكون أنه
للشخصني يَُؤْل لم املنجم أن يرى أن بعد كينيون، جون إن كذلك. سيكون بالتأكيد «إنه
لن إنه الجديد. مالِكه أجل من يشء أيِّ لفعل استعداٍد عىل سيكون ِخداعه، حاَوال اللذَين

املنجم.» امتلكِت قد أنِك عَرف إن ماله فْقُد اإلطالق عىل ه يُِهمَّ
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فال املال، بفقِد يتعلق فيما أما يعرَفه. أال يجب الذي الوحيد اليشء هو هذا لكن «آه،
استثماًرا فسيكون تعتقدان، كما املنجم كان إن بنس. أيَّ ستفقدان كينيون السيد وال أنت
أنت أسهمَت قد كنَت لو كما الثلث، نصيِب عىل منا كلٌّ يحصل أن وأنوي بشدة؛ مربًحا

اآلخر.» بالثلُث كينيون والسيد املبلغ بثلث
هذا.» َقبوُل أبًدا يُمكننا ال نحن معقول. غريُ هذا لونجوورث، آنسة عزيزتي يا «لكن،
أصبح أن بشأن نفِسه كينيون جون إىل تحدثُت لقد هذا. فعُل يمكنكما بل ال، «أوه
أجعله أن أريد ال أنا الوقت. ذلك بالعرضيف كثريًا يهتمَّ لم أنه أخىش املنجم. هذا يف رشيكًة
وهو أنت أقصد املنجم؛ اكتشف لقد اآلن. للمنجم ِمْلكيتي عن اإلطالق عىل يشء أيَّ يعلم
كما تماًما كان وإن الخارسين؛ من اثنني وهو أنت فستكون قيمة، ذا يكن لم إن مًعا.
والسيد أنت أنك متأكدة وأنا أجرتَه، مستِحقٌّ العامل الرابحني. فستكونان إذن تعتقدان،
فاالحتمال اشرتيتُه، قد أنني عَرف لو املرشوع. هذا يف الكايف بالقدر بكدٍّ عِملتُما قد كينيون
عمله.» ثمار يجنَي أن وسريفض وُحمق، بعناٍد وسيترصف بهذا يقبل لن ضمريه أن األكرب

هذا؟» بَقبول يل سيسمح ضمريي أن لونجوورث، آنسة يا تعتقدين، «وهل
كذلك.» فليس كينيون، السيد أما عقالني. لكنك حي، ضمريك إن ال؛ «أوه،

عقالني هو ربما العالم؛ يف عقالنيًة الرجال أكثِر أحُد إنه هذا. يف مخطئٌة أنِك «أعتقد
فيه.» مباَلغ نحٍو عىل

واحًدا بنًسا يأخذ فلن املنجم، امتلكُت أنني عَرف لو كينيون السيد أن أعتقد «حسنًا،
اشُرتي الذي املال دفع الذي الشخُص أنني أبًدا يعرف تجعَله لن أنك يف أثق لذا، له. كنصيٍب

املنجم.» به
لونجوورث؟» آنسة يا باألمر، أبًدا يعرف ألن «لكن

يُخربه.» الذي الشخَص أنا أكون أن فيجب يعرف، أن له كان وإن ال. «ربما
ك.» رسَّ أُفِيشَ ولن هذا، يف بشدٍة معك «أتفق

نحصل أن املفرتض من الذي الوقت ما «واآلن، ساعتها: يف تنظر وهي الفتاة، قالت
كينيون؟» السيد من ردٍّ عىل فيه

تحديُده.» ألحٍد يُمكن ال ما قبل، من قلت كما هذا، «آه،
أحد إىل إلرساله السعي أو الفور، عىل املال إرسال هو سبيل أفضل أن إذن، «أعتقد،

أوتاوا.» يف البنوك
يكن لم لو كينيون جون أن بالطبع، رغم، سبيل؛ أفضل هو هذا أن أعتقد «نعم،

«… هناك
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سنفعل؟» ماذا هناك، يكن لم «لو
فون إن برينت. فون السيد إىل برقية إرساُل يمكنني التحديد. وجه عىل أعرف ال «أنا
أعرف ال أنا الرشاء. خياِر عقَد لجون أعطى الذي الشخص وهو املنجم، مالُك هو برينت
املال، فسيقبل أحَسبُه، كما أمينًا كان إن اآلخرين. وبني بينه ملزم اتفاٌق هناك مًدى أيِّ إىل
أعرف ال إنني املنجم. عىل سنحصل وحينها عرشة، الثانية الساعة قبل يُرَسل أن برشط

جون.» برقية يف جاء ما سوى تفاصيل أيَّ أعرف ال ألنني هذا؛ عن اإلطالق عىل شيئًا
اآلن؟» آخر يشء فعُل يمكنني ال أنا «إذن،

هذا تعلمني، كما جنيه. ألف وعرشين بخمسة شيك كتابُة عليك سيكون يُمكنك. «بىل،
املال.» لسحب آخَر شيك كتابة وستجب املرصيف. حسابك يف وسيدخل مسطَّر، الشيك

البنك، إىل الشيك هذا إرساُل يُمكنك ربما لكن شيكاتي، دفرت ليسمعي أنا فهمت. «آه،
كذلك؟» أليس أبوابه، البنك يُغلق أن قبل كاٍف وقٌت هناك سيكون أنه أعتقد وسأعود.

املال، عىل الحصول يف أرسعنا كلما بالطبع، الوقت. من متَسٌع هناك سيكون «بىل،
أفضل.» ذلك كان

كينيون. السيد من ا ردٍّ تلقيَت قد حينها تكون ربما الغداء. وقت بعد رسيًعا «سأعود
عنواني.» هو ها برقية؟ يل ترسل فهال الوقت، هذا قبل يشءٌ وصلك إْن

«سأفعل.» يُودعها: وهو ونتوورث، رد
ثانيًة شيكاتها، دفرت ومعها لونجوورث، اآلنسة زارت الغداء، وقت انتهاء بمجرد

كينيون. من رد أيِّ وصول عدم عن تعبريًا رأسه هزَّ دخلت، وعندما ونتوورث. مكتب
بعد.» أخبار أيُّ تصل «لم وقال:

العودة طريق يف اآلن وهو أوتاوا غادر قد أنه تعتقد هل فظيع؛ أمٌر «هذا ردت:
للوطن؟»

أوتاوا. يف للبقاء داعَي ال أنه سيعتقد أنه أتصور ذلك، ومع هذا. فعل قد أنه أعتقد «ال
الدقيقِة حتى هناك سيبقى أنه أرى بحيث الكايف بالقدر جيًدا كينيون أعرف أنا هذا، ومع
كلَّ سأفعل أنني بالتأكيد، يعرف، إنه يشء. حدوِث أمِل عىل الخيار، عقد مدة من األخرية
بيشء.» القياَم سأستطيع أنني يف ضعيف أمٌل لديه يكون وربما لندن، يف ُوسعي يف ما

كذلك؟» أليس أخرى، برقية إرساُل املجدي غرِي من «سيكون
يشء.» يصله فلن الرسالة، تلك تصله لم إن «بالتأكيد.
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موجًزا محتواها وكان يده. يف برقية ومعه الغرفة إىل ساٍع دخل يتحدث، كان بينما
املوضوع: صلب ويف

الربقية. يت تلقَّ لقد
كينيون

عىل حصلنا إننا فيها له أقول برقيًة اآلن له سأرسل رائع؛ هذا «حسنًا، ونتوورث: قال
روتينية إجراءات أيُّ ره تؤخِّ ال بحيث بنفِسه، البنك عىل القائمني يُعِلَم بأن وأنصحه املال،

بسحبه.» يتعلَّق فيما
كتابة استطاع كبري، جهٍد وبعد إليه، الربقيات نماذَج ونتوورث قرَّب هذا، قال أن بعد

ُمرِضيَة. برقية
جيًدا.» األموَر له أوضح بالربقية؛ يتعلق فيما املال لتوفري تسَع «ال زائرته: له قالت

كذلك؟» أليس بالغرض، سيفي هذا أن «أعتقد
بالغرض.» سيفي هذا «بىل؛ الربقية: قرأَت أن بعد ردت،

هو ما بكلِّ تقوم حتى هنا أنتظر أن عيلَّ هل الشيك. هو ها «واآلن، أضافت: ثم
يشء كلُّ كان إن ألرى ثانيًة وأعود أذهَب أن األفضل من أو باإلبراق، املال إلرسال رضوري

ال؟» أم يُرام ما عىل
أحد.» يُزِعَجك ولن أردِت، إن الباب، هذا إغالُق يمكنك هنا. فاجِليس تُمانعي، لم «إن

مرشًقا. كان وجهه لكن ساعة، بعد ونتوورث عاد
الربقية وصَلت إن هناك، بانتظاره واملال استطاعتنا، يف يشء بكلِّ قمنا «لقد وقال:

بالطبع.» ستفعل كما غًدا، عرشة الثانية الساعة قبل إليه
وداًعا.» إذن، ا، جدٍّ «رائع عليه: تُسلِّم وهي بابتسامة، الفتاة قالت
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فيجب لكندا، الواسعة الحدود يف كينيون جون من وحزنًا بؤًسا أكثُر شخٌص هناك كان إن
فندقه إىل عاد ونتوورث، إىل برقيته جون أرسل أن بعد لحاله. بشدٍة يُرثى أن بالفعل
وصَلته قد ونتوورث أن يعرف كان استيقظ، عندما التايل اليوم صباح ويف ا. جدٍّ الكئيب
يف املال عىل الحصول يستطيَع لن أنه واحٍد إىل آالف عَرشَة كانت االحتماالت لكن الرسالة،
البقاءَ قرَّر ذلك، ومع األساس. من عليه الحصول سيستطيُع كان إن هذا املناسب، الوقت
يُلقي أن رأى ذلك، وبعد العقد. مدة انتهاء حتى للمكان، الشديد كرِهه رغم أوتاوا، يف
أحدها. بإدارة متعلٍق عمل أي عىل الحصوُل بإمكانه كان إن ما ويرى املناجم، عىل نظرًة
الديون تسديد سيستطيع خالله من الذي املال، بعض كسِب من سيُمكِّنه كان هذا إن
شديد بإحباٍط يشعر كان الفاشلة. ملضاربتهما نتيجًة وونتوورث هو سيتكبَّدها كان التي
لوقت السري وهو مكانَه؛ كانوا لو اآلخرين اإلنجليز معظُم سيفعله كان ما فعل أنه لدرجة
شالالت إىل الوقت لبعض ينظر وأخذ أوتاوا نهر عىل املطلِّ الجرس عىل وقف لقد طويل.
بطول مىش ثم املياه. إليها تندفع التي الهاوية من يرتفع وهو الضباَب ويُراقب شوديري،
لها، نهاية ال التي الهائلة الحطب وأكوام الضخمة املنارش وسط النهر، من اآلَخر الجانب
من الغابُة واقرتبت الريف، يف نفَسه وجد فشيئًا، وشيئًا الجميلة. الصنوبرية برائحتها
هو الذي باملكان يعبَأ أن دون يسري، ظلَّ ذلك، ورغم عليه. يسري كان الذي السيِّئ الطريق
من مصنوًعا وكوًخا الغابة، يف األشجار مجتثََّة أراَيض يرى كان وهناك، وهنا إليه. ذاهٌب
رسعان أنه جيدة، صحة ذا كان أنه إىل نظًرا هذا، كلِّ عن ونتج حظرية. ربما أو الحطب
الحظ يُعانيه. كان الذي اإلحباط رغم بشدٍة انتباهه لَفت أمٌر وهو شديد، بجوع شعر ما
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األكواخ من أفضَل مظهره كان ريفيٍّا بيتًا يجد أن بشدة ه ورسَّ عليه، يحلُّ كان املساء أن
وجبة عىل وحصل جلس ما ورسعان طعاًما، طلب وهناك، خلفه. تركها التي العادية
مدى يُدرك بدأ األكل، وبعد لألكل. الكبريُة شهيتُه جودتها عدَم بشدة عوََّضت وقد كبرية،

أوتاوا. عن بُعده مدى مضيِّفه ِمن سمع عندما واندهش تعِبه،
معنا، ابَق املحاولة. من جدوى ال الليلة؛ هناك إىل الذَّهاب يُمكنك «ال املزارع: قال

عًرصا.» هناك إىل سأذهب غًدا. هناك إىل وسأُِقلُّك
اإلنهاك عن والناتج به أحالم ال الذي النوَم ونام الليل، َطوال هناك كينيون بقي وهكذا،

بع. والشِّ
وبينما التايل. عرصاليوم من بعضاليشء متأخر وقت يف إال أوتاوا مدينة إىل يصل ولم
رجًال، رأى استدار، وعندما خلفه. ِمن يُنادى اسِمه لسماع اندهش فندقه، إىل طريقه يف هو

خلفه. يجري عليه، يتعرَّف لم
كذلك؟» أليس كينيون، «اسمك اليشء: بعض يلهث وهو الرجل، سأله

اسمي.» هذا «بىل،
بعِض منذ بانتظارك برقية لدينا التلغراف. مكتب موظُف أنا تتذكرني. ال أنك «أعتقد
عليك.» العثور نستِطع لم لكننا املدينة، أنحاء كل يف عنك فتَّشنا لقد لندن. من برقية الوقت،

