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األول الفصل

تة املتنصِّ

نهاية فيه تلتحُم الذي الوقت ذلك مايو، شهر نهاية قرَب مشمس لطيف يوٍم عِرص يف
أو بيديل، توم أصدقاؤه يُناديه (الذي بيديل توماس السيد جلس الصيف، بمطلع الربيع
فاتِح البامبو خشب من حامٍل أمام َظهر، دون للرسم كريسٍّ عىل الغالب) يف فَحْسب توم
مظهره كان بوصة. عرشة اثنتي يف بوصة عرشة ثماني أبعاده رأيس لوٌح عليه ثُبِّت اللون،
بدأت التي والصورُة الفرشاة، استخدام يف املتأنية وَسالسته الصنِع املتَقنة البسيطُة وثيابه
فنِّ يف ُمحنَّك رساٌم بأنه يُوحون جميُعهم الخبرية، للعني الرسم، لوح عىل تتكون معاملها

الطبيعي. التصوير
وأربعون بضٌع عليه وىلَّ الذي املبكر ِصباه فمنذ كذلك. بالفعل بيديل توم كان وقد
هو الذي الريف بحبِّ اقرتن شغٌف وهو املسيطر، شغَفه والتلوين الرسُم كان عاًما،
طمَست قد املدنيَُّة تكن لم الذي الريف، كان بالفطرة. املوهوبني الطبيعة امي رسَّ ِسمُة
ال ٍل وتأمُّ دراسة ومحلَّ البهجة من ينضب ال نبًعا له، بالنسبة صباه، أيام يف بعُد معامله
أو الحقول بجوار أو الغابة، أو املرعى عربَ اليومية نزهاته من نزهة كل كانت نهائيَّني.
وحقائَق جديدة، اكتشافاٍت له تحمل استكشاف رحلِة بمنزلِة الهادئة؛ الصغرية الُقرى
ال التي معرفته َجْعبة إىل يُضيفها متوقعة، غرِي خفية وألواٍن مميزة أشكال ذاَت جديدة
التصوير رسامو يَضطلع والتي الطبيعة، من وضوًحا األقلِّ الجوانب بتلك تزداد تنفكُّ
مالمَح املدمرِة امليكانيكية النقل وسائل يُد وطَمَست األعوام، ومرت بكشِفها. الطبيعي
املتضائلة، بقاياه عن البحث عليه بات واآلن، وأغىل. أثمَن املعارُف تلك فصارت الريف،
يستدعيها بتفاصيَل الشحيحة عنارصها استكماُل ثم ص، ممحَّ تقدير بُحسن وإيجاُدها

املايض. ذكريات مخازن من
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املعارف لتلك العميل للتطبيق مثاًال الرسم لوح عىل تتكوَّن بدأت التي الصورة كانت
الفنية املعارض أحد جدار عىل يراها الذي الناظر سيظنُّ الخربة. بطريق اكتسبها التي
أَجمة إال املكان يكن لم الواقع، يف لكن شاِسعة. غابة يف مفتوًحا براًحا تُصور أنها
«الناشئة». األحياء ألحد الزرية الصحراء يف ناجيٍة واحة آخر النمو، عن توقَفت صغرية
ألبواق واِهنة بعيدة أصواتًا يسمع توم كان الشجريات، من أجمة يف الكامن «مخبئه» من
ال منه جاء الذي الطريق وكان الشاحنات؛ وقرقعة الحافالت، وهديِر الحادة، السيارات
اإلنشاء ُمكتِمل غري شارٍع بني يربط ُمَخدَّد مسار وهو فَحْسب، ياردة مائِة سوى يَبُعد

متهدِّم. مزرعة وِفناءِ
عىل والهدوء السكينة عىل يبعث املكان كان املروري، الصخب هذا باستثناء لكن
األشجار وسط ما مكاٍن ففي تخلَّلته. التي الطبيعة أصواُت سكونَه وعزَّز غريب، نحٍو
رأسه فوق غصن وعىل بابتهاج، يُغرد دج طائُر ثَمة كان للغاية، القريبة األوراق الوارفة
كانت النَّغم. املطَِّردَة العذبة القصرية تغريدته وتَكراًرا مراًرا يُردد رششور وقف مبارشة
مدار عىل إذ الوعر؛ املسار ذلك تَطأ لم برشية قدًما أنَّ بدا فقد السكون. كما مثالية الُعزلة

إنسان. أي به يَمرَّ لم عمله، يف منهمًكا توم قضاهما اللتني الساعتنَي
تهادى رسمها، التي الصورة يف بإمعان ل ويتأمَّ غليونه يمأل كي توقف عندما أخريًا،
ويتحادثان الدرب، عرب مهٍل عىل يمشيان رجَلني ظهوُر تالها برشية أصواٌت سمعه إىل
هو لديه ن تكوَّ الذي االنطباع أن غري يقوالنه، ما توم يسمع لم خافتة. لكنها ية جدِّ بنربة
الكثري يُِعرهما لم الواقع يف لكنه وديٍّا. يكون أن عن البعد كلَّ بعيًدا كان أسلوبهما أن
الالمتناهية، الخلفية عىل امُلحددتنَي الداكنتنَي هيئتَيهما تأثري مالحظة َعدا االهتمام، من
أصًال، أشخاص وجود يتطلَّب ال لوحِته موضوع كان إذ كثريًا؛ اهتمامه يُثِر لم ذلك وحتى
الذي عمله وتقييَم غليونه ملء تابع لذا مستديرة؟! سوداء قبعة يرتدي برجل بالك فما
فهو — يُالحظاه أن دون أمامه من الرجالن مرَّ فيما الظهرية، بعد ما فرتِة خالل أنجزه
كان وفيما ثقابه علبة أخرج برصه، عن اختَفيا وعندما — الدرب من فعليٍّا يُرى ال يكاد
الرجالن سلكه الذي نفِسه االتجاه يف تسري المرأة ثالثة هيئٌة ظهرت واحد، بإشعال يهمُّ

اآلخران.
عوَد يده يف ممسًكا َحراك، بال ساكنًا فجلس قطًعا، توم انتباه األمر أثار املرة، تلك يف
تحجبه. كانت التي َجريات الشُّ بني الفجوات عرب النظر ويسرتُق يُشعْله، لم الذي الثقاب
لكن ما، نوًعا الرجَلني من أرسَع بوتريٍة تتقدَّم كانت للغاية. غريبًا السيدة سلوك كان
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يف الرجَلني إبقاء وتُحاول السمع تسرتق أنها حركاتها من وبدا مختَلسة، ساكنة بخطوات
يَريَاها. أن دون لكن برصها، مرمى

تني. امُلتنصِّ املتطفلني بخاصة لني، املتطفِّ أنواع شتَّى يكره كان باستنكار. توم راَقبَها
ونيس فرشاته، والتقط غليونه أشعل برصه، عن غابت وعندما يعنيه، يكن لم األمر لكن

تماًما. أمرها
دقائق بضع سوى تمرَّ فلم بعد. أمرها من انتهى قد يكن لم حال كل عىل لكنه
تعود كانت غرابة. أكثر سلوكها كان وحينها الظهور، عاودت حتى الرسم متابعته عىل
بيشء خلفها ت وتتلفَّ السمع تَسِرتق ذاتها، املختَلسة وبالحركات أرسع، بوترية أدراَجها
الشجريات بني فتحة عرب انسلَّت تقريبًا، توم مخبأ قبالة صارت حني فجأة، االنزعاج. من

بِرصه. عن وتوارت
ألوانه، لوحة تحمل التي اليد إىل فرشاته نقل أخرى، مرًة ا. حقٍّ للغاية غريبًا ذلك كان
قد بالطبع غليونه كان إذ الثقاب؛ علبة عن بحثًا جيبه س تحسَّ فيما بإمعان، وأصغى
كانت خطوات؛ وْقِع صوت أذنه التقطت ما ورسعان دائًما. امني الرسَّ غاليني كعادة انطفأ
رسيعة بخطوات يسري رجل ظهر ثم املزرعة. ِفناء جهة من تقرتب رسيعة خفيفة خطوات

حذر. يف سريه أثناء حوله تًا متلفِّ ومتسللة، خفيفة تكون تكاد لكنها
أدراَجه العائد الرجَل ببِرصه يُتابع َحراك دون توم جلس الشجريات، وراء َمْكمنه ِمن
وراح الدَّرب، عرب يسريان كان اللذَين الرجَلني بني األقرص أنه وأدرك متسائلة، بعنٍي
كالصنم جالًسا توم ظل بينما الشارع، اتجاه يف الرجل اختفى ثم باآلخر. ألمَّ عما يَتساءل

. ستجدُّ أخرى رات تطوُّ أيُّ ثَمة كانت إذا ما لريى ينتظر
من املرأة خرَجت حتى يخُفت، الرجل خطوات صوت يكد فلم انتظاره. يَُطل لم
سلكه الذي االتجاه يف النظر وتَسرتُق بإمعان تُصغي ثواٍن لبضع ووقَفت ُخْفية، مخبئها
عن أيًضا هي غابت أن لِبثَت ما ثم وحذر، ببطء تتبُعه بدأت ذلك بعد الدرب. من الرجُل

األشجار. بني األنظار
كان ذلك؟ كل وراء ماذا غريبًا. أمًرا ذلك كان بإمعان. يُفكِّر وهو غليونه توم أشعل
حديثهما، عىل ت تتنصَّ كانت أنها ويبدو الرجلني؛ عىل س تتجسَّ كانت املرأة أن واضًحا
األمر وألن األمر؛ يف يَعنيه ما كل هذا كان نظَريهما. عن التواري عىل بشدة حريصة وكانت

ذهنه. عن ونَفَضها غريبة واقعة مجرَد كانت أنها قرَّر اإلطالق، عىل يشء يف يعنيه ال
أن يف صعوبة ووجد أفكاِره، تسلسل قطعت الواقعة فتلك ذلك. يف ينجح لم أنه غري
وملسة هنا ملسًة مضيًفا توقف، حيث من يُتابع كي جاهد دقائق، لبضع جديد. من يبدأ
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بضع وتراجع كرسيِّه نهضمن أخريًا ثم لوحته، إىل ونظر للخلف اتكأ أخرى، ومرة هناك،
يتعلَّمها التي األمور أهم أحد أوضح. نحٍو عىل بالكامل رؤيتُها له يَتسنَّى كي خطوات
نة، ُمتمعِّ تحليلية بنظرة لوحته توم ل تأمَّ أن وبعد فون؛ يتوقَّ متى هي بالخربة الرسامون
رغم رسيًعا رساًما وكان متواصلتني، ساعتنَي يرسم ظل لذلك. حان قد الوقت أن قرر
أخطاء سوى يَرتكب وال بالضبط، ِفعَله يُريد ما يعلم ألنه رسيًعا كان املتأنِّي؛ أسلوبه

للجهد. إهداٍر دون للغاية مبارش بأسلوب ويرسم قليلة،
اللمسات بعض سوى ينقصها يعد لم وربما اكتملت، قد اللوحة أنَّ توم قرر أْن بعد
لوحة فأغلق أغراضه، يحزم الحال يف بدأ عنارصها»، «لربط مرسمه يف إليها يُضيفها
اللوحة وثبَّت الخفيف، الخشبي األلوان صندوق داخل ووضعها للطي القابلَة األلوان
تلك وضع أن بعد التلوين. ِخرقة يف املستخدمة الُفَرش ولف الرسم، لوح حامل داخل
ثم الحمل، حزام يف وثبتهما والكريس، الحامَل طوى الكتفية، حقيبته يف بنظام األغراض
إىل طريقه شقَّ لوحته، موضوع عىل أخرية نظرًة ألقى أن وبعد كتِفه، عىل الحقيبة وضع

القصرية. التحتية الشجريات عرب الدرب
يُعيد بينما االتجاَهني يف إليه ينظر ثواٍن ِبضَع وقَف امُلخدَّد، الدَّرب إىل وصل عندما
للرجل حدث ما تجاه انتابَه الفضول من شيئًا لكنَّ فضوليٍّا، رجًال يكن لم غليونه. ملء
العربات، ممرَّ أو الدَّرب، ذلك بأن انطباًعا السابقة استكشافاته أعَطته يَُعد. ولم ذهب الذي
يبدو للعمار. الجديد الخراب ُ ويبدأ تدريجيٍّا الغابة تتالىش حيث مسدودة نهاية إىل يصل
لرسام جديدة فرًصا تُخبِّئ ربما للدرب، ما تكملًة ثمة أن بد ال إذ ُمخطئًا؛ كان أنه

الطبيعة.
خرج حتى ياردة وثالثمائة لبضٍع الدرب عرب مَهل عىل سار غليونه، أشعل أن بعد
أو فالدرب، سؤاَليه. عن اإلجابة ُحِسمت وحينها، املبارش. النهار ضوء إىل الغابة ظلِّ من
ِفناء خالل تتعرَّج ثم بوابة، بقايا عرب وتمرُّ ظاهرة، كانت العربات، عجالت آثار األقل عىل
املتنوِّعة البناء مواد املرصوصومن القرميد من أكواٌم تُنذر حيث إىل متجهًة املتهدِّم املزرعة
من منه بالقرب وراءها. تستقرُّ التي لتلك ُمشابهٍة املنازل من جديدة مجموعة بارتفاِع
منها، ياردات بضع مسافِة وعىل الفرئان، أَكَلتها قديمة قش كومُة ثمة كان اليمني، جهة
الخشبية روافدها عن كاشًفا بالقش، املسقوف سطحها تآكَل متهدمة، عربات سقيفة
أثر، لها يَُعد لم التي للمزرعة الحزن عىل الباعثة األنقاض تلك إىل بأًىس توم نظر الناِخرة.

الدرب. عرب أدراَجه وعاد التفَت ثم
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فَرس َسنابِك أصواَت أذناه التقطت حتى ياردة مائتَي نحو متثاقًال يَميش يكد لم
املقابلة الجهة إىل تقريبًا وَصل وعندما الشارع؛ جهة من آتيٌة أنها يبدو عجالت، وهدير
ويُالحظ إليها ينظر وقف عَجلتنَي. ذات عربٌة امُلنعَطفات أحد وراء من ظهرت «ملخبئه»،
بوضوح تَربز التي ج، امُلتعرِّ الدرب عىل الريفي الشكل ذات للعربة لالهتمام املثري التأثري
الشمس. ضوءُ عليها يَنعِكس التي النباتات أوراق من خلفية عىل داكنة ظلِّية صورة يف
الرجل مع التحيَة وتباَدَل الطريق لها يُفسح كي الغابة إىل تراجع منه، اقرتبت عندما
مالحظة ويُسجل إليها ليَنظر التفَت أمامه، من مرت أن وبعد الفرس؛ بِزمام يُمسك الذي
الدرب، منحنيات أحد وراء اختَفت حتى اإلضاءة، ظروف بتغريُّ تغريَّ الذي ملظهرها ذهنية
بالوجبة متزايد باهتماٍم يشعر بدأ وقد رسيعة بخطوات البلدة تجاه مسريه تابع وحينها
املكتِمل، غري الشارع إىل ينتهي حيث الطريق، نهاية يف رحلته. نهاية يف تنتظره التي
واحدة سنة منذ كان الذي القبيح، املنظر إىل بَغضاضٍة يتطلَّع لحظات لبضع توقف
أنه بدا عجوز َّاءٍ بَن مع كلمات بضع تبادل أن وبعد الريف، من جزءًا يزال ال فحسب
محطة يف موضعه يتَّخذ كي الرئييس الطريق إىل سريه تابع القرميد، من كومة يحرس

الحافالت.
كل يف ب برتقُّ وينظر وذهابًا، َجيئًة املكان يَذْرع قضاه طويًال، االنتظار وقُت كان
موعد عَرف بجواره، مرَّ شاب رشطيٍّ من الحافلة. منه ستأتي الذي االتجاه إىل اْلِتفاتة
مرت السابقة الحافلة بأن تُفيد ُمثبطة معلومة إليها أضاف واضحة، غري بعبارة وصولها
الواقعَة تلك أخرى مرة ذهنه يف يُقلب وهو تذرعه توماس تابع لذا دقائق. خمس منذ
لتضع الحافلة جاءت حتى بها التفكري يف يُمعن يَزل ولم الغابة؛ يف صادفها التي الغريبة

به. لرتقُّ ا حدٍّ
قصري، وقت وخالل الحديثة، املواصالت وسائل وجود ظل يف طويلة رحلًة تكن لم
هامبستيد طريق كان ل. املتأمِّ البنَّاء يقف كان حيث الزري املوقع محلَّ القائمة البلدة حلَّت
عرب وجهته ويقصَد ماريلبون كنيسة عند ل يرتجَّ أن اختار لكنه امُلعتادة، محطتَه هو
به زري هادئ شارٍع إىل منه خرج أْن لبث ما الذي كمربالند، وسوق أوزنابورج شارع
باللون مطليَّة خشبية بوابة إىل وصل حتى َرْحبة، لكنها ُمتهالكة، عالية قديمة منازُل
نُحاسية لوحة ُعلِّقت الجانبيتنَي دعامتَيها إحدى وعىل إيه» ٣٨» الرقم تحمل األخرض

كبري. نُحايس جرس مقبض يعلوها بيديل» «تي عليها مكتوب صغرية
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مميزة سمٍة عن ليكشف وفتحها، ثَقِبه يف الخارجية البوابة ِمفتاح توماس أدخل
فقد دة. ُممهَّ باحة إىل يُؤدي ضيق ممر وهي امُلجاورة؛ املنازل من العديد يف شائعة
راقيًا، شارًعا كان مىض، فيما املراسم. من الكثري بوجود يتميز جيكوب شارع كان
بقيت ولكن املشهورون، الفنانون ذهب فقد اآلن، أما اتني. والنحَّ الرسامني مشاهريُ يقطنه
كلتا يف ورش. إىل ل تحوُّ معظمها لكن شأنًا، أقلُّ فنانون يَستأِجره بعُضها مراسمهم؛
مستَقرٍّا يَنُشدون الذين الدخل ملحدودي للغاية الئًقا مكانًا جيكوب شارع كان الحالتني،
السكنية؛ لألغراض تصلح ال أنها كما األيام، تلك كثريًا مطلوبًة املراسم تكن لم إذ رحبًا؛

أمثالها. بني ُممتازة مساحاتها أن مع للغاية، زهيدة إيجاراتها كانت لذا
أفضَل نحٍو عىل للسكن ً ُمهيَّأ الباحة عَرب أْن بعد توم إليه دلف الذي املرسم كان
شيَّد بأن أكثَر مناسبًا جعله وقد ًطا، متوسِّ ارتفاعه كان إذ األخرى؛ املراسم بعض من
وبواسطة للنوم. غرفًة يستخدمها كان كبرية بحجرة يُحيط أركانه أحد يف خشبيٍّا فاصًال
الحوض لحجب أو الشتاء، يف املدفأة لتحويط يستخدمه للطي قابل وحاجٍز الفاصل، ذلك
مالئمة سكنية ة شقَّ إىل املفتوح الضخم املرسم توم ل حوَّ زوار، يأتيه حني الطهِي وموقد

ما. نوًعا ومريحة
الحوض، يف كبري وعاء يف واغتسل الرسم، ُفَرش وغسل ألوانه، لوحة نظَّف أن بعد
ويُؤدي قدم مسنٍد مثل يبدَو كي د ُمنجَّ ِغطاء (يعلوه بالقش مبطنًا حراريٍّا صندوًقا فتَح
زجاجة فتح ثم ة، املعدَّ الطعام مائدة عىل بنظام وضعهما طاجننَي منه وأخرج وظيفته)
وجلس كرسيٍّا سحب ثم املمتاز، األبيض الفخار من إبريق يف محتواها وأفرغ الِجَعة، من
(مطهوة بطاطس أحدهما بداخل كان اللذَين الطاجننَي ِغطاءَي ورفع رًضا، تنهيدَة مطلًقا

أجزاء. إىل مقسمة دجاجة من ٌة معدَّ لها، مالمح ال يخنة واآلخر بقرشها)
كانت وشخصيته. بيديل توم لطابَِع ًصا ملخَّ يَعِرضان عليها ُوِضع وما املائدة كانت
ص تُلخِّ عنه» االستغناء عىل يقدر ما إىل بالنظر تقديرها يُمكن اإلنسان «ثروة عبارته
هي عنها االستغناء عىل توم يقدر التي األشياء كانت وقد الحياة. يف البسيطة فلسفته
املتاحف عدا ترفيهية، أماكَن أيَّ يقصد ال فهو املال. تستنفُد التي والكماليات الرفاهيات
ن يُدخِّ أو تقريبًا، قبل من خاصًة أجرة سيارَة يَستقلَّ ولم العامة. الفنية واملعارض
سنوات. لبضع مغلقًة بها احتفظ واحدة ويسكي زجاجة سوى يملك وال قط، السيجاَر

يملك. بما ويعتني يشء، أيَّ يُهدر وال القليل، إال يُنفق وال بسيطة، حياًة يَحيا كان

16



تة املتنصِّ

تَعنيه التي باألشياء نفسه يُمتِّع أن استطاع امُلقتِصد، النحو ذلك عىل حياته وبتنظيم
بنقٍش املنقوشُة الفاخرُة الجعِة كأُس وكذلك أثرية، قطعًة كان ذاك الِجَعة فإناء ا. حقٍّ
يف تستقرُّ الصغريُة الَفرنيسِّ الُجبن قطعة وكانت والشعري. الجنجل لنبات رائع زخريف
املطروق، الربونز من جميل إناء يف التفاح وكومة مووركروفت، فخار من مغطٍّى طبق
عىل املرصوصة األغراض جميع كانت بدقة. محفور خشبي طبق عىل البنِّي الخبز ورغيف
وكانت بالرضورة، ثمينًة ليست أنها مع العنَي تَُرس جميلًة الطاجنان، فيها بما املائدة،
يكن لم قدَميه. أخمص حتى رأسه من فنانًا توم كان فقد بدقة. مدروٍس اختيار موضَع
ال الجميلة، باألشياء ُمحاًطا يكون أن يحبُّ كان روتيني. طقس مجرَد له بالنسبة الفن
هذا؛ وَلِعه يف االنغماس تكاليف ل تحمُّ بُوسعه وكان معها، للعيش بل إليها، النظر ملجرَّد
خادمة ِمنَفَضة بطش من آمنٌة كنوزه أن يعلم وكان بنفِسه، املنزلية باألعمال يقوم كان إذ

تنظيف. عاملة أو
أمام ويندسور» «شيبنديل طراز إىل يَنتمي الذي الجميل كرسيِّه يف توم جلس هكذا
الرجال كعادة نفسه ويُسيلِّ واستمتاع، بهدوء عشاءَه يتناول للطي، القابلة البديعة املائدة
الغريبة الواقعة حول األول املقام يف أفكاره تركَزت الت. التأمُّ من بسلسلٍة الوحيدين
تكن فلم تماًما. معقولة غري لدرجٍة تَشغلُه كانت أنها يبدو التي الغابة، يف حدثت التي
وتُكمل الواقعة تستحرض ذاكرتُه ظلَّت ذلك ومع كثريًا. لها يَكِرتث ولم تافه، حَدٍث سوى
نحو عىل ُمكتملة صورة ذهنه يف يُكوِّن أن استطاع حتى حينها، يُدركها لم التي التفاصيل
قصرية قصًة ونسج األمور ِزماَم الخصب خياله توىلَّ ثم واألحداث. للمشهد عادي غري
قليل بعد له خطر إنه حتى كثريًا؛ اهتماَمه ذلك وأثار الثالثة، األشخاص أولئك أبطالها
أوَّيل رسٍم إىل تحويلها يُجرِّب أن وقرَّر للغاية، جيدة بسيطة نوعية لوحًة ستكون أنها

منه. يصنع أن بإمكانه ما ويرى
يف املرشوع ذلك يُقلب يزال ال وهو الصحون يغسل رشع َعشائه، من فَرغ عندما
الصحون استعمال يف يقتصد أن تعلم إذ طويًال؛ وقتًا الصحون غسُل يَستغِرق لم عقله.
انتهى أن وبعد وشوكة، وسكنٍي واحد صحٍن سوى يوجد يكن لم الواقع، يف واألطباق.
للبدء. جاهًزا صار كبرية، فرنسية ِخزانة داخل الطاجنني مع بعنايٍة هم ورصِّ غسلهم من
رسٍم لوح واختار حامل، عىل ووضعها األلواح، حمِل حقيبة من الجديدة لوحته أخرج
بدأ ثم ألوانه، لوحة ز وجهَّ األول، بجوار آخر حامل عىل ووضعه حجًما، أصغَر احتياطيٍّا
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مالمح يرسم بدأ ثم األوىل، لوحته من نقَله دقة، بغري الخلفية من جزءًا فرَسم العمل، يف
األشخاص.

املرأُة تكون أن يَستدعي هذا وكان تة»، «املتنصِّ هو رسُمها املزَمِع اللوحة ُعنوان كان
بيشءٍ تُرَسم وأن اللوحة، صدر من اإلمكان قدر قريبًة تكون وأن األسايس، العنَرص هي
دون رمادية ظلِّية صورة أوًال فحدَّد بها، بدأ وهكذا بذلك. يفي مقياٍس عىل التفصيل من
يعمل، كان وفيما التفاصيل. لها ويُضيف يُلوِّنها بدأ ثم ووقفتها، هيئتها تُصور تفاصيَل
تذكَّر قليًال. ِسوى االبتكار إىل يحتَْج لم أنه وكيف يذكرها، التي التفاصيل كمُّ فاَجأه
شعرها، فيُيضء ترتاجُع وهي املرأة عىل يسقط الشمس ضوء وهُج كان كيف بوضوح
بضع أضاف أن وبعد ثيابها، عىل ساطعة رقًعا ويُربز املصقول، كالذهب إياه جاعًال
ففور به. للقيام الكثري يتبقَّ لم أنه بدا التأثري، ذلك يصنَع كي زاٍه لون من حيوية ملسات

رآها. كما بالضبط املرأة بمظهر ذكَّره هيئتها، تكونت أن
بتفاصيَل رسُمهما بُوسعه فكان أبعَد كانا أنهما غري الرجَلني، هيئتا كانت وكذلك
رسٍم مجرَد كان ذلك ألن لكن للرسم؛ مالئًما الحَرضي بالزيِّ مظهرهما يكن لم أقل.
تلك خالل الحَظه ما كمُّ فاجأه ومجدًدا، الفعلية. بالحقائق االحتفاظ توم قرَّر أوَّيل،
الرجلني هيئتَي رسم عندما الواقع، يف مالحظة. إمعاِن دون العارضة الخاطفة النظرات
يدور كان ما يُربز الذي النحو عىل وحركتهما وضعيتَهما فحسُب يُصوِّر لم الذاكرة، من
عن بُعدهما يتطلبُه مما أكثَر مميزة تفاصيَل أيًضا أضاف بل بامتياز، ِشجار من بينهما

اللوحة. صدر
حاجته بقدِر البسيط الرسُم اكتمل حتى الساعة، عن يزيد ملا جمٍّ باستمتاٍع يعمل ظلَّ
ألقى أن وبعد فرشه، وغسل ألوانه، لوحة ونظف العمل، عن توقف حينها الكمال. من
زيارة ألجل يتأنَّق رشع الجدار، عىل القديمة الطويلة «البندولية» الساعة عىل رسيعة نظرًة
أوزنابورج، شارع يف بالجوار يسكن الذي أولدفيلد، الدكتور األعزب لصديقه رسمية غري
ممتعة، لطيفة أحاديَث فيها يتبادالن أمسيًة آلخر حنٍي من برفقته يقَيض أن اعتاد والذي
وحدها؛ التسلية تلك عىل يقترصان ال كانا غالبًا لكنهما ِشْطرنج. مباراَة يلعبان وربما
لالهتمام مثرية لحوارات كافية موضوعاٌت لديهما وكان ما، نوًعا فنانًا الطبيُب كان فقد

الرأي. ومتواِفقة
بالفرشاة، قبعته ونظف القصدير، من علبة من التبغ كيس َمْلء توم أعاد أن بعد
عليه العمل كان ناقدة. بعنٍي لتوِّه أنهاه الذي الرسم يتأمل اللوحة حامل أماَم لُربهة وقف
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لوحًة فباعتبارها اليشء. بعَض لآلمال ُمخيبًا وجده اكتمل، وقد اآلن لكنه يكفي، بما ممتًعا
تنتمي لوحة تكون ألْن تَْرقى ال كانت بإيجاز، كافية؛ وغريَ مبَهمة عنارصها كانت نوعية،
كان لكن، أشخاًصا. ن يتضمَّ طبيعي منظٍر مجرَد كانت بل اإلطالق، عىل النوعي الفنِّ إىل
توم استقرَّ أن وبعد يستحق؛ األمر أن له بدا إْن تطويرها وربما فيها النظر إعادة يُمكن

أوزنابورج. شارع نحو وانطلق وعصاه، ُقفاَزيه التقَط الرأي، ذلك عىل
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الثاني الفصل

بالندي السيد

توم كان األيام، أحد عرص ويف الغابة، إىل االستكشافية رحلته عىل أسبوع نحِو مرور بعد
كان اللحظة، تلك يف اليوم. ذلك يف رَسمها التي اللوحة تنظيف عىل عاكًفا َمْرسِمه يف بيديل
إلضفاء تمهيًدا السطح ويُسوي حاد، بمكشط فيها املرغوب غريَ األلوان نتوءاِت يكشط
نظرة يُلقَي كي للخلف يرتاجُع يَكد لم مًعا.» اللوحة عنارص «لربط إضافية ملسات ِبْضعة
الباحة واجتاَز فخرج زائر. قدوم معلنًا الباحة يف املرسم جرس دق حتى اللوحة عىل عامة
حقيبة يحمل الحجم ضئيَل شخًصا ليجد الضخمة، الخارجية البوابة فتح ثم واملمر،

جلدية.
بولتون.» السيد إنه «مرحى! ارتياح: بنربِة صاح

يقول: وهو غريب نحٍو عىل عريضة لطيفة بابتسامة الجسد الضئيل الرجل حيَّاه
«… زيارتَك بإمكاني أن ظننت سيدي، يا «أجل

لرؤيتك. دائًما أَُرس أني جيًدا تعلم فأنت الهراء، ذلك من «دعك قائًال: توم قاطعه
بالدخول.» تفضل

منك كبري لطف «هذا املمر: عرب ويقوده البوابة يُغلق توم كان فيما بولتون قال
املكشط: إىل رسيًعا ينظر وهو أضاف ثم أزعجتك.» قد أكون أال آُمل لكني سيدي، يا

تعمل.» «وأنت
لكن العمل. أُتابع أن أردُت حاَل تُزعجني ولن فحسب، الزوائَد أكشط «أنا توم: قال

حال.» أي عىل العمل عن أتوقف أن يُفرتض اقرتب. قد الشاي موعد
موضَع بعينَيه بولتون فاتبَع القديمة، الحائط ساعة إىل نظر يتحدث، كان بينما
تقريبًا، ثواٍن بعِرش تسبقها الحائط ساعة أن إىل وأشار كبريًة جيب ساعَة أخرج ثم برصه،

تقريبًا.» عام ثالثمائة عمرها لساعة بالنسبة سيئًا «ليس قائًال: أضاف ثم
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بولتون وضع ثقاب، بعوِد املوقد شعلة وأوقد الشاي، غالية َملء يف توم َرشع فيما
األخرض الجوخ بقماش ملفوفة ة ُرصَّ منها أخرج ثم وفتحها، الطاولة، عىل حقيبته
برفق مسحه أن وبعد برباعة، مصقوًال قدًحا منها وأخرج فتحها، برشيط. ومربوطًة

يفحصه. كي توم إىل به يَده مد بمنديله،
عن تبحث أنك فرتة منذ ذَكرَت لقد سيدي. يا هنا إىل بي أتى ما هو «هذا قال:
الشكل تُريَني كي رسًما يل رسمَت سيدي، يا تذكر كنَت وإن البيوتر، من مصنوع قدح
غامرُت لذا بشورديتش؛ الُخْرَدة لبيع كشٍك يف القدح ذلك رأيُت أن وتَصادف تريده. الذي

ألجلك.» واشرتيتُه
نموذج من له ويا بي! تُفكِّر أن منك لطيف هو كم «ولكن مندهًشا: توم صاح
بها. إيجاُده املستبَعِد األماكن جميع بني من للخردة، كشك يف وجدتَه وأيًضا للغاية! رائع

لقاءه؟» لك أَدين بكم باملناسبة،
بشلن.» اشرتيته «لقد بولتون: أجابه

تلك عجبًا، ذلك. تعني ال حتًما أنت «بشلن! تشكُّك: يف وكرَّر مدهوًشا، توم إليه نظر
للغاية.» قيمة قطعة

متَِّسًخا كان سيدي. يا سيئة معاملًة القى «لقد أسف: بنربة مفًرسا بولتون قال
أستِغلَّ لم أنا شلن. من أكثَر يستحقُّ يكن لم لذا شكله؛ أفسَدت ُرضوض وبه للغاية،
أْن سوى أفعل لم معها. تتعامل كيف تعرف كنت إن طيِّعة خامٌة البيوتر لكن الرجل.
نال أنه سعيد أنا يشء. كل هذا سطحه. ونظفت شكله، إىل وأَعدتُه الرضوض، لُت عدَّ

سيدي.» يا إعجابك
أن يف فكَّر — أكثر ال — واحدة وللحظة سكت، ثم به.» فرًحا أطري «أكاد توم: قال
أردف أن لبث ما لكنه تلك. التحويل عملية يف بذلهما اللذَين والجهد للوقت مقابًال يعرض
حوَّلَت لقد منك. هديًة القدح أعترب فأنا مقابًال. ليس لكنه بولتون. يا شلنًا «إليك قائًال:
إىل لك ممتنٌّ وأنا يل، دائمٍة بهجة مصدَر ستكون أثرية قطعة إىل لها قيمة ال خردة قطعة

عنه.» التعبري عن أعجز حدٍّ
لوح حامل قاصًدا املكان يف تجول املوضوع، إغالق وبغرِض بخَجل، بولتون ابتسم
البهجة. تشوبها بدهشٍة الصورة إىل ينظر وقف ثواٍن، لبضع اللوحة. يُعاِين كي الرسم

قائًال: علَّق وأخريًا،
رضبًا نظري يف يبدو إنه الرسام. به يقوم الذي ذلك سيدي يا بديع فنِّي لعمل «إنه
أشعر إنني حتى للغاية، حقيقية تبدو جعلتَها جميلة غابيَّة فسحٌة هي فها السحر. من
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مشهًدا تجد كي السكنية املباني عن كثريًا ابتعدت أنك بد ال بداخلها. السريَ بإمكاني أنَّ
كهذا.»