مهمة؟» هي هل «آه، كينيون: قال
عليها. وتحصَل املكتب إىل معي تأتي أن األفضل من أعرفه. ال ما هذا الواقع، «يف
شيئًا تقول كانت أنها أتذكَّر مهمة. غريَ برقياٍت يُرسلون ال عام بوجٍه الناس إن بالطبع،

يشء.» انتظار رضورة عن
الربقيُة ومعه كينيون عن يبحث يزال ال الساعي كان التلغراف. مكتب إىل مًعا مَشيا

عليه. النسخة وقرأ امللف فتح املوظَّف ولكن األصلية،
سيكون إليك. الوصوُل املهم من أنه ظننُت لهذا رد؛ إىل بحاجٍة إنه ترى، «كما قال: ثم

الليلة.» الردِّ إلرسال الوقت من متَسٌع لديك
الربقية مقابَل ودفع ونتوورث. تسلََّمها التي الربقية وكتب رصاصيٍّا قلًما جون أخذ

قال: ثم
فأرسلها يل، برقياٍت أيُّ أتت وإن هناك، سأنتظر … فندق إنه فندقي؛ إىل «سأذهب

يمكن.» ما بأرسِع إيلَّ
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بالطبع، نجُدك. أين بالضبط سنعرف إننا إذ خطة؛ أفضُل هذه «اتفقنا، املوظف: رد
يكون ربما دقائق. خمس غضون يف إليك الوصوُل بإمكاننا ألننا هنا؛ بقائك من جدوى ال

إليك.» برقيات بمجيء ألخربهم بالفندق هاتفيٍّا أتصل أن األفضل من
ترصفك.» تحَت بالكامل األمر سأترك للغاية؛ «رائٌع كينيون: قال

ذلك كان إذا عما النظر بغضِّ حسنًا، فأًال كانت تسلَّمها التي الربقية بأن جون شعر
من تها بُرمَّ املسألة يف عاناه الذي الهائل السيئ الحظ ل وتأمَّ ال. أم الريف إىل ذَهابه نتيجَة
يشء يوجد «ال املفضلة: العجوز لونجوورث السيد مقولة يف وفكَّر النهاية، وحتى البداية

حظ.» اسمه
الفندق: خادم وقال غرفته، باب عىل َطْرٌق هناك كان ثم

إليك.» الحديث يف يرغب هنا رجٌل «يوجد
برينت. فون دخل دقيقتني، وبعد يصعد.» «دعه الرد: كان

أخبار؟» أيُّ هناك «هل سأله:
واألشخاص: األشياء كل يف يشكُّ جَعَلته مزاجية حالة يف كان الذي جون، رد

جديد.» ال «ال،
قبل املال توفري تستطيع ربما أنك يف األمل بعُض لدي كان هذا. لسماع حزيٌن أنا «آه،

الظهرية؟» وقت يف غًدا ينتهي العقد أن تعرف أنت بالطبع، غًدا. عرشة الثانية الساعة
هذا.» أعرف «نعم،

أوتاوا؟» يف لونجوورث أن تعلم «هل
املدينة.» خارج نفيس أنا كنُت لقد «ال، كينيون: رد

أقبَله لن أنا واآلن، لك. قلت كما البنك، يف املال ولديه املاضية. الليلة جاء لقد «حسنًا،
القْدر، بنفس وقانونًا الوقت، ذلك قبل َقبوله يُمكنني ال قانونًا، بالطبع، لحظة. آخِر حتى
نحٍو عىل حزين هذا؛ كل لحدوث للغاية حزيٌن أنا يعرضه. عندما ماله رفض يُمكنني ال أنا
يتعلق فيما يشء أي عىل أُالم أن يمكن أنني تعتقد أال وأتمنى إخباُرك. يُمكنني مما أكرب

األمر.» بهذا
أنني أشعر سواي. مخطئٌ يوجد ال يشء. أي عىل إطالًقا تُالم أن يمكن ال أنت «ال،

فيه.» مباَلغ نحٍو عىل باآلَخرين الظن وحسن اللوم، يستحقُّ نحٍو عىل متهاونًا كنُت
لو بالطبع، لكنني، املال؛ عىل الحصوُل يمكنك أين من أعرف كنت لو بصدٍق «أتمنى

طويلة.» مدَّة منذ لنفيس عليه حصلت قد لكنُت هذا، أعرف كنُت
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أجيل من تفعله أن يمكن الذي الوحيد اليشء لكن بشدة، لك ممتنٌّ «أنا كينيون: قال
عرشة؛ الثانية الساعة قبل املكتب إىل آتي ربما غًدا. مقدَّمة ليست ساعتك أن من التأكُّد هو

أعتقد؟» ما عىل فيه، سأجدك الذي املكان هو هذا
عرشة.» الثانية الساعة حتى أغادر لن الظهرية. فرتة َطوال هناك سأكون «نعم؛

لديَّ ليس أنني لك أؤكد لتعاطفك. برينت، فون سيد يا بشدة، ممتنٌّ أنا ا؛ جدٍّ «رائٌع
اإلنجليزي، الرجل إن األمر. يف ما كل هذا لك، ممتنٌّ أنا حسنًا، … وأنه األصدقاء، من الكثري

أقول.» ما أعني لكنني الشكر، مسألة يف سخيٍّا ليس تعلم، كما
كبرية. ليست مساعدتي ألن فقط حزيٌن وأنا تفعل، أنك متأكِّد «أنا برينت: فون رد

غًدا.» أراك أن وأتمنى وداًعا، حسنًا،
مبارشًة ه وتوجَّ الفندق، وترك الساعات. مرور مع كينيون صٍرب نفاُد زاد رحل، أن بعد

إليه. يصل لم شيئًا لكن التلغراف؛ مكتب إىل
وقت يف يشءٌ أتى إن الليلة. آخر يشء أيُّ هناك يكون لن أنه «أخىش املوظف: قال

لفندقك؟» أُرسله فهل متأخر،
عليه أحصل تجعَلني أن أرجو فيها، يأتي التي الساعة عن النظر بغضِّ «بالتأكيد؛

للغاية.» مهمٌّ إنه يُمكن. ما بأرسِع
رأى املكان، يف الرئييس بالفندق يمرُّ كان وبينما الشارع، يف ومىش املكتب ترك
وكان كاملعتاد، هندامه كامِل يف وهو للفندق د املعمَّ الرِّواق تحت يقف الشابَّ لونجوورث
مثيل أيُّ لها يكن لم إذ أوتاوا؛ يف َمن كلِّ إعجاب مصدَر كانت التي األحادية نظارته يرتدي

املدينة. يف
كينيون؟» يا حالك، «كيف الشاب: هذا قال

إيلَّ تتحدث أن تودُّ ال إنك قلَت إيلَّ، فيها تحدثَت مرة آخر العزيز، «سيدي كينيون: رد
اإلطالق.» عىل إليك الحديث أودُّ وال نفَسه، الشعوَر قلبي كل من أشاركك أنا أخرى. مرة

بالتأكيد، كنت لقد يشء. أيُّ يحدث لم العزيز، «صديقي مرحة: بنربٍة لونجوورث قال
ال أنا كريه! مكاٌن إنه نيويورك؛ يف كذلك يكون الجميع قليًال. امِلزاج سيِّئ نيويورك، يف
وأنت أنا يمكنني ربما باملناسبة، نقاءً. أكثُر هنا الهواء لكن أوتاوا، من ُ أسوأ أنه أعتقد
يكون أن وأودُّ شك. بال تعرف كما غًدا، املنجَم ذلك سأشرتي أنا ما. اتفاٍق إىل ل التوصُّ
فأعتقد لك، مناسبًا السنَة يف جنيه ألِف مائتي مبلغ كان إن وأمني. ُكفء رجٍل إدارة تحَت

املنجم.» تُدير نجعَلك أن يُمكننا أننا
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لك!» «شكًرا كينيون: رد
وال ذلك؟ تفعل هال األمر، يف جيًدا فكِّر فقط لذلك؛ ممتنٍّا ستكون أنك أعرف «كنُت
يتضَح حتى ولكن هذا؛ من قليًال أكثَر مبلًغا إعطاؤك يُمكننا ربما ع. مترسِّ قرار أيَّ تتخذ

عليه.» املال من الكثري سنُنفق أننا املحتمل غرِي فمن املنجم، جودِة مدى لنا
جانب إىل لكنني، أرًضا؛ طرَحك سيكون مالحظتك عىل ردٍّ أفضل «بالطبع، جون: قال
هناك ألن بهذا؛ لقيامي الليلَة السجن دخوِل يف أرغب ال بالقانون، ملتزًما مواطنًا كوني
الساعة قبل املنجم بذلك ما عالقٌة يل تكون أن لونجوورث، سيد يا األلف، يف واحٍد فرصَة

غًدا.» عرشة الثانية
رصاٍع أي «يف أضاف: ثم ممتنٍّا!» ألكون دوري اآلن حان لقد «آه، لونجوورث: قال
ُحسن عىل قائم سجاٍل أي يف ستفعل مما أسهل نحٍو عىل عيلَّ ستنترص أنك أخىش عنيف،

الترصف.»
إنني باملنجم. يتعلق فيما ترصفك إىل تُشري أنك أعتقد ترصف؟ ُحسن تُسميه «هل

رسقة.» أُسميه
إنني وحيث العراك؛ إىل يُؤدي الذي الحديث نوع هو هذا حسنًا، هذا؟ تفعل هل «أوه،
طيبًا وقتًا لك أتمنى ذلك. من أكثَر النقاش هذا يف أستمرَّ فلن بالقانون، ملتزم مواطٌن أيًضا

كينيون.» سيد للغاية،
ليناَم وذهب بكثري، تواضًعا األكثِر فندقه إىل جون وسار الفندق. ودخل الشابُّ تركه
يَطُرقون التلغراف ُسعاة أن يتخيَّل كان الليل، وطوال جيًدا. ينَْم لم لكنه غرفته. يف الليلة
يستيقظ. عندما تختفي كانت التي الربقياِت ليتسلََّم آلَخر حنٍي من يقوم وكان غرفته، باَب
وصله. شيئًا يجد لم لكنه التلغراف، مكتب إىل ذهب اإلفطار، تناول من قصري وقٍت وبعد

الظهرية.» وقت قبل يشءٌ يأتي أال «أخىش التلغراف: موظف قال
«ملاذا؟» أضاف: ثم الظهرية!» وقت «قبل قاله: ما جون ردَّد

كثريًا. الرسائل وصوُل ويتأخر الرشق، يف األماكن بعض يف مشكلٌة بها األسالك «إن
من للغاية قليلة أخباٌر أتت لقد الصباحيَّة؟ الصحف يف الرشق أخباِر نقص الحظَت ربما
«هل جون: عينَي يف القِلق االهتمام نظرة الحَظ عندما وأضاف املاضية.» الليلة الرشق

مالية؟» بأموٍر تتعلق تنتظرها التي الربقيُة
كذلك.» إنها «نعم،

البنك؟» يف يعرفونك «هل
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يعرفونني.» ال أنهم أعتقد «ال،
كانت إن بحيث، بنفيس، وأُعرفهم البنك إىل سأذهب لكنت مكانك، كنُت لو «إذن،
بأنك تُخربهم أن األفضل ومن رضوري. غري وقت أيُّ يضيع ال دقائق، مسألَة املسألة
من ق تحقُّ أيِّ بدون تُرصف الحواالت تلك أن من الرغم وعىل باإلبراق، مالية حوالًة تتوقع
األشخاص يد يف املال وقوع عدم من للتأكد االحتياطات كافَة يتخذون فهم البنك، يف الهوية

الخاطئني.»
وسأنفذه.» هذا. القرتاحك لك بشدة ممتنٌّ «أنا أردف: ثم لك.» «شكًرا كينيون: قال

للرصاف. نفَسه كينيون جون قدَّم أبوابه، البنُك فتح أن بمجرِد
بحيث، للغاية مهمٌّ إنه اليوم. إنجلرتا من املال من كبري مبلٍغ وصول بانتظار «إنني
هناك كانت إن أعرف أن أريد عليه. حصويل يف تأخري أيُّ هناك يكون أال يجب يصل، عندما

اتخاذُها.» يجب روتينية إجراءات أيُّ
املبلغ؟» سيأتي أين «من املوظف: سأله

إنجلرتا.» ِمن «سيأتي
يعرفك؟» أوتاوا يف شخص أيُّ هناك «هل

هنا.» املوجود التلغراف مكتب موظََّف أعرف «نعم؛
آخر؟» شخٌص هناك هل «إممم! اليشء: بعَض بتشكُّك الرصاف قال

جيًدا.» يعرفني برينت فون «السيد
أنك ويُؤكد هنا إىل يأتي برينت فون السيد تجعل أن عليك أن أعتقد سيكفي. «هذا
املاُل سيكون برقيتك، فيها ستصل التي اللحظة يف بعَدئٍذ، كينيون. اسم يحمل الذي الرجُل

ترصفك.» تحت
بمفرده. ووجده برينت فون مكتب إىل كينيون أرسع

كينيون؟» إنني لهم وتقول البنك إىل تذهب «هال
املال؟» وصل هل «بالتأكيد.

أي أريد ال أنا طارئ. أليِّ االستعداَد وأريد وصوَله، أنتظر لكنني يصل؛ لم إنه «ال،
يأتي.» عندما ُهويتي من ق التحقُّ بسبب تأخري

الهوية. من التحقق إىل حاجٌة هناك تكون فلن باإلبراق، جاء «إْن برينت: فون قال
تقع واملخاطرُة املال يأخذون إنهم الحالة. هذه يف مسئوًال يكون لن البنك أن تعرف أنت
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أعتقد الرسالة! يستقبل الذي التلغراف ملوظف يدفعونه قد إنهم املرِسل. عاتق عىل بالكامل
يشء.» أيِّ إغفال يجري أال األفضل من ذلك، ومع هذا. عن مسئولني يكونوا لن أنهم
كينيون.» جون هو «هذا اف: للرصَّ برينت فون وقال البنك، إىل االثنان ذهب

سيد يا مؤخًرا، التلغراف ملكتب ذهبَت «هل أردف: ثم ا.» جدٍّ «رائٌع الرصاف: ردَّ
كينيون؟»

ذلك.» نحِو أو الساعة نصف منذ األقل، عىل أفعل؛ لم «ال،
يمكن.» ما بأرسِع هناك إىل سأذهب لكنت مكانك، كنُت لو «حسنًا،

بتحويل إخطاٌر وصَلهم قد أنهم يعني «هذا الباب: إىل وصوله بمجرد برينت، فون قال
تأتي.» حتى أُغادره ولن ملكتبي سأعود لك. البنك يف بالفعل موجود أنه أعتقد املال.

التلغراف. مكتب إىل جون أرسع
بعد؟» يل يشء أيُّ يصل «ألم وقال:

سيكون يشء كل أن أعتقد لكني كينيون؛ سيد بعد، يشء «ال بابتسامة: املوظف رد
ذلك.» أتمنى يُرام. ما عىل

برسعٍة تسري كانت الساعة أن لكينيون بدا أنه غري املعتادة، يميضبرسعته الوقُت أخذ
وذهابًا. َجيئًة التلغراف مكتب يَذْرع يزال ال هو وكان عرشة، الحادية الساعة حانت رهيبة.
كانت مرة كل ويف رفض. لكنه الضيوف، غرفة يف استضافتَه املكتب موظُف عليه عَرض

منها. يشء أي فهم وتحاوالن بان، تتأهَّ جون أذُنَا كانت تعمل، التلغراف آلة
عرشة! الحادية بعد دقائق عُرش مرَّت

وتأوَّه جون، جبني عىل البارد العرُق تراَكم برقية! أيُّ تصل ولم أخرى، دقائق عرش ثم
عاٍل. بصوت

للغاية.» مهمة أنها «أعتقد املوظف: قال
«للغاية».» «مهمة

ربما لك. البنك يف موجوٌد املال أن أعلم لكنني هذا، أقول أال عيلَّ يجب اآلن، «حسنًا،
لك.» فسيُعطونه وطلبته، هناك إىل ذهبَت إن

البنك. إىل مرسًعا وصل عندما دقيقة عرشين وخمًسا عرشة الحادية الساعة كانت
عليه؟» أحصل أن املمكن من هل هنا. يل موجود املال أن متأكٌد «أنا للرصاف: قال

الربقية؟» عىل حصلَت «هل
أحصل.» لم «ال،
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الوقت عامُل كان إن برقيتك. نرى حتى املال دفع يُمكننا ال نحن تعرف، كما «حسنًا،
إىل تعاَل رسالتك، إليك ستصل التي اللحظة ويف التلغراف، مكتب تُغادر أال فيجب ا، مهمٍّ

الفور؟» عىل املبلغ كل سحب يف ترغب هل تأخري. أيُّ هناك يكون لن وحينها هنا؛
جنيه.» ألف ِعرشين عىل أحصل أن يجب لكن مقداره، أعرف ال «أنا

هذا جنيه؛ ألف بعرشيَن شيًكا تكتب أن األفضل من الوقت، لتوفري للغاية، «رائٌع
«… سيكون

فقط «اكتب أضاف: ثم الجنيه. مقابل يف اليوم بسعِر الدوالرات عدد أعطى وهنا،
ستحصل التي اللحظة ويف للغاية. جيٌد املعتَمد الشيك إن وسأعتمُده. املبلغ، بهذا شيًكا

املعتمد.» الشيك سأعطيك رسالتك، عىل فيها
الساعة كانت هذا. يفعل وهو للساعة ينظر وكان للرصاف، وأعطاه الشيك جون كتب
بأقىص التلغراف مكتب إىل جون جرى دقيقة. وعرشين خمًسا إال عرشة الثانية حينَها

املوظف. وجه عىل تعبري أيِّ من الخاليَة النظرَة فقط رأى لكنه بإمكانه، رسعٍة
بعد.» تأِت لم «إنها رأسه: يهزُّ وهو وقال،

عدم من أسوأ يشء كلِّ ضياع كان لقد املنتظر. للرجل ب يترسَّ اليأس بدأ تدريجيٍّا،
العقوبة. من أُعِفَي رجٍل بإعدام أشبَه األمر كان لقد النجاح. يف اإلطالق عىل أمٍل أيِّ وجود
الثانية اآلن الساعة أصبحت هذه. التعذيب غرفة يف وذهابًا جيئًة العصبي تذرَُّعه عاود
ثانية، ترن أن قبل الرسالة تأِت لم إن ما. مكاٍن يف ترن الساعة دقاِت سمع الربع. إال عرشة

لألبد. األمر انتهى قد فسيكون
اثنتا ثم … دقيقة عرشة ثالَث ثم … دقيقة عرشَة أربَع عرشة الثانية الساعة عىل بقي

… لم ذلك، ومع دقائق، عرش ثم … دقيقة عرشة أحَد ثم … دقيقة عرشة
املطلوبة هي إنها … تأتي إنها هي! «ها كبرية: وسعادٍة عاٍل بصوت املوظف صاح
هي «ها أردفت: ثم للرسالة. اآللة نقِل رسعِة بنفس كتب ثم أوتاوا».» كينيون، «جون …

أرسع!» واآلن الربقية؛
إن حيث يالحظونه الناس بدأ لقد اإلرساع. عىل أحٌد يحثَّه أن إىل يحتاج جون يكن لم

التلغراف. ومكتب البنك بني الجري ِسوى شيئًا يفعل يكن لم الرجل
البنك. إىل وصل عندما دقائق سبِع إال عرشة الثانية الساعة كانت لقد

املقوسة. الفتحة عرب يدفعها وهو قال، هكذا املطلوبة؟» هي الربقية تلك «هل
األوراق. ببعض قارنها ثم مستفز، بهدوءٍ املوظف إليها نظر
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أرسع!» عليك، «باهلل مناشًدا: جون له قال
متَسع «لديك فحصه: يف ويستمرُّ الساعة إىل ينظر وهو بارد، نحٍو عىل الرصاف قال

بك.» الخاص املعتَمد الشيك هو ها املطلوبة. هي إنها «نعم، أضاف: ثم الوقت». من
قد الساعة وكانت سارق. أيُّ يفعل قد كما البنك من مرسًعا وخَرج جون، التقطه
مكتب إىل تؤدي التي لم السُّ درجات إىل وصل عندما دقائق خمَس إال عرشة الثانية بلَغت
هادئًا كان لقد هَجره. قد به يشعر كان الذي القلق كل أن بدا اآلن، برينت. فون السيد
صعد لقد املبلغ. بدفع للقيام دقائق، بضع وليس أيام، خمسُة أمامه كان لو كما وبارًدا

برينت. فون مكتب باب وطرَق املمر عرب وسار بهدوء، السلَّم درجاِت
سمعه. الذي الرد كان «ادخل!»

برينت. فون رأس خلف املوجودة الساعة إىل ينظر وهو الباب، فتح
عرشة. الثانية الساعة حلول عىل دقائق ثالُث بقي لقد

أن وبدا الشحوب، بعُض وجَهه ويعلو هناك، يجلس الشاب لونجوورث السيد كان
وجوده. تماًما كينيون جون وتجاهل شيئًا، يقل لم نظارته. يف بالسوء منِذرة ملعًة هناك
بعد؟» مدتُه تنتِه لم َعْقدي أن «أعتقد إياه: محييًا له أومأ أن بعد برينت، لفون قال
دقيقتان لديك بالغرض. ستفي ربما لكن ا، جدٍّ القليُل منها «يتبقى برينت: فون قال

الدقيقة.» ونصف
جاهزة؟» األوراق «هل جون: سأله

األسماء.» كتابة عدا فيما يشء كلُّ جاهزة، «كلها
املال.» هو ها ا، جدٍّ «رائع

ِملَكك.» أصبح واملنجم تماًما، مالئٌم «هذا قال: ثم املعتَمد. الشيك إىل برينت فون نظر
بحرارة. أمسكها الذي لكينيون، الطاولة عرب يَده ومد قام ثم

يلتِقيَا لم أَخَوين كِلقاء يبدو هذا إن «حيث ببطء: وقال الشاب، لونجوورث أيًضا قام
برينت.» فون سيد يا يومك، طاب عليكما. ل أتطفَّ فلن طويلة، مدَّة منذ

املكتب. من وخرج ببطء نظارته عدل ثم
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تُفاَجأ املحرتم الشابُّ هذا جعلها ونتوورث، جورج مكتب لونجوورث إديث دخَلت عندما
إىل وأرسع الغرفة، فيها دخَلت التي اللحظة يف كرسيه من واقًفا هبَّ لقد اليشء. بعض
وهو للغرفة، ونتوورث عاد وحينها عليه، رد الذي الساعي، عىل صوته بأعىل ونادى الباب،

الطبيعية. العقلية حالته يف يبدو ما عىل
بعثُت قد أنني هي فالحقيقة لونجوورث؛ آنسة املعذرة، «أرجو يضحك: وهو قال، ثم
نصف وفرُت قد ترين، كما اآلن، أنا وها إليك، برقيًة لرُيسل بي الخاص الساعَي لتوي

شلن.»
كندا؟» من أخباٌر وصَلتك لقد «إذن، الفتاة: ردت

بصوت وقرأتها الربقية، أعطاها املوضوع.» صميِم يف لكنها قصرية، رسالة «نعم؛
عاٍل:

الوقت. لبعض إدارتَه سأتوىل املنجم؛ اشرتينا لقد

املناسب.» الوقت يف هناك إىل وصل قد املال «إذن، الربقية: إليه تُعيد وهي قالت،
كان «لقد عنه: يتحدَّث ما اإلطالق عىل يعرف ال لشخٍص املطمئنة بالثقة جورج، قال

مشاكل.» أيِّ دوَن هناك إىل سيصل أنه أعرف كنت الوقت؛ من متسٌع لدينا
يمكن ال األوان. فواِت بعد أرسلناه قد نكون أن أخىش كنت هذا؛ أجل من مرسورٌة «أنا
لها.» يتعرضرصفه قد التي الشكلية اإلجراءات أو التأخري أسباب يعرَف أن أبًدا للمرء

هل أوامُرك؟ ما لونجوورث، آنسة واآلن، مشكلة. أيُّ هناك تكن لم يبدو، ما «عىل
العظمى؟» بريطانيا يف هنا، وكيَلِك سأكون

كينيون؟» للسيد كتبَت «هل
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الربقية.» أرسلُت أن فور له كتبُت «نعم،
«… لم أنَت «بالطبع،

ذهبُت حماستي، يف إنني، حتى املنجم. مالكُة أنِك يف يشكُّ يجعله يشء أيَّ أقل لم «ال،
سميث، السيد املراسالت يف عليِك سيُطَلق اآلن من أنِت اسًما. أعطيتُك بحيث بعيد حدٍّ إىل

املنجم.» مالك
لونجوورث. اآلنسة ضحَكت

بك.» خاصٌّ برميل هنا يوجد باملناسبة، أوه، «و… لونجوورث: قال
برميًال الغرفة ركن يف رأت إليه، أشار الذي االتجاه يف نظَرت وعندما «برميل!» ردَّت:

بفتحه؟» لنفِسه سمح فمن ملكي، هذا كان «إن أضافت: ثم منزوع. ِغطاؤه
من املستخَرجة املادة عىل الربميل هذا يحتوي وكيَلِك. باعتباري هذا فعلُت لقد «أوه،
أشهر، ثالثة من أكثَر منذ كندا من الربميل نقُل بدأ لقد أهميتها. تُثِبَت أن نأُمل التي املنجم،
وقد بنيويورك، يمرُّ جعله أرسله الذي األحمق أن يبدو أيام. قبِل سوى هنا إىل يصل ولم
لقد األمريكية. الجمارك هيئة إىل ينتمي متغطرٍس صغرٍي موظٍف ِقبَل من هناك احتُجز
الربميل هذا أجِل من الدبلوماسية املراسالت من الكثري وأرسلنا العناء من الكثريَ واَجْهنا
يف أصبح عندما األمر، انتهاء من يوٍم بعد وصل قد هو وها تتخيَّيل، أن يُمكنك مما أكثَر

ألحد.» جدوى ذي غريَ األمر واقع
البيضاء العيِّنات من بعًضا والتقطت الربميل. إىل وذهبَت لونجوورث اآلنسة قامت

فيه. موجودة كانت التي الجميلة
املادة؟» هي هذه «هل سألته:

ونتوورث. ضحك
هذه نعم، يُنتج؟ ماذا يعرف أن دون كبري، بثمن منجًما يشرتَي أن لشخٍص «كيف

املادة.» هي
بالطبع؟» ميكا، ليست «هذه

الخزف.» صناعة يف املستخَدمة املادة إنها ميكا. ليست إنها «ال،
أو ذلك إىل ستحتاج كانت إن تعرف هل التلميع. من كثرٍي إىل ستحتاج وكأنها «يبدو