السكنيُة املباني كانت الواقع يف لكن بولتون، يا تماًما طبيعي وهٌم «هذا توم: ضحك
من ى تبقَّ ما آخر هي الغابة من الصغرية الرقعة تلك أرسم. وأنا تقريبًا برصي َمْرمى يف
بالحافلة، رحلٍة مسافِة سوى هنا عن تبعد ال إنها جديدة. سكنية منطقة وسط الريف

الطويلة.» بالرحلة ليست وهي
تكون؟» وأين سيدي؟ يا ا «أحقٍّ مندهًشا: بولتون قال

معروفًة زالت ما والغابة جرين؛ لينتون يُدعى مكاٍن يف هيندون. طريق خارج «إنها
جريفل-بيت.» غابة القديم، باسمها

تعبريٌ وجهه عىل ارتسم وقد اللوحة يف وحملَق بولتون أجفَل باالسم، توم نُطق فوَر
يكون. ما أغرب ِمن

التي الغابة هي تلك جرين؛ لينتون جريفل-بيت، «غابة غريب: خافت بصوت كرَّر
املسكني!» الرجل ذلك فيها ُقِتل

حدث متى قط. بذلك أسَمع لم أنا إلهي! «يا طفيًفا: اهتماًما حمَلت بنربٍة توم قال
ذلك؟»

املايض.» الثالثاء يوم القتل جريمُة «وقعت
تلك فيه رسمُت الذي اليوم هو ذلك عجبًا، املايض! «الثالثاء ارتياب: يف توم كرر

وقعت؟» متى تعرف هل اللوحة.
عًرصا.» الرابعة حوايل يف وقعت أنها ح «يُرجَّ

فيها ارتُِكبَت التي اللحظة يف الغابة يف بالفعل كنُت فقد «إذن، متعجبًا: توم صاح
الجريمة!»

ذكرَت عندما حتًما هناك كنَت أنك اعتقدُت سيدي، يا «أجل قائًال: بولتون وافقه
تقريبًا، الوقت ذلك يف هناك ُشوِهد رجٍل بأوصاف نرشة أصدرت الرشطة ألن الغابة؛ اسم

عليك.» ينطبق الوصف أن ويبدو
بابتسامة توم ب عقَّ ثم لحظات؛ لبضع صمت يف اآلخر إىل أحُدهما ينظر الرجالن ظل

قائًال: كئيبة
عىل تقع ال تكاد فعيني التفاصيل؟ من أيٍّا تذكر هل للغاية. مربك أمٌر هذا «حسنًا،

األمر.» بذلك فيها أسمع التي األوىل املرة هي فتلك لذا قط؛ صحيفة
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ذاكرتي؛ عىل أُعوِّل أن إىل يل حاجة ال لكن التفاصيل، جميع «أتذكر بولتون: أجابه
الُقصاصاُت تلك ومعي الصحف، من بالقضية املتعلقة التقارير جميع قصصت قد فأنا
ربما القتل. بجرائم كثريًا أهتمُّ أنا سيدي، يا ترى «كما ف: تأسُّ بنربِة أضاف ثم جيبي.» يف
أقص دائًما أنا حال، أيِّ عىل ا. جدٍّ بارز جنائي محاٍم بخدمة أرشف أني إىل ذلك يَرجع

مرجًعا.» تكون كي دفرت يف وأُلِصقها الصحف من التقارير
من ُحزمة منها أخرج ثم كبرية محفظة جيبه من أخرج التفسري، ذلك قدَّم أن بعد

إياها. توم وناول منها واحدة تخريَ برسعة، رتبها أن بعد الصحف. ُقصاصات
تَرسد أسبوعية صحيفة من قصاصة إنها سيدي. يا تلك يف ضالَّتك «ستجد قال:
رسيًعا عليها تطَِّلع أن تودُّ ربما اآلن. حتى عنها ُعِرف ما كل ن يتضمَّ للقضية ملخًصا

أغراضه.» بجميع تحتفظ أين أعرف فأنا الشاي. أنا أُِعد ريثما
الفرنسية الخزانة بولتون فتح بينما الُقصاصة، عىل ليطَِّلع جلس ثم توم، شكره
صوتًا. يُحِدث أن دون املائدة عىل الشاي لوازم يرصُّ وبدأ الغالية، فحص أْن بعد الكبرية،

كاآلتي: ه نصُّ وكان الغابات.» إحدى يف غامضة «جريمة التقرير: عنوان كان

ثمة هيندون، منطقة من بالقرب الناشئة، الحديثة جرين لينتون ضاحية يف
عَرش اثنَي اآلن مساحتها تتعدَّى ال قائمة، تزال ال الغابة من صغرية رقعٌة
يوم عرص الخامسة حوايل يف هناك، جريفل-بيت. غابة باسم تُعَرف قرياًطا،
املباني تشييد يف يعمل عامٍل يد عىل للغاية صادم اكتشاٌف وقع املايض، الثالثاء
ويفني، ألربت يُدعى الذي العامل، ذلك بعث قد العمال رئيس كان الجديدة.
ُمكتِمل غري شارع يف ت املؤقَّ مكتبُه يقع الذي البناء أعمال مسئوِل إىل برسالة
عرب يمر الذي العربات مساَر العامل سلك الغابة. من املقابل الجانب عىل البناء
وسط ُملًقى اللون أبيض يشءٌ انتباَهه جذب حتى البوابة يبلغ كاد وما الغابة
ماهيته. ليتبنيَّ الطريق عن فخرج مهجورة، عَربات َسقيفِة بجانب العشب
الحال؛ بطبيعة ليلتقطها فتقدَّم مِلظلة، عاجي مقبٌض أنه وجد منه، دنا عندما
رجٍل جثة رؤيُة راَعه يَلتقَطها، كي وانحنى السقيفة، جانب إىل وصل عندما لكن
السقيفة. داخل الفَرس َمرابط أحِد يف والنِّفايات القراص نباتات بني تستقر
ولم الحياة، غادر قد الرجل أن له تُؤكد بأن كفيلًة كانت واحدة رسيعة نظرة
الغابة وقطع املظلة، بيده حامًال املكان من هرع بل إضايف، فحص أي يُجِر
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برسول األخريُ ذلك أرسل البناء. أعمال ملسئول ذلك اكتشافه عن أبلغ ثم ركًضا،
ومفتش رقيٌب وصل دقائق، بضع وخالل الرشطة، مركز إىل دراجة استقلَّ
حَسِن لرجل أنها ُوِجد التي الجثة، ترقد حيث السقيفة إىل ويفني وقادهما
الزيارة بطاقات من للتوِّ ُهويته ُعِرفت تقريبًا، عمره من الستني يف الهندام
الِفضية الَحْلقة عىل املحفورة األوىل الحروف وأكََّدتها جيبه، يف عليها ُعِثر التي
القاطُن مونتاجو، تشارلز السيد هو املتوىفَّ أن عىل دل كالهما املظلة. بمقبض

جرين. بلينتون رود، هول بطريق بريشز شارع يف
ما وهذا قتل؛ جريمة إىل بوضوح املالبسات تُشري مرصعه؟ لقَي كيف لكن
لكن الطويل. والعشب القراص شجريات بني لعراك واضحة آثار وجوُد أكده
غريَ املالبس كانت إصابات. أو جروح أيُّ بها ليس الجثة أن للدهشة امُلثري ِمن
الرقبة؛ عىل بسيطة ُرضوًضا ثمة أن وبدا ُمكرَمشة، والياقة ما، نوًعا مهندمة
التابع الجراح وصول عند لكن الوفاة. إليه تُْعزى يشء أيِّ عىل يُعثَر لم لكن
التسمم هو الوفاة لسبب األوَّيل التشخيص أن إىل ل توصَّ للجثة، ومعاينته للمركز
عىل للعثور بحث جرى عليه، وبناءً الزرنيخ. من بنوع أو الربُوسيك بحمض إما
رائحة له سائل بقايا تحوي صغرية قنينة عىل العثور عن أسفر حاوية، أيِّ

املر. اللوز
٥:٣٥ الساعة يف الجراُح فحَصه فقد الوفاة، وقوع وقت إىل بالنسبة أما
ساعتني، عن يزيد ال ما منذ مرصعه لقَي قد عليه املجنيَّ أن إىل وتوصل مساءً،
ا مهمٍّ عنًرصا هنا الوقت ويُعترب الرابعة. الساعة حوايل يف حدث هذا أن ويُرجح
والنصف، الرابعة حوايل ففي اللغز. هذا لفكِّ املتاح الوحيد بالدليل يتعلَّق فيما
رجًال بالغابة يمرُّ الذي املسار عرب القرميد من شحنة ينقل ُحوِذي صادف
الغابة من يخرج الرجل ذلك ُشوِهد كذلك العربات. سقيفة جهة من مقبًال
رشطي قبل من أخرى مرة ُشوِهد كما بنَّاء؛ ِقبَل من املكتمل غري الشارع إىل
األوصاف مع تماًما تطابقت التي بأوصافه وأْدىل جيًدا مظهَره حفظ شاب،
مناشدًة األوصاف تلك الرشطُة تداوَلت وقد اآلخران، الشاهدان بها أدىل التي

معها. التواصَل الرجَل
البنية، قويُّ بوصات، وعرش أقدام خمسَة حوايل الطول ييل: كما أوصافه
وشعره رماديتان، عيناه الخمسني، إىل واألربعني الخامسة بني ما يرتاوح عمره
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الرُّكبة عند مزموم واسع بنطال ذات ُحلة يرتدي قصري، بُني شارٌب وله بُني،
بنيٍّا، وِحذاءً ذاِته، باللون وجوربًا الباهت، األصفر باللون التويد صوف من
كتف حقيبَة ويحمل الباهت، األصفر باللون عريضة حافة ذاَت اللباد من وقبعًة
أو امِلنَصب يُشبه بما مربوًطا للطيِّ قابًال وكرسيٍّا اليرسى، كتفه عىل قماشية
الواضح من خشبية أُطر ِبضُع اليُمنى يده ويف اليرسى، يده يف الرسم حامل

لها. حامل داخل رسم لوحاُت أنها
لينتون طريق يف الحافلة محطة عند الرجل صادف الذي الرشطيُّ يذكر
استفَرس إذ للركوب؛ متلهًفا بدا أنه رشًقا، املتجهة الحافلَة ينتظر وهو جرين
الحافلة أن عرف عندما االنزعاُج عليه وبدا التالية، الحافلة وصوِل موعد عن منه
متعلِّم. رجل وبلهجة قوي، عميق بصوت يتحدث كان لتوِّها. غادَرت قد السابقة
ماريلبون كنيسة عند ل ترجَّ أنه وتذكر الرجل، أيًضا الحافلة سائُق الحظ كما

ِله. ترجُّ بعد اتجَه أين إىل يَر لم لكنه
بضِع سوى الجمعة يوم انعقدت التي التحقيق جلسة تكشف ولم هذا
عليه املجنيَّ أن الرشعي الطبيب شهادُة أثبتت فقد اللغز. عن إضافية حقائَق
تناوله البوتاسيوم، سيانيد من مركَّز بمحلول م للتسمُّ نتيجًة مرصعه لقي
الرقبة، عىل بسيطة ُرضوض ُوِجَدت َعنْوة. آخر شخٌص إياه أعطاه أو بنفسه،
املجنيَّ أن إىل يشري ما يوجد ال وِطبيٍّا شديد، عنف وقوع إىل تُشري ال أنها إال
فقد حسًما. أكثَر كانت الرشطة أدلة أن غري بنفسه. السمَّ تجرع من هو عليه
استطاع مكتملة، غري بصماٌت أنها ومع م، السُّ قنينة عىل بصمات عدُة ُوجِدت
شخص أيِّ بصماِت أو املتوىفَّ بصماِت ليست أنها قطًعا يُؤكدوا أن الخرباء
تلك فإن القضية، ص ملخَّ يف التحقيق قايض أشار وكما الرشطة. لدى ل ُمسجَّ
شخًصا أن قاطع شبِه نحو عىل تؤكد لعراك، آثاٍر وجود إىل إضافًة الحقيقة،
داللة عىل أيًضا التحقيق قايض ب عقَّ كما السم. تناُول عىل عليه املجنيَّ أجرب ما
ُمرابيًا؛ كان الواقع يف ُمموًال؛ يعمل كان مونتاجو فالسيد عليه. املجني مهنة
تلك يف مقتله. لتدبرِي قوية أسبابًا يملكون أعداء له يكون ألن ُعرضة واملرابي
فلم املجهول، الرسام إىل بالنسبة أما له. أعداءٍ أيِّ وجوُد يُكتََشف لم القضية،
يتَّضح ولم الرشطة، أمام هو يَمثُل ولم أثر، عىل له يُعثَر لم إذ بعد، ُهويته تَثبُت

صلة. له كانت إن املأساة، بتلك صلته بخصوص يشء أي
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باعتبار حكًما فورها من املحلَّفني هيئة أصدرت القضية، ص ملخَّ ختام يف
هو كما الوضُع يزال وال مجهولني؛ أو مجهول يد عىل عمًدا قتًال الجريمة
مع التواصَل الرشطة استطاعت إن الجديدة الحقائق بعُض ف تتكشَّ ربما عليه.

املتملِّص. الفنان

إىل بدوره أعادها الذي بولتون، إىل الُقصاصة أعاد القراءة، من توم انتهى أن بعد
املائدة. عىل الشاي إبريق وضع أن بعد صمٍت يف تعقيبَه انتظر ثم محفظته،

الغامض الفنان فذلك للغاية. مربك أمٌر ذلك قبل، من لك قلُت كما «حسنًا، توم: قال
الرجوع يُمكن التملُّص حال، أيِّ عىل أنا. هو القاتل لقب لنَيل املحتمل ح واملرشَّ واملتملِّص،

ُهويتي.» عىل ألُطِلَعهم غًدا الرشطة مركز أقصد أن األفضل من عنه.
االنتظار لم لكن للغاية. رضوري ذلك سيدي. يا «أجل قائًال: ِجدية يف بولتون وافقه
وسيكون تَعقِبك، يف لحظة أي يف تنجح قد فالرشطة اليوم؟ مساءَ تذهب ال لم غد؟ حتى
لديهم أن تنَس ال عليك. هم يعثرون تركهم من بكثري أفضَل إرادتك بملء إليهم الذَّهاب
وامتألت أسبوع. نحو منذ املدينة حديُث هي الجريمة فتلك بك. لالشتباه منطقية أسبابًا
يف الوحيد الشخص أنك األرجح عىل لك. دقيًقا وصًفا تضمنت التي بأخبارها، الصحُف

بها.» يسمع لم الذي لندن
ادِّعاء. كمحامي تتحدَّث أنت بولتون! يا «بربك وقال: كئيبة، ضحكة توم ضحك
مختبئًا. كنُت وكأني األمر يبدَو أن صالحي يف وليس به، مشتبَه فأنا تماًما. ُمِحق لكنك

املساء.» هذا الرشطة بمركز أمرُّ سوف
أن وبعد الساعة، نصف من أقلَّ فبعد للغاية. متأخًرا جاء ذاك الحكيم توم قرار لكن
الفرنسية الِخزانة يف ها يرصُّ بدأ قد وكان لوازمه غسل عىل بولتون أرص الذي الشاي أنهيا
البوابة، فتح عندما ليجيبه. توم فخرج الخارج من املرسم جرس صوُت أتاهما الكبرية،
وقورة بانحناءة حيَّاه حكومي، موظف مظهُر له القامة طويل رجًال عتبتها عىل وجد

دمثة. وابتسامة
بيديل؟» توماس السيد بمخاطبة فُت ترشَّ «هال الغريب: الرجل سأل
بيديل.» توماس أنا بالفعل. خاطبتَه «لقد باهتة: بابتسامة توم أجاب

بمعرفتك؛ سعيد وأنا ذلك، نُت «خمَّ النحاسية: اللوحة إىل ينظر وهو قائًال الرجل رد
أنني أُوضح أن عيلَّ ربما ه. أتوالَّ تحقيٍق بشأن مساعدتي تستطيع ربما أنك أعتقد إذ

«… صالحيتي إثبات بطاقة عىل االطالع تريد كنت وإن رشطة، ضابط
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زيارَة أنوي كنت الواقع ويف تَنُشده، ما أعرف أني أظن لك. شكًرا «كال، توم: أجابه
بالدخول.» ل تفضَّ أفضل. سيكون ذلك لكن اليوم. مساء الرشطة مركز

كريسٍّ عىل يقف بولتون وجدا حيث املرسم؛ إىل وأدخله الباحة عرب الضابَط قاد
ساعته. مع تتوافق كي الساعَة ويضبط

بولتون، السيد إنه سعيدة! مفاجأة من لها يا «مرحى، مندهًشا: الضابُط صاح
وقت منذ بيديل السيد تعرف هل فريدة! مصادفة من لها يا ل! املبجَّ القديم صديقي

طويل؟»
يف قديمة تحف متَجر يف األوىل للمرة تقابلنا ا. جدٍّ طويل وقت «منذ بولتون: أجاب
امُلجِرم وهو بيتجرو، الحقيقي اسمه كان باروت؛ تذكر حتًما أنت «باروت». متجر سوهو؛

بينروز.» السيد قتَل الذي
مصادفة ثَمة لكن بها. مشارًكا أكن لم أني مع القضية تلك «أذُكر الضابط: قال

قتل.» بجريمة تتعلق قضيًة هو زيارتي سبُب يكون أن األقدار تشاء إذ أخرى؛
فتح يف الضابط رشوع انتظار يف ب، يُعقِّ لم لكنه ذلك، يف الصدفة دور توم يَر لم
إنهما مقرتًحا نفسه يف يقول وهو مضض، عىل قبعته بولتون أمسك األثناء، يف تحقيقه.

انفراد.» عىل أمورهما مناقشة الن يُفضِّ «ربما
توم أبدى أن وبعد أرسار.» ثمة فليس بسببي. تُغادر ألن داعَي «ال الضابط: قال
يُحاول لم ببهجٍة إليهما يستمع وجلس رسور بكل قبعته بولتون ترك نفَسه، الرأي

إخفاءها.
لكن أسئلة، بضعة عليك سأطرح بيديل، سيد يا «واآلن قائًال: الحديث الضابط بدأ
يميل أن شأنه من سؤال أي عىل باإلجابة ملَزًما لسَت أنك لك أُوضح أن عيلَّ يُحتم واجبي

السخيف.» الرسمي بالتعبري إدانتك، إىل
ُحسباني.» يف ذلك «سأضع عريضة: بابتسامة توم قال

االلتزام إىل مضطرون لكننا سخيف، تعبريٌ إنه «أجل. قائًال: بابتسامة الضابط أجابه
عرش الثامن الثالثاء يوم تفعل كنت وماذا كنَت أين تذكر هل بداية، حسنًا، بالرسميات.

مايو؟» من
اليوم. ذلك عَرص جرين بلينتون جريفل-بيت غابة يف كنت أجل. املايض. «الثالثاء
ذلك قبَل ربما أو والنصف، الرابعة حوايل يف وغادرت الثانية، حوايل يف هناك إىل وصلُت
برؤيتها.» ا مهتمٍّ كنَت إن إياها سأُريك للغابة، لوحة أرسُم كنت الفرتة تلك وخالل قليًال.
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يطرح سؤاٌل ثمة اآلن لكن قريب. عما أراها أن كثريًا أود لك. «شكًرا الضابط: قال
القتل، جريمة وقوع وقَت الغابة يف كنت أنك بالفعل بد ال أنك يل ذكرته مما يتبنيَّ نفَسه.
مشاِبهة ومناشدات بمعلومات، باإلدالء اإلذاعة عرب عاجلة ُمناَشدات ثَمة كان أنه ومع
تلك تضمني مع حتى بادرة؛ أيُّ عنك تَبُدر أو بأقوالك لإلدالء تتقدَّم لم الصحف، يف
تتواَصل أن من منََعك فما شخصيٍّا. لك هًة موجَّ الواقع يف تكون وبهذا أوصاَفك، املناشدات

الرشطة؟» مع
السيد أخربني عندما مضت، ساعات بضِع فحتى للغاية. بسيٌط «التفسري توم: أجاب

قتل.» جريمة بوقوِع أدري أكن لم باألمر، بولتون
ودودة. لطيفة بابتسامة العبارَة تلك الضابط قابل

ال وأنا — للُمماَحكة أميل كنُت إن لكن للغاية؛ بسيط تفسريٌ بالفعل «هو موافًقا: قال
وأتساءل، البارزة العناوين ذات اليومية والصحف اإلذاعي البثِّ يف أُفكر فربما — لها أميل

للمماحكة.» أميل ال لك ذكرُت كما لكني
عىل عيني تقع ما ونادًرا ِمذياًعا، أملك ال لكني غريبًا. يبدو ذلك بأن «أُِقر توم: قال
السيد يل ذكرها حتى قطُّ الجريمة بتلك أسمع لم أني هي الحقيقة حال، أيِّ عىل صحيفة.

صحيفة.» من ه قصَّ قد كان عنها تقريٍر عىل وأطلَعني بولتون
السيد إن أقول أن أودُّ سيدي، يا يل أِذنَت «إن وقورة: بابتسامة بولتون تدخل هنا
عندما للغاية ومندهًشا مصدوًما وبدا ومتى؛ رسمها أين وأخربني اللوحة أراني بيديل

القتل.» جريمة بأمر أخربتُه
بالًغا. ا ودٍّ تحمل بابتسامة املتحدث إىل الضابُط نظر

تماًما. اإلشكاَل تُزيح تلك للغاية املفيدة شهادتك بولتون. سيد يا «أشكُرك قال:
اللوحة.» تلك رؤية رشف أنال أن يُمكنني ربما واآلن،

الجدار، بمحاذاة تستقر األُطر من كومة من لوحاٍت عرِض إطاَر وأحرض توم، نهض
الحامل. إىل أعادها ثم بداخله، اللوحة ووضع

الوصول يُمكن ما أفضَل هو ذلك كان ربما لكن بعد، تماًما تنتِه لم هي، «ها قال:
التصويرية.» الناحية من إليه

أرى أني مع التضاريس، عىل فقط منصبٌّ فاهتمامي «أجل، قائًال: الضابط وافقه
عليها يتلو وكأنما مبتسًما للَّوحة ينظر الحامل أمام وقف للغاية.» بديع فني عمٌل أنها
جيٍب من أبَرز أن لبث ما ثم بإمعان. صها يتفحَّ كان ذلك مع لكنه للمباركة، صالًة
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بوصات ستِّ بمقياس خريطة من قطاًعا منها أخرج صغرية أوراق محفظَة فسيح داخيل
خريطة «تلك قال: رقيقة. بطاقة عىل ملَصقة الربيطانية املساحة هيئة عن صادرٍة للميل،
تُصوره الذي املوضع تُريَني أن بإمكانك أن تظن هل بيديل. سيد يا للغابة كبري بمقياس

اللوحة؟» تلك
قلم عن بحثًا جيبه س يتحسَّ وهو لحظات لبضِع إليها ونظر الخريطة توم منه أخذ

رصاص.
كوَّنت لقد املكان. هو ذلك أن «أعتقد الرصاص: القلم بسنِّ نقطة إىل يُشري وهو قال
أضع هل مفَردة. األشجار ح تُوضِّ ال فالخريطة املمىش؛ منحنى شكِل إىل بالنظر هذا رأيي

عالمة؟»
إىل البطاقة وأعاد دقيًقا صليبًا توم رسم أن وبعد سمحت.» «إذا الضابط: أجاب
به قاس جيٍب وِفرجاَر البقس خشب من مصنوًعا مقياًسا األخريُ ذلك أخرج صاحبها،

املقياس. عىل قاسها ثم الدرب، عىل نقطة أقرِب إىل الصليب عالمة من املسافة
قولك؟» فما ياردة. وسبعني بمائة املسافة «أُقدِّر قال:

صحيًحا.» يبدو هذا «أجل، توم: أجابه
كان هل مكانك، من ياردة. مائة حواَيل الدَّرب عن تبعد كنَت إذن ا. جدٍّ «حسنًا

الدرب؟» ذلك يسلك قد شخص أي رؤية بوسعك
جالًسا كنُت ألني شديد؛ بوضوٍح ليس بالفعل. حدث ما وهو ذلك، بوسعي «كان
لكن الشجريات. بني الفرجات خالل من إال النظُر بإمكاني يكن ولم منخفض، كريسٍّ عىل
سوى منهم يرجع لم الدرب، ذلك يسلُكون أشخاص ثالثَة رأيت هناك، أرسم كنُت بينما

فقط.» اثننَي
رأوك؟» األشخاص أولئك أن تظنُّ «وهل

جلويس إىل فنظًرا تعرف. كما ذلك إىل لهم سبيل فال يَروني. لم أنهم واثق «أنا
من تماًما رؤيتي يستطيع يكن لم أحًدا أن بدَّ فال الشجريات، بني منخِفض موضٍع يف

الدرب.»
تُخربني أن تستطيع الذي فما رؤيتهم. بوسعك كان لكن «أجل، قائًال: الرشطيُّ وافقه

عنهم؟» به
وهنا أحدهم.» سلوك األقل عىل ما. نوًعا غريبًا كان سلوكهم إن قوَله أستطيع ما «كل

وتفصيل. بدقٍة رآه ما يرسد توم بدأ
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بيديل سيد يا «لكن َفِرحة: بابتسامٍة للراوي يتطلَّع وهو مندهًشا الضابُط صاح
القضية. إىل جديدة إضافًة تَُعد فالسيدة للغاية. وكاشفة ة مهمَّ معلوماٌت تلك العزيز،

آخر؟» شخص أيُّ بك مر هل باملناسبة،
رأيت حني باملغادرة، هممُت حتى رأيتهم الذين الوحيدون األشخاص هم أولئك «كال.

الغابة.» عرب بالقرميد مليئة عربًة يقود رجًال
هو واآلخر مونتاجو، السيد كان أحدهم األشخاص. أولئك ُهوية يف ريب فال «إذن
بك؟» مرُّوا وقت أي يف ِكَليهما. أو الرجلني بأحِد ما صلًة لها أنَّ بدَّ ال والسيدة القاتل،

ربع أو دقائق عرش حوايل وبعد دقائق. بضع إال الرابعة ربما أو الرابعة، حوايل «يف
الرجل.» عاد الساعة،

عىل األهمِّ للنقطة نأتي واآلن األدلة. مع ُمتوافًقا هذا يبدو «أجل، الضابط: قال
بُوسِعك سيكون أنه تعتقد وهل أوصافهم، من أيٍّا لنا تذكَر أن بوْسِعك هل اإلطالق؛

أخرى؟» مرًة رأيتهم إن عليهم التعرُف
أيٍّ بهوية أجزم أن يَسُعني ال بالطبع كثريًا. ذلك يف فأشكُّ عليهم، التعرف «أما
مني، كبرية مسافة عىل كانوا فقد تُذَكر. أوصاًفا أُعطَي أن بوسعي أن أظن وال منهم.
ما سأرى لكني كبريًا. اهتماًما أُولِهم لم وحينها األغصان، بني الفرجات عرب أراهم وكنُت

أتذكره.» أن بإمكاني
طرحها أسئلٌة دَعَمته لكن ا، وعامٍّ مبهًما وصفه كان الثالثة، األشخاَص يصف وبدأ

مالحظاته. دفرت يف إجاباتها ن ودوَّ الضابط،
أشعر زلُت ما لكني به. بأس ال وصف «حسنًا، قائًال: األخري ب عقَّ توم، انتهى حني
رسام. أنت عاديٍّا. مالحًظا لسَت فأنت ذلك. من أكثُر هو ما رأيَت حتًما أنك بيديل سيد يا
املشهد رسم تُحاول أنك هب بالتفاصيل. وتَحتفظ املالحظة ُة حادَّ ملاحة عني الرسام وعني

«… الذاكرة من
يف بالضبط فعلتُه ما هو فذلك ذلك؛ قلت أنك سعيد أنا إلهي! «يا قائًال: توم قاطعه
تَصلُح ربما الواقعة أن ظننُت ذاكرتي. يف حاًرضا يزال ال املشهد كان بينما اليوم، ذلك
تجريبيٍّا. رسًما لها رسمُت اليوم ذلك مساء ويف تة»، «املتنصِّ أسَميتُها للوحٍة موضوًعا

إياه.» سأريك
ووضعه الرسَم استخرج األرفف، أحد عىل امُلكتِملة غري األعمال من مجموعة بنِي من

الخلفية. منها نقل التي الكبرية اللوحة بجوار حامل عىل
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من أقدُر الرسام ففرشاة ا. ُمحقٍّ كنُت أنني اآلن رأيَت قد ها «أها! الضابط: قال
الحقيقي الشكَل لنا يُبنيِّ إنه بكثري. وصفك يف ذكرتَه مما بأكثَر يُخربنا الرسم هذا الكلمات.
يُطابقان وِمعطفه فُقبعته ريب، بال مونتاجو السيد هو الرجل ذلك األشخاص. ألولئك
هيئتَي مجرد من أكثُر هو ما ورسمَت ملظلته. العاجيَّ املقبض رسمَت إنك حتى الحقيقة،

بعينهما.» شخَصني يبدوان إذ اآلخَرين؛ االثننَي
«أجل، قائًال: االستمتاُع يشوبه باهتمام الرسم يف يُحمِلق كان الذي بولتون وافقه
ظهَريهما، يوليانا الرجالن فهذان بحق. ُمدِهش األمر لكن تماًما. محقٌّ بالندي السيد
سأعرُفهم وأنني حقيقيون أشخاص أنهم أشعُر ذلك ومع فعلية؛ مالمَح بال املرأة ووجُه

بيديل؟» سيد يا ذلك لنا تُفرس أن يُمكنك هل أخرى. مرًة قابلتُهم إن
ترَكه النطباٍع تصويٌر هذا إن أقول أن سوى يََسُعني ال «حسنًا، قائًال: توم أجابه
تلك يف عليها األشخاُص أولئك بدا التي الهيئة هي وتلك بعينها، لحظة يف لديَّ املشهُد
وحركاته وأبعاده، وِقوامه بحجِمه بل فحسب، بوجِهه ال الشخص يُميز فاملرء اللحظة.
مالمَحه تُميز أن قبل ِمشيته من ما رجًال تُميِّز أن يُمكنك ما فغالبًا املميزة. وسكناته

طويل.» بوقٍت
الرتيُّض باحة يف املوقوفني مراقبَة املالحظة ضبَّاط يُِحب ولهذا «بالضبط، بالندي: قال
طريقِة من أو العامة، هيئته من متنكِّر رجل ضبط من يَتمكَّنون ما فغالبًا بالسجن.
ذلك من ص مُلتخصِّ مفيًدا يكون ربما الرسم ذلك بأن لالعتقاد أميُل وأنا وقفته، أو مشِيه،

وصفك؟» مع إلرفاقها له فوتوغرافية صورة والتقاُط استعارته بوسعي هل النوع.
بحماس. بولتون تدخل اإلجابة، لتوم يتسنَّى أن قبل

خاصتي الكامريا أُحِرض أن بوسعي املفتش؟ أيها ألجلك الصورة ألتقط تَدُعني ال «ِلَم
يل.» سمحَت إن ذلك، أفعل أن ني سيَرسُّ الرسم. استعارِة إىل تُضَطر ال كي هنا إىل

الوصف. يفوق ا ودٍّ حملت بابتسامة بالندي املفتش له نظر
كما املساعدة. يد بمدِّ مبادٌر دوًما أنت بولتون. سيد يا منك بالٌغ لطف «هذا قال:
مجموعتك إىل لتُضيفها منها بنسخة وستَحتِفظ جيدة، فوتوغرافية صورة ستكون أنها

بذلك.» اإلذَن بيديل السيد منََحنا إن ممتنٍّا عرضك عىل للموافقة أميل أنا الصغرية.
بعد للُمغاَدرة امُلفتِّش ب تأهَّ ذلك أثْر وعىل تردُّد، دون بذلك اإلذن بيديل السيد منَحهم

بولتون. مع للتسليم موعًدا حدَّد أن
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نقطتان ثَمة «باملناسبة، يقول: وهو أخرى مرة ترَكها أن لبث ما ثمَّ قبعته، التقَط
املجهوَلني. والسيدة الرجل بقامتَِي تتعلَّق األوىل إيضاح. إىل تحتاجان ربما بسيطتان
خمسة نحو طولُه يبلغ الذي مونتاجو السيد من ملحوظ نحٍو عىل أقَرص يبدو الرجل

ذلك؟» يف قولك فما بوصات. وعرش أقدام
فبََدت املرأة أما بوصات. وسبع أقدام خمسة بحوايل طوله أُقدِّر «أجل، توم: أجابه

تقريبًا.» الرجل قامة بطول قامتها أن ح أُرجِّ النساء. تبدو كذلك لكن قامًة، أطوَل
قال: ثم باإلجابة، مالحظًة امُلفتِّش ن دوَّ

الغابة.» نهاية من قادٌم وكأنك بَدوت ، الُحوذيَّ قابلَت «عندما
الغابة بنهاية ينتهي أنه ظننُت الذي الدرب أن يل بدا الرجلني، أحُد يَُعد لم ا َلمَّ «أجل.
يمرُّ أنه رأيت عندما ذلك. من ق أتحقَّ كي االتجاه بذلك ذهبُت لذا بعدها؛ ملا يمتدُّ أنه بد ال

البيت.» قاصًدا أدراجي ُعدت املزرعة، ِفناء عرب
حتى أو الجثة تلحظ لم أنك غريبًا أليس العربات. بَسقيفة مررَت أنك بد ال «إذن

املظلة؟»
أَر لم لذا العربات. وسقيفة الدرب بني تستقرُّ قديمٌة قش كومة ة فثمَّ اإلطالق. «عىل
من قادًما ويفني كان تذكر، كما املطلوب. الجانَب هو يكن ولم السقيفة، من جانٍب سوى

املزرعة.» ِفناء جهة
مفيدًة وجَدتْها السيدة أن أظن لكني القش؛ كومة أمر نسيُت لقد «أجل، املفتِّش: قال
ذلك أن أعتقد «حسنًا، أخرى: مرة قبعته يلتقط وهو قائًال أردف ثم ص.» التلصُّ لغرض
القيمة. مساعدتك عىل الصادِق شكري خالص لك أُقدِّم أن سوى يبَق لم يشء؛ كل هو
معرفتك من واستفدُت للغاية املفيدة مالحظاتك إىل استمعُت أن يل كبريًا رشًفا كان لقد

املميزة.» الفنية ومهارتك
إىل أطلَقه ثم البوابة إىل قاده الذي توم يُرافقه الباب إىل اتجَه األخرية، املجاملة بتلك

الخارجي. العالم
مهذَّبًا «يبدو معقبًا: فقال الرسم، يف يُحملق يزال ال بولتون ليجَد املرسم إىل توم عاد

ذلك؟» ترى أال رشطة. ضابَط يكون لكي للغاية
قصده: َفهمه عن تنمُّ بابتسامة بولتون أجاب

الرباعة غاية يف تحقيق ضابُط لكنه الحدود. ألبعد الخلق دمث رجل بالندي «السيد
بالندي. السيد من الحذر بالَغ ى تتوخَّ أن يجب كالثعبان. وُمراوغ كالسيف حادٌّ والَحذْق؛
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سيدي، يا ترى كما الفوتوغرافية. الصورة بالتقاِط عريض تُماِنع لم أنك سيدي يا آُمل
حوزتك.» من كذلك ثمني يشءٌ يخرج أال األفضل من أنه ارتأيُت

ثمينًا. شيئًا ليست الرب، بارَكك لكنَّها، بولتون. يا جانبك من بالًغا لطًفا ذلك «كان
بالفعل.» منها سأتخلَّص كنُت نُفاية إنها

ساحرة، صغرية لوحٌة هي كم وأُفكر بإعجاب لها أتأمَّ كنُت لقد سيدي. يا ذلك تَقُل «ال
اللتقاط آتَي كي لك املناسب الوقت ما مدهش. نحٍو عىل امُلثرية بالتفاصيل تَْزخر وكم

الصورة؟»
يف تك مهمَّ وأنِه معك اللوحة ُخذ هنا. إىل الكامريا إحضار َعناء تتكبَّد ألن داعَي «ال
يل وترتَك بها تحتفظ أن األفضل فمن إعجابك، عىل حازت قد أنها يبدو أنه وبما منزلك؛
الفوتوغرافية الصورة ستُؤدِّي املوضوع. ذلك أرسَم أن قررُت حاَل لها، فوتوغرافية صورًة

يل.» بالنسبة الغرَض
ليُغادَر إياها، وأعطاه بورٍق بإرصار اللوحة لفَّ توم لكن لالعرتاض، بولتون تهيَّأ
ذراعه. تحت الصغرية الُحزمَة حامًال وِعرفان، برسور يَبتِسم وهو دقائق ببضع بعَدها
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امُلمكن من يكن لم حوله، من بالحياة تَِضجُّ التي املزدحمة املدينة سكَّان جميِع بني من
ما ثَمة يكن لم الواقع، يف منهم. قليلة قلٍة سوى باله هدوء يف بيديل توماس يُضاهَي أن
يفي بسيًطا دخًال عليه يُِدر عمله كان اإلطالق. عىل الحياة يف ه همَّ يحمل أو باله يَشَغل
الزمن بُوسع ليس متعًة العمل لذلك أدائه يف يجد وكان ويفيض، بل البسيطة، باحتياجاته
يرسم سيظل طائلة، ثروٌة يوًما عليه هَطَلت ولو أبًدا. الرسم يَملُّ يكن فلم عليه. إفساُدها
عيشه كسِب من يحوزه الذي الرِّضا حينها يفتقد وقد بل فيه، يجدها التي املتعة ملجرد
أولئك إال اللهمَّ أحًدا، يَحسد وال الثروة، يشتهي يكن لم حال، أيِّ وعىل تلك. ِحرفته من

براعة. أعماَله تفوق أعمالهم أن يرى الذين الفنَّانني
يف الهادئ «مسلكه يَتبع توم كان تقلُّبات، دون مرَّت التي السنني مدار وعىل وهكذا،
اآلن، القصة هذه إليها وصَلت التي اللحظة تلك حتى تام، ورًضا ة جمَّ بسعادٍة الحياة»
الصافية حياته سماء عىل خيَّمت التي الَغمامة تلك إىل اإلشارُة فيها علينا يتعنيَّ التي
اضطراب بإحداث كفيًال كان املحدود ِظلها لكن صغرية؛ غمامة مجرَد كانت العادة. يف

رائًقا. يكون ما عادًة الذي ِمزاجه يف ملحوظ
قلق أيَّ لديه تُِثر لم الحادثة فتلك جريفل-بيت؛ غابة بحادثة تتعلَّق املشكلة تكن لم
الرشطة أن — بالرسور املشوب االهتمام من بيشءٍ — يُدرك كان أنه مع اإلطالق، عىل
بعد» يَنكشف لم الذي «اللغز أخبار وتالَشت األسابيع، توالت لكن قطًعا. أمره تنَس لم
أهمية. أي له تُمثِّل تَُعد ولم ذاكرته، ِمن وكذلك اليومية، الصحف صفحات من تدريجيٍّا
بريكنز، ميلتون كمشكالِت فُمشكالته، أنثوي؛ طابع ذاَت الغمامة كانت الواقع، يف
عىل القارئ استنتََج كما أعزب، توم كان فقد جنسه. بني نساءِ حول تتمحَور كانت
يتجنَّب كان كثريًا، النساءَ يُحبُّ أنه فمع كذلك. يظل أن قصٍد عن يَنوي وكان األرجح،
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يف القدر يضُعهن َعْزباوات أي من حذَره ويأخذ اإلناث، مع الحميميَّة التعامالت جميع
حقيقي. هلٍع نظرَة إليهن ينظر فكان لألرامل، بالنسبة أما طريقه،

لوحة عىل العمل يف جمٍّ باستمتاع منهمًكا توم كان أْن حَدث األيام، أحد عرص يف
بزفرة زائر. قدوم ُمعلنًا املرسم جرس دق عندما رسمها، أعماله ج ُمروِّ منه طلب نوعية
ليجد هدوئه؛ صفو عكَّر الذي ذلك ملالقاة وخرج وُفَرشه ألوانه لوحة وضع امتعاض،
أحدث مع وزينتها ثيابها تتماَىش ما، نوًعا القامة طويلة امرأة الباب عتبه عىل أمامه
بدنه. لها اقشعرَّ بابتسامة وحيَّته تَنفِتح، البوابة صوت سمعْت عندما التفتَْت الصيحات،

بيديل.» السيد أنك «أظن قالت:
ذلك. عن لها وأفصَح الرأي، توم وافقها

َفْرًخا أَعرتَني إن ممتنَّة سأكون لكني مزعجة، تراني أال «آُمل ُمداِهنة: بنربة قالت
لكن الفور، عىل عليها العمل يف أبدأ أن وأود ألرسمها، فنية لوحة فلديَّ واتمان. ورق من

لدي.» نَفد الورق
فقد شديًدا. قلًقا نفسه يف ذلك طلبُها بعث فقد البتسامتها، اقشعرَّ قد بدنُه كان إن
يَبيع ممتاًزا متجًرا ثمَة أن — امة رسَّ كانت إن أيًضا ذلك تعرف أنها بدَّ وال — يعرف كان
يبتاع ومنه يقفان، حيث عن سريًا دقائق خمس من أكثَر يَبُعد ال امني الرسَّ ُمستلزماِت

به. للتعرف كذريعٍة مريبًا ذلك طلبها له فبدا لوازمه. معظَم توم
السيدة اسمي املجاور؛ باملنزل جارتُك أني لك أوضح أن ينبغي «ربما قائلة: أردفت

شيلر.»
مؤخًرا، االسم ذلك تَحمل نُحاسية لوحة ظهور الحظ قد كان لها. تحيًة توم انحنى
أرملة! كانت إن إال … متزوِّجة امرأة هي األقل، فعىل اآلن. االطمئنان من بيشء أشعره ما

الباب. عتبة عىل تَنتِظر ترُكها بُوسعه يكن لم حال، أيِّ عىل
بالدخول؟» لِت تَفضَّ هال رسور. بكل فرًخا «سأعطيِك قال:

ُسمٍك «بأيِّ سألها: املمر عرب يقودها كان وبينما وانرشاح، برسور دعوته قِبَلت
للرزمة.» رطًال ١٤٠ ُسمك أستخدم عادة تُريدينه؟

األقل عىل إليك؛ سأُعيُده واحًدا. إعطائي بُوسعك كان إن تماًما، بالغرض ذلك «سيَِفي
مثله.» واحًدا ولكن بالطبع، نفَسه الفرخ ليس

فقد جيِّد. مخزون لديَّ لذلك. داعَي «ال أخرى: زيارة عن إثناءها قاصًدا توم قال
الزيتية األلوان أستخدم األغلب يف ألني كثريًا أستخدمه وال منه، جديدة رزمة لتوِّي ابتعُت

مرسمي.» هو ذلك عميل. يف
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اندهاش صيحة أطلَقت حتى املرسم إىل ضيفته دخَلت إن وما املفتوح، الباب إىل أشار
حولها. تتطلَّع وهي خافتًة

فمرسمي عليه. أحسدك أنا مبِهر! هو وكم شاسع! مرسم من له «يا ُمنبِهرة: قالت
ا جدٍّ جيدة غرفة ولكنها جلوس، غرفة مجرَّد إنه الحقيقة. يف اإلطالق عىل مرسًما يَُعد ال

ما.» وقٍت يف إياها أُريَك كي تأتَي أن بدَّ ال جميلة. كبرية نافذة ولها
يجب أنه وقرر حتًما، أرملة أنها يف يشكُّ بدأ لحوح. امرأة من لها يا غيظه. توم كَظم

عنها.» الطْرف «يغضَّ أن
من كان وإن فيه، يَرسم كي الحجم بذلك مكان إىل يحتاج ال املرء «حسنًا، قائًال: رد

للعمل.» فسيح بمجاٍل يحظى أن طبًعا املريح
بالحجم أوراق حافظة منها وسحب العريضة، األرفف من مجموعة إىل ه توجَّ
فرًخا منها واختار الطاولة عىل وفتحها الورق، من بمخزونه بداخلها يَحتفظ اإلمرباطوري

خيًطا. حوله لفَّ ثم قليًال، ه ولفَّ
عىل شارفت التي اللوحة تتفحص الرسم حامل أمام ضيفته وقفت ذلك، أثناء يف
بها وتظهر رسمها، توم يُِحب التي كاألماكن بسيًطا خالئيٍّا مكانًا تُصور والتي االكتمال،

شاحنات. بضع الخلفية ويف أوَقدوها، بنار يَعتنون عام، مرٍج عىل الغجر من جماعة
لالهتمام!» وُمثرية غريبة هي وكم بديعة! لوحة من لها «يا باندهاش: صاحت

مرتابًا. إليها والتَفت الخيط طَرَيف يعقد وهو توم ر تسمَّ
غريبة؟» تَِجدينها «لم سألها:

صورة تُشبه تكاد إنها االستثنائية. التصوير واقعيَة «أعني موضحة: قالت
دائًما؟» األسلوب بذلك ترسم هل فوتوغرافية.

جاهل ِسمُة هي فوتوغرافية بصورة ُمكتملة واقعية لوحة مقارنة أن يرى توم كان
فحسب. سؤالها أجاب بل ذلك. عن يُفصح لم لكنه أقصاه. الجهُل منه بلغ

أفَضلُنا يزال ال بالطبع لكن الطبيعة؛ مظاهر من اإلمكان بقدر االقرتاب «أُحاول
ذلك.» عن البُعد كل بعيًدا

بوسعك ليس النهاية ويف للغاية، صعب التصويري الرسم أن بدَّ ال «بالضبط. قالت:
يسعى ال التجريديُّ فالفنان التجريدي. الفن َميزة هي تلك فوتوغرافيٍّا. مصوًرا تُبارَي أن
املجردة. واأللوان األشكال خالل من نفسها عن تُعرب شخصيته يدَُع بل بعينه؛ يشء لتقليد

الحديث؟» التقدُّمي الفن أسلوب قبُل من جربَت هل
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األمثل، األسلوَب يل ويبدو الرسم، يف أنتهُجه الذي األسلوب هو هذا «كال. توم: أجابها
نفَسه؛ الرأي يعتنقون الخصوصيِّني وزبائني أعمايل يشرتون الذين التجار أن وأعتقد
النهج عىل أستمر أن األفضل من حال، أي عىل مقابَلها. عادل ثمٍن لدفع مستعدُّون فهم

نفِسه.»
امللفوف الورق بالفرخ يده مدَّ تلك، النقاش ملحاولة القاطع رفضه تعزيز بغرض

ألوانه. لوحة إىل بأًىس ينظر وهو
أُهِدر أن يجب ال «أجل، فاتنة: بابتسامة الورق فرخ منه تأخذ وهي مؤيدة قالت
املغاَدرة يف أستأذنك لكني ما. يوًما املسألة تلك معك أُناقش أن أودُّ أني مع اآلن، وقتك

إليك.» أردَّها أن بصدٍق أِعُدك الورقة. تلك إقرايض عىل كثريًا وأشكرك اآلن،
ستَفي أنها يائًسا اآلن أدرك أنه مع لردها، داعي ال أنه توم لها أكَّد أخرى، مرة
باب إىل تسري وهي ويُراقبها البوابة عند يُوُدعها كان وبينما ذلك، ومع محالة. ال بوعدها
أكثَر عالقة لبناء محاوالت أيَّ ويصدَّ عنها» الطرف «يغضَّ أن عىل مجدًدا عزم منزلها،
التحرُّج حد إىل الخلق دمِث رجل إىل بالنسبة لكنه لإلعجاب، ُمثري قرار وهو حميمية؛
قريبًا سيَكتِشف كما الواقع، أرض عىل معينًة تحدياٍت يَفرض بيديل، توم مثل والتشكُّك
التايل، اليوم يف إليه ُردَّت الواقع، يف رسيًعا؛ امُلقرتَضة الورقة إليه ُردَّت بالطبع، ا. جدٍّ
فشًال للحدث نهاية يضع أن يف امللفوف الورق فرخ يستلُم وهو توم محاوالُت وفشلت
الصفقة أنهى أنه من بالرغم لكن للدخول. الحسناءَ زائرته يدُْع لم املرة، تلك يف ذريًعا.

آلَخر. بدايٍة مجرَد الحدث خاتمة كانت بابه، عتبة عىل
أُعطلك «لن القرمزيتنَي: شفتَيها بني املتسقة األسنان من ا صفٍّ أظهَرت بابتسامة قالت
ِبضع أعمايل. يف رأيك معرفة يف بشدة وأرغب مرَسِمي، أريك أن أريد ا حقٍّ لكني اآلن،
وقٍت أي يف كذلك؟ أليس تأتي، سوف كثريًا. ستُفيدني مثلك محنَّك فنان من نقدية كلمات

ذلك؟» يُناسبُك هل الرابعة. حوايل يف مثًال، اليوم عرص لنَُقل يُناسبُك.
أنه غري للهرب. ُممكنة فرصة أيُّ ثَمة كان لو اإلطالق عىل ليُناسبه يكن لم بالطبع
شكٍر بكلماِت يُتمِتم وهو يده، يف أُسِقط وقد توم إليها نظر لذلك. فرصة أيُّ ثَمة يكن لم
أمامه مجال ال أنه واضًحا كان يقول؟ أن بُوسعه ماذا لكن التفكري. يف ومستغرٌق مهذَّبة،
تَكرار ملنع وقائية تدابريَ ويتخذَ الحال يف يزورها أن قرر جليٍّا، ذلك له اتَّضح وملا للرفض؛

الزيارة. تلك
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يف كثريًا تقسَو بأال تفضلَت وإن الرابعة؛ الساعة موعدنا إذن ا، جدٍّ «حسنًا قالت:
الشاي.» من لذيذًا ِقدًحا لك سأصنع للوحاتي، نقِدك

رشيقة بخًطى مبتعدة سارت أسنانها، عن أكثَر كشَفت وابتسامة َودودة وبإيماءة
وتقريع لوم بكلماِت يُتمتم وهو الداخل، إىل توم عاد بينما هامبستيد، طريق اتجاه يف

األوراق. حافظة داخل الورق فرخ ووضَع لنفسه، قاسية
نهاية «وضع إزاءَ شيئًا تفعل لم اليوم ذلك عرص زيارة إن القول إىل بحاجٍة لسنا
بني من سيجارة ونزَعت الجرس، ه لدقِّ استجابًة الباب ُمضيفتُه فتَحت فعندما للحدث.»
يف لعبها ورفيق طفولتها «صديق وكأنه استقبلته ترحيب، ابتسامة تَبتِسم كي شفتَيها
استقبال غرفة إىل بيده، ُممسكًة تزال ال وهي وقادته، حميمي، بدفءٍ صافحتْه الصغر.»
توم ألقى صغرية. طاولة وبجانبه النافذة، من بالقرب جديٌد رسٍم حامُل بها استقرَّ كبرية
وصندوق الرسم حامل عدا فيما ِمْهنيٍّا. صاحبته قيَّم ما ورسعان املكان، عىل شاملة نظرة
لسيدة، نموذجية جلوس غرفة مجرَد املكان كان الطاولة، عىل ماءٍ وإناء والُفَرش األلوان

الرسم. حامل من معها تناغًما أكثَر عليها ُفِرش بما الشاي مائدة فيها بَدت
بَمْرسمك مقارنًة املستوى دون يبدو امُلتواِضع؛ َمشغيل هو «ذلك مضيفته: قالت

«… لكن الفخم،
املرسم. ال الفنان هو يُِهم ما كفاية. مالئًما ِلرَيياه وينت دي أو ترينر «كان توم: قال

أعمالك؟» بعض عىل نظرًة ألقينا هال
لوحاتي. آخر هذه لنفَعل. «أجل، اللوحات: حامل نحو تقوده وهي ُمبتهجة أجابت
أن مخافة آخر يشء أي إليها سأُضيف أني أظنُّ ال لكنِّي بعد، تماًما عنها راضية لسُت

رأيك؟» ما أُفسدها.
إذ مفهومة. غري بكلماٍت وتمتَم اللوحات حامل عىل املوضوع اليشء يف توم حملق
زاٍه، لون من ُمنحنية بخطوط وُغطَِّي لوح، عىل بإهماٍل واتمان ورق من فرخ نصف ثُبِّت
بورق أشبُه تأثريٌ عنها ليَنتج اة، ُمندَّ ورقة عىل باملاء مشبعة وهي ُوِضعت أنها الواضح من

الرسم. ألوان بائع لدى األلوان عينات
لها. تُضيفي أن بوسعِك ماذا أرى ال «حسنًا، قليًال: نفَسه تمالك وقد ُمتلعثًما قال
ربما قصدي. تعرفني تماًما، جليٍّا ليس اليشء. بعض مبَهًما … املوضوع ال… يكون ربما

«… كان
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مجرد هي بل التصويرية. الناحية من أعني موضوع، للَّوحة «ليس موضحة: قالت
تظنُّ هل باألخرضواألزرق». «سيمفونية تسميتَها أنوي املجردة. باأللوان تعبريي موضوع

مغاالة؟» به بسيمفونية تسميتها أنَّ
إنها ياتها. مسمَّ بغرِي األشياء تسمية أُحب ال لكني مغاالًة، به إن أقول «ال توم: أجاب
العمل ذلك أما األصوات، من مجموعٌة هي فالسيمفونية تعلمني. كما سيمفونية ليست

لوحة.» أنه أعني … فهو
فِلَم تراجعَت. ثم صورة»، «إنها ستقول «كنَت رقيقة. ضحكة شيلر السيدة ضحكت

ذلك؟»
ال ا حقٍّ لكني بصورة، أدعوه ما ليست هي «حسنًا، اعتذارية: بابتسامة توم أقرَّ

تجريدية.» صورٌة أنها أظن الفن. من الجديد النوع ذلك عن يشء أيَّ أعرف
مثاًال تكون ربما لأللوان. اإلطالق عىل تصويري غري تجريٌد إنها بالفعل؛ كذلك «هي

واقعية.» أكثَر بأخرى ِلنُبِدلها لذا متطرًفا؛
صغرية رسمًة أخرجت ومنها أريكة، تحت من أوراق حافظة وأخرجت يدها مدَّت

الحامل. عىل وضعتها لوح عىل مثبَّتة
األشكال رسم يف تَجِربة فهي تلك أما املجرَّدة. األلوان يف دراسٌة «األوىل حة: موضِّ قالت

بها؟» رأيك ما وحواء». «آدم اسم عليها أطلقُت لقد موضوع. لها لكْن املجردة.
كانت متزايدة. َحريٌة تملَكته وقد حاجبَيه مقطبًا الجديدة الفنية التُّحفة إىل توم نظر
يوَهب لم العارشة أو التاسعة يف عادي طفٌل يَرُسمهما قد كما برشيَّتني هيئتنَي تُمثل
األلوان؛ من بلطخات ولُوِّنا الرَّصاص بالقلم ثقيلة بخطوط ُحدِّدا ِفطرية، فنية مَلكة أيَّ

للذهول. ُمثريًا كان فقد بالغ، عاقل شخص إنتاج من فنيٍّا عمًال كونه إىل ونظًرا
كثريًا.» ُمتشابَهني «يبُدوان قائًال: التعليق ملجرد توم علَّق

األكرب مالبس. أيَّ املسكينان يَرتدي ال إذ طبيعي؛ ذلك لكن «أجل، قائلة: وافَقته
سبيل عىل ُعنوانًا لها وضعت لقد كثريًا. يُهمُّ ال ذلك أن مع بالطبع، آدُم هو بينهما حجًما

األساسية.» األشكال يف دراسة األمر واقع يف الصورة لكن العادة.
بعيننَي الفني العمل يف التحديق تابَع لكنه يفعل؛ لم أنه مع «فهمت»، توم: قال
أِن فوَر تالشت غامضة خفية بابتسامة كتفه فوق من تَنظر السيدة كانت فيما ذاهلتنَي،
رسوماتها، حافظة إىل النظر اسرتَق آخر، تعليق أي دون تمحيصمطوَّل بعد إليها. التفَت
رأًسا يبدو ما عىل تُصور أخرى، لوحًة مكانها وتضع اللوحة ترفع مضيفته كانت فيما

40



شيلر السيدة

التالميذ بها يُزين التي «الرسومات» بتلك كثريًا أشبَه هيئتها يف وبَدت برشيَّتني، وكتَفني
بشأنها، البداية يف توم اعتقاَد ذلك كان الواقع ويف دفاترهم. يف الفراغاِت املوهوبني غريُ

املعلومة. له صوبَت ما رسعان الفنانة لكن
مجرد لكنها العذراء» «السيدة أسميتُها لقد تصويرية. لوحًة ليست إنها «كال. قالت:
جميع منها حذفُت البرشي، للرأس الهنديس التكوين عىل قائمة التبسيط يف دراسة

املهمة.» غري التفاصيل
الرقع تلك أن أعتقد الحذف. من كبريًا قدًرا ثمة أنَّ الحظت «أجل، معلًقا: توم قال

كذلك؟» أليس الشعر، تُمثل البنية
غريَ ا حقٍّ تبدو ربما ِضمنًا. إليه وتُشري بوجوِده تُِقر فقط بل تُمثله. ال «هي أجابته:

النمط.» إبراز يف تُفيد لكنها تصويري، غري عمل يف رضورية
حافظة من األخرى املختارات فعَلت وكذلك الكالم عن عاجًزا توم التفسريُ ذلك ترك
رسومات أو لها، معنى ال لونية خطوط إما نفُسه؛ الطابَُع لها جميًعا كانت أعمالها.
خرضاء أشكال وجود من ن خمَّ كما طبيعيٍة ملناظَر بعضها كان وحيوانات. لبٍرش طفولية
الطبيعي املنظر كان إحداها ويف األشجار، إىل ضمنًا» «تُشري ربما التي امِلْمَسحات، تُشبه

ألعاب. محل بضائع من بدائية أكثَر بنَُسخ أشبه مجردة بحيوانات مأهوًال
واآلن أعمايل؛ ذخرية هي «تلك الحافظة: إىل لوحة آخر تُعيد وهي شيلر السيدة قالت
ًظا. متحفِّ تكون ألن داعَي ال فيها. بصدٍق رأيك أسمع أن أريد كاملة، عليها اطلعَت أن بعد

الرصيح.» النقد هو منك إليه أحتاج ما
فأنا أعمالك. النتقاد أهًال لسُت أنا العزيزة، شيلر سيدة يا «لكن يأس: يف توم صاح
لطاملا الذي الفن عن تماًما يختلف أنه عدا الحداثي، الفن ذلك عن ألبتة يشء أيَّ أعرف ال
أرسم عندما فأنا ذاِتها. باللغة نتحدَّث ال ألننا األمر مناقشُة يَسُعنا وال ومارستُه. عَرفتُه
أحاول الطبيعة، من أجمُل هو ما يوجد ال وألنه االهتمام؛ وإثارة الجماَل أستهدف صورة،
ال الخيال وحي من إبداعي عمل هي الصورة وألن استطاعتي. قدر مظاهرها أُحاكَي أن
يف عنارصي أُرتِّب أن أحاول علمي؛ درايس كتاب يف توضيحي رسٍم مثل تصوير مجرد
الحداثي الفن أن الواضح من لكن لالهتمام. مثرية أفكاًرا تعكس وأجَعَلها جميل، تكويٍن
عىل أفهمه ال أنا العاطفية. أو الفكرية االهتمامات من نوع وأي الطبيعة محاكاة يتجنَّب

اإلطالق.»
املجرَّدة؟» األشكال يف جماًال ترى أال «لكن، معرتضة: قالت
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يختص حني يف الرياضيات، عىل َحكٌر املجرَّدة األشكال أن افرتضُت «لطاملا أجابها:
من جدوى أرى ال شيلر، سيدة يا ا حقٍّ لكن واملرئيَّة. امللموسة باألشياء والنحت الرسم

مختلَفني.» مستوينَي عىل ونُفكر نتحدث فنحن املسألة. تلك مناقشِة
يف آُمل كنت فقد ما. نوًعا يل محبٌط ذلك لكن ا، حقٍّ كذلك أننا «أظن رأيه: مؤيدة قالت
ال ذلك لكن الحديث. بالفن حال بأي تتَّصل ال أنها اآلن أرى لكني خربتك، من االستفادة
الغالية أضع ريثما الكريس ذلك يف جلست هال الشاي. إبريق يف اختالفاتنا سنُغرق يُهم،