ال؟»
أجلك.» من ذلك معرفة بسهولة يُمكنني أعرف. ال «أنا

للورق.» كثقالٍة سأستخدُمها حيث منها، قطعًة يل وتُلمع تفعل، أن «أرجو
الربميل؟» محتويات بباقي يتعلق فيما أوامُرِك «ما

284



والثالثون السابع الفصل

بها؟» فعله تنوي الذي «ما الشابة: السيدة قالت
مصانع أصحاب من كلٍّ إىل منها بعٍض إرساَل سيكون سبيٍل أفضل أن أعتقد «حسنًا،

استخدامها.» أرادوا إن املادة، هذه من طلباتهم عىل والحصوَل البلد، هذا يف الخزف
إنه يقول كينيون السيد أن الربقية من فهمُت للغاية. جيدة فكرٌة هذه أن «أعتقد

الوقت.» لبعض املنجم أمر سيتوىلَّ
لن بالطبع، الصفقة. أنهى أن بمجرد الفور، عىل أوتاوا ترك قد أنه ر أتصوَّ «نعم؛

إيلَّ.» يكتب حتى تماًما هذا من نتأكَّد
التي الطلبات تسجيل هو هنا ِفعله يُمكنك يشء أفضل أن يل يبدو إذن، ا، جدٍّ «رائع
كينيون السيد إىل تكتَب أن يُمكنك أنك أعتقد ثم، املادة. عىل إنجلرتا يف عليها الحصوُل يُمكن

املنجم.» إلدارة مالئًما شخًصا يُعنيِّ أن منه وتطلَب
هذا.» سأفعل «نعم،

اتخاذُها. يجب التي التالية الخطوة بشأن التشاوُر وهو أنت يُمكنك يعود، «عندما
لغياب تريده عذر أيِّ اختالُق يمكنك يعود. حتى به القياُم يمكن ًدا محدَّ يشء ال أنه أعتقد
كينيون، السيد إخبار يُمكنك ثم عنه. تنوب بأنك وإخباره الخياليَّة، سميث السيد شخصية
بحصٍص املنجم يف وهو أنت يُشاِرَككما أن يُريد سميث السيد أن تشاء، طريقة بأي
— كينيون السيد جعل يف أي، — جون جعل يف مشكلة أي تجد لن أنك أرى متساوية.
باألمر. إقناعه يف الكايف بالقْدر نجحَت إن حقيقية، شخصيٌة هذا سميث السيد أن يُصدِّق
كينيون، والسيد أنت تكتشفه لم ما باملنجم قط ليسمَع كان ما سميث السيد أن يفهم اجعله
بحيث أمواله؛ الستثمار الطيبة الفرصة تلك الستغالل بالفعل للغاية سعيًدا سيكون وأنه
َمن كلِّ عىل املنجم من ستعود التي األرباح يف يُشاركه أن يف يرغب أن الطبيعيِّ من يكون
واضًحا هذا كل جعُل يُمكنك أنك أتصور االستثمار. لهذا إرشاده يف حاسم دوٌر له كان

هذا؟» تعتقد أال يشء. أي يف صديُقك يشكَّ لن بحيث الكايف، بالقْدر
هذا؛ يف شكٌّ لديَّ يكون أن يجب كينيون، جون غرِي آخَر رجل أيِّ إىل بالنسبة «حسنًا،
ليست فأنا جون، مع لكن اآلخرين؛ وخداِع األمور اختالق يف بشدة ماهٌر أنني أعتقد ال ألنني
يف يثُق رجًال تخدَع أن للشفقة املثري ملن إنه أقوله. يشء أي سيُصدق إنه مخاوف. أيُّ لديَّ
به.» القيام يف أتردَّد ال يجعلني مما للغاية صالحه يف سيكون هذا ولكن بشدة، اآلخرين

املنجم؟» إلدارة وُمالئم أمني شخٍص اختيار بشأِن إليه ستكتب «إذن،
حدوث من سأتأكَّد لكنني هذا، لفعل رضورة أيُّ هناك ستكون أنه أعتقد ال أنا «نعم.
ًفا متلهِّ سيكون إنه ينبغي. كما يشء كلَّ أن من يتأكد حتى يرحَل لن جون أن أتصور هذا.
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ولو حتى إليه، يطمح كان طاملا الذي الكبري للنجاِح املنجم تحقيق أجل من بالفعل بشدٍة
أرباحه.» يف نصيٌب له سيكون أنه الحارض، الوقت يف يعلم، يكن لم

أيَّ تسمع عندما لكن ثانيًة، هنا إىل آتي ال قد اآلن. أترَكِك أن يجب إذن، ا جدٍّ «رائع
أعرف.» جعلتَني إن للغاية سعيدًة سأكون كينيون، السيد من أخبار

ترغبني أنت طَلبِت. أن سبق كما باألمر، املتعلقة املستندات كل إليِك سأرسل «بالتأكيد؛
كذلك؟» أليس األصليَّة، األوراق رؤية يف دائًما

ثم الباب، من الخروج قبل قليًال لونجوورث اآلنسة تلكَّأَت كذلك.» أنني أعتقد «بىل،
منذ أبي مع شديدة بحدٍة تحدثَت عندما تتذكر «هل عينَيه: يف مبارشة تنظر وهي له قالت

أيام؟» بضعة
ذلك.» أتذكر «نعم. وجهه: تورَّد وقد ونتوورث، رد

مخطئًا كنَت أنك أعتقد هذا، جانب إىل عجوز. رجل وهو السن، صغري رجٌل «أنت
أخيه.» ابن بأفعاِل اإلطالق عىل له عالقة ال إنه تماًما.

فقط طويلة، مدَّة منذ إليه سأعتذر «كنُت أردف: ثم هذا.» أعرف «أوه، ونتوورث: قال
أنه أعتقد وال ثانيًة، مكتبه بدخول يل يُسَمح لن بأنني أخربني لقد تعلمني، كما حسنًا، …

بهذا.» يل السماح يجب
من يُمنَع فلن إليه، خطابًا كتبَت «إن األرض: إىل تنظر وهي الشابة، السيدة ردَّت

املكتب.» دخول
إليه.» وأعتذر الفور عىل رسالًة إليه سأكتب يُمنع؛ لن إنه «بالطبع، جورج: قال

الفور. عىل رحَلت ثم منك.» شديد لطٌف «هذا عليه: لتُسلِّم يدها تمدُّ وهي إديث، قالت
ل يتأمَّ وهو لنفسه قال ثم اعتذار. رسالَة وكتب مكتبه إىل ونتوورث جورج عاد
لكن تماًما؛ صحيٌح وهذا إليه، أعتذُر جعَلتْني «لقد للنساء. املفهومة غريَ الغريبة الطبيعة
ستشرتي كانت ما ثَم ومن األمر، عن شيئًا أبًدا ستعرف كانت ما أبيها، مع شجاري لوال
محظوٍظ شحاذ من لك يا كينيون؛ أجل من لفعله سًة متحمِّ كانت الذي األمر وهو املنجم،

يشء!» كل بعد جون، يا
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مكتب إىل كينيون جون ذهب الجديد، مالِكه إىل املنجم ِمْلكية تحويل عملية انتَهت عندما
قمة يف وهو الفندق، إىل ه توجَّ ثم ونتوورث. إىل قصرية تلغرافية رسالًة وأرسل التلغراف،
يرتك لم إن سيمرض أنه وشعر بشدة، عليه كثريَين كانا وتوتره اليوم قلَق إنَّ اإلنهاك.
موقع إىل يذهب أن وقرَّر أكثر. وهواءٌ أقلُّ بٌرش يوجد حيث الريف، إىل ويذهب أوتاوا مدينَة
ويُحافظ تكون، أن ينبغي كما األمور ترتيب سيُعيد كان هناك، ممكنة. بأقىصرسعٍة املنجم
إىل رسالة كتب فندقه، إىل وصل وعندما املالك. من تعليماٌت تصَله حتى العمل َسري عىل
وتناوَل املنجم، امتالَك إطارها يف استطاع التي الظروَف باختصاٍر فيها َرسد ونتوورث،
الخاصة السفر حقيبة يف أشياءه يحزُم بدأ أرسلها، أن وبعد أكثر. شخصيًة أخرى أموًرا
أتى هذا، فعل يف منهمًكا كان وبينما التايل. اليوم صباح يف مبكًرا للمغادرة استعداًدا به،

وقال: غرفته، إىل الفندق خادُم
رؤيتك.» يف يرغب سيد «هناك

الرسمية اإلجراءات أحد بشأن مقابلته أراد الذي برينت، فون كان أنه الفور عىل ظن
— لسانُه للحظٍة انعقد األمر، واقع يف — بشدٍة اندهش ولذا امللكية؛ انتقال بعمليِة املتعلقة
بعض املهلهلة الغرفة جوانَب بهدوء يتفحُص وأخذ لونجوورث، ويليام السيد دخل عندما

الناقدة. بنظارته اليشء
تحت يندرُج الفندق هذا أن أعتقد كذلك؟ أليس إقامتك، مكاُن هو هذا «آه، قال: ثم
أُقر لكنني يُحبونه، قد الناس بعض حسنًا، الرخيصة. الفنادق عليها يُطِلقون التي الفئة
سيئٌة اليوم يف دوالرات أربعة أو ثالثة تتكلَّف التي فنادقهم أن أرى كثريًا. يُعجبني ال بأنه
غريب، بلٍد يف غريبان أننا إىل ونظًرا لرؤيتي؛ بشدة متفاجئًا تبدو باملناسبة، الكايف. بالقدر
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سيُسعدك إنك راسل، فندق أمام أمس، ليلة قلت لقد جانبك. من أكربَ ترحيبًا ع أتوقَّ كنُت فقد
الليلة.» ذلك ِفعَل ستودُّ ربما بشدة؛ بي ب تُرحِّ أن كثريًا

معي؟» مشاجرًة لتفتعَل هنا إىل جئَت «هل كينيون: سأله
أرغب أن املفرتض من الذي ما النوع. هذا من يشء ال مشاجرة! ال! هللا، يرحمك «أوه،

بشأنه؟» جار الشِّ يف
هنا؟» إىل مجيئك بسبب وتخربني تتفضل هال «إذن،

غريُ ذلك مع لكنه تماًما، وطبيعيٌّ األمر، واقع يف للغاية معقول للغاية. معقول «طلٌب
ا مستعدٍّ يكون ال ثم غرفتك، إىل هنا أحٌد يأتَي أن املحتمل غري من اليشء. بعض رضوري
والدرامية البديعة الطريقة عىل ألهنئك األول، املقام يف أتيُت، لقد مجيئه. بسبب إلخبارك
أنك أعتقد األخرية. اللحظة يف بدا كما أو األخرية، اللحظة يف املنجم عىل بها حصلَت التي

الوقت؟» طواَل املال تمتلك كنَت
أفعل.» لم أنا «ال،

عليه؟» حصولك بمجرد برينت فون إىل ذهبَت أنت «إذن،
تعرف، أن أردَت إن ذلك، ومع سواي. أحٍد أيِّ شأُن هذا أن أعتقد ال أنا اآلن، «حسنًا،
فيها حصلُت التي اللحظة يف برينت فون السيد مكتب إىل ذهبت قد إنني القول فيُمكنني

املال.» عىل
اإلبراق؟» عرب إليك أُرِسل قد أنه أظن إذن، ا! «حقٍّ

تماًما.» صحيح «ظنُّك
«لقد َودودة: بطريقٍة جون إىل وينظر له، يسمح أن دون يجلس وهو الشاب، قال
القصة إليك واآلن، بك. الخاصة الصغرية املسألة هذه بشأن االنفعال بعَض بالفعل أبديت

«… باختصار بالكامل
يشء كلَّ أعرف باختصار. بالكامل، القصة معرفة يف أرغب ال أنا العزيز، «سيدي

معرفته.» يف أرغُب يشء كل أعرف … بشأنها
إليك باألمر. أُخربك دعني ذلك، مع لكن، بالتأكيد؛ تعرف أنت بالطبع، بالضبط؛ «آه،
بعض كْسَب بإمكاني أن ظننُت ِخداَعك. حاولت حسنًا، … حاولُت لقد بالكامل. القصَة
سيئة، ِمزاجية حالة يف أحٌد يكون أن يجب كان إن واآلن، فشل. ومسعاَي هذا، بفعل املال
منك!» مندهٌش أنا اإلطالق. عىل جيًدا دورك تُمثل ال أنت ذلك؟ تعي أال أنت. وليس أنا، فإنه
تريد يشء أيُّ هناك كان إن اإلطالق. عىل معك أتحدث أن أود ال أنا لونجوورث، «سيد

بمفردي.» ترتكني ثم يمكن، ما بأرسِع هذا تفعل أن فأودُّ عنه، تسألني أن
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عيب «أكربُ ركبته: حول يديه ويقبض األخرى، عىل ساًقا يضع وهو لونجوورث، قال
بالطبع تتذكَّر أنت واآلن، الدعابة. روح إىل املؤلم افتقارك هو فيك عيب أكرب … فيك وجدتُه
هذا بحلول أنني بالتأكيد، ظننت، لقد املنجم. إدارَة عليك عَرضُت عندما السابقة الليلة
مدى تُقدِّر أنك يبدو ال أنت واآلن، كه. مالَّ أحَد األقل، عىل أو، ماِلَكه، سأُصبح اليوم الوقت
يقولون كما ُمهَمل»، «كمٌّ … السباق خارج وأنا املنجم، مالُك اآلن أنت ها املوقف. َهْزلية

«… مهَمًال ا َكمٍّ يَُعد الذي الرجل أنا أمريكا. يف هنا
تَدعني أن منك أطلب أن فيجب قوله، تودُّ ما كلَّ هو هذا كان «إن بجدية: كينيون قال

غًدا.» املنجم إىل سأذهب أنا أشيائي. حزِم من أنتهي
أن يمكنني هل بشأني. تُباِل وال الفور عىل اذهب العزيز؛ صديقي يا «بالتأكيد،
نوع من عبقريًة تعرف، كما سفر، حقيبة يف جيًدا األشياء حزُم يتطلب نحو؟ بأيِّ أساعدك
وتعرض املنجم، امتلكَت عندما تَستِدر، لم ملاذا اآلتي: هو كان قوله أردُت ما لكن خاص.
حدثَت التي الواقعة تلك يف فكرُت كلما مني. بانتقاِمك ستحظى كنت حينها، إدارتَه؟ عيلَّ
للموقف.» الدرامية االحتماالت إدراك يف تماًما َفِشلَت أنك اعتقدُت برينت، فون مكتب يف

كينيون. صمَت
معرفَة تودُّ شك بال أنت هنا. إىل مجيئي سبب عن الوقت هذا كلَّ تتساءل أنت «واآلن،

أريد.» ما
باألمر.» اهتماٍم أدنى لديَّ ليس «أنا كينيون: قال

يكون أن أرى، كما األفضل، من حديثي. يف سأستمرُّ ذلك، رغم لكنني، فظاظة، «هذه
صغرية معلومة معرفَة أريد أنا واآلن، منك. يشء أي يعرف أن أراد إن معك، صادًقا املرءُ

املنجم.» بها اشرتيت التي النقود عىل حصلَت أين ِمن أعرف أن أريد منك.
البنك.» من عليها «حصلت

لك.» أرسلها َمن أعرف أن أريد لكنني نعم، «آه،
ونتوورث.» جورج يل «أرسلها

لونتوورث.» النقود أعطى َمن أعرف أن اآلن أريد لكنني «بالتأكيد؛
سؤاله.» خالل من إنجلرتا، إىل تعود عندما ذلك معرفة فرصُة لديك «ستكون

كذلك؟» أليس تُخربني، لن أنت «إذن،
إخباُرك.» يمكنني ال «أنا

تُخربني.» لن أنك بالطبع، بهذا، تقصد «أنت
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إخبارك. يُمكنني ال أنني أقصد أنا أقوله. ما تماًما لونجوورث، سيد دائًما، أقصد «أنا
تماًما.» نفيس أفهم ال أنا

ا؟» «حقٍّ
يقول أن يُمكنه شخص أيَّ أن تصديق يف الصعوبة بعَض لديك أن يبدو ا. حقٍّ «نعم،

الحقيقة.»
البسيطة.» اندهاشتي يل تغفر أن يجب شائعة. ليسرذيلًة الحقيقة قول إن الواقع، «يف
َمن معرفة تود هل «واآلن، قال: ثم السقف. يف ل بتأمُّ ونظر للحظة، أعىل إىل ركبته رفع

املال؟» هذا قدم
هذا.» ملعرفة فضول أيُّ لدي ليس «أنا

السماء من عليه هبطت شخًصا أن يل يبدو غريب. رجٌل أنت صحيح؟ هذا «هل
املال.» هذا مصدر ملعرفة الفضول بعُض لديه سيكون جنيه ألَف عرشون

هذا.» ملعرفة فضول أي لديَّ «ليس
صديقي هو كان لقد لونتوورث. املال أعطى الذي بالشخص سأُخربك ذلك، «رغم
مشاجرة بيننا وقَعت وميلفيل أنني بالطبع، نيويورك، يف أُخِربْك لم أنا ميلفيل. العزيز
أنه أتصور لم بالتأكيد. غاضٌب وهو الوطن إىل هو عاد وقد األمر، هذا حول بسيطة
أنني يعرف كان لقد اآلن. تماًما األمر يل اتضَح لكنني االنتقام؛ يف الطريقَة تلك سيستخدم
األسهم من منا كلٍّ نصيب حول بسيط خالٌف هناك وكان املنجم. رشاء حقِّ عىل حصلُت
وفكَّر رشوطي. إمالء يف الحقُّ لدي أنني الرشاء، حقِّ عقد عىل حصويل بعد وظننت، فيه،
أوضحُت لكنني له؛ ته بُرمَّ األمر لرشح برينت فون إىل سيذهب كان مختلفة. بطريقة هو
بحيث باسمي، قانونًا أُبِرم قد الرشاء حقِّ عقد أنَّ إىل نظًرا يُجدي؛ لن املسار هذا ِمثل أن له
إىل وعاد أبحَر ذلك، هو أدرك وعندما عقدك. مدِة انتهاء بمجرد املنجم رشاء يف حقي يبدأ
ماكرة خدعًة كانت لقد لألمور. الدرامي الختام ذلك يف دوِره رؤية يُمكنني واآلن، إنجلرتا.
مما بكثري أكثَر ومكًرا مهارًة يمتلك رجل إنه عليها. أُهنِّئه وأنا ميلفيل، جانب من ا جدٍّ

ظننت.»
أصدقائك، قْدِر من تُقلِّل دائًما يجعلك الشديد غرورك أن لونجوورث، سيد يل، «يبدو

األمر.» بهذا يتعلق فيما أعدائك، حتى أو
كبرية؛ بنسبة صحيٌح كالمك أن أعتقد كينيون؛ يا هذا، يف الصحة من يشءٌ «هناك
أيُّ لديك يوجد ال أنه أعتقد األمر. هذا يف معروًفا يل أسديت إن أفيدك قد أنني أعتقد
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فقد ثَم ومن املناسب، الوقت يف يصل لم املال أن مفاُدها قصرية وثيقة كتابِة عىل اعرتاض
اتفاٍق إىل ل وأتوصَّ ميلفيل إىل فسآخذها عها، تُوقِّ أن لك كان إن ثم، املنجم. عىل حصلت
اتفاق إىل يل لتوصُّ أكربُ فرصٌة هناك فستكون املنجم، امتلكُت أنني عَرف إن بالطبع، معه.

معه.»
الصدق.» عن أَحيُد جعيل يتضمن لونجوورث، سيد معي، اتفاق أيِّ عقُد يُمكن «ال

سيدي يا لكن، املحاولة. يستحقُّ األمر أن ظننت لكنني فيه؛ شككُت ما هذا حسنًا، «آه،
أيُّ لك يكون لن ر، أتصوَّ كما وحينها، النهاية، يف ميلفيل مع اتفاق إىل أتوصل قد العزيز،

باملنجم.» عالقة
كان ، تشكُّ كما وإن، فيه؛ نصيٌب ومليلفيل لك كان إن به عالقة أي يل يكون لن «أنا
آخر، وغٍد عىل وغٌد يتغلب عندما أنه أرى سيِّئ. وضٍع يف أنك أعتقد املنجم، ماِلَك هو ميلفيل

ُمهَمًال».» ا «كمٍّ قلَت، كما سيكون، اآلخَر الوغد فإن
قال: ثم للحظة، هذا يف بتدبُّر لونجوورث فكَّر

ما كلُّ هذا حسنًا، ذلك. من متأكٌد أنا الحقيقة، يف صحيح؛ تقوله ما أن أخىش «نعم،
إىل ا جدٍّ قريبًا سأبحر إنني حيث أوتاوا، يف ثانيًة أراك ولن وداًعا. واآلن، تعرفه. أن أردتُك

هناك؟» أصدقائك إىل إيصالها تودُّ رسائل أيُّ لديك هل إنجلرتا.
لك.» شكًرا «ال،

هذه انتهاء وبعد أشيائه. حزم من لينتهَي جون تُِرك وهكذا اللقاء!» إىل «حسنًا،
انتصاره، إن الشاب. لونجوورث له قاله فيما يُفكر وأخذ كينيون جلس الرضورية، العملية
االثنني ألنَّ املنجم امتلك قد منهما َمن يُهمه ال أنه شعر وقد األجل. قصريَ كان النهاية، يف
ونتوورث من طلب قد طلبًا فجأة تذكَّر الكريه، املوضوع هذا ل يتأمَّ كان وبينما وغدان.
رسالًة كتب لذا، ميلفيل؛ من معروف أيَّ يريد يكن لم إنه للمنجم. الجديد املالِك عىل عرضه
إىل عاد أرسلها، أن وبعد األوىل، الرسالة يف قدَّمه الذي الطلب تجاُهَل فيها يطلب أخرى،

أوتاوا. مدينة يف مرهق شخٍص أكثُر األرجح عىل وهو للنوم، وخَلد فندقه،

291





والثالثون التاسع الفصل

كبرية أهمية ذات غريَ تكون الرسائل عام، بوجٍه رسائل. من أغلبه يف الفصُل هذا ن يتكوَّ
تُصبح أن بعد القارئ، أن أمل عىل هنا مدَرجة لكنها ومستقِبليها، كاتبيها سوى أحٍد ألي

فيها. ورد بما االهتمام ببعض يشعر قد ومستِلميها، بمرسليها كافية درايٌة لديه
صباح يف وجد، كينيون، من للربقية ونتوورث جورج استقبال من تقريبًا أسبوعني بعد
سميكًة إحداهما كانت كنديٍّا. بريٍد طابَع تحمل كلتاهما رسالتنَي، مكتبه عىل األيام، أحد
الرسالَة برسعة فتح نفِسه. املرِسل من كانتا االثنتنَي لكنَّ فرفيعة، األخرى، أما بعضاليشء،
محتواها، من قليًال اندَهش وقد عليها. املطبوِع التاريخ إىل ينظر أن دون أوًال، الرفيعة

كالتايل: كان الذي

جورج عزيزي
األمر مالبساِت إن املنجم. اشرتى الذي الشخص هو ميلفيل أن لتوي سمعُت لقد
قدَّمتُه الذي الطلب تجاَهِل رجاءً لذا، الحقيقة؛ هي هذه أن يف أشكُّ تجعلُني ال
أشعر قصرية. مدَّة منذ إليك بها بعثُت التي الرسالة يف ن املتضمَّ بالعمل املتعلَق
من وغًدا منَعُت فقط أنني يبدو للمنجم. ميلفيل امتالك بسبب شديد بإحباٍط

آخر. وغٍد يد يف يقَع حتى رشائه
املخلص صديقك
كينيون جون
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وَضع قد يكون أن يُمكن الذي «ما أردَف: ثم املالك!» «ميلفيل نفِسه: يف ونتوورث قال
هذه قبَل أُرِسَلت التي تلك أنها الواضح ِمن هي الرسالة هذه جون؟ رأس يف الفكرَة هذه
فتح تأخري، ودون ثم، كان.» أيٍّا به تقدَّم الذي الطلب عىل ستحتوي لذا، ساعات؛ ببضع
أوًال. ُكِتبَت أنها الواضح من كان التي الثانية، بالرسالة الخاص الظرَف ونتوورث جورج
من املرسلة والرسالة املنجم. ِملكية بنقل املتعلِّقة املستندات من عدٍد عىل احتوت لقد

ييل: ما فيها ورد ثم املنجم. رشاء عملية تفاصيَل ذَكَرت نفِسه جون

أن املنجم مالك من وتطلب تتفضل هال جورج. يا معروًفا، يل تُسِدَي أن أودُّ
أنني وأعتقد اإلمكان، قدَر يزدهُر لجعله أتطلع بالطبع أنا إدارته؟ أتوىلَّ يجعلني
كثريًا أهتمُّ ال أنني تعرف أنت كان. أيٍّا راتبي، من أكثَر عىل الحصوُل يمكنني
املال أريد أنا ه. أستحقُّ أنني تعتقد راتب أكِرب عىل يل احصل لكن املال، بمسألة
جورج، يا القول، أَصُدَقك لكي تعلم. كما اإلطالق، عىل أنانيًة ليست ألغراض
الكثريُ يوجد ال حيث الغابة، يف هنا أعيش أن أريد والناس. املدن من سئمُت أنا
لندن إىل ذهبُت عندما الكبرية. املدن يف الحال أنه يبدو كما والغش، الخداع من
تماًما، مشاعري َلت تبدَّ لقد بيته. إىل عاد صبيٌّ وكأنني شعرت األخرية، املرة يف
املدينة برؤية قط سأهتم كنُت ما الشابَّات، وإحدى أنت وجوُدك لوال أنني، وأعتقد
الشابات»؟ «إحدى الكلمتني وكتابة الغموَض، دي تعمُّ فائدة ما ثانيًة. الكبرية
أنني أيًضا، تعرف، أنت لونجوورث. إديث اآلنسة أقصد؛ ما تعرف أنت بالطبع،
أعتقد الذي املال كسب يف نجحت إن غرامها. يف طويلة، مدَّة ومنذ اآلن، واقٌع
املزيد، كسِب يف األمل بعُض لديَّ يكون فقد املنجم، ببيع أكسبه أن يجب أنني
ا جدٍّ والكثري هذا لكن للزواج؛ بطلبها يل يسمح وضٍع يف النهاية يف أُصبح وبأن
أذهب أن أريد األخرية. اللندنية تَجاِربي ظلِّ يف اختفى قد األخرى اآلمال من
الطبيعة يف املفقودة وثقتي املفقودة، طبيعتي من بعًضا وأستعيَد الغابة إىل
هنا املكوُث يُمكنني بحيث املنجم، مالك مع االتفاُق بإمكانك كان إن البرشية.