ألني؟» كرسيٍّا تُفضل أم النار، عىل
لبة.» الصُّ الكرايسَّ أُفضل «بل توم: أجاب

وثري كفراٍش محشوة مقاعَد لن يُفضِّ النساء أن الغريب من أنه تجد أال كذلك. «وأنا
عامة، الرجال من وزنًا أخفُّ فهن قط؛ سببًا لذلك أفهم لم الوسائد؟ وتملؤها الريش من

ِسرتًا.» أكثر ومالبُسهن
مالبَس يرتدين ألنهن «ربما الخشبية: القاعدة ذي الكريسِّ إىل يتجه وهو توم قال

الدفء.» ألجل الوسائد إىل ويحتَْجن أقل،
جميلة نُحاسية غاليٌة فوقها استقرَّ الذي املوقد شعلة إىل ثقاب عود تُقرب وهي قالت
بشأنه نتفق أمٌر لدينا صار قد ها الكرايس؛ بشأن متفقان نحن إذن «حسنًا، مدعمة:

كبداية.»
انتباَهها مركزة عليه وجلست الفاتح، املاهوجني خشب من ذراَعني ذا كرسيٍّا سحبَت
بقصد األطوار غريبِة مصطنَعة بجدية نقاشها تابعت يسخن، كان وبينما الغالية؛ عىل
ذاَت كانت شيلر السيدة أن خافيًا يكن لم الواقع، يف للغاية. لطيفًة توم وجَدها املزاح،
توم، وأدرك رسمها؛ شناعة جانبًا ي يُنحِّ أن املرء بُوسع كان إن ا، جدٍّ جذابة شخصية
الصغري الحفَل ذلك أن الدهشة من بيشء بالزواج، يُطاِلبْنه لم ما كثريًا النساء يُحب الذي
تلك من الغرض يكون بأن بقراره ملتزًما يزال ال كان أنه (مع له يروق الرسمي غري
مثالية، لدرجة منقوًعا الفاخر الصينيُّ الشاي كان لألمر».) نهاية «وضع هو الزيارة
املرحة املازحة مضيفته تعبرياُت وكانت العني، تَُرس الغالية فيها بما املائدة أغراض وكانت

اليشء. بعض تُسلِّيه
للُّغز حلٍّ عن يبحث توم فأقَدم الرسم، موضوع إىل يتطرَّق الحديث عاد أن لبث ما

يُحريه. الذي
الحداثي؟» األسلوب بذلك دوًما ترسمني «هل سألها:
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تماًما جديدة ُمغامرة إنها اإلطالق. عىل أرسم أكن لم أنا «دوًما! بابتسامة: كرَّرت
طلبَت أتذكرها. عندما للغاية غريبًة يل تبدو صدفة الصدفة؛ بمحض خضتُها يل، بالنسبة
فيه تُعَرض ليسرت ساحة يف عرض بصالة ُمقام معرض إىل أُرافقها أن يل صديقة مني
باللوحات قط أهتم أكن لم ألني الذَّهاب؛ أودُّ أكن لم املعارصين. الرسامني كبار أعماُل
اللوحات، تلك عن يتحدث الجميع ألن بالذَّهاب؛ عيلَّ ت ألحَّ لكنها عنها، يشء أيَّ أعرف وال

الفنية. االكتشافات أحدَث تَُعد بأنها رصحوا الفنيني النُّقاد وألن
كانت الحدود. أبعِد إىل وإعجابي اهتمامي أثارت اللوحات أن واملدهش ذهبت، لذا
َمن وكأن بَدت للغاية. وعجيبة طريفة كانت قبل؛ من رأيتُه يشء أي عن تماًما تختلف
أرسم أن بإمكاني كان إن أُجرب أن قررُت أني لدرجة ا؛ حقٍّ أَرستْني لقد أطفال. رسمها
أُلوِّن أو أرُسم لم أنا غريبًا؟ هذا أليس ذلك. أستطيع أني ووجدُت منها. قريٍب يشء أيَّ

للغاية؟» عجيب ذلك أن تعتقد أال للغاية. سهًال األمر وجدُت ذلك ومع قبل، من
ا.» جدٍّ «عجيب قائًال: قصَدته الذي باملعنى يكن لم وإن تام، بصدٍق توم وافقها

فضوله. تُثري به متعلقة أخرى أموٌر ثمة كان لكن اآلن، تماًما اللغُز له ف تكشَّ
كنِت إن ا جدٍّ رضوري أمر ذاك الفنية؟ املعارض إىل لوحاتك تُرسلني «هل سألها:

الفنية.» أعمالك من بي تتكسَّ أن تنتظرين
أذهب كما منها، مجموعة أُجهز لكنِّي قبل، من فعليٍّا أعمايل أعرض لم «أنا أجابته:
أو أعمايل، تُشبه التي األعمال بها تُباع التي األثماَن أرى كي الحداثي الفن َمعاِرض إىل
اللوحات من يُباع ما أن أُالحظ لكني ما، نوًعا باهظًة أثمانًا يل تبدو بها. تُعَرض األقل عىل

ا.» جدٍّ قليل
من القليلة والقلة األيام، هذه اللوحات رشاء عىل كثريون يُقِبل ال «أجل، توم: قال
امُلثْىل الُخطة لكن التقليدي. الطابَِع ذاَت األعمال يُفضلون يشرتونها، ممن اللوحات ُمحبِّي
األعمال يف صني املتخصِّ التجار بعض عىل لوحاتك عرض تُجربي أن هي لك بالنسبة
إسداءِك يستطيعون وربما سوقهم، يف لوحاتُك تُساوي كم يعرفون فهم املعارصة. الفنية
تُناسبُهم التي باألسعاِر … أعمالك من بعًضا يَبْتاعون حتى وربما املفيدة. النصائح بعَض

بالطبع.»
تاجٍر اسَم إعطائي بإمكانك ربما تأكيد. بكل ذلك سأُجرب رائعة. فكرة «تلك قالت:

كذلك؟» أليس اثنني. أو
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رجاٌل فهم يشء؛ يف يُفيدوِك لن أعمايل أبيعهم الذين «التجار نفيًا. رأسه توم هز
سيخشون املعاَرصة. باألعمال يقبَلوا لن الطِّراز. القديمة األعمال يف يُتاجرون محافظون

الدائمني.» زبائنهم عنهم ترصف أن
ًعا.» ُمشجِّ هذا يل يبدو «ال ساخرة: بابتسامة قالت

فجأًة أدرك ذلك، قوله تَلْت التي السكوت لحظات ويف كذلك»، «أظنُّه معرتًفا: توم قال
ف توقَّ أن إال منه كان فما لألمر.» «نهاية لوضع مواتية ليست الُودية امُلكاَشفات تلك أن

سوءًا. األمور تزداَد ال حتى عنها
أكثَر مالئمًة تجدينها هل املائية. األلوان عىل كامًال اعتماًدا تَعتمدين أنِك «يبدو قال:

الزيت؟» ألوان من
ذلك؛ يف أبدأ كيف أعرف ال ألني الزيت؛ ألواَن قطُّ أُجرِّب لم أني هي «الحقيقة أجابته:
والشعريات الغريب املظهر ذات الفرش تلك عىل ووضِعها األلوان دمج إىل بالنسبة أعني
لحظات، لبضِع صَمتَت تجِربتَها.» األقل عىل أو الزيتية، باأللوان الرسم أود لكني املتيبِّسة.
يف سيُساعدني املتعاوُن القلِب الطيُب جاري كان إن «أتساءل تلميحية: بنربٍة أردفت ثم

ذلك.»
تُريدينه ما أفهم ال لكني املقصود، الجار أني «أظن وقال: بوَجل، توم إليها نظر

بالضبط.» مني
سمحت إن لك كثريًا ُممتنًة سأكون لكني للغاية، بسيط طلب «إنه إياه: مستِحثَّة قالت

تعمل.» وأنت وأشاهدك عملك، أثناءَ بزيارتك يل
أسلوبك.» عن تماًما ُمختلٌف رسمي فأسلوب غرض؟ ألي «لكن سألها:

الحديثة املدرسة امو رسَّ يستخدم النهاية، يف لكن، ذلك. «أعرف موافقة: قالت
يتعلَّق ما كل تعرف وأنت التقليدية. املدارس فنَّانو يستخدمها التي واألدوات الخاماِت
كيف سأرى بها، تعمل وأنت مراقبتك يل تسنَّى وإْن الزيتية، باأللوان الرسم بأساليب
سمحَت هال بنفيس. ذلك أفعل أن التدريب من بقليٍل بإمكاني سيكون وحينها تستخدمها،

بحديثي.» أُقاطعك أو وقتك أُهدَر بأال أِعُدك اثنتني؟ أو مرة بالقدوم يل
سيكون حرج. موقف يف وضَعته أنها وأدرك املبتِسم امُلتملِّق وجهها إىل توم نظر
مساعدة أيِّ تقديم عن يُحِجم أن طبعه من يكن لم أنه والواقع يرفض، أن الوقاحة من
أن عليه يزال ال كان أيًضا لكن السوء. من بلغ مهما زميل، لفنان يُقدِّمها أن بُوسعه
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بالتجول الجريئة الشابة لتلك يسمح أن أبًدا املقبول من يكون فلن عنها.» طرَفه «يغضَّ
مرسمه. داخل بحريٍة

به، أقوم ما عىل وأُركز وحدي، أكون أن أُحب أعمل، «حني الصمت: من فرتة بعد قال
هو اقرتاحه أودُّ ما الزيتية. باأللوان الرسم أسلوب عَمليٍّا لِك أُوضح أن ا جدٍّ ني سيَُرسُّ لكن
تُشاهدينَني. بينما الزيتية باأللوان نسخًة منها وسأصنع لوحاتك، إحدى معك تُحِرضي أن
رضورية أراها نصائح أيَّ وسأعطيك أسئلة من تشائني ما كلَّ تطرحي أن بإمكانك ثم

بذلك؟» رأيك فما األلوان. من النوع ذلك مع التعامل يخص فيما
لدرجة لك وممتنَّة سعيدة أنا الُجرأة. واتَتْني لو منك سأطلبه كنت ما بالضبط «هذا
الرشح ذلك أجل من أحرض كي املناسب باملوعد أخربتني هال وصفها. عن الكلماُت تعجز

العميل؟»
تلك من أفُرغ عندما لكن اثنني، أو يوم قبل ذلك يكون لن لكن «سأفعل. أجابها:
مواعيد بضعة بني ك تُخريِّ بريدك صندوق يف رسالًة سأترك عليها، أعمل التي اللوحة
األلوان تلك تنال أن «وآُمل للمغادرة: استعداًدا ينهض وهو تابع ثم بينها.» لالختيار

عظيمة.» أعماًال بها وتُخِرجي إعجابَِك
بعض وإنهاء وفرشه، ألوانه لوحة بتنظيف نفسه وشَغل مرسمه إىل دخل عندما
جليٍّا كان واحد يشء الظهرية. بعد ما أحداِث يف عميق تفكري يف استغرَق البسيطة، املهام
نصبَت لقد اللطيفة. السيدة تلك ته أَرسَ لقد لألمر.» «نهاية وضع يف فشل قد أنه وهو له؛
أعتاب عىل ستَضُعها التالية املقابلة أن بوضوح ورأى معارفه، من واحدًة بالفعل نفسها
يف ويستمرَّ معه، يتعامل أن عليه لكن مؤسًفا، أمًرا ذلك كان الصديقة. منزلة إىل الوصول

املوضع. هذا يف دقيًقا «يستمر» كلمة استخدام كان إن … عنها» الطرف «غضِّ
أن بإمكانه يكن لم للغاية. محريًا لغًزا كانت فقد نفِسها، للسيدة بالنسبة أما
الحقائق كانت الوهم؟ من عادي غري نوع من تُعاني أنها أم مدَّعية مجرَّد هي هل يَفهمها.
املرسومة لوحاتها وأن اإلطالق، عىل الرسم موهبَة تملك ال أنها هي والواضحة الرصيحة
أفكار أيَّ تملك ال يبدو كما وأنها موهبة، أي بال طفل لوحات إىل أقرُب هي املائية باأللوان
يكون أن امُلحتَمل من كان هل لكن للرسم. موضوٍع ابتكار عىل لديها قدرة وال فنية،
االعرتاُف ينفيَه االفرتاض هذا أن بدا قياسها؟ عن عجز الفنية املواهب من رضٌب لديها
البارزة مة فالسِّ اللوحات. تجاَه اهتمام بأيِّ قبُل من تشعر لم بأنها لسانها عىل جرى الذي
من أبياتًا يُسطر كان بوب مبكِّرة. سنٍّ يف تظهر أنها هي الحقيقية املوهبة تُميز التي
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وكانا بل موسيقيَّني، كانا وهاندل وموتزارت أظفاره، نعومة منذ جهد دون تأتيه الشعر
يف بارًعا رساًما كان ميلييه وجون صغاًرا، أطفاًال كانا عندما موسيقيَّني مؤلَفني أيًضا
كلها، أوروبا يف صيتُه ذاع وقد العمر من الثاني عقده يف مات وبونينجتون الخامسة، سن
تظهر أن دون خريفه العمر من يبلغ َمن كال، ُكثْر. وآخرون وشانرتي واكر فريد وكذلك

بالفطرة. فنانًا ليس قطًعا فنية ميول أيُّ عليه
غريب، وهٍم ضحية أنها أو مدَّعية إما شيلر السيدة أن هو املحتمل الوحيد االستنتاج
عدم يضَمن أن هو يُهمه ما كل كان النهاية. يف يخصه ال أمر فهو األمر؛ يدَع أن عليه وهنا
ستَشَغله أنها عىل تدلُّ كانت البارعة املتمرسة السيدة أساليب لكن ِرشاك؛ أي يف وقوعه

الفنية. بمواهبها تماًما باله يشَغل أن دون تماًما األمر بذلك
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بإتقان. يشء أي فعل عىل القدرة يملكون ال أنهم يبدو لألسف، ُكثْر وهم أشخاص، ثمة
يُخِرج نفِسه، الفعل عىل الرتكيز عىل القدرة إىل وافتقاُرهم يفعلونه، مما االنتهاءَ لهم فتعجُّ
النفوس ذوي من األشخاص بعض ثَمة النقيض، وعىل معيبة. ونتائَج متَقن غري عمًال
بيديل توم كان إتقان. بغري يشء أي فعل عىل أنفسهم يحملوا أن يستطيعون ال السليمة
إال عنها يقوم وال انتباهه، كامَل املهام أبسَط يُعري فهو األخري. النوع ذلك عىل مثال خريَ
تلميَع أو شاي قدِح غسل تتعدَّى ال املهمة تلك كانت إن حتى وجه، أكمل عىل ها أتمَّ وقد
وبني بينه كان أنه مع الزيتية، باأللوان الرسم لفنيات العميل الرشح جرى هكذا ملعقة.
واعدة تلميذة شيلر السيدة كانت لو كما تماًما ووافيًا دقيًقا للوقت، َمْضيعة يراه نفسه

للغاية.
من لوحتنَي أحرضُت «لقد املحدَّد: اليوم يف حرضت عندما موضحة السيدة قالت
أيَّتُهما رأيك يف وحواء». «آدم موضوعها التي وتلك باألخرضواألزرق» «سيمفونية لوحاتي؛

أكثر؟» مالئمًة ستكون
تحويه ال ما نوٍع من أشكاًال تحوي فإحداهما ِكَليهما؛ ذ نُنفِّ أن «بإمكاننا توم: أجابها
الورقة وأبقيِت ا جدٍّ كبرية فرًشا استخدمِت أنِك يبدو «السيمفونية»؛ بلوحة ْ لنبدأ األخرى.

عادي.» غري نحو عىل باملاء مرشبًة
مزجُت ثم املاء، يف الورقة غمسُت بل اإلطالق. عىل فرش أي أستخدم لم أنا «أوه،
ثم منفصَلني، إناءين يف الفرنيس الالَزَوْردي واألزرق املتأكِسد الزَّبَرجدي اللون من شيئًا
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مًعا ممتزجًة األلوان سالت بالطبع اللوحة، أملت وعندما طويلة. خطوط يف صبَبتُهما
«سيمفونية».» بكلمة عنها التعبري حاولُت والتي الخفيفة، اللونيَة التدرجاِت تلك وصنَعت
رة وموفِّ ا. جدٍّ جيدة طريقة من لها يا «فهمت. تقدير: عن تنمُّ بابتسامة توم قال
تمزجي أن يجب الزيتية. باأللوان الرسم يف ذلك تَفعيل أن يُمكنِك ال لكن كذلك. للجهد

الطريقة.» سأُريك السكِّني. ستستخدمني كنِت إن إال بالفرشاة، األلوان
يف بوصًة عْرشَة أربَع أبعاُده رسٍم لوُح وبجانبها الحامل عىل «السيمفونية» وضع
األلوان أنابيب من قطرات ثالَث وَضع نظيفة، ألوان لوحة عىل ثم، بوصة. عْرشة اثنتَي
مزِج بسكِّني أمسك ثم الثلجي، واألبيض الفَرنيس الالَزَوردي واألزرِق املتأكسد الزَّبَْرَجدي

«السيمفونية». يف املوجودة لتلك مماثلة ألواٍن درجاِت بضع ليصنع ومَزَجها األلوان،
باللون خطوط برسِم سنبدأ الزيتية. األلوان مع استطاعتنا قدَر أساليبك «سنتَّبع قال:
تلك نصنَع كي مًعا بالفرشاة ندمجها ثم األطراف، عند أفتح درجات نُضيف ثم األغمق،

هكذا.» الدقيقة؛ التدرجات
ومن «السيمفونية»، إىل بإمعاٍن يَنظر وهو كبريتني، فرشاتنَي مستخدًما يعمل بدأ
كلمات ِبضع يف األلوان درجات ودمِج الفرشاة مع التعامل طريقة يرشح آلخَر آٍن
كانت ربما «السيمفونية» من نسخة صنع قد كان العمل، من الساعة ربع وبعد موَجزة.
وتُصغي تُراقبه تلميذته كانت األلوان. نوِع اختالُف لوال عنها، األصل طبق صورًة لتبدَو
ويضُع للخلف يرتاجع كان وبينما ثم، عمله. أتم حتى َشفة ببنِت تنبس أن دون لرشوحاته

مندهشة: صاحت ألوانه، لوحة
مدهش هذا أيًضا. كبرية وبرسعة منها؛ األصل طبق نسخة صنعَت لقد للروعة! «يا

للغاية.» سهًال ويبدو ا، حقٍّ
يقول أن وشك عىل (كان … أحد أي … أي فبُوسع سهل. بالطبع «سهل! توم: كرَّر
أضاف ثم مًعا.» حوافها ودَمج رسم لوح عىل األلوان من خطوًطا وضَع أحَمق») «أي
ننتقل أن علينا واآلن ابتكار. ملسُة الخطوط تلك يف يكون أن عليه بالطبع «لكن برسعة:

وحواء».» «آدم إىل
مطابقة يستطع لم امُلضنية، محاوالته فرغم أكرب؛ صعوبة شكََّلت اللوحة هذه أن غري
يف حتى قليًال، برشية تبدَو أن عىل ت أرصَّ فشخوصه األصيل. للرسم الطفويل التأثري

وامرأة. رجٍل إىل تمايُزها
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أن أعتقد «هاك، كئيبة: بابتسامة عمله إىل وينظر الخلف إىل يرتاجع وهو قال
«األشكال من بعًضا أغفلت أني يبدو جيدة. بنسخة ليس أنه مع بالغرض، سيفي ذلك
سكني تَستخدمني كيف سأُريك ختاًما، واآلن األسلوب. رأيِت لقد يُهم، ال لكن األساسية»،

الفرشاة.» من أكثر ذلك يُناسبك فقد الدمج.
ذاِت صغريٍة سكاكنَي بضع أخد ثمَّ املقوَّى، الورق من لوًحا الرسم حامل عىل وضع
فيما «السيمفونية»، من أخرى نسخة بها صنع ورسيًعا، املجرفة، تُشبه رفيعة أنصاٍل
األلوان لوح تنظيف كيفية أراها وأخريًا، والفرح. بالبهجة ممتزجٍة بدهشٍة تلميذته راقبَته

خاماته. يُهدر وال بأدواته يعتني املنظَّم الرسام أن إىل إياها منبًها الفرش، وغسل
ستأتي السهولة األمر. عن يشء كل تعرفني رصت قد ها «واآلن بقوله: وختم
الخامات تشرتي أن سوى عليِك ما إذن بالفعل، لديك فهي األفكار أما باملمارسة،

وتنطلقي.»
منه، دنَت امتناني.» عن لك أُعرب أن يَسُعني ال لكن بالتأكيد. ذلك «سأفعل قالت:
ستُقبله) أنها إليه ُخيِّل مريعة (وللحظٍة ذراعيه عىل يَديها واضعًة بجدية وجهه إىل ونظرت
غريبة. امرأة أجل من العناء ذلك كل تتكبَّد أن منك بالًغا لطًفا «كان بفرح: صاحت ثم

كذلك؟» أليس غريبنَي، لسنا الواقع يف لكنَّنا ا. جدٍّ ودود أنك أظن
قطًعا.» قبل من رأيتك لقد «حسنًا، بحذر: مقرٍّا توم قال

يهم. ال لكن بالفعل! قبل من رأيتني لقد . ممالٍّ تكن «ال بابتسامة: معرتضة قالت
وتُريَني الرسامني مستلزمات متجر إىل معي تأتَي أن أريدك بعد. أمري من تنتِه لم فأنت

املطيعة.» كالبطة نعم قل أجيل؟ من ذلك فعلَت هال للبدء. رشاؤه يلزم ما
لكني نعم؛ تقول بطة قط أَر لم ألنني ذلك؛ فعل أستطيع «ال معرتًضا: توم قال
أن األفضل من ربما تفاهات. عىل ماَلِك تُهدري لن أنك من ألتأكَّد املتجر إىل سأرافقك
دقائق. بضع سوى نستغرَق لن قريب. املتجر األمر. ذلك من لننتهَي اآلن رسيًعا نذهب

رأيك؟» ما
دة املتعمَّ فظاظته أن متأخًرا توم وأدرك «أجل.» للغاية: وَفِطنة خبيثة بابتسامة قالت
توم أرشف أن وبعد مًعا، املتجر قصدا وهكذا، خطوة. منه قرَّبَتها بل عنه، تدفعها لم
الكبرية الرزمة حمل للبدء، الالزمة الرضوريات عىل حصولها من وتأكَّد مشرتياتها عىل
امتنانها حرارُة جعَلته بابها، عتبة عىل وودَّعها الرزمة ناولها وعندما منزلها، إىل ورافقها

الطريق. قارعة عىل الوداع كلمات تبادال أْن هللا يشكر له وِعرفانها
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لقد اآلن. نفسه خداُع بإمكانه يعد لم دفني. وحزٍن مضطرب بوجه عقبَيه عىل دار
صديًقا االستثنائية الشابة السيدة تلك واتَّخذته عنها.» طرفه «غضِّ يف ذريًعا فشًال فشل
لطًفا وأقلُّ فظاظة أكثُر رجل فكاًكا. ذلك من يرى ال وبدا أبى. أم شاء ا، خاصٍّ ورفيًقا
الخلق ودمث القلب، طيب رجًال كان توم لكن اًال؛ فعَّ صدٍّ أسلوب ليستخدَم كان منه
العجائز. العزَّاب كما للنساء التوقري كلَّ ويُِكن وعادته، بطبِعه اآلخرين ملشاعر ومراعيًا
حقيقًة صارت يُِردها لم التي الصداقة تلك أن فكرة يقبل أن عليه كان مضض، عىل

االنطوائي. البسيط املعتاد حياته أسلوَب لها يُخِضع أن فصاعًدا اآلن من عليه قائمة،
وحيد رجل أنه أدرَكت فقد الواقع؛ يف متطفلًة الجديدة صديقته تكن لم كان. وقد
عىل يراها أن دون يوم يمرُّ يكد لم ما، بطريقٍة لكن رفيق. دون وحده يعمل أن يُحب
كان (التي الجديدة بالطريقة تَجاِربها لرؤية الذَّهاب إىل يُضَطر كان بالطبع آخر. أو نحٍو
الفنية النصائح من مزيًدا وإسدائها مداها) الدهشُة منه بَلَغت وقد ببالدة، فيها يُحملق
عليه تعرض أو سؤاًال، عليه تطرح كي آلخر حنٍي من بمرسمه تمر هي كانت ثم البحتة.
يف صدفة فيها يتقابالن التي املرات عدد وكان صغرية، هدية له تُقدم أو بسيطة، خدمة
زادت يشعر، أن ودون وهكذا املعروفة. االحتمال قوانني جميع تدحض املجاورة الشوارع

حياته. يف تحتلُّها التي املساحة زادت ومعها بينهما، واأللفة الصداقة أواُرص
لكنه طريقه. يف وضعها الذي السيئ الحظَّ العنًا وتوجس، بقلق األمر ذلك توم راقب
لم األول املقام يف فهي يخشاه؛ كان الذي بالسوء ليست األمور أن يُدرك بدأ أن لبث ما
يبدو؛ ما عىل أملانية خلفيًة كانت التي حياتها، خلفية يف يظهر زوج لها كان أرملة. تكن
األسايس. الخطر انتفى لذا زواجهما. دون مؤكًدا حائًال يظل لكنه مبَهمة، شخصية كان
يرعبه، للكلفة املدهش رفُعها كان البداية، يف تتجىل. أخرى مطْمِئنٌة حقائُق بدأت ثم
رسعان لكنه بحق، مزِعجًة له تبدو بها تُخاطبه التي التودُّدية واأللقاب العبارات وكانت
فبدا د، والتودُّ املداعبة عبارات إىل بالنسبة أما «تومي»؛ حتى أو «توم» تُناديَه أن اعتاد ما
يف الجوهري االنضباط الحظ عندما ذلك أدرك أكثر. ال املزاح قبيل من عادٍة مجرَّد أنها
مغازلة. أو عاطفة أي إبداء نحو نزعة أيَّ قط منها يَر فلم مًعا. يكونان عندما سلوكها

يف الكلمات تلك لكن الحبيب»، «تومي حتى أو «صغريي» أو «عزيزي» تُناديه ربما
العواطف؛ من تماًما املجرَّد أسلوبها إىل بالنظر — سخافتها رغم — بريئًة بَدت ذاتها
يف ما بذل حقيقية، ورطة يف بالوقوع مهدًدا ليس أنه إىل واستقرَّ توم اطمأنَّ أن وبعد

ا.» جدٍّ وبغيضة سخيفة «عادة رآه ما عىل يصرب كي ُوسعه
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ومرحة بالحيوية مفعمة كانت جذابة. شخصيتها فكانت نفِسها، للمرأة بالنسبة أما
يكن لم ما وهو — واحدة يُريد كان لو بها بأس ال رفيقة ليتَّخذها وكان ومسلية،
تركت ما رسعان لكنها يعرفه. كما للفن تذوق ملحِة أي أظهَرت كانت ولو — قطًعا يريده
تعرف تكن لم الحقيقة يف لكنها بأعماله، تهتمَّ أن وحاولت الفنية، األخبار صحفيِّي رطانة
يكن لم االهتمام، ذلك غياب إىل ونظًرا اإلطالق، عىل به تهتمُّ أو التقليدي الفن عن يشء أي

مشرتَك. يشء أيُّ بينهما
شخصية صوًرا يرسم كان أنه وبما اهتمامه، يُثري مظهرها كان اآلخر، الجانب عىل
شقراء، الجمال؛ فاتنة امرأة بأنها ِليَِصفها كان العناية. بعض أواله فقد آلخر، حنٍي من
يُغطيهما وَوْجنتان حمراوان، َشفتان ولها قبيحة، رصعًة تُساير زينة تضع ُمبهرجة،
املجعد، الشعر من هائلة وكتلة مرسومان، وحاجبان الوجنتنَي، ومورد التجميل مساحيق
أخرى. مرة النمو َطور يف اآلن وصار عنقها حتى مقصوًصا كان ما وقٍت يف أنه بدا الذي
ا جدٍّ فاتًحا بنيٍّا لونه كان قبل. من له مثيًال يَر فلم انتباهه؛ يُثري باألخصِّ شعرها كان
بريًقا عليه يُضفي يشء نسيجه؛ يف غريب يشء ثمة كان لكن الشاحب، األصفر إىل يميل
التي املشكلة إىل ونظًرا تغري. قد لونه وكأنما ويبدو الضوء عليه يسقط عندما ا خاصٍّ
بعينَيها وقارنه مختلفة إضاءات يف توم تأمله شخصية، لوحة يف تصويره عند ستُقابله
أنه إىل استقر وأخريًا بَرشتِها؛ لون من تمييزه له تسنَّى وما بُخرضة املُشوبتنَي العسليتني

نوعه. تحديد يستطع لم لكنه ما، نوٍع من ُمستعار شعر
أقدام خمسَة طولها يبلغ ربما ما، نوًعا القامة طويلة فكانت صفاتها، باقي عن أما
ما نوًعا دقيقة مالمحها ما، حدٍّ إىل جذابة العايل، الكعب ذي حذائها دون بوصات وسبع
هو شك دون فيها جاذبية األكثر الجانب كان قويٍّا. السفيل وفكها بارًزا كان ذقنها لكن
موضوًعا يكون أن يَصلُح أنه وقرر ُمحِرتف، خبري بعنِي فيه توم تمعن وقد وجِهها، جانب
دفرت يف الذاكرة من له تجريبية رسوم بضعة رسم إنه حتى للغاية. جميلة بارزة لصورة
لها؛ بارزة شخصية صورة رسم عليها يعرض ألن بعُد تَكتِمل لم نية ولديه مالحظاته،
صداقة توطيد إىل ستميل لذلك الالزمة الظروف أن أدرك إذ الفكرة؛ تلك عن تخىلَّ لكنه

بالفعل. للغاية وثيقًة كانت
معركة خوض إىل التعبري، جاز إن يسعى، زال ما توم أن فسيَُظن ذلك، فعل إْن
يعلم كان إليها. يسَع لم التي الوثيقة العالقة لتلك حدٍّ وضع إىل يسعى زال وما بائسة؛

51



جيكوب شارع لغز

محاوالت أي يخىش يعد ولم منه، للزواج نوايا أيُّ لديها يكون أن يُمكن ال أنه اآلن يقينًا
أن يف يوًما يرغب لم العالقة. هذه يكره كان لكنَّه مريبة، عالقة إىل لسحبه جانبها من
وحيد رجل وألنه به. السيدة تلك تعلُّق طريقة وكره اآلخر، الجنس من صديق له يكون
يحيا اآلخرون يَدَعه أن األساسية أمنيته كانت كبرية، درجة إىل نفسه عىل ومنطٍو ما نوًعا
حتى تلك، حياته آخر شخٌص يقتحم أن أكثر عليه شقَّ الوقت مرَّ وكلما يحب، كما حياته
يقدر ال الذي األمر التام، التجاهل عدا َمفرٍّا، يَر لم لكنه لذلك. متفهًما شخًصا كان وإن
والحرية، البال راحة من فقده ما عىل ندٍم وبزفرِة مقاومته، عن تخىلَّ النهاية ويف عليه؛

الجديدة. الظروف من استفادة أقىص يُحقق أن قرر
اإلطالق، عىل بها التنبُؤ بُوسعه يكن لم أنه مع قريبة، كانت خالصه ساعة لكنَّ
يف يكن لم الذي سبيله إخالء أمَر له حامًال جاء الذي الطيب الشخص ُهوية تخمنُي وال
اللحظة يف تحرُّره بداية جاءت الفجر، بزوغ قبل أقصاه الظالم يبلغ وكما تماًما. الحسبان
يُحتَمل. ال إزعاج مصدَر صارت عليه املفروضة الوثيقة العالقة تلك بأن فيها شعر التي
احتساء إىل لتدعَوه بمرسمه السيدة مرت حني عًرصا، الرابعة حوايل الساعة كانت

قاطع. برفض قابله ما وهو الشاي،
أو معي؛ الشاي الحتساء تأتَي أن عن مشغول دائًما أنت «هراء! معرتضة: قالت
أم أُعده الذي الشاي أهو عذر. مجرد إال هذا ما أُصدقك. ال وأنا األقل، عىل تدَّعي هكذا

تُحب؟» ال التي ُرفقتي
قاطعته. ولكنَّها «… شيلر السيدة «عزيزتي يقول: توم رشع

ادعني املريع؟ االسم بذلك تُناديني أال مراًرا إليك أطلب ألم شيلر! السيدة ليس «أوه،
ا.» جدٍّ لطيف اسم أنه واثقه أنا لوتا.

«… لوتا يا س… يا حسنًا، للغاية. رائع اسٌم «هو
وأُساعدك الشاي لك وأُِعد هنا أنا فسأبقى معي، الشاي الحتساء تأِت لم إن «عزيزي،
يل ستسمح عرينه. بسالِم يَنعم الحبيب العزيز دبِّي وأترك سأُغادر وبعدها احتسائه؛ عىل

كذلك؟» أليس توم، عزيزي يا بالبقاء
حديثهما. قاطًعا الخارجية الباحة يف بإلحاح املرسم جرس دقَّ اللحظة، تلك يف

الطارق؟» من ألرى أخرج «هل لوتا: سألته
الباب.» عتبة عىل األمر إنهاء أستطيع فربما أنا؛ أذهب أن األفضل من «كال.
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أمامه ليجد الباب فتح عندما لكن ذلك. يستطيع أن آمًال امَلمر، عرب الخطى أرسع
كان فقد للتملُّص؛ مجال ال أنه أدرك غريب، وبرفقته بولتون السيد القديم صديقه

للدخول. يدعَوهما أن إىل مضطرٍّا
سمحُت لقد سيدي، يا الخري «مساء قائًال: عريضة مبتهجة بابتسامة بولتون حيَّاه
استخدامي يف ُمصيب أنا هل له. شخصية صورة تَرسم أن يُريدك لك زبون لنفيسبإحضار

«زبون»؟» لفظ
ملجال اإلشارة إىل قليًال تميل الكلمة أن مع عارضني، يهم نُسمِّ ما عادة «حسنًا،

بالدخول؟» لتما تفضَّ هال يهم. ال هذا لكن األزياء.
التعارف. عملية بولتون استكمل امَلمر، يف مهل عىل يَسريُون كانوا وبينما دَخلوا،
بساحل إملينا بلدة من فاتحة، بَرشة ذو وسيم أفريقي رجل وهو املرتقب، الجالس كان
الرشعي الطب يف محارضات مجموعة حاليٍّا يحرض فاندربوي، ويليام السيد يُدعى الذهب

مارجريت. سانت ُمستشفى يف
باعتباره معملنا، يف العملية املهام بعض يؤدِّي أنه «كما مستطرًدا: بولتون قال

معرفته.» رشف نلُت وهكذا ثورندايك. للدكتور تلميذًا
الدخول. إىل إياهما داعيًا توم، فتحه الذي املرسم باب بلغوا قد كانوا اللحظة تلك يف
ولربهة، فجأة، كالهما توقف املرسم، يف آخر شخص وجود أدركا عندما ثم دَخال، وهكذا
يُعرِّف توم أرسع رسيعة. صًة متفحِّ نظراٍت الفضولية العيون من أزواج ثالثة تبادلت
بغرض ثم رسه، يف ويسبُّ الخجل، من عرًقا يتصبَّب وهو ببعض بعَضهم الثالثة ضيوفه

موضًحا: قال للمغادرة، فرصة السيدة منح
الشخصية.» صورته لرسم بالجلوس فاندربوي السيد ُفني «سيُرشِّ

اآلن تُريدان أنكما أتوقع لكني لالهتمام! مثري أمر من له يا «أوه، قائلة: صاحت
مشاوراتكم.» تبَدءون أترككم أن األفضل من أنه أظن لذا الِجلسة؛ أمر ترتيب

غري نحٍو عىل جذابة رسيعة بنظرة فاندربوي السيد رمقت تتحدث، كانت بينما
قائًال: تأكيد بنربة الفور عىل فردَّ ملحوظ،

لن فنحن مغادرتك؛ يف سببًا أكون تدعيني أن يجب ال شيلر. سيدة يا اإلطالق «عىل
نحو عىل قائًال أضاف ثم فحسب.» الشخصية الصورة أمر سنرتب بل أرساًرا، نُناقش

النُّصح.» إسداؤنا بإمكانك ربما ولذا رسامة؛ أيًضا أنك يبدو «كما قليًال: غامض
كل أسمع أن فسيُرسني أبقى، أن ا حقٍّ تود كنت وإن منك، بالغ لطٌف «هذا قالت:

لدعوتك.» عرفانًا الشاي من لذيذًا قدًحا لك وسأُِعد الصورة، عن يشء
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عىل ووضعها الغالية بولتون مأل فيما الشاي، أغراض رصِّ يف الحال يف بدأت
بوسعه كان لقد واألخرى. لحظة بني تتبدل مختلطة بمشاعر توم وتابعهما املوقد، شعلة
يُتابع وهو الجديد زبونه عينَي نظرات الحظ عندما لكنه بسهولة؛ لوتا رفقة من التخلُص
الوحيد الصديَق كان أنه الواضح فمن صالحه. يف كان ربما بقاءها أن يظنُّ بدأ تحركاتها،

آخر. صديًقا اكتسبت إن كبرية براحة وسيشعر اآلخر. الجنس من للوتا
فعل (وكذلك الشاي احتسائهم أثناء األحداث سري راقب ذهنه، يف الفكرة وبتلك
ولغايٍة ة. مبرشِّ ووجدها ( محريِّ لغز بمثابة له بالنسبة السيدة كانت الذي بولتون السيد
إياه مخاطبة تقريبًا، وحده فاندربوي السيد عىل الحديث لوتا ت قَرصَ بدا، كما نفسها، يف
منبهٌر األفريقي الرجل أن واضًحا كان الواقع، يف غروره. أرضت أنها يبدو إجالل بنربة
ألنها امُلستغرب؛ باألمر يكن لم ما وهو ذاك؛ إعجابه يُخِف ولم الجميلة، بلوتا كبري حدٍّ إىل
أقىص تنال أن بوسعها املجردة»)، «األلوان يُمانع املرء يكن لم (إن حسناء امرأة كانت

اآلن. ذلك تُحاِول أنها خافيًا يكن ولم تحاول. عندما االستحسان من قدر
لصورة للغاية رائع موضوع فأنت الفرصة. تلك عىل بيديل السيد أحسد «أنا قالت:

شخصية.»
بَرشتي، لوُن يكون أن ما نوًعا أخىش كنت ا؟ حقٍّ ذلك تعتقدين «هل رسور: يف صاح

«… تعرفني كما وشعري،
احتماالٍت تفتح الدافئ القمحي اللون ذات فبَرشتُك بالفرصة. عنَيتُه ما ذلك «لكن
تابعت ثم نسبيٍّا.» الباهتة األوروبية البرشة عكس عىل األلوان؛ بتناغمات يتعلق فيما كثرية
فيما األلوان تنسيق يف فطرية موهبة يملكون األفارقة أن حقيقة ذلك يُفرس «ربما متأملة:

ذلك؟» تعتقد أال يبدو.
ريب، بال األلوان يُحبون فهم صحيًحا. ذلك يكون «قد قائًال: فاندربوي وافقها
ني وخفَّ صويف نسيج من قرمزية حلة ارتداء وطني يف خادمي اعتاد كثرتها. ويُحبون

خرضاوين.»
تُوافقني أال رقيًقا! تباينًا يصنعان فهما بديع! مزيج من له «يا بإعجاب: لوتا صاحت

الرأي؟»
ذلك عن يُعرب وكان يشء، أي يف الرأَي ملوافقتها ا ُمستعدٍّ فاندربوي السيد كان
املعارص. األوروبي نظر لها يَُرس قلما األسنان من ني صفَّ عن كشفت بشوشة بابتسامة

األلوان أحب أنني سوى املسألة تلك عن الكثري أعرف ال بالطبع «لكنِّي قائًال: أضاف
بعمق.» دَرسِتها أنك بدَّ وال ففنانة أنت أما الزاهية،
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لدرجة كثريًا أحبها الحياة. يف الشاغل ُشغيل هي فاأللوان صحيح. «هذا قائلة: أقرَّت
آخر. غرض أي دون األلوان من بالكامل مكونة صور رسم إىل تدفُعني ما غالبًا أنها

باأللوان.» ولكن الفردية واملقطوعات كالسيمفونيات
كيف تماًما أفهم ال أنني مع شك، بال ا جدٍّ جميلة أنها واثق «أنا فاندربوي: قال
ما.» يوًما أعمالك رؤية رشف أنال ربما فقط. ألوان من مكونة صورة ترسمي أن يُمكنك
أنا إياها. أُريَك أن ورسوري فخري دواعي من فسيكون تود، كنت إن ذلك؟ تودُّ «هل
جلسات إحدى بعد بسهولة تزوَرني أن بإمكانك لذا بيديل؛ للسيد املجاور املنزل يف أسكن

الرسم.»
وقت أي يف موعًدا. نُحدِّد أن األفضل من «سيكون مقرتًحا: فاندربوي السيد قال

بيديل؟» سيد يا الرسم جلسة أجل من أحرض أن تحب
عرشة. الثانية إىل التاسعة من لنقل الصباح، ضوء يف أعمل أن «أُفضل توم: أجابه

فاندربوي؟» سيد يا ذلك يُناسبك هل
نبدأ؟» أن تحب متى اليوم؟ عن ماذا تماًما. «يناسبني األخري: أجابه

غد؟» يوِم يف رأيك ما أفضل. كان أرسعنا كلما رأيي «يف
شيلر؛ سيدة يا لك وبالنسبة غد. صباح من التاسعة موعدنا إذن تماًما. «يُناسبني

بقليل؟» عرشة الثانية بعد مرسمك أتفقَد أن يُناسبك هل
أردَفت: ثم الصباحي.» عميل لتوي أنهيت قد حينها سأكون تماًما. «يناسبني أجابت:
األفضل ومن ملناقشتها، أخرى ترتيباٍت لديكما أن أظن الشاي، إبريق أنهينا أن بعد «واآلن

أنا.» أغادر أن
للخارج، مرافقتها إىل حاجة ال أنه وذكرت الزائرين صافحت أن وبعد ونهضت،

باملغادرة. أرسَعت ثم وداع، ابتسامَة فاندربوي السيد منحت
و«الرتتيبات الشخصية، الصورة إىل الحديث مجرى الخارجي الباب غلق صوُت أعاد
لثالثة الشخصية الصورة تكون أن تقرَّر النهاية يف تفاصيلها. تَْعنينا ال التي األخرى»
يده يف وممسًكا خاصته، املحاماة َة وُجمَّ عباءًة مرتديًا تُصوره وأن صاحبها طول أرباع
الزائراِن همَّ التكاليف، وعىل ذلك عىل االتِّفاق وبعد املحكمة؛ يُخاطب وكأنما دعوى بمذكرة

باملغادرة.
بلدي يف الهوسا شعب أبناء يقول كما أو إذن، اللقاء «إىل فاندربوي: السيد قال

التاسعة.» تمام يف بابك أمام سأكون غًدا. ألقاك حتى أو … جوب» «يس
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السيدة باب أمام ستكون عرشة الثانية تمام «ويف ماكرة: بابتسامة توم أضاف
شيلر.»

قد وجهه كان إذا ما ملعرفة سبيٌل ثمة يكن لم لكن بدوره، فاندربوي السيد ابتسم
خجًال. احمرَّ
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الجديد زبونه بني تنشأ صداقًة تُعِفيَه بأن بيديل توم بناها التي الضعيفة اآلمال قت تحقَّ
فاندربوي السيد أن له يتَّضح بدأ شديدة فبرسعٍة السيدة. ُصحبة من قليًال ولو شيلر ولوتا
توم إزاحة إىل طريقه يف كان الواقع يف بل الوثيقة؛ العالقِة تلك عبءَ فَحْسب يُقاسمه لم
توم عن انرصَفت أنها يعني ال وهذا الرجال. من لها الوحيد الصديَق بوصفه مكانته عن
تلك لكن واآلخر؛ الحني بني مرسِمه يف له زياراتها عىل ُمداومة تزال ال كانت فقد تماًما؛
هناك. فاندربوي السيد وجود مع التزاُمن إىل للغاية غريب نحٍو عىل تَميل كانت الزيارات
املندفُع اإلفريقي يُحاِول فلم ملواراته. محاولة أيُّ أو املوقف، عىل غباٌر ثمة يكن لم
يقضيان أنهما حقيقة أو بالحيوية، املفَعمة الحسناء بلوتا إعجابه يُخفي أن الحسِّ املرهُف
الجديدة. العالقة تلك إلخفاء عناء أيَّ تبذل فلم السيدة، إىل بالنسبة أما مًعا؛ طويلة أوقاتًا
ظهوَر — تجِربته بنرباس ُمسرتشًدا — بالكآبة مشوٍب باستمتاع توم راقب وهكذا،
مع — بييل ولقب َسْمت إىل تََرقى قد فاندربوي ويليام السيد أن والحظ املألوفة؛ األعراض
عند شيلر لوتا السيدة لقب باستخدام ُمطاَلبًا يُعد لم وأنه — بدونها أو املعتادة اإلضافات

مخاطبتها.
الطبيعي بالحجم صورًة لكونها لكن ثابتة، بوترية يسريُ الشخصية الصورة تقدُّم كان
الجلسات، من كبريًا عدًدا يتطلب تنفيذها كان التكميلية، اللمسات بعض ن وتتضمَّ تقريبًا
الجلسات؛ بني التكميلية اللمسات رسم عىل بالعمل الوقَت يُوفر ما غالبًا كان توم أن مع
ومتجانسة. الذَّوق رفيعة صورًة كانت . تتجىلَّ جودتها بدأت االكتمال، عىل شارَفت وعندما
شبًها كان لكنه بِصدق، صاحبها وبني بينه الشبَه تُجسد كانت مداهنة. أي عىل تَنطِو لم
نزوع أيُّ بها كان وإن أحواله، أفضل يف الصورة صاحب تُصور إذ كبري؛ حد إىل جذابًا
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بيديل توم ملوقف انعكاس مجرَد ذلك كان فقد لديه، االستحسان مواضع إبراز تجاَه
أكثر. ال جنسه بَني من العادي

ص تتفحَّ كي عرشة) الثانية حوايل يف (عادة باملرسم تمر لوتا كانت آلَخر، آٍن من
الرسم حول ُهرائها عن تخلَّت فقد فرح. باستمتاٍع إليها يستمع توم وكان وتنقد،
واألمانة. بالرصاحة تتَّسم محافظة فنانًة اآلن صارت لقد التقليدي. والفن التصويري
يَُعدون والذين «املتحذلقة»، عباراتها منهم تستعري كانت الذين الفنيني اد النقَّ عكس وعىل
التشابه عن تبحث صارت تُذَكر، أهمية ذي غريَ أمًرا شخصية صورة يف املحض» «التشابه
عنها. راضية كانت النهائية، مرحلتها بلوغ عىل اللوحُة شارفت عندما إنها بل سواه، دون
لوتا؟ يا تُشبهني أنها «أتَرين اللوحة: أمام يقفان وهما بحماس فاندربوي سألها

التزلُّف.» من يشء بها يبدو لكن ذلك، آُمل
دون بييل طول (كان بييل.» يا نفسه قيمة يعرف ال ضئيل أحمَق من لك «يا قالت:

وسيم.» أنت كم تُدرك ال «فأنت بقليل.) أقدام ستة من أكثَر حذائه
دائم استعداد لديَّ «عزيزتي، وقال: إعجاب بابتسامة إليها ونظر أساريُره تهلَلت

منك.» وبخاصة للتعلُّم،
الصورة تلك يف املرسوم الوسيم القضاء رجل بأن أُخربك عندما صدِّقني «إذن، قالت:

توم؟» يا كذلك أليس تملُّق. أي دون بيل، صديقي من تماًما مطابقة نسخة هو
أوفيته قد أكون أن وآُمل أصدقاؤه، ويراه أراه كما رسمتُه لقد ذلك. «أظن أجابها:

بإنصاف.» حقه
الذي التحديد، وجه عىل بولتون السيد اآلَخرين، «بيل» أصدقاء من واحٌد توم رأَي أكَّد
االهتمام من نوع االهتمام؛ من قدر بأشدِّ العمل تطورات ويُتابع آلخر، آٍن من يزوره كان
الصورة رسم عىل االتفاق وراء كان أنه الواقع، يف ، تبنيَّ إذ يملكه؛ ليشء شخٌص يُوليه الذي
لذوي الفوتوغرافية (فالصور باملراد تَفي ال أنها وُوجدت الفوتوغرافية الصور تجِربة بعد
ع تجمَّ معينة مناسبة يف التأكيد وجاء جاذبية). أي بال يبدون تجعلهم الداكنة البرشة
يناقشون اآلن، عمليٍّا انتَهت قد كانت التي الصورة، حول املعنيُّون األربعة األشخاص فيها

مزاياها.
بالطبع خارقة. بقوة أشبُه الرسم فن أن «أرى امُلحاِرض: بنربة بولتون السيد قال
رسوم مجرَد تكون لكنها عميل، يف ألستخدَمها نسبي بمقياٍس رسومات أرسم أن أستطيع
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عنها بعيًدا وقفُت إن الصورة، تلك أما حقيقية؛ كعنارص تبدو ال فهي توضيحية. بيانية
فاندربوي.» السيد إىل ا حقٍّ أنظر أني يل يُخيَّل عينَي، إحدى وأغمضُت إليها ونظرُت قليًال،
كصورة دقيقًة تبدو تكاد األصل؛ طبق صورة فهي «أجل، قائلة: لوتا وافَقته

فوتوغرافية.»
ال فاملرء بكثري. دقًة تفوقها لكنها سيدتي، يا عذًرا «أستمحيك معرتًضا: بولتون قال

الفوتوغرايف.» بالتصوير النتيجة تلك إىل يصل أن يُمكنه
الهيئة.» تصوير أعني بل بالطبع، األلواَن أعني «ال

من أكثَر شيئًا تحوي الصورة تلك سيدتي، يا «لكن رأيه: عىل ا مرصٍّ بولتون قال
التقاط حاولُت لقد يبلغه. أن الفوتوغرايف للتصوير يمكن ال شيئًا للهيئة؛ تصوير مجرد
تماًما. قارصة كانت لكنها التصوير، فنيات أُعلِّمه كنت عندما فاندربوي للسيد صور بضع
عىل التعرُّف يف الستخدامها تصلح إنها حتى للواقع؛ تماًما مطابقة فيها هيئته بدت فقد
نُسميه قد ما هو اليشء وذلك يُعِوزها، ما يشءٌ ثمة كان لكن وجه؛ أحسن عىل هويته
السيد ر تُصوِّ فهي املرسومة؛ الشخصية الصورة تُصوره ما بالضبط وهذا الشخصية.

لهيئته.» تصوير مجرد الفوتوغرافية الصور بينما شخصيته، بُروح فاندربوي
يُخِرج أن يُمكنه الفوتوغرايف التصوير ُمحق. بولتون «السيد قال: موافًقا. توم أومأ
الشخص لكن دوًما. شكلُه يتغريَّ ال مبنًى أو كتمثال ما، لعنٍرص األصل طبق صورًة
شكَل تُظهر أن إال يَسُعها ال الفوتوغرافية الصورة واألخرى. اللحظة بني يتبدَّل الحقيقي
رساُمها يتغاىض أن بدَّ ال املرسومة الشخصية الصورة لكن بعينها، لحظة يف الشخص

الثابتة.» الجوهرية الشخصية عن ويُفتش اللحظة، عوارِض عن
مندهشة: صاحت إذ لوتا؛ إىل بالنسبة تماًما جديدة فكرًة تلك بَدت

أطلب أن أنوي كنت إذ كذلك؛ ا جدٍّ آسفة وأنا أبًدا، قبل من ذلك يل يخطر لم ا! «حقٍّ
كانت إن لكن الرسم. وضعية يف وهو لبيل فوتوغرافية صورة التقاط بولتون السيد من
ا.» جدٍّ محبًطا ذلك أجد لكني أريدها. فال الحقيقة، يف تُشبهه لن الفوتوغرافية الصورة

صورٍة بالتقاِط بيديل السيد يل سمح فإن سيدتي. يا لإلحباط داعي «ال بولتون: قال
ستكون األلوان. عدا األصلية اللوحة سمات بكل مرسومة صورٌة لديِك فسيكون للَّوحة،

مطابقة.» نسخة
لدهشته أخربَته، إنها حتى شديدة؛ بحرارة بولتون السيد وشكرت لوتا أسارير تهلََّلت

للغاية. ظريٌف أنه ة، الجمَّ
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سيدتي؟» يا الصورة تُريدين حجٍم «بأي بالتصوير: اإلذن عىل حصل أن بعد سألها
أستطيع صغرية علبة داخل وضعها من أتمكَّن حتى ا، جدٍّ صغرية «أريدها أجابته:
ممكنًا ذلك سيكون هل ارتداءها. أستطيع ية دالَّ أو زينة دبوس يف ربما أو معي، حملها

بولتون؟» سيد يا
تماًما مناِسبنَي ليسا الدالية أو الدبوس يل، سمحِت إن لكن سيدتي؛ يا «بالطبع

عداك.» للجميع ظاهرة الصورة ستكون منهما أيٍّا ترتدين عندما ألنك لغرضك؛
هو للغرباء الغالية الصورة وعرُض غبية؛ من يل يا «بالطبع، قالت: لوتا. ضحكت

تقرتح؟» ماذا لكن أريده. ال ما بالضبط
ملرادك.» األفضل الحلَّ ستكون الطِّراز القديمة املطوية القالدة أن «أعتقد أجاب:

إفريقي مجرَّد لكني عذًرا، املطوية؟ القالدة ما مطوية! «قالدة قائًال: فاندربوي ل تدخَّ
جاهل.» بسيط

تكون ما عادة يات، الدالَّ من نوع هي سيدي، يا املطوية «القالدة مفًرسا: بولتون قال
إطاران وبداخلها بمفصل، تنفتح صغرية مسطحة ُعلبة هيئة عىل الذهب، من مصنوعًة
هو شيوًعا األكثر لكن شخصية، صورة اإلطاَرين ِكال يف يوضع كان أحيانًا صغريان.
مجدولة املختار، الشخص ال… شعر من خصلة اآلخر ويف اإلطاَرين، أحد يف صورة وضع

مسطَّح.» حلزوني شكل يف معقودة أو صغرية ة لفَّ ملفوفة أو
أخىش لكني تلك، املطوية القالدة فكرة «تُعجبني قال: ثم بجذل. فاندربوي َقْهَقه

شعري.» مع التعامل يف ة مشقَّ ستُواجهون أنكم
تتخذ شعرك خصالت من خصلة فكل سيدي؛ يا اإلطالق «عىل بولتون: أجاب
اإلفريقي. الِعرق ِسمات إحدى تلك صغريًا. ساعٍة زنربَك يُشبه حلزونيٍّا شكًال بطبيعتها

أريك؟» هل
رأس من شعرًة والتقَط للطي، قابًال ا ومقصٍّ ساعاتي ملقط جيبه من أخرج
الحارضين عىل ومرَّرها بيضاء، بطاقة عىل وضَعها ثم بعناية، ها وقصَّ فاندربوي،

لتفحصها.
أجل، قلت. كما صغرٍي ساعة زنربك مثل تبدو لجماِلها! «يا بإعجاب: لوتا صاحت

مطوية.» قالدة عىل سأحصل قطًعا
يُمكنك اإلطار، ملءَ ليُصِبح الحلزوني، الشكل إطالَة َوِددِت «إن مقرتًحا: بولتون قال

ثالث.» أو شعرتنَي باستخدام بسهولة بذلك القيام
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واحًدا ساعة زنربَك أريد كال، ا. جدٍّ جميلة وهي سيُفسدها، ذلك «لكن معرتضة: قالت
بيل؟» يا الرأي تُوافقني أال الفراغ. منتصف يف مكتِمًال صغريًا

ِعْرقية. ِسَمة ستظهر أنها سيما ال عزيزتي، يا «بالطبع عريضة: بابتسامة أجابها
املتاجر؟» يف تُباع زالت ما هل املطوية؟ الِقالدة عىل ستحصلني كيف لكن

من روح بال يشء مجرَد ستكون متجر. يف تُباع قالدة أريد ال لكني ذلك. «أعتقد
تقرتح ماذا الساعة. زنربك تُشبه التي الجميلة وشعرته الحبيب ببيل يليق ال اآلالت، صنع

كذلك؟» أليس بنفسك، ِقالدًة يل تصنع أن بإمكانك أن أظن بولتون؟ سيد يا
أما ذهب. صائَغ لست لكني التنفيذية. الناحية من قالدٍة ُصنع أستطيع «بالطبع
بكل لك سأُنفذه لها، تصميًما بيديل السيد وَضع إن فنان. يُنفذه أن بد فال التصميم،

رسور.»
أَرشت أني أظن ا. حقٍّ للغاية لطيف أنت بولتون! سيد يا منك لطٌف ذلك ولكن «أوه،

ا.» جدٍّ ظريف أنك إىل سابًقا
جزيًال أشكرك وأنا سيدتي، يا فعلِت أنك «أعتقد ما: نوًعا ساخرة بابتسامة أجاب

املجاملة.» ال… ال… تلك عىل
بإمكانك هل القالدة. تلك بخصوص توم، يا واآلن بولتون. سيد يا للشكر داعَي «ال

تصميُمها؟»
وتصميُم الصائغني، أحد ألعمال التصاميم بعَض قبُل من رسمُت لقد «أجل. أجاب:
شئِت، إن بولتون. السيد مع سأتعاون أنني وبخاصة صعبًا، يكون لن بسيطة قالدة
مسألة نُناقش أن ذلك بعد يُمكننا ثم عليها، لتطَّلعي تجريبية رسومات بضع لِك سأرسم

ستُزينها.» التي الزخارف
بالتكلفة.» تُعلمني أن بد وال توم؛ يا منك كبريًا لطًفا ذلك سيكون «أجل،

منِّي.» هدية فستكون لوتا. يا شأنك من ليس «هذا فاندربوي: قال
برشط ممتنَّة وسأقبلها بكثري، أثمَن ذلك سيجعلها بالطبع بيل. يا منك باِلغ نبٌل «هذا

إليك.» أُهديها تَدعني وأن أيًضا، أنت قالدة لك تُصنَع أن واحد؛
كذلك؟» أليس القالئد، يرتُدون ال الرجال «لكن سألها:

تتدىلَّ عادًة الِقالدة كانت اليد. ساعات ظهور قبل قديًما يرتدونها «كانوا توم: قال
الساعة.» سلسلة من
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ساعة ألن بسلسلة؛ متصلًة جيٍب ساعَة أحمل أنا ترون، كما «حسنًا، فاندربوي: قال
أن كثريًا وأود مطوية، قالدة عىل للحصول أهٌل أنا لذا االستوائية؛ املنطقة تُناسب ال اليد
تَقبالن هل الجميل. الذهبي شعرها من وخصلٌة للوتا شخصية صورٌة بها واحدة أقتنَي

املهمة؟» بتلك السيدان أيها
قائلة: لوتا اعرتَضت حنِي يف موافقتهما، السيدان أبدى

ستكون فالقالدة أنا؛ شأني من إنها شأنك. من ليس املهمة بتلك تفويضهما «لكن
مني.» هديًة

نقول كما تحيُّز دون وُقِبَلت املهمة ُعِرَضت «لقد قال: ثم بدماثة. فاندربوي ابتسم
التفاصيل. نُرتب أن علينا واآلن آَخر. اعتباٌر فلها األخرى املسألة تلك أما القانون. لغة يف
صعوبة؛ يُمثل لن الشعر ذهبية. شعر وخصلَة شخصية صورة القالدُة ن تتضمَّ أن أريد
يصنع أن بولتون السيد من نطلب هل الصورة؟ عن ماذا لكن واضح. هو كما ر متوفِّ فهو

صغرية؟» فوتوغرافية صورة لنا
هذان قاله ما لتوِّك سمعَت فقد بيل؛ يا لك مندهشة وأنا «كال، قائلة: لوتا صاحت
مرسومة صورة تكون أن يجب كال، الفوتوغرافية. الشخصية الصور بشأن الخبريان
صورة يلتقط أن العزيز بولتون السيد من سأطلب ثم بنفيس، سأرسمها حقيقية.

يرفض.» لن أنه من واثقة وأنا للوحة، صغرية فوتوغرافية
وأرى رسوري، دواعي من ذلك سيكون سيدتي. يا أرفض لن «قطًعا بولتون: قال
الهدية، لصاحبِة شخصية صورة مزدوًجا؛ تَذكاًرا فستكون للغاية. رائعة فكرٌة تلك أن

يدها.» ُصنع من وعيِّنة
دون الهدية» صاحبة يد «ُصنْع رأى قد (كان حماًسا. أقلَّ كان فاندربوي أن غري
إىل لك شخصية صورٍة رسم مهمة بإسناد يل تَسمحني ال «لم مقرتًحا: فقال بولتون.)

بيديل.» السيد
أن وأريد إليك هديتي ستكون القالدة القبيل. ذلك من شيئًا تفعَل «لن قائلة: أجابته

يدي.» صنع من الشخصية الصورُة تكون
لم الذي — توم وشعر اليشء، بعض واجًما فاندربوي بدا يُقال. ما ثَمة يَُعد لم
ذاكرته يف الحت فقد باألسف. — التندُّر من قدر أقلَّ يُبدَي أن ُخلقه دماثُة له تسمح
فاندربوي. للسيد أمل وخيبِة مستقبلية بعَقبات ُمنِذرة العذراء» «السيدة لوحُة بوضوٍح

املعضلة. تلك من للخروج ما بابًا املستقبُل يفتح فربما يُعلِّق. لم أنه غري

62



صلة ذو لكْن أهمية ذي غري فصل

لتكون أخرية ملسات بضع إضافة وبعد للرسم، األخرية الجلسة ويف أيام، ِبضعة بعد
إطاٍر اختيار يف يُعينه كي األُطر صانع إىل صاحبَها توم رافق تماًما، اكتملت قد الصورُة
الفرتة خالل رسمها أوَّلية رسومات بضعَة توم أخرج األمر، ذلك من فَرغا أن بعد ُمناسب.
التي الشخصية للصورة صة املخصَّ القالدة كانت للِقالدتنَي. بديلًة تصاميَم تُظِهر املاضية
ساعته، سلسلة يف ستُعلَّق التي األخرى، كانت بينما ما، نوًعا طويلة بيضاوية واقًفا تُصوره
من بدائَل بعدَّة مرسوَمني كانا الشكَلني ِكال كان الشكل. ودائرية ملحوظة بدرجة أصغَر

كريمة. وبأحجار ملونة، وبِمينا بارز، منقوش بسيط بمعِدٍن الزخرفية؛ التصاميم
األولية، الرسوم عىل تُطِلَعها أن يُمكنك فقد شيلر بالسيدة ستلتقي كنَت «إن توم: قال
فلتُذكِّرها الدائري، بالشكل الصغرية القالدة تكون أن عىل اتفقتما وإن معها، وتُناقشها
أصغَر الرأس يكون ال بحيث الدائرية املساحة تمأل بحيث الشخصية صورتها تُصمم بأن

الالزم.» من
اكتشفتُه مكان يف الغداء سنتناول الساعة. نصف بعد «سأقابلها فاندربوي: قال
أن سيُحب ِكَلينا أن أعتقد لكني التصاميم. ملناقشة فرصة لدينا سيكون لذا سوهو؛ يف

األمر.» يف يستشريك
الرسومات إن إذ مفيًدا؛ بسيٍط نقاش خوُض يكون ربما «أجل، قائًال: توم وافقه
أن بعد املرسم يف األربعة نحن نلتقَي أن بإمكاننا ربما التفاصيل. واضحِة غريُ األولية

النهائية.» الرتتيبات نُناقش كي الشخصية، صورتها رسم من شيلر السيدة تنتهَي
الصورة تكون عندما بولتون والسيد وسأُبلغك ذلك، عليها «سأقرتح فاندربوي: قال
أنت. ترسمها أن وافَقت أنها لو أتمنى «كنت قائًال: إليه أرسَّ ثم جاهزة.» الشخصية
للحكم. أهًال لسُت بالطبع لكني شخصية؛ لصورة تماًما مالئًما يل يبدو ال عملها فأسلوُب

أنت؟» رأيك ما
رصني. نحٍو عىل ُمراوغة كانت إجابته لكن تماًما؛ قاطعة الصدد بذلك توم آراء كانت
لنأُمِل لكن أحكم، أن يُمكنني ال لذا رسمها؛ من شخصية صورة قبُل من أَر لم «أنا

األفضل.»
بُودٍّ فاندربوي صافَح خطري؛ موضوع يف الخوض تجنِب وبُغيَة القول، ذلك بعد

طريِقه. يف الرجَلني ِكال ومىض
وقبل والساعة، اليوَم حدد َمن هو بولتون وكان أسبوع، نحِو بعد املقابلُة حدثَت
أحد ِمن أخرج تأخري. دون عمله يف وَرشع املاهر، الِحَريفُّ ذلك حرض بقليل، املحدَّد املوعد
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بميزاِن زة مجهَّ أنها فتحها عندما تبنيَّ ، للطيِّ قابلة صغريًة كامريا الواسعة العديدة جيوبه
املنظر. لتحديد وإطار استواء

وأكثَر أنسَب سيكون الرسم حامل أن فكرُت ألني حامًال معي أُحرض «لم قال:
واحًدا؟» إقرايض بُوسعك هل صالبة.