عظيًما. معروًفا يل فستُسدي اثنتني، أو لسنة

وقف، ثم مرات. ثالَث أو مرتني الرسالة هذه من األخري الجزءَ ونتوورث جورج قرأ
يُفكر. وهو املكان يذرع وأخذ
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أردف: ثم فيه.» أحًدا أستشري أن يُمكنني شيئًا ليس هذا «إن متمتًما: نفسه يف قال ثم
هو سيكون املفيد الذات تقدير من القليل إن بشدة؛ متواضٌع أنه هي كينيون يف «املشكلة
سأفعل إلهي! «يا لنفسه: وقال مشيه. أثناء يف فجأًة توقف النهاية، ويف له.» املناسب اليشءَ

يكون.» ما وليكن األمر، هذا
رسالة. وكتب مكتبه عىل جلس ثم

الرسالة) بدأت (هكذا لونجوورث اآلنسة عزيزتي
باملنجم. الخاصة املستندات كل تريدين أنِك مرة آِخَر هنا كنِت عندما أخربتِني لقد
من ستعلمني كما كينيون، جون إن للغاية. مهم الصباَح هذا مستنٌد وصل لقد
أفضُل أنه أعتقد إنني للقول داعي ال املنجم. إدارة يف يرغب الرسالة، قراءة خالل
عىل يُرام ما عىل سيكون يشء كل وإن املنصب، لهذا العالم يف مناسٍب رجل
نظًرا لكن منها، جزء إرسال يف فكَّرُت رسالتَه. الرسالة بهذه سأُرفق لذا، يَديه.
سمحُت فقد باألمر، الخاصة املستندات كلِّ عىل الحصول يف برغبتك معرفتي إىل
أن يجب شخص أيُّ كان وإن وصَلتني، كما تماًما الرسالة تلك بإرسال لنفيس

الشخص. هذا هو فأنا األمر، هذا يف يُالم
وكيَلك. سأظل

ونتوورث جورج

للرتاجع. فرصة أيُّ أمامه يكون ال بحيث الفور، عىل الرسالة هذه وأرسل
لرؤيتي.» ستأتي شكٍّ بال وهي اليوم، هذا عَرص إليها «ستصل

يف لكن ذلك؛ بعد أيام لعدة تَره ولم تَُزره، لم إنها القوُل الرضوري من ليس ربما
كالتايل: نصها وكان منها. رسالًة وجد مكتبه، إىل ذهب عندما التايل، اليوم صباح

ونتوورث السيد عزيزي
يجب وال اليشء، بعض خطرية سابقًة تَُعد كينيون السيد رسالَة يل إرسالك إن
إىل آخر شخص أي من تتسلَّمها قد رسائل أيِّ بإرسال تُتبع أن ظرف أيِّ تحَت
الرسالة، أرسلَت عندما مدرًكا األرجح عىل كنَت وكما ذلك، مع كينيون. السيد
الواقعة. تلك يف آخر، شخص أيِّ عاتق عىل أو عاتقك، عىل لوم بأيِّ يُلقى فلن
أحيانًا يَُعد بالكامل، الرسائل، إرسال ألن املستقبَل؛ يف للغاية حذًرا كن ذلك، ومع
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الخاصة املستندات كلَّ دائًما أريد أنني تتذكر أن يجب باملخاطر. محفوًفا شيئًا
الرسالة. إلرسالك لك ا جدٍّ ممتنَّة أنا استثناء. دون جميعها أريدها وأنني باألمر،
كان كينيون السيد أن أظن كنُت بالطبع أنا املنجم، بإدارة يتعلق وفيما
املكوَث بالفعل ويريد بالخارج، البقاءَ يريد كان إن لندن. إىل العودة يف يرغب
تويلِّ يف يرغب أنه ملعرفة للغاية سعيٌد سميث السيد بأن تُخربه أن فأودُّ هناك،
كينيون السيد إن يقول أن سميث السيد جانب من عَمليٍّا يبدَو لن املنجم. مسئولية
تماًما يجهل سميث السيد الحظ، لسوء لكن، يريده، الذي الراتب د يُحدِّ أن عليه
تعرف أنت األمر؟ هذا أنت وتسوِّي تتفضل هال لذا، الحالة؛ هذه يف املالئم الراتب
يف مائتني إليه وأضف الرقم، هذا اكتب رجاء الوظيفة. هذه ملثل املعتاد الراتَب
السيد له وضَعه الذي الراتب هو املذكور املبلغ أن كينيون السيد وأخرب العام.

سميث.
السيد يعرف ال بحيث الرسائل، صياغة يف بشدٍة حذًرا تكون أن أرجو

سميث. السيد ُهوية عن يشء أيَّ كينيون

االحرتام خالص مع
لونجوورث إديث

اآلنسة كانت إذا ما يعرف لم رجل، أنه إىل ونظًرا الرسالة، هذه ونتوورث تسلَّم عندما
مديًرا ُعنيِّ بأنه فيها أخربه لجون، رسالًة برسعة كتب لكنه، ال. أم مرسورًة لونجوورث
أخربه لكنه الراتب، وذكر املنصب. هذا ِلَشغِله للغاية مرسوٌر سميث السيد وأن للمنجم،
بحيث خدماته عىل للحصول بشدة ٌف متلهِّ سميث السيد أن شكَّ فال كافيًا، يكن لم إن بأنه

املبلغ. زيادة يُمكن
بشدة. سعيًدا كان الرسالة، جون تسلَّم عندما

أُرِسَلت التي الرسائل جون ى تلقَّ رسالتَيه، ونتوورث فيه يقرأ كان الذي الوقت يف
املالك؛ يُصِبح لم النهاية يف ميلفيل أن عَرف عندما باالرتياح شعر املنجم. اشُرتي عندما
الشاقِّ العمل يف حياته من ثالثة أو عامني قضاءَ ينوي وهو وإرصار، بعزٍم العمل إىل وذهب
شيئًا يفعل لم رسائل، أيَّ يستقبل أن قبل أسبوعني، أول يف املنجم. موارد تطوير أجل من
التي األشياء من العديد وَجد لقد هناك. العمُل بها يسري التي الطريقة عىل التعرُِّف سوى
بتَهاُون يعملون ال العمَّ وكان تعطُِّلها، إىل أدى نحٍو عىل اآلالت لت ُشغِّ لقد تطويرها. يجب
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عىل بشدٍة قلًقا املنجم مديُر كان إلرشاف. خاضعني يكونون ال عندما العمال يفعل كما
من أخرى تعليماٌت تصله حتى لكنه، تغريَت، قد املنجم ملكية بأن جون وأخربه منصبه.
بعزٍم العمل ِزماَم جون توىل الرسائل، وصَلته وعندما سيحدث. ما تحديد يمكنه ال إنجلرتا،
القديم املدير ببقاء سمح وقد العمل. طريقة يف واضح ٌن تحسُّ حدث ما ورسعان وإرصار،
عهد يف سائًدا كان الذي التساهل أن وجد ما رسعان الشخص هذا لكن مساعد؛ كمديٍر

األبد. إىل ذَهب قد النمساوية املناجم رشكة
املتحدة، والواليات كندا إىل طويلتني رحلتني أو رحلٍة يف يسافر أن كينيون عىل كان
بالقرب الحَطب قرية يف بالكامل قىضوقته عام، بوجٍه لكنه، املنجم؛ منتجات لبيِع للرتتيب

النهر. من
ونتوورث. إىل للغاية مبهجة رسالة كتابة استطاع عام، مرور وبعد

فيه. طَلبْناها التي جنيه ألف املائتي يستحقُّ كان النهاية، يف املنجم، ترى، «كما قال:
تكلََّفه الذي املبلغ كلَّ سريدُّ وهذا املبلغ. هذا من باملائة عَرشًة األول، العام يف حتى ، أدرَّ لقد
السيد إىل يذهب العائد هذا كلَّ ندَع أن األمانة من أنه جورج، يا وأعتقد، بأكمله، املنجم رشاءُ
الذي املبلغ يستعيُد سيجعله هذا عصيب. وقٍت يف املال قدَّم َمن هو ألنه العام؛ هذا سميث
املنجم، تشغيل تكاليَف غطَّى املستخَرج امليكا إن يَُمس. لم العاِمَل املال رأس ألن دفعه؛
العاَم، هذا الخاصبنا الثلث نصيب عن سنتخىلَّ تريد، كنَت إن لذا، صاٍف. ربٌح الباقي وكل

املوازنة.» سأُرفق الضمري. مرتاحو ونحن املقبل العاَم الكبري ربحنا أخذُ يُمكننا ثم
عَرض قد إنه قال الذي ونتوورث، من املناسب الوقت يف ردٌّ الرسالة تلك عىل جاء
به، قام الذي املربح باالستثمار بشدٍة ُرسَّ الرجل أن بدا لكن سميث؛ السيد عىل جون طلب
بشدٍة تأثَّر أنه وبدا املتساوي. بالتقسيم ِسوى لألرباح آخَر تقسيٍم بأيِّ يقبَل لن أنه لدرجِة
السيد وجانِب جانبه من املقرتَح الرفض لكن لتقديمه، واحرتمه جون، قدَّمه الذي بالعرض
جون أرسل فقد كذلك، كان الوضع إن وحيث َقبوله. يمكن ال يشءٌ الرِّبح لتقسيم ونتوورث
إحدى ، شكٍّ بال الرسالة، لهذه إرساله لحظُة وكانت ألبيه. للغاية كبري بمبلٍغ وشيًكا رسالًة
التي العجيبة الرسائل مجموعة آِخَر هي الرسالة تلك وكانت حياته، يف اللحظات أسعِد

الفصل. هذا يف ظهَرت
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أرباح ثلث ِمن أكثَر أخذ تماًما رَفض سميث السيد إن يقول كينيون إىل ونتوورث كتب
الذي اإلغراء مدى قطُّ يعرف لم ونتوورث لكن ُرِفض، قد العرض هذا أن صحيٌح املنجم.
ألف الثالثني ردَّ هو األكرب ها همُّ كان لقد كينيون. قدَّمه عندما املنجم صاحبُة به شَعَرت
من نصيبُها كان الثاني، العام نهاية ويف يمكن. ما بأرسِع ذلك ِفعَل وأرادت ألبيها، جنيه
أوتاوا إىل أُرِسَلت التي جنيه آالف الخمسة عىل العائد ضمنها ومن املنجم، من األرباح
جنيه. آالف خمسِة بنحِو جنيه ألف الثالثني من أقلَّ يزال ال عامًال، ماٍل رأَس باعتبارها
يتحدَّث لم ألبيها. جنيه ألف الثالثني دفَع فيه ستستطيع الذي الوقت إىل بشدٍة تطلَعت لقد
به، فَعَلته عما سيسألها أنه توقَعت لقد املبلغ. عن ابنته مع قطُّ العجوز لونجوورث السيد
اتبَعتها التي الطريقة بسبب كثريًا يُؤنبها ضمريها كان لقد املوضوع. قط يذكر لم ولكنه
ذلك منذ لها معاملته طريقة من غريَّ قد أباها أن ورأت الكبري. املبلغ هذا عىل للحصول
شكَّ وال ُمجَرب، شبُه وهو نقول، أن يمكن كما إياه، أعطاها قد لكنه املال، أعطاها لقد اليوم.
أجِل من لونجوورث إديث ت ضحَّ لقد كَرِمه. رغم ماله، دفِع عىل يُكَره أن يُعجبه لم أنه
ثقَة فقَدت بأن أجله من ت ضحَّ لقد أوتاوا. يف أوَدَعته الذي النقديِّ املبلغ من بأكثَر املنجم
سنوات، عدة منذ مرة وألول مرشوعاته، من أيٍّ يف نصيحتها يطلُب قط يَُعد لم اآلن إنه أبيها.
أكثَر متلهفًة الفتاَة جعل هذا كلُّ ملصاحبته. يدُعَوها أن دون طويلة بحرية رحلٍة يف ذهب
العرض الثاني العام نهاية يف ونتوورث قدَّم وإن َدينها، لردِّ املال عىل للحصول فأكثر
اآلنسة تقل ولم يُقدَّم، لم العرض لكن فستقبلُه. األول، العام نهاية يف قدَّمه الذي نفسه

البنك. يف ووضَعته األرباح من نصيبها وأخذَت شيئًا، لونجوورث
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يحدث حتى جيدة؛ فكرًة يَُعد واحدة سلٍة يف يمتلكه الذي البيض كلَّ املرء وضع إن
الصغري، الطفل يُشري وكما نفَسه، املكاَن مرتنَي أبًدا يرضب ال الربق إن ويُقال للسلَّة! يشءٌ
أماكن، ثالثَة رضَب فالربق لونجوورث، السيد عمل يف أما ذلك». فعل إىل أبًدا يحتاج ال «إنه
أثَّر مما العالم من جزءٍ يف جديد قانوٌن ُمرِّر لقد كبرية. سلًة أصاب رضباته من كلٍّ ويف
ثورٌة، حدثَت نفِسه، الوقِت يف العالم، من آخَر جزء ويف هناك. الكبرية مصالحه عىل بشدٍة
حدثَت العالم، من ثالث جزءٍ ويف الحايل. الوقت يف البلد هذا يف العمل مجاالت كلُّ وتوقَفت
بشدة. فيه الوضُع وتأزَّم املالية، الكوارث تلك بكل لندن يف املال سوُق وتأثَّر ِتجارية، أزمٌة
هذه املؤسفة األحداث مجموعُة وأثَرت الرشاء. يف أحٌد يرغب ولم البيع، الجميُع أراد
كانت استثماراته كلَّ أن يعتقد يكن لم أنه األمر يكن لم العجوز. لونجوورث السيد يف بشدٍة
نقدية سيولة إىل فورية حاجٌة هناك كانت لكن العاصفة، تجاُوَز فقط استطاع لو آِمنة،
عالماِت ترى ابنتُه كانت يوم، بعد ويوًما عليها. الحصوُل املستحيل شبه من كان أنه بدا
تُدرك وكانت هذا، يف السبب هو القلق أن تعرف وكانت واضح. نحٍو عىل عليه تظهر الشيب
بشدٍة. أباها أربَكت أنها بد ال العالم من مختلفة أجزاءٍ يف تحدث كانت التي األحداث أن
هذا يف بها قامت التي الوحيدة املحاولة ولكن العمل، مسائل بشأِن معه الحديث إىل وتاَقت
تتعرض أن يُمكن التي النساء نوعية من تكن ولم جانبه، من عنيف بصدٍّ ُقوِبَلت الشأن
العمل أزمات أن كيف بحزٍن تُراقب وأخذت صامتة، بقيت لذا، النوع. هذا من آخَر لصدٍّ

أبيها. صحة يف بشدٍة تُؤثِّر كانت
أزمة.» يف العجوز الرجل أن «يبدو الشاب: لونجوورث قال

تذكَّر … العجوز» «الرجل ب أبي إىل تُشري أن أبًدا أريدك ال «أنا بغضب: الفتاة قالت
هذا!»