سيَفي ملولب، رفٍع قضيُب وله الوزن ثقيُل شاغر واحد لديَّ «أجل، توم: أجابه
كصخرة.» ثابٌت إنه وجه. أكمِل عىل بغرضك

فوضع أمَره، بولتون توىلَّ ثم للصورة، ُمقابل موضع إىل وجرَّه مكانه من سحبه
إىل بالنسبة الكامريا موضع ضبط املنظر، تحديد بإطاِر ومستعينًا منصته، عىل الكامريا
وكان الضوئي، التعريض ضبط ثم بأكمله. اإلطار فراَغ األخريُة تلك مألَت حتى الصورة
اآلخَرين الطرَفني وصوَل معلنًا املرسم جرس صوُت دوَّى عندما املتعرض الفيلم يلفُّ
بَشاشتُه عنه غاب فاندربوي ُمحيا أنَّ له بدا لكن رأس، بانحناءِة بولتون حيَّاهما لالجتماع.
كانت اآلخر، الجانب عىل بوضوح. ًما متجهِّ الواقع يف بدا اإلفريقي السيد إن بل املعتادة؛
بنفسها. والسعادة الرضا غاية يف وبَدت حاالتها، أسعد يف املزاج املتقلِّبة الحسناء لوتا

بولتون السيد هو ها «مرحى! متواثبة: بخطواٍت املرسم إىل تدلف وهي لوتا صاحت
وصافَحته العمل.» لبدء االستعداد أتم وعىل منضِبطة، بطٍة مثل الوقت يستغلُّ العزيز
بعَض صغرية أليست لكن ظريفة! صغرية كامريا من لها «ويا قائلة: وتابَعت بحرارة

الكبرية؟» الصورة تلك إىل بالنسبة اليشء
يتجاوز ال تذكرين؛ كما سيدتي، يا ا جدٍّ صغريًة الفوتوغرافية الصورة «ستكون

البوصة.» ونصف بوصة ارتفاُعها
اآلن؟» الصورة ستلتقُط هل غبية. من يل يا بالطبع. «أجل

عندما للوحتك صورة التقاُط كثريًا وسيُرسني سيدتي، يا بالفعل التقطتُها «لقد
متاحة.» تكون

بوصات ثماني حوايل أبعاُده مظروًفا منها وتُخرج يدها حقيبة تفتح وهي لوتا قالت
أن أظن لكنِّي ترى، كما ا جدٍّ صغرية لوحة صنعت لقد اآلن. متاحة «إنها بوصات: ستِّ يف

كافيًا.» سيكون حجمها
كثريًا.» الصورة تصغري يجب إذ ا؛ جدٍّ كاٍف الحجُم «ذلك بولتون: أجاب

باأللوان صغرية لوحة أخرج وبحرٍص طَرفه، وفتح إياه، ناولته الذي املظروف أخذ
لكنه أعىل، إىل وظهُرها خرجت إجالل. بابتسامة إليها ينظر وهو بطاقة، عىل مثبَّتة املائية
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لبضع والفزع. الدهشُة محلَّها ليحلَّ محيَّاه، من االبتسامة تالشت وحينها برسعة، قلبها
ارتياب. يف يده يف يحمله الذي اليشء يف يُحدق النطق، عن عاجًزا متسمرٍّا وقف لحظات،
نفسه يف قال ماكرة. بابتسامة تُراقبه وجدها عندما فاطمأنَّ الفنانة، إىل نظرة اسرتَق ثم
ويدَع ينتظر أن وقرَّر ذلك. عن يُفِصح فلم للغاية َكتوًما كان لكنه محالة، ال مزحة إنها

مجراها. تأخذ األمور
رأيك؟» ما بولتون، سيد يا «حسنًا لوتا: قالت

أوفيَت أنك أظنُّ ال فأنا سيدتي، يا رأيي سألتني أنك «بما حِذرة: بابتسامة أجابها
ها.» حقَّ نفَسك

كذلك؟» أليس نفيس، أتملَّق أن لُرتيدني تكن لم «لكنك سألته:
أن سوى عليِك كان فما لذلك. داٍع ثَمة يكن لم لكن سيدتي. يا كال «أوه، أجاب:

بديعة.» شخصية صورة لتصنعي بالضبط أنت كما نفسك تُصوِّري
قة.» امُلنمَّ املجاملة تلك عىل بولتون سيد يا لك «شكًرا بابتهاج. لوتا ضحكت

ُمِحق بولتون السيد إنَّ اإلطالق. عىل ُمجاملة ليست «تلك قائًال: فاندربوي ل تدخَّ
كنت ما اإلطالق. عىل تُشبهك ال الصورة تلك لكن تُشبهك، صورة هو أردته ما تماًما.
خلف من الصورة إىل يتطلَّع كان الذي توم، لكن بيديل؟» سيد يا رأيك ما قط. ألعرَفها

حذره. يف األخري ذلك ضاهى بولتون، كتف
منها.» القصَد يكن لم ذلك لكن الحريف. باملعنى تصويًرا ليست هي «بالطبع، قال:
الصورة فتلك َمقَصدي. هو يكن لم الجسدي فالتشابُه «بالضبط! قائلًة: لوتا وافَقته

الذات.» عن يُعرب فني عمل إنها تصويريٍّا. فنٍّا ليست الشخصية
الحدة، من يشءٌ واعرتاه الوقت، لبعض وفاندربوي لوتا بني الدائر الجدال استمرَّ
فاندربوي واضُطرَّ موقفها، عن لوتا تتزعزع فلم يشء. إىل يُفِض لم لكنه املرارة. عن ناهيك
اليشء ذلك أن مذهوًال بولتون أدرك أن وبعد األثناء، تلك يف منهزًما. الرتاجع إىل النهاية يف
الحامل عىل علَّقه آَخر، تعليق أيِّ ودون بجدية، أخذه بِجدية، يُؤَخذ أن يجب املعقول غريَ
وأعاد انتهى أن بعد بجدية. الصورة يلتقط ورشَع األخرى الشخصية الصورة بجوار
وكانت باستفاضة؛ ونُوقشت للقالدتنَي األولية الرسوم أُخِرجت صانعتها، إىل الصورَة
مطعم بسيط بتصميم ستُزيَّنان القالدتنَي ِكلتا أن هي إليها ل التوصُّ تمَّ التي النتيجة

ذ. واملنفِّ للمصمم التفاصيل تُرتَك أن عىل باملينا،
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ما عىل يشء كل «هذا يدها: حقيبة يف الشخصية» «صورتها تدسُّ وهي لوتا قالت
يبدو.»

عينة بأخذ يل سمحتما إن سيدتي. يا الشعر خصلتَي «عدا إياها: ُمذكًِّرا بولتون قال
أخرى.» مرًة أُزعجكما أن دون العمل متابعة من فسأتمكَّن القالدتنَي، لكلتا الشعر من

ووضعهم ، للطيِّ قابًال ا وِمقصٍّ وملقًطا بذور ظرَيف أخرج تنضب، ال التي جيوبه من
د، التجعُّ الشديدة شعِره خصالت إحدى ففصل بفاندربوي، بدأ الطاولة. عىل جميًعا
أحكم أن بعد عليه وكتب الظرَفني، أحِد داخل الفور عىل وضعها ثم منبتها، من ها وقصَّ

فاندربوي». دبليو «السيد غلقه
حرصه. عىل وأثنَت ابتسامة، وجهها وعىل لوتا راقبَته

فال معنوننَي، غرِي بظرَفني معك احتفظت إن اليشء بعض مربًكا األمر «سيكون
يُمكن فال تُغايل. أال أرجوك شعري؟ من تُريد ما مقدار ما واآلن، بينهما. التمييز تستطيع

الشعر.» من خاليًة ُرقعة يل ترتك أدَعك أن
ولن ستكفي، شعرًة َعْرشة اثنتا سيدتي. يا ال «قطًعا إياها: مطمِئنًا بولتون قال

أبًدا.» غيابها تُالحظي
بالقرب ها وقصَّ الصغرية الخصلة جمع ثم واحدة، واحدة عدَّها التأكيد، سبيل وعىل
بعناية ها لفَّ إحكام، بغري مربوًما خيًطا منها صانًعا الخصلة بَرم أن بعد منبتِها. من

شيلر». لوتا «السيدة عليه وكتب أغلقه ثم املظروف، يف ووضعها
جلدية محفظة يف الثميننَي املظروَفني بولتون وضع أن وبعد اإلجراءات، انتَهت بهذا
مًعا فاندربوي والسيد لوتا نهضت فضفاض، داخيل جيب يف األخرية تلك ودسَّ متينة،
الخارج. إىل ُمضيفهما اصطحبهما بولتون، السيد صافحا أن وبعد للرحيل، يستأذنا كي
شديد برتكيز إليها ينظر الساعة لقاءَ جالًسا رشيكه وجَد للَمرسم، األخري عاد عندما

ية: جدِّ يف وصاح حاجبَيه، قاطبًا فيه وحدَّق توم، دخل عندما التفَت يبدو. ما عىل
سيدي.» يا يكون ما أغرب من أمٌر «ذلك

أمر؟» «أيُّ عادي: غري يشء أيَّ فيها يرى أن دون الساعة إىل ينظر وهو توم سأله
البداية يف للغاية. مذهول أنا سيدي. يا شيلر للسيدة الشخصية الصورة تلك «أقصد

ُمزحة.» أنها افرتضُت
ذلك.» يَفرتض لم فاندربوي «لكن قائًال: ب وعقَّ توم ابتسم
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الصور كتلك بالضبط يل بَدت لقد سيدي؟ يا األمر تفهم هل لكن، يفعل. لم «قطًعا
أني أظنُّ لكني العارشة. يف كنت حني األطفال من وغريي أنا أرسمها كنت التي الشخصية

سيدي؟» يا ُمخطئ أنا هل حتًما. مخطئ
تماًما.» ُمحق أنت «كال، توم: أجابه

تُجيد هل فهمت. حَسبما ُمحِرتفة امة رسَّ شيلر السيدة «لكن معرتًضا: بولتون قال
ا؟» حقٍّ األلوان أو بالرَّصاص الرسم

الطريقة بتلك ترسم هي تستطيعه. ال إنها لك فسأقول بولتون، يا رأيي أردَت «إن
غريها.» تُجيد ال ألنها

باأللوان، أو بالرصاص الرسُم باستطاعتها يكن لم إن سيدي. يا عجيب أمر «ولكنه
الرسم؟» مهنة ُممارسة من تتمكَّن فكيف

أعمالها من أيٍّا تَِبع لم فهي للفن. بممتِهنٍة وصُفها يصحُّ كان إن أعرف «ال توم: أجابه
يكسب فنانًا للفن» «ُممتِهن بعبارة املرء يعني ما وعادًة قبُل. من منها أيٍّا تَعِرض أو
يعرضونها أعمالها من بأفضَل ليست أعمالُهم امون رسَّ ثَمة ذلك، مع أعماله. من عيَشه
التي العديدة األطوار الغريبِة الفنية املعاِرض يف أعمالهم ترى أن بإمكانك ويبيعونها. بل
أفكاَرها. شيلر السيدُة بها تَستوحي التي الوسيلة هي تلك لندن. يف آلخر حنٍي من تُقام
لها وخَطر الفنيون، الصحفيُّون لها ج يُروِّ التي الغريبة املعارض تلك أحد إىل ذهبَت لقد
اإلتيان تستطيع كانت إذا ما ترى أن قرَّرت أنها لدرجة التنفيذ سهلَة تبدو األعمال تلك أن
يستطيع شخص فأيُّ طبيعي. أمر وهذا ذلك. تستطيع أنها ووجَدت فحاوَلت، بمثِلها.
بكثري.» منه بأفضَل اإلتياُن يُمكنهم األطفال بعض حتى بل طفًال، كان إن حتى ذلك؛

الِجد؟» محمل عىل األعماَل تلك يأخذ من ثَمة هل «لكن
الفنيِّني النقاد مالحظاِت تقرأ أن عليك بولتون، عزيزي الجد! محمل «عىل توم: صاح
وهم الثقافة» «رفيعي الناس يعتقدهم أن يودُّون الذين األغبياءَ أولئك وتُشاهد عليها،
التقدمي الفن ابتكارات أحدَث يحَسبونه فيما يُحدقون الفنية، املعارض تلك يف محتشدون

األعمال.» تلك من أيٍّا يشرتون ما نادًرا هم للحق، إحقاًقا لكن أفواَههم. فاغرين
أشخاص مجرد أم ُمدَّعون هم هل سيدي؛ يا يصنعونها الذين الفنانني عن «وماذا

مهووسني؟»
لديهم األوائُل الحداثيون الفنانون كان لقد ذلك. تحديُد الصعب «من توم: أجابه
الحايلِّ وقتنا يف لكن شك. أدنى بال عقليٍّا مختلِّني كانوا بعضهم إن بل بَْحت، هَوٌس
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رديئة أعماًال تتقبَّل أن بمجرد أنك هي ذلك ة ُمرضَّ بولتون، يا أتدري الحكم. يستحيل
أمام ِمرصاَعيه عىل الباب تفتُح بذلك فأنت أصيلة، فنِّية أعماًال باعتبارها همجية طفولية

املدَّعني.»
سيدي؟» يا شيلر السيدة عن «وماذا

تُجيد ال وقطًعا مختلَّة، ليست قطًعا هي بولتون. يا بنفسك قابلتَها لقد «حسنًا،
االدِّعاء، يف لالستمرار دافعها أما وأنت. أنا نُدركه كما ذلك تُدِرك أنها هو وانطباعي الرسم؛

سواها.» يعرفه فال
آخر. سؤاًال طرح ثم لربهة؛ اإلجابة هذه يف بولتون تأمَل

امرأٌة فهمَت كما فهي فاندربوي. بالسيد عالقتها بشأن سيدي يا حرية يف «أنا
غريَ أمًرا ثمة أنَّ أشعر لكنِّي األحوال. من حال بأيِّ الئقًة ليست العالقة فتلك لذا متزوِّجة؛
حبيبنَي يكونا لم إن مقرَّبان، صديقان أنهما ترصفاتهما من للمرء يُخيَّل بشأنهما. حقيقي
بشأن شكوكي لديَّ لكن حقيقة. فاندربوي السيد شعور هو ذلك أن ن ُمتيقِّ وأنا بالفعل،
مثلك؛ لكني غريه. يف كذلك تكون أن فبُوسِعها ما، جانٍب يف مدَّعية كانت وإن السيدة؛
ما، بطريقٍة لكنِّي ثري، رجل فاندربوي السيد بالطبع لالحتيال. دافٍع ر تصوُّ أستطيع ال
آَخر. دافع أي إىل التوصُل يُمكنني ال ولكن منه. أموال أيِّ انتزاع تُحاِول أنها يف أشكُّ ال

ته.» بُرمَّ األمر أفهم ال أنا حقيقة،
تعلم.» كما شأننا من ليس إنه لفهمه؟ داٍع ثمة «هل توم: سأله

وجديٌر االحرتام يف غاية رجل وهو صديقي، فاندربوي السيد أن عدا داٍع ثمَة «ليس
صات.» ُمنغِّ أي يف يَنخرَط أن له أحب ال بالحب.

عدا يشء أيَّ بُوسعك أن أرى ال لكنِّي بولتون، يا تماًما ُمحق «أنت قائًال: توم وافقه
بالفعل.» تفعلُه أنك يبدو ما وهذا ظة؛ متحفِّ بعنٍي مراقبتهما

والتباحِث األولية الرسومات إىل اهتماَمهما طَرفاه ونَقل النقاش، انتهى املالحظة، بتلك
الذهب. صياغة بفنِّ املتعلقة الفنِّية التفاصيل بشأن
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يُحرر كي أرًضا لوحاته حامَل بيديل توم وضع نوفمرب، شهر مطلع يف األيام أحد مساء يف
دس دوًما، كعادته ثمَّ ليفتحها. ودفعها البوابة ُقفل يف مفتاحه وضع ثم يَديه، إحدى
نهاية عىل بَرصه وقع أْن صادف ذلك، يفعل كان وبينما يدخل؛ أن قبل جيبه يف املفتاح
يكن لم باتجاِهه. ويسريان الشارع إىل يدلفان بييل وصديُقها شيلر لوتا فرأى الشارع،
وُسلِّمت الشخصية، الصورة األُطر صانع شحن أن منذ أسبوَعني؛ منذ منهما أيٍّا رأى قد
املفتوحة البوابة أمام يتوقف أن الالئق ِمن أن رأى لذا املْعنيَّني. صاحبَيها إىل القالدتان

ذلك. له وبيَّنا بالفعل رأياه أنهما سيما ال التحية، يُبادلهما كي
الوقت ذلك طوال كنت «أين البوابة: مدخل عند التقيا عندما بحماس لوتا صاحت

طويل.» وقت منذ أَرك لم توم؟ يا
إيبنج. غابة يف كنت اليوم الوقت. طوال واحد مكان يف ُمستقرٍّا أكن «لم توم: قال

الشخصية.» الصورة بعد التغيري باب من قليًال الطبيعية املناظر أرسم كنُت
هل إيبنج. غابة إىل قبل من أذهب لم مبهج! هذا كم إيبنج! «غابة مكررة: لوتا قالت

رسمته؟» ما عىل نظرة ونُلِقي ندخل أن بُوسعنا
ستَمنُحكما لكنها بعد، تكتمل لم الصورة تأكيد. «بكل بحماس: بًا ُمرحِّ توم قال

املكان.» طبيعة عن عامة فكرة
بزاوية موضوع حامٍل عىل نصبها حاملها، من لوحته توم أخرج أن وبعد مًعا، دخلوا

الكبرية. للنافذة مقابلة
الغابة.» طبيعة تََريا أن بُوسعكما لكن للدرجة، جيدًة ليست «اإلضاءة قال:
حقيقية.» كغابة تبدو ا. جدٍّ جميلة إنها فعًال، «أجل، حماس: يف صاحت
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البدائية؛ بريطانيا غابات من الباقية البقية إنها حقيقية. غابة بالفعل «هي توم: قال
باقيًا.» منها كبري جزءٌ زال وما

بيل؟» يا قبًال بدائية غابة رأيت هل بدائية! غابة مثري! أمر من له «يا
بتلك شبيهة وتبدو أشانتي، تُغطِّي التي العظيمة الغابة رأيت «أجل، فاندربوي: قال
يصعب لكن تلك، من بكثري ارتفاًعا أكثُر اإلفريقية الغابة أشجار اللوحة. يف املرسومِة

صورة.» من الجزم
أُفكر مًدى. تمنحها حيوانات أو أشخاص دون ُمستحيًال يكون يكاد «بل توم: قال

اثننَي.» أو أيِّل إضافة يف
كذلك؟» أليس الحقيقة، يف آيائُل ثَمة ليس «لكن لوتا: سألت

الربِّية. الحيوانات أنواع وجميع وأغرة، وثعالُب آيائُل ثمة الرب. بارَكِك «بىل، أجابها:
بأحدهما أمرُّ أيًضا، قديمان بريطانيان معسَكران وثمة منتَزه. مجرد ال حقيقية، غابة إنها

أرسم.» حيث مكمني إىل طريقي يف
لندن. من الشديد قربه مع أَره لم أني أتخيَّل وال ساحًرا! مكانًا يل «يبدو لوتا: قالت

بيل؟» يا ذلك تعتقد أال هناك. يوم قضاءُ املمتع من سيكون
العادة. يف مقرتحاتها جميع مع يفعل كما بحماس بيل وافقها

ال أوه، الطريق. سرُيينا وتوم بها، ونتنزَّه بالغابة ل نتجوَّ يوًما سنقيض إذن. «اتفقنا
العمل.» عن ونُعطِّلك معك نبقى فلن م. التجهُّ لذلك داعي

إىل الطريق أُريَكما أن رسوري دواعي من سيكون م. أتجهَّ لم «أنا ُمعرتًضا: توم قال
ثالثة غضون يف جاهزة لوحتي ستكون جولتكما. إىل االنطالق نقطة عىل وأضَعكما هناك

ذلك؟» يُناسبُكما هل القادم. الخميس لنُقل أيام؛ أربعة أو
نأُخذ أن علينا أن «أعتقد أضافت: بيل وافقها أن وبعد تماًما»، «يناسبني أجابت:

توم؟» يا الطعام أمر تتدبَّر كيف معنا. الطعام بعض
بيتش هاي من بالقرب ممتاز نُزل فهناك ليسرضوريٍّا. ذلك لكن معي، غدائي «آخذ
من والحيوانات الرجال يشتهيه ما كل عىل الحصوُل يُمكنُكما حيث أوك»، «كينجز يُدعى

ومرطبات.» طعام
لنضع يهمُّ. ال لكن رجل. فقط فأحُدنا تماًما؛ التعبري ذلك أحب ال «أنا لوتا: قالت
بالفعل هنا أسكن فأنا هنا؛ من وننطلق نَلتقَي أن األفضل من أن أعتقد اآلن. ترتيباِتنا

سالم.» يف نرتكك ثم مًعا وسنَنطلق موعًدا، لنا د حدِّ لندن. سكان من ليس وبيل
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زائراه؛ غادر ذلك، عىل اتفُقوا أن وبعد الخميس، صباح التاسعة الساعة توم اقرتح
وكان — املائدة إعداد يف رشع واغتسل، فرَشه، وغسل ألواِنه لوحة نظَّف أن بعد عندئٍذ،
حفظ صندوق وفتح — بولتون له أهداه الذي الفريد القدح عليها ُفرش ما ضمِن من

عميق. برًضا املسائية وجبته يتناول وجلس الدافئة، األطعمة
دقائق، بضع وبعد اللقاء، مكان إىل املتجوالن وصل الخميس، صباح املحدد الوقت يف
والحامل الكريس يحمل فاندربوي وكان فينتشريش، شارع إىل متِجهني ثالثتهم انطلق
الوقت هذا يف األوىل بالدرجة شاغرة مقصورة عىل الحصوُل السهِل من كان مًعا. املربوَطني
الغليون أشعلوا القبَّعات، رفِّ عىل توم عتاَد وَضعوا أن وبعد واحدة، فحجُزوا اليوم، من
يف فهم توقُّ (باستثناء بحقٍّ ُممتعة رحلة وكانت بالرحلة. لالستمتاع واستعدُّوا والسجائَر
الكيميائية املواد مصانع أحد من الرائحة كريهُة أبِخرة تصاعَدت حينما سرتاتفورد، محطة
يف لوتا كان النافذة). زجاج إغالق إىل يُسارعون وجعلتهم املقصورة داخل إىل وترسبَت
الرجالن دخن فيما سيجارتها، نفثات بني بمرح تُثرثر وكانت والتفاؤل املرح من حالٍة

تُسليهما. وتركاها غليونَيهما
ضعيَف أعتربك «إنني وودفورد: محطة من يتحرَّك القطار كان حينما قائلة بَت عقَّ
ِقالدتي تُالحظ لم فأنت توم. يا رساًما كونك إىل بالنسبة استثنائية لدرجٍة املالحظة

الجميلة.» الجديدة
املناَسبة. لتلك اليشء بعَض مالئمة غريُ أنها ورأى الحظها، قد كان الواقع، يف

أقول وكنت انطَلقنا، أن منذ تُغاِدراها لم فعيناي لوتا. يا تماًما مخطئة «أنت قال:
فذ.» عبقري مها صمَّ من أن بدَّ ال نفيس يف

أليس بيل؟ يا ذلك «أسمعَت سجائرها: علبة من جديدة سيجارًة تنتقي وهي قالت،
عليه.» يَحصل لن لكنه وجه؛ بصفاقِة إطراءٍ اقتناص يُحاول الرجل؟ ذلك مغروًرا

ا، جدٍّ جميلًة تبدو ا حقٍّ لكنها نفيس. عىل أنا أطريت لذا ذلك؛ أعلم «كنُت توم: رد
لها.» البارع بولتون تنفيذ بفضل

توم. يا ذلك من فائدة ال لكن اآلن. التواُضَع يتصنَّع هو «ها باستهزاء. لوتا ضحَكت
رائع، نحٍو عىل دوره أدى قد اللطيف الرجل أن معك أتفق ذلك مع لكنِّي نعرفك. فنحن

الكريم.» الهدية مانح عن فضًال لِكَليكما، ُممتنَّة وأنا
هي ابتسامة ابتسَم بدوره الذي امُلنتيش، فاندربوي إىل ودودة بابتسامة توجَهت هنا
ثرثرة من قصرية اسرتاحٌة ذلك تال املهيبة. األسناَن تلك يملك رجٌل يستطيعها ما أوسُع
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فأنزل القطار، أبطأ دقائق، بضع بعد نُها. وتُدخِّ الجديدة سيجارتها تُشِعل كانت فيما لوتا
قال: ثم كتفه، حول الحقيبة حزام ووضع الرفِّ من َعتاده توم

الباب. بفتح همَّ ثم محطَّتنا.» هي «تلك
ل وترجَّ املطوي، الحامل توم عن أخرى مرة فاندربوي حمل القطار، توقف عندما
الكئيب الريفيِّ الشارع يف ساروا املحطَّة، من خَرجوا أن بعد املحطة. رصيف إىل ثالثتُهم
يمرُّ درٍب إىل توم انعطف هنا الغابة. ة حافَّ عىل كبرية مياه ِبركة إىل وَصلوا حتى ما نوًعا
ساروا أن بعد معبَّد. غري أخَرض عريض طريق إىل وَصلوا قليٍل وبعد الِربكة، بمحاذاة
يسارهم، عىل معبَّد غرِي أخَرض ضيق طريق إىل انعَطفوا الطريق، ذلك عرب قصرية مسافة
امُلستنقعيَّ قاَعه يُغطي صغري، واٍد طَرِف إىل نزوًال ثم بسيط، منحدٍر إىل صعوًدا يُؤدي

املائي. العشب من مراقُد
احتجتُما حاَل االسم تتذكَّرا أن يُستحَسن سليد. ديبدن يُدعى الوادي «هذا توم: قال
— أخَرض طريًقا الغابة يف عليه يُطِلُقون الذي — الدَّرب هذا الطريق. عن السؤال إىل
يُدعى الذي القديم الربيطاني الحصن طَرف إىل ومبارشًة التلِّ أعىل إىل تَريان كما يُؤدي

منه.» بجانبنَي ويمر لوتون، معسكر
إليه.» الطريق سُرتينا «لكنك ُمشِرتطة: لوتا قالت

أن قبل طريقكما عىل سأضعُكما تَرياه، أن بعد ثم املعسكر، حتى سأُرافقكما «أجل،
نفرتق.»