وقال: كتفيه، الشابُّ لونجوورث هز
يكن لم إن ذلك. من أكثَر بالشاب أصُفه جعيل عىل تُِرصي أن يُمكنك أنه أعتقد ال «أنا

سواه.» يكون أن عساه َمن أعرف أن فأودُّ عجوًزا، رجًال هو
مسامعي عىل الوصف هذا مثل تُردِّد أال «يجب أردَفت: ثم هذا.» يُهم «ال إديث: قالت

أزمة؟» يف إنه بقولك تقصد ماذا ثانيًة.
اإلطالق. عىل أرساره عىل يُطِلُعني ال إنه أعماله. عن الكثري أعرف ال أنا «حسنًا، رد:
أنه األكرب واالحتمال مأزق، يف وقوعه احتماالُت زادت السن، يف كرب كلما إنه الحقيقة، يف
الحال هو هذا بالفعل. هذا فعل قد يكن لم إن قريب، ا عمَّ للغاية سيئٍة بمضاربة سيقوم
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ال الكالم هذا إن الصفة. هذه استخدامي عىل عذًرا وأستميُحِك الُعُجز، الرجال إىل بالنسبة
ناجحني كانوا َمن خاصة الُعُجز، الرجال كلِّ عىل بل املقام، هذا يف فقط أبيك عىل ينطبق

أحد.» من نصيحة أيِّ َقبوَل يرفضون أنهم يبدو منهم.
السيتي حي يف أبيها مكتب إىل الذَّهاب منها تطلب برقيًة، إديث ت تلقَّ األيام، أحد يف
سقط قد أباها أن متأكدًة وكانت الرسالة، قرأت عندما شديد ذعٌر أصابها تأخري. دون
حدوَث تخىش كانت لقد بالفعل. مات ربما أو يحترض؛ كان وربما مكتبه، يف األرض عىل
هو يكن ولم له، يتعرَّض كان الذي الشديد الضغط بسبب طويلة، فرتة منذ األمر هذا مثل
يف ِمهم تقدُّ بدعوى بأنفسهم االهتمام برضورة يُنَصحوا أن يُمكن الذين الرجال نوعية من
كان لذا، دائًما؛ كان كما ناجًحا أعماٍل رجَل يَُعد لم بأنه إيعاٍز أيَّ يرفض كان لقد السن.
ألن الشجاعُة أحٍد أيِّ لدى كان إن هذا العقل، صوت إىل يستمع جعلُه بشدٍة الصعب من

إليه. بالنسبة الصوَت هذا يُمثِّل
دون لندن مرتو الستقالل وذهبت أجرة، عربة يف تأخرٍي أيِّ ودون برسعٍة إديث قفَزت
مكتب إىل برسعة أخرى أجرة عربُة أقلَّتها هاوس، مانشن محطة ومن عربتها. انتظاِر

أبيها.
وهم املوظفني لرؤية الرشكة، مقر عرب تمرُّ كانت بينما شديد، بارتياح شعرت لقد
يذرع وجَدته أبيها، مكتب دخولها ولدى محدَّد. يشءٌ حَدث قد يكن لم لو كما يعملون؛
شئونه. يف يبدو ما عىل منشغًال مكتبه، عىل جالًسا عمها ابُن كان بينما وذهابًا، جيئًة املكان

بشدة. غاضبًا يبدو ما عىل أبوها وكان
منذ إياه أعطيتُِك الذي املبلُغ ذلك أين «إديث، فيها: دخلت التي اللحظة يف صاح

عامني؟»
استُثمَر.» «لقد قليًال: وجهها شحب وقد ردَّت،

وساخرة. جافة ضحكًة أبوها ضحك
حسبما بنسمنه، استعادُة يُمكن ال بنحٍو استُخِدَم لقد ظننت؛ كما «تماًما ساخًرا: قال

املبلغ.» هذا عىل أحصل أن بد ال استُثِمر؟ فيَم أعتقد.
أبي؟» يا إليه، بحاجٍة أنت «متى

كبرية.» ملشكلة فسأتعرَّض املبلغ، هذا عىل أحصل لم إن اللحظة؛ تلك يف اآلن، «أريده
أبوابه؟» البنك يُغلق أن قبل اليوم، وقت أيُّ معناه هذا أن أعتقد اللحظة. «تلك

301



امرأة ل تَدخُّ

قال: ثم للحظٍة، إليها أبوها نظر
يعنيه.» ما هذا «نعم،

الوقت.» هذا حلول قبل املبلغ عىل لَك الحصول «سأحاول
باستثمار قمِت إن عنه. تتحدَّثني ما تعرفني ال أنت العزيزة، «ابنتي بمرارة: قال
يُمكنك فال دَفعِته، الذي األصيلِّ املبلغ أضعاف ثالثَة استثماُرك أدرَّ إن وحتى املبلغ، هذا
تُدركني أال بلندن؟ املال سوق عليه الذي الوضَع تعرفني أال منه. واحد بنس عىل الحصوُل
استثماِرك يف تُضيعيه ولم منه، جزءٌ معك يزال ال ربما أنِك ظننُت املال؟ نُدرة مقداَر
لم لكنِك به، ستُخربينني إنك يل قلِت لقد ماهيته. عن قطُّ أسألك لم أنا كان. أيٍّا األحمق،
بإمكانك كان إن كذلك. أعتربه أزال ال وأنا مفقوًدا. املبلغ هذا اعتربت لقد قط. هذا تفعيل
يف ِضعُفه، أو كلُّه، املبلغ سيفعل كان مما أكثر اآلن سيُساعدني فهذا منه، ى تبقَّ ما إعطائي

استُثِمر؟» فيَم باملبلغ؟ فَعلِته الذي ما لِك. إياه إعطائي وقت
منجم.» يف استثمرتُه «لقد

هو املنجُم يَُعد فيها، املال إضاعُة يمكن التي العالم يف األشياء كل بني من «منجم.
منجم من ماٍل كْسَب عني تتوقَّ كيف أحمق! أو امرأة أي من تماًما املتوقع هو هذا إن األسوأ.
َمن منجُم منجم؟ يف املال تستثمرين جعَلِك عليك، باهلل الذي، ما للسوق؟ الراهن الوضع يف

اشرتيتِه؟» الذي هذا
أعرفه كنُت ما بكلِّ أخربك أن أريد كنت لكنني أبي، يا ماِلَكه، كان َمن أعرف ال «أنا
عنه.» فسأخربك اشرتيتُه، الذي املنجم عن اآلن سألتني وإن فيه سألتني الذي الوقت يف

اشرتيتِه؟» الذي املنجم ما سأفعل. «بالتأكيد،
رشائه.» حقُّ لديه كينيون جون كان الذي املنجم اشرتيُت «لقد

مجنون. رجٍل مثَل فيها وحدَّق عمها ابُن وقف الكلمات، تلك فيها قيلت التي اللحظة يف
يُدعى شخًصا إن قال لقد عيلَّ. كذب ونتوورث إذن أنت؟ … املنجم ذلك اشرتيِت «لقد

املال.» أعطاه قد سميث السيد
ويليام.» يا سميث، السيد «أنا

املنجم!» هذا من وحَرمني خدَعني الذي الشخص أنت سميث! السيد «أنِت
أبي إىل أتحدث أنا أفضل. هذا كان الخداع، عن الحديُث قلَّ كلما العزيز، عمي «ابن

معه؟» حديثي ينتهَي حتى الغرفة بمغادرة تتفضل هال مقاطعة. أيَّ أريد وال اآلن،
وأنت بمصادقتي، تتظاهرين كنِت وقد كذلك؟! أليس امليكا، منجم اشرتيِت لقد «إذن

«… لخداع ُوسِعك يف ما كل تفعلني كنت أنك الوقت َطوال تعرفني

302



األربعون الفصل

أن ألحٍد كان إن هذا. عن كفَّ ويليام، مهًال! «مهًال، قائًال: العجوز الرجل قاطَعه
كما الغرفة، واترك عزيزي، يا اهَدأ، أنت. وليس أنا، فسيكون إديث، مع بِحدَّة يتحدث
الغرفة: الشابُّ لونجوورث غادر أن بعد بكثري، َ أهدأ بنربٍة أردف، ثم هي.» منك طلبَت
مائة يستحقُّ املنجم إن القول من جدوى ال سائل؟ مال أيُّ لديِك هل ابنتي، يا «واآلن،
اجليس ابنتي، «إديث، أضاف: ثم سائل.» ماٌل لديك يكن لم إن اآلن، مليونًا أو جنيه ألف
ال استشارتك عن توقفُت أن منذ األمور أن يل يبدو بالكامل. الوضَع لك وسأرشح للحظٍة،
جنيًها لكنَّ اآلن؛ به تُخاطري أال األفضل فمن املال، لديِك لو حتى ربما، يُرام. ما عىل تسري
عندما اآلن، من أشهر ستَّة ربما أو اليوم، من عاٍم بعد ُجنيهان يفعَله لن ما سيفعل واحًدا

األزمة.» هذه تنتهي
قالت: ثم بالضبط. الوضع كان كيف منه وعَرَفت أبيها بجوار إديث جلَست
كذلك؟» أليس جنيه، ألف عَرشَ خمسة نحُو هو بالفعل إليه تحتاج ما «كلُّ

األزمة. تجاوِز يف سيُساعدني املبلغ هذا أن من متأكد أنا بالغرض؛ سيَفي هذا «بىل،
صغريتي؟» يا يل، توفريه يمكنك هل

نصَف أو دقيقة عرشين هنا انتظرني كلَّه. املبلَغ لك أوفر أن سأحاول واملزيد. «نعم،
الساعة.»

مرَّ لقد مكتبه. تدخل لونجوورث إديث رأى عندما بشدٍة ونتوورث جورج اندهش
الفتاة. عىل ليُسلم ترحيب بكلِّ يَده ومد هنا، إىل مرة آِخَر مجيئها منذ أشهر عدُة

امليكا؟» منجم أدرَّه الذي املال من أيٌّ معك هل ونتوورث، «سيد الفور: عىل قالت
أصبَحت مبلغ، آخِر عىل حصلُت أن منذ لكن، األول، العام أرباَح استثمرُت لقد «نعم.