الغابة؟» تلك يف جيًدا طريقك تعرف «هل فاندربوي: قال
أن ا جدٍّ السهل من األخرية. القليلة األعوام يف هنا كثريًا رسمُت لقد «أجل، توم: أجابه
دائًما معي أُحرض كنُت البداية يف لكن التجِربة، من القليل بعد الغابة عربَ طريقك تجد
الجنوبي الجانب املعسَكر؛ هو منه نقرتب الذي ذلك وبوصلة. كبري مقياس ذاَت خريطة

طريق.» يف منا كلٌّ سيَذهب وهناك الغربية، الشمالية الجهة إىل حوله سندور منه.
للدرب النهايَة تُمثل أنها بَدت التي الكثيفة الغابة إىل برشود تنظر وهي لوتا قالت
تكسوها مرتفعة تبَّة سوى أرى ال معسكر. أيَّ أرى ال «لكني يصعدون: وهم األخرض

التقليم.» إىل بحاجٍة وكأنها تبدو التي الشكل الغريبِة القصرية األشجار من كتلٌة
منذ بُنِي أنه تَنَيسْ ال لكن الخريطة. عىل إال بوضوح يظهر ال «إنه قائًال: توم أقر
تلك وطوال الروماني. الغزِو منذ ربما مأهول غري وأنه يزيد، أو عام آالف ثالثة أو ألَفني
عرب التبة صعدِت إن جيًدا تبيِّنُه يُمكنك لكن ما. نوًعا وغطَّته عليه، الغابة نَمت القرون،
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يُحيط جوانب أربعة لها مساحة ة ثمَّ أنه سرتَين حينها حدوده. داخل نزلِت ثم األشجار،
تلك من كثيفة بكتلة بالكامل مكسوَّة ألنها لكن مرتفعة. متاريُس أو طينية أسوار بها

مرة. كل يف بسيًطا جزءًا إال منها تَري فلن الصغرية، األشجار
واحدة شجرًة ثمة أن يبدو ال الحد؟» ذلك إىل صغرية األشجار ِلَم «لكن لوتا: سأَلت
مما يتبني حَسبما للنموِّ الوقت من يكفي ما لديها كان أنها رغم بينها، النمو ُمكتملَة

تقول.»
يعة الضَّ تلك أهل ُمتقزِّمة. قديمة أشجار بل يافعة، أشجاًرا ليست «هي توم: قال
عندما األشجار جميع كانت وبهذا وتقليمها. األشجار تقطيع حق لهم كان اإلقطاعية
تُقَطع قمتها من تنبثق التي الجديدة األغصان كانت عام، وكلَّ أطرافها، تشذب تنمو،
مدهش مظهَرها إن نموها. ف وتوقَّ األشجار تلك اْلتَوْت لذلك ونتيجًة حطبًا، الستخدامها

للدرجة.» جميلة ليست لكنها ما، نوًعا
ضئيالت كساحرات تبدو إنها املناسبة. الكلمة هي مدهش «أجل، قائلة: لوتا وافَقته
عندما خاصة ما، نوًعا ومهيب غريب بُرمته املكان لكن ألعىل. بارزٌة شعوُرهن الجسد
مهجوًرا املعسكر ذلك عىل مرت التي والقرون الراحلني القدامى بالربيطانيِّني املرء يفكر

الحيوانات.» من ما نوٌع صنعها التبَّة يف الثقوب تلك أن أظن منسيٍّا.
للثعالب.» أوجار فهي الكبرية أما أرانب؛ جحوَر تكون عادًة الصغرية الثقوب «أجل.
التي الكثيفة الظالل تحت األخرض الدرب عرب مهل عىل يسريون كانوا حديثهم، أثناء
انعطفوا قليل، بعد القديم. للمرتاس املرتفعة التبة تكسو التي املشذبة الزان أشجار تُلقيها
أكثَر مساحة إىل وصلوا حتى الغربي، الشمايل جانبه بُمحاذاة ومرُّوا املعسكر جانب عند
أمامهم امتد فيما اليسار، تجاه بِحدَّة وانعطف األخرض الطريق جانبا اتسع حيث انكشاًفا
كان الذي الحامل ليأُخذ يده ومد توم توقف الدربنَي، ع تفرُّ نقطة وعند أضيق. درٌب

يَحمله. يزال ال فاندربوي
مونك، جريت غابة إىل الضيق األخرض الدرَب ذلك سأسلك فأنا نَفرتق. «هنا قال:
املعبَّد غري األخَرض الطريق ستَسلُكان وأنتما هنا. عن امليل أرباع ثالثة حوايل تبعد وهي

الطريق.» طوال بديًعا منظًرا فيها تَريان ُممتعة تمشيٌة وهي التلَّة؛ سفح عرب
منظر إنه «أجل، التلة: أسفل من تمتدُّ التي املفتوحة الغابة إىل تتطلَّع وهي لوتا قالت
القديم املعسكر عن بعيًدا الَعراء، يف املرء يكون أن مريح شعور أنه يبدو ا؛ حقٍّ بديع
أشعر ما، بطريقة لكنِّي الغريب. الشكل ذات القصرية املريعة األشجار وتلك الكئيب
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كانت كيف ألرى أسواره وراء ما إىل أدخل أن أودُّ القديم. الِحصن بذلك غريب بانبهار
بيل؟» يا تستكشفه أن تودُّ أال الحقيقة. يف تبدو الربيطانية املعسكرات

عميًقا واهتماًما املعسكر استكشاف يف قوية رغبًة واملجامل الَودوُد بيل أبدى
وأعمالهم. القدامى بالربيطانيني

وبوصلة، خريطة إىل ستَحتاجان ألنكما اليوم؛ استكشاُفه يُمكنُكما ال «لكن توم: قال
إسيكس نادي أجرى عندما ُرِسم الذي املخطَّط من نسخة معكما يكون أن وينبغي
القياَم تنويان كنتما إن لذا ما؛ مكان يف بها أحتفظ واحدة لديَّ للمعسكر. مسًحا امليداني
لكن وبوصلة. للغابة خريطة ومعها إياها إقراُضكما يُمكنني جدية، استكشافية برحلة

طريقكما.» وتحَفظا بيتش هاي إىل تتمشيا أن األفضل من اآلن،
أيَّ معنا نُحرض لم أننا بخاصة أفضل، ذلك سيكون «أجل، قائًال: فاندربوي وافقه
طعام عىل منه نحصل أن يُمكنُنا بيتش هاي يف نُُزًال ثمة أن ذكرت أنك كما مرطبات،

الطريق.» إىل تُرشدنا أن إىل منك سنَحتاج لكننا للغداء.
تلك؟» البعيدة الدردار أشجار أجمة أترى ا. جدٍّ سهل «الطريق توم: أجابه

دردار.» أشجار أنها كالمك من وفهمت أشجار أجمة «أرى
الطريق تضالَّ فلن عينَيكما، نُصب جَعلتُماها إذا لذا بيتش؛ هاي يف تقع إنها «حسنًا،
نصف حوايل بعد التلَّة. سفِح حتى املعبَّد غري األخرض الطريق ذلك تسلكا أن عليكما قط.
أخرض طريق إىل ستصالن آخر ميل بنصف وبعدها إيبنج، طريق ستجتازان هنا، من ميل
حيث أوك؛ كينجز نُُزل إىل لكما وسيُوصِّ واسلُكاه، يساًرا انعِطفا الطريق. ذلك عىل يتعامد
عىل سريًا دقائق بضَع النزل عن بيتش هاي تبعد أردتُما. إن بالطعام التزوُد يُمكنكما

يشء.» كلَّ تعرفان رصتما قد ها نفسه. الطريق
لهما متمنِّيًا إياهما ًعا مودِّ املتجوِّالن وصافح العشب عىل اللوحة وحامل الحامل وضع

لرفيقها: قائلة وعقبَت تُصافحه وهي بمكٍر لوتا ابتسمت سعيدة. رحلة
بيل.» يا بنا هيا نُغادر؟ أن األفضل من لذا رفقتنا؛ من اكتفى أنه يعني «هذا

كانت الفور. عىل رحلتَه يستأنف لم توم لكن مسريهما، يف لينطلقا الرفيقان استدار
جاهًزا وصار مأله أن بعد لكن مهل. عىل غليونه مللء الفرصَة تلك فاستغل فارغتنَي، يداه
وهما املغامرين َم تَقدُّ متأملتنَي بعيننَي يُتابع الطرق، مفرتق عند واقًفا ظل إلشعاله،
أخرى مرًة ذهنه إىل تباَدر رسيعة. بُخًطى املعبد غرِي العريض األخرض الطريق يف يسريان
أشبَه أسلوبهما كان الشخَصني؟ هذَين بني تربط التي العالقة طبيعة ما بولتون. سؤال
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يف صديَقني؟ مجرَّد أم حبيبنَي هما هل لكن بالتأكيد؛ كذلك ليسا أنهما غري بخطيبنَي،
صحيٌح الشفهية. ُمالطفاتها عدا فيما االنضباط، عن يحيد ال لوتا سلوك كان هو، حالته
قط محاولة أيَّ تبذل لم أنها هي الحقيقة تظلُّ لكن آخر، يشء أليِّ الباب يفتح لم أنه
أمًرا ذلك له بدا نفسها؟ األفالطونية الطبيعة بفاندربوي لعالقتها كانت هل إليه. للتقرُّب
تلك يف طَرًفا يكون ألن رافًضا فاندربوي يكن فلم الظروف. اختالف إىل نظًرا شك؛ محلَّ
عن اإلعجاَب يفصل ال ولكن البداية؛ منذ بلوتا متيًما ُمعجبًا كان فقد القوية. العالقة

مفر. ال حتمية كارثة إىل سيقود حالتهما يف والحب صغرية؛ خطوٌة إال الحب
تبادر التالية، الشهور يف يبتعدان. وهما إليهما متطلًعا يقف وهو توم فكَّر هكذا
الرجل وهيئتَِي امُلعشوِشب، املستقيم الطويل الطريق مشهد ذاكرته؛ يف كثريًا املشهد ذلك
بعينيه يُتابعهما ظلَّ ولكنه هيئتاهما. تضاءلت حتى ويبتعدان بمرح يسريان وهما واملرأة
نظرت وعندها الطريق؛ عندها ينعطف نقطًة بلغا حتى تفسريًا، له يعرف لم باهتمام
قبعته فاندربوي ورفع إليه، بيدها فلوَحت مكانه، يف واقًفا يزال ال لتجَده خلفها لوتا
خلف وتواريا املنعطف سَلكا لحظات، بضع وبعد الوداع، تحيَة توم بادلهما له. تحيًة
عرب وانطلق عتاده، وحمل غليونه أشعل حينها الطريق؛ جانب عىل القائمة ُشجريات

مونك. جريت غابة يف َمكمِنه إىل متجًها املعبَّد غري الضيق األخرض الطريق
من ليست اإلفريقي بصديقه لوتا عالقة طبيعة إنَّ ولبولتون، لنفسه، قال قد كان
الغابة عرب الضيق املسار يف يسري كان بينما ذلك، ومع بالفعل. كذلك وكانت شأنهما.
يُضِمر يُكن فلم األمر. بمآل يتعلَّق ما خاصة ذهنه؛ تُؤرق املسألة ظلت امُلنعزلة، الساكنة
وشق القلب، طيب رجًال كان لكنه قوية؛ شخصية مشاعَر أيَّ — قطًعا لوتا وإىل — أليِّهما
فاندربوي؛ عىل باألخصِّ قلقه كان يخىش. كما الهاوية نحو يسريان أنهما يف يُفكر أن عليه
أكثَر يجعله األوروبيني، بأساليب عليم وغري األرجح، عىل ومندفًعا مرهًفا إفريقيٍّا، فكونه
ذا محاميًا كان فقد وخيمة. تبعات أيِّ وطأة وتحمل مشكالت، يف بنفسه للزجِّ ُعرضة
أن املحزن من سيكون باالعتبار. وضُعه ينبغي ومستقبل عليها يُحافظ أن ينبغي مكانة

العملية. مسريته بداية يف يزال ال وهو فضيحة يف يتورَّط
فوضع لوحته. موضوِع الغابة مدخل إىل وصل قد كان الته، تأمُّ يف النقطة تلك عند
األرض يف وحاملُه كرسيُّه صنعها التي الثقوَب ميَّز أْن وبعد حقيبته، عنه وخلع أحماله،
وجهز اللوحة ثبَّت ذلك بعد السابَقني. موِضَعيهما يف ونصبَهما فكَّهما األخرية، ِجلسته يف
باللوحة وقارنَها لوحته، موضوع للغابة بعينَيه متمعنًا دقيًقا مسًحا وأجرى ألوانه، لوحَة
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وتفرَّغ ذهنه، من اإلفريقي وصديقها شيلر لوتا تالَشت الفور وعىل بعد؛ تَكتِمل لم التي
سكون. يف عمله ل لتأمُّ

الزان أشجار كانت بديًعا. املشهد وكان نهايته، من العام قرب رغم جميًال يوًما كان
النرض األخرض من لونُها تبدَّل التي أوراقها من العديد تحمل تزال ال املهيبة الباسقة
من العام اقرتاَب تُميِّز التي — الزوال الرسيعة — البديعة األلوان درجات إىل يفي الصَّ
ُمستمتًعا براعته بأقىص ويرسم باجتهاد، يعمل ُممتعة ساعات ألربع توم ظل االنقضاء.
ى يتلقَّ كان أنه مع بَرشي، مخلوق أيُّ منه يقرتب لم الوقت، ذلك طوال لحظة. بكلِّ
سنجاب فلعب الطبيعة. امي رسَّ كعادة البرش، غري من الغابة سكان من عابرة زياراٍت
وراح غاَدَرها أْن لبَث ما ثم األشجار، إحدى وراء من والظهور االختباء لعبَة معه فضويل
يبحثان َودودان ُشحروران وجاء اللوحات. حامل من أقدام بضعة بُعد عىل حوله يدور
غري أمامه، الفتحة عرب مرات بضَع داكن ِفراءٌ لهما أيِّالن وانسلَّ منه، بالقرب رزقهما عن

يبدو. ما عىل لوجوده مدِرَكني
وجبة وهي الكادحني»؛ «وجبة العماُل يه يُسمِّ ما تناول الثانية، الساعة نهاية يف
وقطعة الخبز من كرسات بضع منها السنجاب نصيب (كان والجبن الخبز من ُمتواضعة
ألوانه لوحة التقط أخرى، ومرة كبرية. ِقنِّينة من ة الجعَّ من رشفة مع الجبن)، قرشة من
للرحيل؛ حان قد الوقت أن الضوء تغريُ أنبأه حتى انقطاع دون العمل وتابع وفرشه
عند أدراَجه. عائًدا وانطلق عدَّته حمل ثم غليونه، وأشعل بعناية، أغراضه حَزم حينها،
يف يزال ال كان املساء أن مع األخرض، الطريق عىل نظرة ليُلقَي توقف الدربنَي، مفرتق
يَنعِطف كان فيما ذلك، ومع األرجح. عىل املبكر الوقت ذلك يف يُعودا لن وصديقاه أوله،
منه كامل إدراٍك دون قدومهما ب يرتقَّ كان أخرى، مرة الربكة بجوار ومر املعسكر حول
وحده. بعيًدا وحمله القطاُر أتى حتى باله، عن يَغيبا لم القطار محطة يف وحتى لذلك،

وينسج آخر، إىل آٍن من صديَقيه إىل بخاطره يعود كان التالية، القليلة األيام يف
عىل وبناءً لوتا، من زيارًة يتوقع كان الغابة. يف لهما جرى ما حول مبهمًة تخميناٍت
عندما لها يُعطيهم كي املعسكر ومخطط والبوصلة الخريطة عن بحث ذلك، تخمينِه قوة
أنها إىل النهاية يف فاستقرَّ تظهر، لم — ما نوًعا أمِله ولخيبة — لدهشته لكن تُزوره.
تفكريه َرصف مجاريها، إىل األمور عادت أن وبعد املعسكر، اسِتكشاف فكرة عن تخلَّت

األمر. عن
الشارع يف مصادفة حتى يُقابلها ولم عة، املتوقَّ الزيارة تأِت ولم األيام مرَّت ملا ولكن
مستاءً كان إنه حتى ما. نوًعا غريبًا عليه مداِره من التامِّ اختفائها وْقُع كان اعتاد، كما
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فمنذ لطبيعته. ومخالفتها غرابتها نفُسه هو أدرك ِمزاجية حالة وهي اليشء؛ بعض
رغبته كانت منه، رغبة غرِي عىل الرجال من الوحيد صديَقها هو كان حني قليلة، أسابيَع
كان عليها، كبري بقلق يشعر ال أنه ومع اآلن، أما منها؛ التخلَُّص هي الحياة يف الشاغلة
ليستفَرس عليها يمرَّ أن يف مرة ذاَت فكر إنه حتى بابه. عند لرؤيتها كثريًا سيَُرسُّ أنه يشعر
الصداقة تلك إيقاظ يُعيد أن يف رغبٌة لديه يكن فلم عليه. طغى ظه تحفُّ لكنَّ أحوالها، عن

املزعجة. الحميمية
مالحظته عن رسيًعا ويتوقَّف حياته من لوتا خروج سيَتقبَّل كان أنه املحتَمل من
سوق من يوم ذات عائًدا كان فضوله. أيقظ جديًدا ظرًفا لكنَّ أخرى. أشياءُ تحدث لم لو
مكانها يف ليست النُّحاسيَة بابها لوحَة أن فالحظ منزلها، أمام من مرَّ وبالتبعية كمربالند،
دعائم عىل محمولة كانت بل دائم، نحو عىل الحائط عىل ُمثبتة ثابتة لوحة تكن لم املعتاد.
وهكذا، الصباح. يف تعليقها وتُعيد املساء يف تنزعها أن لوتا عادة من وكان للنزع، قابلة
لكن، التفكري. من مزيًدا األمر يُِعر ولم تعليقها نسيت فقط أنها ظن غيابه، الحظ عندما
اللوحة، غياب فالحظ أخرى مرة بابها عىل برصه وَقع أن تصاَدف عندما التايل، اليوم يف
استقر أنه النتيجة كانت اليومية، املالحظة من أيام عدة وبعد أكثر؛ انتباَهه األمُر اسرتعى
جعَلته جديدة فكرة لكن زيارتها، يف فكَّر أخرى، ومرة لألبد. اختَفت قد اللوحة أن إىل
وإن بالفعل، قت تحقَّ قد رها تصوَّ التي الغامضة االحتماالت تكون فربما ذلك. عن يعزف
بقلق يشعر كان اآلخر، الجانب عىل لوتا. شئون يف ل يتدخَّ أال له األفضل فمن ذلك، حدث
استفسارات بضعة أنَّ فارتأى فاندربوي، بشأن خصوًصا االنزعاج، من وبيشء اآلن ِفْعيل

حال. بأيِّ تورطه أن دون الحقائق له تكشف ربما ثالث طرف عرب حذرة
صلة عىل كان فقد بولتون. السيد هو الثالث الطرف ذلك يكون أن بديهيٍّا كان
إىل يصُل كيف هو السؤال كان لكن ريب. بال األحداث سري يُراقب أنه كما بفاندربوي،
الدكتور عمله، ربِّ منزل يف يسكن ألنه زيارته عىل قط توم يَجُرؤ لم بولتون. السيد
كان بالطبع ما. نوًعا ًال تطفُّ ستبدو كانت دعوة دون الزيارة أن يرى وكان ثورندايك،
كان ما وهو مباًرشا، استفساًرا سيتطلَّب كان ذلك لكن بولتون، السيد يُراسل أن بإمكانه
فسيتمكَّن الحاذق، صديقه مع لقاء تدبري استطاع لو أنه يعتقد كان تجنُّبه. يف يرغب
دون ل، وتعقُّ بَحصافة يُديره حوار خالل من بتلقائية املطلوبة املعلومات استخالص من

اإلطالق. عىل أسئلة أي طرح
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بدًال زيارته تُربر مقنعة ذريعة بولتون؛ لزيارة ذريعة إيجاَد هي إذن املشكلة كانت
رجًال كان وملا املشكلة، لتلك حل إليجاد نفسه مع األمر يتداَول توم راح مراسلته. من
ال اهتماًما األمَر يُويلَ ألن اضُطرَّ نوع، أي من الذرائع إىل يلجأ ما قليًال الرصاحة، شديد
فتح أن تصادف فقد نفسها. تلقاء من ُحلَّت أن املشكلة لبثت ما ثمَّ وحجمه. يتناسب
رحالته يف معه يحمله أن اعتاد ُخًطى اد عدَّ فيه فوجد املخلفات، ببعض فيه يحتفظ درًجا
أكمل عىل وظيفته يُؤدِّي العداد كان ألعوام الطبيعية. للوحاته موضوعات الستكشاف
يحمله يعد فلم عليه، يعتمد وال عمله يف منتظم غريَ صار األخرية اآلونة يف لكنه وجه،
ألن لكن ما. يوًما بخصوصه بولتون السيد يستشري أن ينوي وهو جانبًا، اه نحَّ لذا معه.
لزيارته، ذريعة مجرد ال منحه اآلن لكنه األمر. نيس الخاطر، عن بعيٌد العني عن البعيد

لها. منطقيٍّا سببًا بل
لم حال يف وأنه للزيارة، نيتَه فيها يُعلن بولتون، إىل قصرية رسالة أرسل ذلك، وعىل
عليها أجاب الخلل؛ لتشخيص ليَفحصه الُخطى اد عدَّ له فسيرتك مالئمة، غريَ املقابلة تكن
الكائِن البناية داخَل سكنه ملكان الالزمة باإلرشادات مصحوبة ُودية بدعوة فوًرا بولتون

املنزل. بها
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املنزل مدخل إىل بيديل توم وصل ديسمرب، أيام من مشمٍس يوم عرص يف الرابعة، تمام يف
عرب ُممتعة رحلة يف إليه طريقه شق أن بعد ووك، بينش كينجز بشارع إيه فايف رقم

تيمبل. منطقة يف القديمة الساحات
القرميد من املبنيُّ الفاخر د امُلَعمَّ الرِّواق فنان، بذَوق ل، ليتأمَّ توقف لحظات، لبضع
فصعد بولتون، إرشادات واتبع دخل ثم رين)، كريستوفر إىل يُنَسب ما عادًة (الذي األحمر

ملالقاته. مضيفه وخرج باب انفتح إليه، وصل عندما الثاني. الطابق إىل الدَرج
زوار يأتيني ال سيدي. يا ا جدٍّ سارة زيارة «تلك بحرارة: يُصافحه وهو بولتون قال
يل. بالنسبة رسور مصدَر ستكون تلك فزيارتك لذا مثلُك؛ أعزُب كادح رجل فأنا العادة، يف
الغالية ن أسخِّ لكني باألعىل، غرفتي يف الشاي سنَْحتيس املعمل؟ إىل بالدخول لت تفضَّ هال

املدفأة.» دخان عىل تسخينها أتجنَّب كي هنا
بعض وجود والحظ بفضول، حوله توم تطلَّع الكبرية، الغرفة إىل دخال عندما
وكامريا وِمْخَرطة، ار، نجَّ منضدة مثل املعمل، عن فكرته مع تتماىش تكاد ال األغراض
وإبريَق بنزن، موقد عىل ثالثي حامل عىل مثبتة أنيقة، نُحاسية غاليًة ثَمة وأن كبرية، نسٍخ

بالخطأ. هنا إىل جاءا قد أنهما يبدو رائًعا قديًما ِفضيٍّا شاٍي
تغيل ريثما ذلك الخطى عداد عىل نظرة أُلقَي أن بإمكاني «ربما مقرتًحا: توم قال

الغالية.» يف املياه
وضع ثم الخلفي، الزجاجي غطاءها ففتح إياها، وناوله جيبه من األداة توم أخرج

اآللة. من الظاهر الجزء وفحص عينه، عىل ساعاتي عدسة
به أن يبدو «ال التشغيل: ذراع يخترب كي وأسفل ألعىل األداة يهز وهو قائًال عقب
عن لالنزالق يميل فصار الصغريُ السقاطة زنربك تآكل لقد تآُكل. مجرد كبرية؛ مشكلًة



جيكوب شارع لغز

أخرى أعطاًال أجد وربما إصالحه؛ يسهل لكن خطري، عطل هذا السقاطة. ترس أسنان
أن كثريًا يَضري لن حال، أي عىل أجزاءها. أفِصل أي املهنة؛ أهل يقول كما أُفككها عندما

الجديد.» الزيت من القليل لها وأُضيف أُنظفها
توقعته.» مما أكثَر بعناء لك أتسبَّب أني «أخىش توم: قال

العريضة. الغريبة بابتسامته توم إليه تطلع
حتى. عمًال ليس إنه اإلطالق؛ عىل عناء يوجد ال سيدي! يا عناء «أي مستنكًرا: صاح
األداة تلك إلحضارك كثريًا لك ممتنٌّ وأنا املمتعة، التسلية من ساعات عدَة ذلك سيَمنُحني

إيلَّ.»
وشك عىل وكان صغريًا، محموًال ِمفكٍّا العديدة جيوبه أحد من أخرج لكالمه، وتأكيًدا
إىل فأعاد البخار؛ من دفقة نفثَت بأن الغالية تدخلت حني الخطى، عداد به يُهاجم أن

ممنهج. نحو عىل الشاي يُِعد رشع ثم جيبه، إىل وأعاده ِغطاءه املفكِّ
حامًال ضيفه تبعه فيما الشاي إبريَق حامًال العلوي الطابق إىل يتقدَّمه كان وبينما

األخرية. جمال عىل توم علَّق الغالية،
مثلها يصنعون يعودوا لم قديمة. فاخرة غالية إنها سيدي، يا «أجل قائًال: بولتون رد
مقرُّ مصدرها أن أظنُّ الربتغال. شارع يف السفن خردة لبيع متجر يف وجدتُها األيام. هذه
شيئًا فيها بذَلُت لكني كبري، حدٍّ إىل وبالية مرضوضة وكانت لينكن، نُُزل يف عجوز محاٍم
أن أحبُّ األمر؛ ذلك يف أشِبُهك أنا سيدي، يا ترى كما جديدة. وكأنها فعادت الجهد، من

للنظر.» وممتعة جيدة معها وأعيش أستخدمها التي العادية األغراض تكون
دخال التي الثالث الطابق يف الواسعة الغرفة مظهُر تلك عبارته صحة عىل دلَّل ومما
بعد املدفأة. أمام وثريان كرسيَّان جانبَيها عىل شاي طاولة فيها استقرت التي اآلن، إليها
الكريس يف جلس ُدَخانها، أو املدفأة لهُب يطوله ال حيث حامل عىل الغالية توم وضع أن
لوازم يُِعد بولتون كان فيما حوله من املشهد إىل وتطلَّع فيه، بالجلوس إليه أُشريَ الذي
فيها (بما الجدار عىل معلقة لوحات وبضع املكتظَّة، الكتب أرفف فالحظ الشاي؛ طاولة
طيات أربع ذي وحاجز أنيق) لكن بسيط إطار داخل «املتنصتة»، لَلوحِة األوَّيل رسمه
راقت فيها ما بكل الغرفة لكن وعادية، بسيطة كلها كانت فراًشا. وراءه يحجب أنه ن خمَّ
التي الجدار عىل املعلقة الطراز القديمة املزخرفة الساعة حتى الرفيع، توم لذوق كثريًا

الدفء. عىل تبعث التي بدقاتها السكون صفو تُعكِّر ال تكاد
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فاملعمل به. طويًال وقتًا أقيض ال لكني سيدي، يا الخاص مسكني «هذا بولتون: قال
طاولة عىل أقضيها التي تلك هي أوقاتي أسعد أصيل، ميكانيكي أنا الحقيقي. بيتي هو
هل بالحسبان. تكن لم ِمنحة هو يل بالنسبة سيدي يا ذلك خاصتك الُخطى اد عدَّ عميل.

بحوزتك؟» وهو متى منذ أسألك بأن يل تَسمح
سنة.» عْرشة اثنتَي حوايل منذ معي أنه «أعتقد توم: أجابه

لعبة مجرد الخطى عداد يعتربون املساحة فُخرباء كبري؟ حدٍّ إىل دقيًقا تجده «وهل
معه؟» تجِربتك فما لها. فائدة ال

أتعامل ال مساحة. خبريَ لست فأنا لحاجتي. الكايف بالقدر دقيًقا «أجده توم: أجابه
الطرق والفتات الخرائط مع الدقة من كبرية بدرجة ُمتوافًقا أجده لكني بالبوصات،

إيلَّ.» بالنسبة كاٍف وهذا اإلرشادية،
بلده. إىل به يعوَد كي فاندربوي للسيد واحد رشاء يف أفكِّر أني هو سؤايل «سبب

كثرية.» طريق الفتاُت فيها فليس
إفريقيا إىل فاندربوي السيد سيعود «هل فجأة: بداخله أُوِقَظ باهتمام توم سأل

قريبًا؟»
املحكمة يف املحامني لرابطة انضم فقد العاجل؛ القريب يف «ليس بولتون: أجابه
أن منذ بانتظاٍم يُحرضها أنه أعني بانتظام؛ املحكمة جلسات ويحرض املركزية، الجنائية

شيلر.» السيدة غادَرت
كذلك؟» أليس ساَفَرت، فقد «إذن شديد: ذهوٌل تملَّكه وقد توم سأله

بارتياٍح أشعر بشدة. عمله يُهمل كان سفرها، فقبل تعود؛ أال وأتمنى سيدي؛ يا «أجل
غادَرت.» ألنها كبري

رجعة؟» بال غادرت قد كانت إذا ما تعلم «هل
فهمُت لكني أسئلة، أي طرح عىل أجُرؤ لم بالطبع سيدي. يا كذلك ليس أنه «أخىش
كم أعلم ال بريمنجهام. يف األصدقاء بعض مع لإلقامة سافرت أنها فاندربوي السيد من

أيًضا.» يعلم أنه أظن وال ستغيب، الوقت من
يَرتاسالن؟» كانا إذا ما تعلم ال «أظنك

حتى يعرف ال بأنه شعور فلديَّ يفعالن. أنهما أظن ال لكني سيدي، يا حقيقًة أعلم «ال
الطائشة، أساليبها فرغم األطوار. غريبُة سيدة لكنها كذلك؟ أليس غريب، أمر عنوانها.