البنك.» يف موجوًدا يزال ال أنه لدرجة السيتي حي يف للغاية مستقرة غريَ األمور
منها؟» جنيه آالف خمسَة تُقرضني أن يمكن هل … ستُقرضني «هل

ذلك.» لفعل الفرصة يل أُتيَحت ألْن ا جدٍّ سعيٌد وأنا وسأفعل؛ يُمكنني، «بالطبع،
اكتبها، كضمان، تُريدها أوراق وأي الفور، عىل باملبلغ شيًكا يل اكتب فضلك من «إذن،

حقك.» لك وسأضمن
آنسة يا «اسمعيني، فيها: يُحدق أخذ وقد وركيه عىل يَديه واضًعا الشاب، رد
بخمسة شيٍك كتابة عىل قدرتي يف السبب أن تعرفني أال إهانتي؟ تقصدين هل لونجوورث،
دون ماَلك وكينيون أنا أعطيتِني أنِك إىل بالكامل يرجع الدفع، مقبوَل ويكون جنيه، آالف

لونجوورث.» آنسة يا الكالم، هذا اسَحبي ضمانًا؟ أريد أنني تعتقدين هل ضمان؟
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ألنني الشيك؛ يل اكتب فضلك من أمري. من عَجلة يف لكني سأفعل، … «سأفعل قالت:
أبوابه.» البنُك يُغلق أن قبل املبلغ أرصف أن يجب

لها. وأعطاه الفور عىل الشيك وكتب
سأُصلح لكنني اليشء، بعض فظَّة وأنني اليوم، ا جدٍّ مهذبًة لست أنني «أخىش قالت:

آخر.» وقٍت يف هذا
حسابها يف الشيَك أودعت ثم البنك، إىل عربتَها ركبَت الشاب، ودََّعت أن بعد وهكذا،

أبيها. إىل وحَمَلته جنيٍه ألف الثالثني مبلغ عىل لتحصل أموالها ورصفت
جزءًا األقل، عىل أو، املنجم، أملُك أزال ال وأنا جنيه، ألف الثالثون هي «ها قالت: ثم
ثُلثَه ألن ثُلثَاه؛ ة، الدقَّ وجه عىل أو، إياه، أعطيتَني الذي الشيك مصدره املال هذا كل منه.
بحيث الكايف بالقدر جيدًة أعماٍل سيدَة كنُت إن أنني أبي، يا يل، يبدو واآلن، قط. يَُمس لم
بحيث يكفي بما جيدٌة أعمال سيدُة فأنا عامني، غضون يف عف الضِّ من أكثَر إىل أموايل أَزيد
من بعًضا عنك أحمل أن أريد العزيز، والدي أرسار. كاتِم إىل يحتاج حينما أبي يَستشريني

كاهلك.» عىل التي األعباء
هامًسا: لها وقال وسطها حول ذراعه وَضع عندما أبيها عينَي يف الدموُع ترقَرَقت

عنك أُخِفَي لن أنا يُشبهك. أحد ال … عزيزتي يا بأكملها، لندن يف لك مثيٌل يوجد «ال
الشجاعة.» فتاتي يا أرسار، أيَّ
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من ازدهاًرا أكثَر حتى الثاني العام كان لقد لنفسه. قال كما كينيون، حليَف الحظُّ كان لقد
إقباٌل هناك كان لقد الثاني. العام يف الحال هو كما ناجًحا الثالث العاُم وكان األول، العام
األوغاد معرفة يف املتمثِّلة الكبرية امَليْزَة امتالِكه جانب إىل هذا به، الخاصِّ املعِدن عىل منتِظٌم
التي الجديدة االحتيال عمليات بعُض علََّمته وقد تجنُّبُهم. أمكنَه بحيث املجال يف املوجودين
وقد والثالث. الثاني العامني يف منها استفاد دروًسا األول بالعام تَجِربته خالل يف صادَفها

وسطهم. يف يعيش نفسه وجَد الذين الِغالظ الناَس وأحبَّ الربِّية، يف منزله أحبَّ
الكبرية، املدينة إىل حننٌي والحنِي الحنِي بني يتملَُّكه كان للندن، بُغضه من بالرغم
شهر بعَد شهًرا ونتوورث كان وقد الثالث. العام نهاية يف إليها برحلٍة بالقيام نفسه ومنَّى

ذلك. فعل عن يعوقه يشءٌ دائًما يحدث كان لكن لزيارته، بالذَّهاب د يُهدِّ
الصيف، يف يحبه مما أكثَر الشتاء يف يعيشفيه الذي املكاَن يُحب جون كان عام، بوجٍه
ذلك، عىل عالوًة عليها؛ االعتياُد ويُمكن منتظمًة الربودُة كانت لقد الشديدة. الربودة رغم
والبعوض األسود الذباب هجماِت قطُّ جون يعتَْد لم الصيف، يف ومنِعشة. ية صحِّ كانت لقد
الذباب مع األوىل مواجهتُه ترَكت لقد املنطقة. تسكن التي الحرشية اآلفات من وغريهما

الربِّية. يف يعيُش أنه سعيًدا جعَلته حالٍة يف وجَهه األسود
اشرتى لقد الرفاهية. وسائل إحدى عىل لنفسه جون حصل الثاني، الشتاء بداية يف
الذي النهر، جليد عىل بشدة ومعتادًة ا جدٍّ رسيعًة وكانت جميلة، فرنسية َكندية قَزمًة ُمهرًة
البارد. الفصل يف املنجم من برينتباين إىل للوصول يستخدمه الذي الرسيع الطريق مثََّل
بني املتعدِّدة جوالته يف ل تنقَّ هذه، النقل وبوسيلة ُمريحة، صغرية زالجًة املهرة إىل وأضاف
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من املصنوعة األردية يف مريح نحٍو عىل ملتحٌف وهو ورسعة، راحٍة يف وبرينتباين املنجم
الجاموس. جلد

عىل عليه نفَسه يُقحم آخُر موضوٌع هناك كان فقد كثريًا، عقله عىل تُِلحُّ لندن كانت إن
كان إن أنه رأى لقد بهذا. عالقٌة له كان املتزاِيَد حاله ازدهار إن تَْكراًرا. أكثَر حتى نحٍو
بعَض أعَطته الحقيقة وتلك طويلة، ملدَّة فقريًا يظلَّ لن فإنه املنجم، أرباح ثلُث له سيكون
لم تتذكَّره. تزال ال كانت إذا عما نفِسه يف وتساءل قبل. من يفتِقُدها كان التي الشجاعة
نحٍو عىل تُركز رسائله كانت إذ إليه؛ يكتُب كان عندما القليل أقلَّ إال عنها ونتوورث يَُقل
عندما به أدىل الذي االعرتاف رغم وكينيون، بروسرت، جيني عىل الشديد اإلطراء عىل كبري
إديث. بشأن يشء أيِّ عن صديقه ليسأل يكتب أن يكره كان فيها، أمَل ال مسألته أن بدا

القزمة ُمهرته كينيون ربط الربودة، شديِد شتوي يوٍم صباح ويف األيام، أحد يف
الطريق من األصعب الجزءِ تجاوز وبعد برينتباين. إىل األسبوعية رحلته أجل من بالزالجة
بيضاويَّتان تان ضفَّ هناك كانت وقد الثلج، عىل عمَلها املهرة وبدءِ والنهر، املنجم بني فيما
صار الذي املوضوع يف للتفكري الِعناَن جون أطلق الناعم، الطريق جانبَي عىل الثلج من
التي زالجته ويركب بأرديته، ملتحًفا كان الذي جون، أفكار وجَدت بكثرة. باله يَشغل اآلن
تُجلجل كانت التي لألجراس الرخيمة الجلجلة يف مبهجة صحبًة الثلج، عرب تنساب كانت
إىل املنجم من الجليدي الطريق عىل أحًدا يُصاِدْف لم عام، بوجٍه إنه، مهرته. عنق حوَل
واملناجِم منجِمه إىل املؤن تحمل التي الزالجات من موكٌب به يمرُّ كان وأحيانًا، القرية.
الطريق جانب عىل مكاٍن عن يبحث أن عليه كان املوكب، ذلك يرى كان وعندما تليه، التي
ِكال عىل الثلج كان باملرور. للموكب يسمح حتى وزالجته القزمة مهرته إيقاُف يمكنه حيث
يان يُسوَّ كانا الركنني هذَين أن لدرجة ا جدٍّ كبريًا الزالجات فيه تتسبَّب الذي الحفر جانبي
الطريق نصَف تجاوز قد كان بعض. بجانب بعضها باملرور للزالجات للسماح آلَخر؛ آٍن من
وكانا الفندق لصاحب ينتميان أنهما الفور عىل أدرك ِحصاننَي أمامه رأى عندما القرية، إىل
ورأى الزالجة. وصول وانتظر الطريق، من األول الجانب يف توقَّف الزالجات. إحدى يقودان
وعندما العربة. شاغيل إىل وتحدَّث استداَر رآه، أن بمجرد السائق، ألن له؛ زائرين بها أنَّ
األشخاص أكثُر أنه رغم لكنه، إياه، محييًا لكينيون وأومأ الرجل وقف العربة، اقرتبت
عندما الكالم عن عاجًزا وجعَلته الدهشة تملََّكته لقد التحية. له يردَّ لم املكان، يف تهذيبًا
لم أنفها إن حتى باألغطية بشدٍة ملتحفة امرأة هناك كانت لقد الزالجة. يف كان َمن رأى
بشدة. يعرفه كينيون جون كان األخرى للراكبة املبتسم الورديَّ الوجه لكن الربد، يف يظهر
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الصباح، هذا رؤيتي ع تتوقَّ لم أنت كينيون، سيد يا «حسنًا، ضاحك: صوٌت صاح
كذلك؟» أليس

كان فقد الكالم؛ عن هنا وتوقَف «… ذلك ومع أفعل، لم أنني «أعرتف جون: رد
نفسه. ِجماح كبَح لكنه فيِك.» أُفكر كنُت فقد ذلك، «ومع سيقول:

لجون الخفية األفكار قراءة مهارُة لديها كانت التي لونجوورث، اآلنسة تكن لم ربما
الُجملة. نهاية معرفة إىل تحتاج كينيون،
القرية؟» إىل ستذهب «هل سألته:

اآلن.» إليها أذهب لن ولكنني إليها. طريقي يف كنُت «لقد
طريقنا يف إننا ترى، كما معنا. وتأتَي تستديَر كي لتوي سأدعوك كنُت لقد جيد. «هذا
أن قبل املدير موافقة عىل الحصوُل علينا سيكون أننا وأعتقد املنجم، عىل نظرٍة إللقاء

هذا.» فعُل يُمِكنَنا
رجعت لكنها جون، إىل ونظَرت أرديتها من للحظٍة لونجوورث اآلنسة ُمراِفقُة ظهرت
وقد مرافقتها، مثل للغاية السن صغريَة تكن لم ترتعش. وهي ثانيًة أغطيتها إىل الفور عىل

حياتها. يف صاَدَفته قد طقٍس أفظَع هذا اعتربت
أكثر زالجتي أن أعتقد أنني إال للغاية، مريحٌة زالجتك أن رغم «حسنًا، جون: قال
إن حينها، زالجتي؟ وتركبني زالجتِك من تنزلني هال لشخصني؛ مكانًا بها إنَّ منها. راحة

بزالجتي.» وسنتبعهما أستدير أن يُمكنني السائق، تحرَك
الجاموس، جلد من املصنوع الرداء من نفسها تُحرِّر وهي الشابة، السيدة قالت
لتضع هذا، تفعل أن قبل للحظٍة توقَفت لكنها كينيون، زالجة إىل زالجتها من ة بخفَّ وتنزل
وعندما بجواره، جون أركبَها ذلك.» ِفعل ني «سيرسُّ مرافقتها: عىل بها الخاصة أغطيتها
ثانيًة. للطريق إياها محرًكا القزمَة مهرته ببطء هو أدار التحرك، يف األخرى الزالجُة بدأت
علينا يتقدَّمون سنجعلهما أننا أعتقد لكنني للغاية، رسيعة قزمة مهرة «لديَّ قال:

أمامها.» يشء أيِّ رؤية يزعجها هذه الصغرية مهرتي إن قليًال.
هو هل املنجم. إىل يصال أن قبل بهما واللَّحاق الرسعة زيادة يُمكننا «ثم إديث: ردت

هنا؟» عن بعيٌد
ونحن هناك إىل للوصول طويًال وقتًا نستغرَق لن األقل، عىل ا؛ جدٍّ بعيًدا ليس «ال؛

جيدة.» مهرة معنا
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إىل يأتَي أن أبي عىل كان ترى، كما بشدة؛ التجِربة بهذه استمتعُت «لقد قالت:
أن يف فكَّرت هنا، إىل وصلُت وعندما كاملعتاد، معه، جئُت لذا، عمل؛ مهمِة يف مونرتيال
وتُجرجر الزالجة من اآلخر الجانب عىل تنظر وهي أردَفت، ثم املنجم.» وأرى هنا إىل آتَي
مديري كان إذا ما بنفيس أعرف أن أردت … «أردت الجليد: يف جيًدا املغطاة أصابعها
يُرسلها.» التي للغاية امُلرضية امليزانيات عن النظر بغضِّ ينبغي، كما منجمي عىل يُرشف

«منَجِمك!» اندهاش: يف جون قال
تعرف ال أنَت «بالتأكيد. عنه: نظرها تُبعد وهي ثم للحظة، إليه تنظر وهي ردَّت،

املنجم.» ماِلكَة نفيس أدعو كذلك؟ أليس هذا،
«… أنِت … أنِت «إذن،

سميث.» «السيد لتُساعده: الفتاة قالت
ما اإلطالق عىل تكن لم جون قالها التي التالية والكلمات الصمت، من لحظٌة سادت

َعته. توقَّ
الجاموس؛ جلد من املصنوع الرداء تحت وَضعيها الثلج، عن يَدِك «أبعدي آمًرا: قال

لحظة.» يف د ستتجمَّ ويدك هنا، الجو برودِة مدى تعرفني ال أنت
ِملكي، يدي إن النربة! بهذه عمله ربِّ مع يتكلم أن يجب ال املوظف ا، «حقٍّ الفتاة: قالت

كذلك؟» أليس
منك.» أطلبها أن أُريد ألنني كذلك تكون أن «أتمنى جون: قال

يده. يف يدها وضَعت بأن طلبه عىل لونجوورث إديث اآلنسة ردَّت
يكن ولم زالجتهما، عىل بشدٍة متقدمًة األخرى الزالجة كانت األقوال. من أبلُغ األفعال

بالثلوج. ِقمُمها املغطاِة التالل عىل شهوٌد هناك
املنجم؟» مالكُة إنني لك قلُت عندما تندهش «ألم قالت:

تُصبح أن يف أرغب إنني لِك قلُت تندهيشعندما ألم األمر. واقع يف بشدٍة اندهشُت «لقد
يل؟» ِملًكا املنجم مالكُة

«مطلًقا.»
«ملاذا؟»

وضٍع يف تُصبح أن فيه تمنيَت الذي ِخطابَك يل أرسَل ونتوورث الخائن صديقك «ألن
جون؟» يا كذلك، أليس الوضع، هذا عىل حصلَت قد أنت وها ما.
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