عادية.» غري لدرجة وأفكارها ُخططها إخفاء تُجيد فهي
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ال أنه فجأًة أدرك اآلن، يتأملها وهو إذ توم؛ إعجاَب األخرية املالحظُة تلك أثارت
يَعنيه أمُرها يعد لم حال، أيِّ عىل لكن الغريبة. السيدة تلك عن ا جدٍّ القليِل سوى يعرف
من جاء التي املعلومات عىل ل تحصَّ وعندما فاندربوي؛ بشأن مخاوفه تبددت أن بعد اآلن
نوع من مسئوليات لديه فبولتون للُمغاَدرة. حان قد الوقت كان إذا ما يتساءل بدأ أجلها،
باملغاَدرة، مرتدِّدة تلميحاٍت أبدى عندما لكن له. مزعجة تكون ربما مطوَّلة وزيارة ما،

قائًال: مضيفه اعرتض
وليس الليلة بالخارج الَعشاء سيتناول فالدكتور سيدي، يا بسببي تُغاِدر أال «آُمل
يف العمل ملبارشة احتياطيٍّا مساعًدا يل عنيَّ أن بعد اآلن أنه كما الليلة. مشاغل أيُّ لدي
كنت إن بالبقاء عليك أُِلح لن بالطبع اعتدت. مما بكثري أكثَر بحرية أنعُم ِرصت غيابي،

«… لكن مشغوًال،
غليونه عبَّأ أن بعد وهكذا بذلك، بولتون وأخرب بالبقاء، ا جدٍّ سعيًدا توم كان الواقع، يف
كونه مع مضيفه، كان فقد ا. جدٍّ ومثرية ممتعة ليلة لقضاء مكث بولتون)، من (بدعوة
املتوقعة؛ وغري الغريبة املوضوعات شتى يف املعلومات من َكنًزا يمتلك أصيًال»، «ميكانيكيٍّا
والساعة الجدار عىل املعلَّقة والصور املميزة، الفنية مكتبتِه معاينة من انتهيا أن وبعد
طفولته، قىضفيه الذي البيت من تَذْكار إنها إذ بولتون؛ كنوز أقيُم (وهي البديعة القديمة
املوضوعات حول اطِّراد بغري يُثرثران كرسيَّيهما يف جَلسا جودي)، عمته بوفاة إليه آَل

القديمة». «التحف عن الحديث نحو عام ميل مع املشرتك، االهتمام ذات العديدة
الخطى عداد إىل «عودًة للمغاَدرة: استعداًدا أخريًا توم نهض عندما بولتون قال
وعندما طويًال. يستغرق لن إصالحه لكن فراغي، وقت يف عليه نظرة سألِقي سيدي، يا

باملنزل.» وجودك بموعد أخربتني إْن مرسمك، إىل سأحِرضه منه، أنتهي
موعًدا. أنت تُحدِّد أن األفضل من أن أظن لكني بولتون، يا منك كبري لطٌف «هذا

أردت.» إن باملنزل أكون أن دائًما فبإمكاني
يُناسبك.» ذلك كان إن الثالثة حوايل يف سيدي، يا القادم الخميس يوم أقرتُح «إذن
املوعد، تحدد أن بعد وهكذا تماًما.» «يُناسبني وعصاه: قبعته يلتقُط وهو توم قال
إىل توم ليذهَب افرتقا، حيث املعمل فيه يقع الذي الطابق حتى رافقه الذي مضيفه صافح

الخطى. عداد عىل هجوَمه األرجح عىل بولتون وليبدأ منزله،
فلم تماًما. اطمنئ فقد عَرًضا. إال لوتا يف توم يُفكر لم التالية، القليلة األيام خالل
نفسها، املرأة أما ه. يُهمُّ ما كل هو هذا وكان نوع، أي من فضيحٌة تقع أو العاشقان يَفرَّ
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تَُعد لم وإن ُممكن؛ وقت ألطوِل بعيًدا تظل بأن أمنيته يف بولتون يُوافق أن إال يَسُعه فال
تكون أن يف يأُمل بدأ الواقع يف إنه بل بالكلية. مرفوًضا ليس فراًغا غيابها فسيرتك أبًدا،
األمل مجرَّد من انتقل وبالتدريج أخريًا؛ منها تخلَّص قد يكون وأن حياته، من خَرَجت قد

يحدث. قد ما هو ذلك بأن التصديق إىل
املحدد اليوم حلول مع وتزامنَت وصادمة. ُمفاجئة جاءت الوهم ذلك من إفاقته لكنَّ
جرس دق الخميس، يوم عرص الثالثة تمام ففي الُخطى. عداد حامًال صديقه لقدوم
العريضة. الباب عتبة عىل واقًفا بولتون السيد ليجد ليُجيبَه، مرسًعا توم فخرج املرسم،
عَرف القلق أماراُت عليها تبدو سيدٌة الباب عتبة يشاركه كان فقد وحَده. يكن لم أنه غري
لعدة لوتا. به تسكن الذي املنزل وصاحبة املجاِور، املنزل يف جارته ميتشنز السيدة أنها
إال قبُل من إليها يتحدَّث لم لكنه رأس، بإيماءِة التحية تتعدَّى ال عالقتهما كانت أعوام
ما رسعان لكنه منه. تريد أن عساها ماذا اآلن تساءل لذا سعيًدا؛ صباًحا لها ليتمنَّى

ُمضطربة: بنربة سألته الباب، عند ظهر أن ففور عَرف؛
أن بولتون حاول ذلك أثر (عىل بيديل؟» سيد يا قليًال معك التحدُُّث بُوسعي «هل
شيلر بالسيدة يتعلق «األمر املوارب.) الباب عرب لالنسالل ب وتأهَّ األنظار، عن يَختفَي

سيدي.» يا
اإلصغاء. بعدم يتظاَهر أن وحاول فجأة، بولتون ف توقَّ االسم، ذلك لفَظت أن فوَر
لها، صديًقا كنَت ألنك بيديل سيد يا قصدتُك «لقد قائلة: ميتشنز السيدة تابعت
وقت منذ أُراسلها أو أَرها لم فأنا لها. حدث يكون أن عساه ما تعرف ربما أنك وظننت

ا.» جدٍّ طويل
مع للمكوث لتوِّها غادَرت فقد ميتشنز. سيدة يا صحيٌح «هذا بابتهاج: توم أجاب

بريمنجهام.» يف أصدقائها بعض
غريب هذا «لكن معرتضة: قالت اإلجابة. بتلك راضيًة ميتشنز السيدة تبُد لم لكن
دائًما أنها مع الشهر، إيجار د تُسدِّ ولم السفر، حول يشء أيَّ أبًدا يل تذكر لم فهي ا؛ جدٍّ

بريمنجهام؟» إىل ذهبت أنها متأكِّد أنت هل املحدَّد. موعده يف تُسدِّده
وسأله: بولتون إىل التفت ثم لربهة توم فكَّر

متأكِّد؟» أنت هل رأيك؟ «ما
فاندربوي السيد أخربني لقد اليقني. حدَّ واثق إنني أقول لن سيدي، يا «حسنًا أجابه:
كل هذا بريمنجهام. يف األصدقاء بعض مع للمكوث ستذهب أنها أخربَته شيلر السيدة أن

ال.» أم بالفعل ذهبت قد كانت إذا ما نعرف ال نحن األمر. يف ما
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تذهب.» لم أنها أخىش «إذن، ميتشنز: السيدة قالت
ذلك؟» تقولني «لَم توم: سألها

أصوغ كيف أعرف «ال أجابته: فقد التعبري. يف صعوبة تُواجه ميتشنز السيدة بَدت
سوءًا.» يزداد األمر أن ويبدو وزوجي، أنا الحظتُه مسكِنها. يف ما خطبًا ثَمة لكنَّ ذلك،

سوءًا؟» يَزداد الذي ما أفهم. ال «أنا توم: قال
ما فستفهم ردهتها، إىل بالدخول تكرمَت إن لكن األمر، رشح «يصعب أجابته:

أعنيه.»
قد اللهفُة كانت الذي بولتون، أن غري الدعوة، تلك لَقبول حماس أي توم يُبِد لم
خلفهما، توم ر تأخَّ فيما ة بِهمَّ وتبعها الطريق عرب تقتاده أن السيدة من طلب منه، تملََّكت

ثقبه. يف البوابة مفتاح تُدِخل وهي م بتجهُّ وراقبها
الخارجي، الباب وأغَلقوا الردهة إىل دخلوا أن ففور ة. ُمحقَّ كانت ميتشنز السيدة لكن
فقد ُمختِلفة. كانت اإلدراك لذلك منهما كلٍّ استجابة لكن قَصَدته. ما تماًما ِكالهما أدرك
حني يف َهِلع، اشمئزاٌز وجهه عىل ارتَسَم وقد الخارجي الباب تجاه للخلف توم تراجع

الحتمية. املباَدرة أخذ ثمَّ إياه، معاينًا الهواء بولتون شمشم
كذلك؟» أليس باملفتاح، مغلق الباب هذا أن سيدتي يا «أظن قال:

الداخل.» من باملفتاح ُمغَلق «أجل. أجابت:
فوًرا.» الغرفة تلك ندُخل أن يجب «حسنًا، بولتون: قال

يف مرتوك املفتاح لألسف لكن مفاتيحنا، بأحد فتحه حاول وقد زوجي، قاله ما «هذا
َعنْوة.» يفتَحه أن يودَّ ولم ثقِبه،

ُقْفل كان هل أمكن. إن مفتاًحا نستخدم أن األفضل من «كال، قائًال: بولتون وافقها
كثريًا؟» يُستَعَمل الباب

ليًال باملفتاح الباب تُوِصد ما دائًما شيلر السيدة كانت الدوام. عىل «أجل، أجابت:
املنزل.» غادَرت وكلما

داخيل: جيب يف يده دسَّ وقد متأمًال، أردَف ثم بسهولة.» يدور أن ينبغي «إذن قال:
اإلدارة صعَب يكن لم إن الخارج من الدوران عىل املفتاح جعُل املمكن من يكون «أحيانًا

الغرض.» لذلك يصلح ما بجيبي معي كان إن أتساءل كثريًا.
جيبه من يده خرَجت الباب، ثقب من لينظر انحنى ففيما يبدو؛ ما عىل معه كان
غري شكل ذات الزجاجات سدادات لسحب جيب بريمَة ما نوًعا يُشبه بيشء ُممسكًة
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ثقب يف األذرع تلك إحدى أدخَل ة. حادَّ زوايا ذات متينة سلكية أذرع بها مثبَّت مألوف،
كان التي يده، إىل ب برتقُّ تتطلع ميتشنز السيدة وقفت فيما القفل، داخل وحرَّكه املفتاح

واألداة. الباب ثقب تُخفي
بولتون فسحب الُقفل، فتح تكَّة سمعوا يتحدث، وبينما السبب.» هو هذا «أجل، قال:
ليُجرب الباب مقبض وأدار منه)، أخرجها الذي جيبه يف الفور عىل أخفاها (التي األداة

مجدًدا. الفور عىل أغلقه أن لبث ما ثم الباب، فتح
ليس الباب سيدتي، يا ترين «كما الطريق: لها مفسًحا الوراء إىل ى يتنحَّ وهو قال

باملزالج.» موَصًدا
ِبضع بعد لكن املشئومة، الغامضة الغرفة تلك دخول عن طبيعيٍّا إحجاًما أبَدت
لكن ودخلت. الباب فتَحت ثم بِرفق، وأدارته الباب بمقبض أمسَكت الرتدد، من لحظات
بمقبض ممسكة تزل لم وهي مكانها يف رت وتسمَّ خافتة رصخة أطلَقت دخلت، أن بمجرد

الرعب. وجِهها عىل ارتسم وقد أمامها وتُحدق الباب،
عليها.» نظرة وألِقيَا تعاَليا رجاءً حياتها. أنهت لقد للمسكينة! «يا هلع: يف صاحت
الباب عند كالهما وقف ولوهلة توم، وتبعه الغرفة بولتون دخل ذلك، أثر عىل
ذي صغري كريسٍّ يف رأسه وتدىل أطرافه تهدَلت وقد استقرَّ الذي امُلريع الجسد يف يُحدقان
استقرت بينما مبارشة ألسفل اليُمنى الذراع تدلَّت الطاولة. أمام موضوٍع للمرفَقني مسند
بضع مسافة وعىل فارغ، ِقدٌح استقر اللون، الشاحبة اليد وبجوار الطاولة، عىل اليرسى

اللون. بيضاء أقراًصا تحوي صغرية وِقنِّينة زجاجي ماء دورُق ُوِجد منه بوصات
بَدت َمن وهي ذلك، فعَلت ِلم أتساءل للمسكينة! «يا نائحة: ميتشنز السيدة قالت
ألتعرَّف كنت ما العزيزة! املسكينة تلك مريًعا مظهرها يبدو كم ومبتهجة. مرحة دوًما

أبًدا.» عليها
األمام إىل تقدم ثم الغرفة، أرجاء يف صة متفحِّ نظرة يُلقي بولتون كان األثناء، تلك يف

األقراص. وقنِّينة القدح يف النظر ق ليُدقِّ الطاولة فوق وانحنى
القنينة؟» تلك تحوي «ماذا توم: سأل

البوتاسيوم.» «سيانيد الرد: كان
كذلك؟» أليس املفعول، قويُّ ُسم «ذلك

أيًضا، عليه الحصول ويسهل للغاية؛ رسيع ومفعوله ُمميت، ُسم «بل بولتون: أجابه
الفوتوغرافية»؛ األفالم تحميض «أقراص القنِّينة؛ تلك ملَصق عىل مكتوب هو مما ترى كما

أثرها.» تتبُع يصعب فيما عليها الحصول السهل من
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سممت َمن فهَي القضية؛ هذه يف باٍل ذا يكون لن أثرها «تتبُّع قائًال: توم ب عقَّ
ذلك؟» فعلت ِلم هو السؤال نفسها.

اة، املتوفَّ السيدة يف يُحدق وقف وبينما الجثَّة، إىل م السُّ من اهتمامه بولتون نقل
شمس ضوء من شعاٌع تسلَّل اللحظة، تلك يف والحرية. الدهشة من تعبريٌ وجهه عىل ارتسم
املصقول. كالذهب المًعا إياه جاِعًال األشقر شعُرها فأضاء النافذة، عرب الشاحب الخريف
بوضوح، وجهه أجفل وقد الجثة من اقرتب إذ بولتون؛ دهشة من زاد وقد املشهد ذلك بدا
بعناية. وتفحصها وجهه إىل قربها ثم الذهبي، الشعر من صغرية خصلًة برفق والتقط
وجه عىل نة ومتمعِّ مطولة نظرة وألقى برفق املحنيَّ الرأس رفع بعُد، يقتنع لم وكأنما

األول: سأله ثم بدهشة، املنزل وصاحبة توم راقبه املنتفخ. الشاحب املسكينة
بولتون؟» يا الخطب «ما

اندهاش: بنربة مرفوًعا بالرأس ُممسًكا يزال ال وهو بولتون أجاب
شيلر.» السيدة ليست سيدي يا املرأة «تلك

فَمن هي. أنها بدَّ ال لكن شيلر! السيدة «ليست كلماته: مرددًة املنزل صاحبة قال
شيلر؟» السيدة غرفة يف هنا محبوسة تكون أن عساها سواها

لرتى سيدي يا تأتي أن أُناشدك شيلر. السيدة ليست َقطًعا «تلك ا: ُمِرصٍّ بولتون قال
واملالمح املعهود، اللوَن ليس شعرها لون أن سرتى منِّي. أكثر تعرفها كنَت فقد بنفسك.

مختلفة.»
أن يل فخطر الشمس، ضوءُ عليه سقط عندما الشعر أمر الحظُت «لقد توم: قال

تمييزها.» يف باِلغة صعوبًة فأرى للمالمح، بالنسبة لكن ما. بطريقة تغري قد لونه
يتغري، لم األنف لكن ُمنتفخة، برشتها إنَّ سيدي. يا اإلطالق «عىل بولتون: أجاب
تأتي أن األفضل من اإلطالق. عىل تتأثَّرا لم تكادان األذنان؛ وهاك ما. نوًعا الذقن وكذلك

قصوى.» أهمية له ُهويتها عىل فالتعرف عليها؛ نظرة وتُلقي
وفيما قرب؛ عن للجثة بفحٍص للقيام شجاعته توم استجمع بولتون، استحثَّه أن بعد
قصرية نة متمعِّ نظرة أذُنَيها. ثم أوًال وجهها جانَب فحص مرفوًعا، برأسها بولتون أمسك

الجثة: عن يرتاجع وهو قال إذ له؛ بالنسبة كافية كانت للغاية
مختلًفا، يبدو والذقن األنف فشكل شيلر. لوتا ليست تلك بولتون. يا محق أنت «أجل،
الرأس يف وموضعها لوتا، أذُنَي عن تماًما تختلفان فهما تماًما. األمر حسَمتا األذننَي لكنَّ

مختلف.»
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لوتا السيدة ليست املسكينة تلك أن سيدي يا ا حقٍّ تعتقد «هل املنزل: صاحبة قالت
شيلر؟»

هي.» ليست كونها بالغ بارتياح وأشعر ذلك، يف لدي شك «ال أجابها:
أغلَقت وقد هنا؟ إىل جاءت كيف لكن الحقيقة. يف كذلك «وأنا ميتشنز: السيدة قالت

محض.» لغٌز ذلك أيًضا. الداخل من نفسها عىل الباب
أن الرشطة عىل سيكون شأننا. من ليس لكنه بالتأكيد. كذلك «إنه قائًال: توم وافَقها

تحلَّه.»
ر. تَتصوَّ مما أكثر شأننا من يكون ربما أنه مع سيدي، يا صحيح «هذا بولتون: قال
تلك ُهوية معرفُة عليهم وسيكون الفور، عىل الرشطة إبالُغ علينا سيكون بالطبع لكن
وهي اآلن؛ أحسمها أن أودُّ مسالة ة ثَمَّ لكن هنا. إىل الحاُل بها انتهى وكيف املسكينة املرأة

لها.» أعطاه آخر شخًصا أن أم بنفسها السمَّ تجرَّعت قد كانت إن ما
نا.» يخصُّ ال فاألمر املسألة. تلك مع ستَتعامل الرشطة «لكن معرتًضا: توم قال

لفضويل إرضاءً أعرف أن أود لكني سيدي. يا نا يخصُّ ال «إنه قائًال: بولتون أيَّده
السطح؟» ملساء مقوَّاة ورقة من قطعة معك هل فحسب.

دائًما. معه يَحمله الذي الرسم دفرت جيِبه من توم أخرج االرتباك، من بيشء
ورقة تأخذ ال لكن منه، ورقة نزُع فبإمكانك يصلح، كان إن ذلك؟ يصلح «هل سأله:

رسم.» بها
لن أني كما الدفرت، يف وهي يل أنفَع ستكون منه. الورقة أنزع «لن بولتون: قال

بها.» االحتفاظ إىل أحتاج
موضوع صغرية كتابٍة طاولة إىل واتَّجه القمايش، الغالف ذا الصغري الدفرت أخذ

فضول. يف املنزل وصاحبة توم يُراقبه وَمْحربة، ختٌم الكتابة لوح بجانب عليها
مرة القدح فحص ثمَّ اة، املتوفَّ عليها جلست التي الطاولة إىل وحملها امَلحربة أخذ

استطاعته. قدر ه يمسَّ أن دون أخرى
اليرسى اليد أن وبما اليرسى؛ اليد ألصابع وكأنها تبدو األصابع «بصمات ُمعقبًا: قال

أوًال.» سنُجربها القدح، من قريبٌة
امَلحربة. عىل وضَغطه بإبهامها وأمسك اليد رفع الجثة، لتحريك تجنبًا شديد برفٍق
وضغطه فارغة صفحة عىل بالحرب امللطَّخ اإلبهام فوضع الدفرت وأخذ امَلحَربة وضع ثم
إياها مرتبًا األخرى، األربعة األصابع بصمات أخذ نفِسها، وبالطريقة رفعه. ثم ة بخفَّ
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أطراف من بعناية الحرب آثار مسَح انتهى، أن وفور الصحيح، ترتيبها َوْفق صفٍّ يف
القدح بجانب املفتوح الدفرت وضع مكانها، إىل برفٍق يَدها أعاد أن بعد بمنديله. أصابعها

منهما. كلٍّ عىل البصمات بني بدقٍة يُقارن وأخذ
وجدت؟» ماذا «حسنًا، توم: قال

أن تود هل أصابعها. بصماُت هي القدح عىل املوجودة «البصمات بولتون: أجاب
بنفسك؟» تراها

تلك تعمُّ التي املوتى مستودَع أجواء من الهروَب هي اآلن املسيطرة توم رغبة كانت
الطاولة. إىل اتجه البصمات، يُريَه أن يف يرغب بولتون أن واضًحا كان ملا لكن الغرفة،

األنماط لكن وملطخة، ا جدٍّ رديئٌة البصمات من صنعتُها التي «النسخة بولتون: قال
تلك، اإلبهام بصمة يف يظهر الذي الحلزونية الدوامة نمط إىل انظر بوضوح. فيها تظهر

متطابقان.» النمَطني أن بوضوح سرتى القدح. عىل املوجودة بنظريتها وقاِرنْه
األصابع أنماط لكن شديد؛ بوضوح ذلك َ تبنيُّ أستطيع «أجل، قائًال: توم واَفقه

للدرجة.» واضحًة تبدو ال األخرى
بخاصة ما، لسبب اليشء بعض مبهَمة تبدو إنها صحيح، «هذا موافًقا: بولتون قال
األنماط أن فسرتى القدح، عىل املوجودة بتلك قارنتها إن لكن بصمة. كل منتصف يف

متطابقة.»
حال، كل وعىل به. مني أدرى فأنت األمر؛ ذلك بخصوص بكالمك «سأثُق توم: قال
املسألة، تلك الرشطة ستحسم بالطبع ال. أم بنفسها السمَّ تناوَلت قد كانت إن يعنينا ال
التدخالت تحب ال فالسلطات البصمات. تلك عن يشء أيَّ تذكر فال نصيحتي، أردَت وإن

مهامها.» يف الخارجية
بمظهر نبدَو أن نريد ال ُمحق. بيديل السيد أن «أعتقد ميتشنز: السيدة قالت

الرشطة.» غضب نُثري أن نُريد ال وقطًعا املتطفلني، أو الفضوليني
كثريًا األفضل من سيكون ذلك. نريد ال سيدتي يا «بالطبع إياها: موافًقا بولتون قال
التجِربَة تلك أجريُت فقد اقرتاحه. أنوي كنُت ما بالفعل وهذا ألنفسنا؛ بآرائنا نحتفظ أن

قتل.» أم انتحار قضيَة تلك كانت إذا ما ملعرفة فضويل؛ إلرضاء إال ليشء ال
السؤال؛ ذلك إجابة عَرفنا قد ها «حسنًا، الباب: نحو ببطء يتقدم وهو توم قال

الرشطة؟» سيبلغ َمن هو التايل والسؤال

88



ومأساة خًطى عداد

باغتمام أجابت التي ميتشنز، السيدة إىل مغًزى ذات نظرة نظر سؤاله، يطرح وبينما
الردهة: إىل خرجوا عندما

أفعل أن األفضل من شيلر، للسيدة رتَه ومؤجِّ املنزل صاحبة باعتباري أن «أفرتض
بشأن استجوابك يف سريغبون أنهم وأتوقع بالكثري، إخبارهم أستطيع ال لكن ذلك. أنا

شيلر.» السيدة
لإلبالغ املناسب الشخص أنِك أظن الحايل الوقت يف لكن أيًضا، ذلك «أتوقع توم: قال

األمر.» عن
ثم القفل من برفق املفتاح سحب النقاش إنهاء وبغرض بشدة، الرأَي بولتون وافقه
بعد وتوم هو غادر ثم املنزل. لصاحبة املفتاح سلَّم باملفتاح، أوصده أن وبعد الباب، أغلق

املرسم. إىل واتجها كلمات، ببضع ميتشنز السيدة واَسيا أن
له يا «أُف! الطلق: الهواء إىل خرجا حني عميقة أنفاس بضعة يلتقط وهو توم قال

األمور.» تلك مثل عىل ُمعتاد أنك أظن لكني مريع! أمر من
املادية الفظاعة أدع أال الدكتور من تعلمت سيدي. يا ما حدٍّ «إىل بولتون: أجابه
الواضح من امرأة، هي فها شيئًا. منه أفهم ال غامض! لغز من له يا لكن انتباهي. تُشتت
أسئلًة يُثري هذا شيلر. السيدة بمفتاح شيلر السيدة غرفة باب عليها مغلق غريبة، أنها
كانت إن … تنتحر كي املكان لذلك جاءت ِلم املفتاح؟ عىل حَصَلت كيف هي؟ َمن شتى.
لتلك إجابات إيجاد إىل الرشطة ستحتاج شيلر؟ السيدة هي وأين بالفعل؟ انتحرت قد

عنه.» لإلجابة كبري مجهوٍد إىل سيحتاج بعضها أن وأعتقد األسئلة،
سيكون اإلجابات. بعضتلك عن بحثًا إلينا وسيأتون «أجل، باغتمام: قائًال توم وافقه

مريع.» إزعاج مصدَر ذلك
يف كبري إناء يف — شديدة بعناية توم به قام الذي األمر وهو — اغتسال أن بعد
الغالية. ويسخنان الشاي لتناول املائدة يُِعدان كانا فيما ِنقاشهما تابَعا املرسم، حوض
نظَريهما. وجهتَي يف الغريب االختالف إبراز عدا يشء أي عن يُسِفر لم نقاشهما لكن
شيئًا بها صلته يجد وكان االشمئزاز، حدِّ إىل مريعًة املأساة تلك كانت توم، إىل بالنسبة

تجاهها. فضول أو اهتمام أيُّ لديه يكن لم للغاية. مقيتًا
يستسيغ أنه بدا بل االشمئزاز، أو للصدمة أثر أيُّ بولتون عىل يَبُد لم النقيض، عىل
محاوالت إن حتى وغموضها؛ القضية بلغز ويستمتع النفس، منه تشمئزُّ بتلذُّذ التفاصيل
وألول الذريع، بالفشل باءت استساغة أكثَر قنوات إىل الحوار مجرى لتحويل املتكرِّرَة توم

مهامه. إىل بولتون عودة وقت حان ملا بارتياح يشعر كاد مرة،
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«حسنًا ليُهنِدمه: فيه ج ويتمعَّ معطفه يرتدي وهو الرحيل عىل املوشك الضيف قال
فجأة توقف ثم كثريًا.» به استمتعُت وقد باألحداث. زاخًرا اليوم عُرص كان لقد سيدي، يا
أنىس كدُت سيدي، يا «عذًرا قائًال: صاح للضحك. مثري ذهول يف بتوم وحدَّق تمعجاته عن
ميكروميرتي، لولٍب ذا جديًدا منظًما به ووضعُت وأصلحته، نظفته لقد الخطوات. عداد
بعض لك دوَّنت لكني عمله، آلية الحال يف ستفهم به. لضبطه ساعة مفتاح به وألحقُت

اإلرشادات.»
ثم صغرية. ورقة ومعها الطاولة عىل ووضعها وَرقي، منديٍل يف ملفوفًة األداة أخرج
إىل طريقه يف وانطَلَق صافحه توم، له هها وجَّ التي املمتنَّة الشكر كلماِت استنكر أن بعد

تيمبل.
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اكتشافاتجديدة

عن ينفَض أن بيديل توم حاول وحدته، بسكون ينعم إياه تارًكا بولتون غادر أن بعد
املألوفة. مشاغله إىل عنها وينرصف اليوم، عرص خاضها التي املريعة التجِربة تلك ذهنه
ل يتطفَّ ينفكُّ ال الطاولة إىل الجالُس املريع الجسد ذلك كان للنسيان، محاوالته برغم لكن
معلنًا املرسم جرس دق املساء، من الحق وقت يف ثم االنرصاف؛ آبيًا أفكاره، عىل باستمرار
عىل ينتظر رشطيٍّا وجد توقع، وكما البوابة، إىل وخرج محتوم، هو ملا فأذعن زائر، قدوَم

الباب. عتبة
حتًما نَت خمَّ «لقد املرسم: داخل إىل يقوده توم كان بينما ودية بنربة األخري ذلك قال
من ضابط أنا األولية. االستفسارات بعض ألطرح فقط جئت سيدي؛ يا زيارتي سبَب

التحقيق.» ألجل املتوفرة األدلة أجمع أن ومهمتي الرشعي الطبيب مكتب
أن أخىش كنت وإن استطاعتي، قدر سأُساعدك الرقيب، أيها «حسنًا، توم: قال
بما وأخربني بالجلوس تفضل لكن لك. بالنسبة كبرية قيمة ذاَت تكون لن مساعدتي

الِجَعة.» من قدٌح سيُفيدك ربما ملساعدتك. جهدي قصارى وسأبذل ملعرفته، تحتاج
املدفأة بجوار وثرٍي كريسٍّ يف استقرَّ أن وبعد يُفيده؛ ربما أنه يف الضابُط وافقه
من بدعوة — وأشعله غليونه ومأل وكأسان، الِجَعة من إبريق صغرية طاولة عىل وبجواره

االستجواب. بدأ — توم
عن شيئًا يعرف ال فهو معلومات. من توم بجعبة ما مقدار بالفعل نعرف لكنَّنا
فيما إنه بل شيلر؛ لوتا وكذلك عنه، غريبة كانت املتوفاة فالسيدة للقضية. الفعلية الوقائع
التام جهله أدرك حني اندهش الضابط، أسئلة عن لإلجابة جدوى دون جاهًدا يسعى كان
عدا الواقع، يف بها يتعلق ما كل بل وأقربائها، وأصدقائها االجتماعي، وبوضعها بماضيها

املبارشة. املالحظة من جمعه الذي القليل
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ما، نوًعا غامضة امرأًة يل «تبدو قدحه: َملء يُعيد توم كان فيما قائًال الرقيب علَّق
أنت؟» تعرف مما أكثَر عنها يعرف أحٌد ة ثمَّ هل الثرثرة. إىل تميل ال كذلك؛ ا جدٍّ وَكتومة
السيد إىل الرقيَب أحال بعنوانه، جهله إىل نظًرا لكن فاندربوي، السيد إىل توم أشار

بولتون.
سيكون أنه بدَّ ال الخارج. من الباب فتح الذي الرجل هو «هذا معقبًا: الرقيب قال

إقامته.» بمحلِّ أخربتني إن معه الحديث سأود أجل، لنا. مفيًدا
ووك، بينش كينجز شارع إيه فايف يف املقيم ثورندايك، للدكتور معمل مساعد «هو

منزله.» يف معه ويُقيم
أذنَيه. الرقيب رَفع «الدكتور»، اسم ذكر عند

يُخربَني أن بإمكانه ما وأرى سأزوره بالطبع. ُمفيًدا سيكون إذن. هو «هكذا قال:
الليلة؟» لزيارته ر تأخَّ قد الوقت أن تظنُّ هل به.

ُمتأخًرا ليس الوقت أن توم رأى القضية، بتلك الشديد بولتون اهتماِم إىل بالنظر
غليونه. ملء وأعاد ِجعتَه أنهى أن بعد للرحيل الرقيب ب تأهَّ ذلك، أثر وعىل للزيارة؛

بالفعل كان الباب أن إلثبات شهادته سماع إىل «سنَحتاج الباب: نحو يتَّجه وهو قال
الكثريَ لديك أن يبدو ال أنه مع سيدي، يا لك بالنسبة أما الداخل؛ من باملفتاح موصًدا
إلقاءَ تستطيع جديد يشءٌ ف يتكشَّ فربما للتحقيق. استدعاءٌ يأتيَك أن أتوقع به، لإلدالء
الوقت إتاحة يجب إذ أيام؛ بضعة بعد إال تنعقَد لن التحقيق جلسة لكن عليه. الضوء

الترشيح.» إجراء بعد للتحليل الكايف
ويف االستدعاء، وصل املحدَّد املوعد ففي الضابط. نبوءة ق لتُحقِّ األحداث توالت
املوعد قبل وصل ذلك. منه ُطِلب إن بشهادته لإلدالء توم حرض َدين، املحدَّ واملكان املوعد
جلس «ويندسور»، طراز من للذراَعني بمسند ما نوًعا مريًحا مقعًدا فاتخذ بقليل، املحدَّد
وصديقه ميتشنز السيدُة بينهم من وكان اآلخرين، الشهود وصول يُراقب ُمسرتخيًا فيه
املفتش آِخًرا وليس وأخريًا — مًعا وَصال اللذان — وفاندربوي وبولتون أولدفيلد الدكتور

معرفة. سابُق به تجمعه الذي بالندي
أراك أن أكره بيديل، يا «مرحبًا له: املجاور الكريسِّ يف يجلس وهو الدكتور قال
قايض حرض قد ها كذلك؟ أليس للغاية، غريب أمر لكنَّه كهذا. شائن أمٍر يف متورًطا
بذلك. يَستمتعوا لم أنهم ويبدو الجثة، ملعاينة ذهبوا أنهم أعتقد املحلفني؛ وهيئُة التحقيق
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ذات الفتاة بتلك تعرَّفت أن منذ ليس طويل؛ وقت منذ أَرك لم حالك؟ كيف حسنًا،
برفقتها.» تتسكع رأيتُك التي املساحيق

لوتا. عليه استحوذَت أن منذ أصدقاءه أهمل قد بالفعل كان قليًال. توم وجه احمرَّ
ونظر مجلسه التحقيق قايض اتَّخذ أن فبعد االتهام؛ ذلك لَدحِض فرصٌة ثمة يكن لم لكن
للغاية مقتضبًة كانت مقتضبة. بكلمة التحقيَق افتتح الصحفيني، واملراسلني الشهود إىل
أنها تبني سيدة، وفاة مالبسات يف للنظر هنا مجتمعون «نحن قوله: عن يَِزد فلم بحق؛
يف ف ستتكشَّ إذ تفاصيل؛ أي يف أخوض ألن داعي «ال قائًال: أردف ثم روبي.» إيما تُدعى
بورتر.» الرقيب شهادة بسماع سأبدأ املالبسات، عىل إطالعكم وبغرض الشهود؛ شهادات
الطاولة، عند موضَعه ًرا مؤخَّ توم به تعرف الذي الرقيُب اتخذ اسمه، سماع عند
السؤال انتظر ثم ِمهنيَّني، ودقة برسعة التمهيدية اإلجراءات أنهى فيما بًا متأهِّ ووقف

التايل.
عن تعرفه ما لنا تذكر أن األفضل ِمن أن الرقيب أيها «أعتقد التحقيق: قايض قال

مستند. من يقرؤها وكأنما الوقائع يرسد الضابط بدأ ذلك، أثر وعىل القضية.» تلك
٣:٤٦ الساعة تمام ويف ١٩٣٠م، العام من ديسمرب ٣٠ املوافق الخميس يوم «يف
بمنزلها غرفة يف عثورها عن لإلبالغ الرشطة قسم إىل ميتشنز جوليا السيدة حرضت مساءً،
تلك ر تُؤجِّ كانت أنها ذَكَرت م. السُّ بتناُول انتحرت أنها يبدو تعرفها، ال المرأة ُجثٍة عىل
عن غائبًة كانت املذكورة امُلستأجرة لكن العادة، يف تَشَغلها التي شيلر، للسيدة الغرفة
محدَّدة أسئلة عىل إجاباتها معرض ويف معروًفا. ليس الحايلُّ ومكانها مدة، منذ مسكنها
أكثَر رسًدا الرقيب ذكر وهنا «… التالية اإلضافية التفاصيل يل ذكَرت عليها، طرحتُها
ال ما»، نوع من أداًة «مستخدًما للباب بولتون السيد فتح فيها بما لألحداث، تفصيًال

للقارئ. بالفعل معروفًة كونها لِذكرها داعَي
حيث الغرفة؛ إىل وأدخلته منزلها إىل ميتشنز السيدَة رافق التفاصيل، تلك يه تلقِّ لدى
والجثة للغرفة، تفصييل وصٍف تقديم وبعد له. ذكَرتها التي األخرى واألغراض الجثة وجد

قائًال: تابع السم، وِقنينة والقدح الجالسة،
الحصول دون ل ُمفصَّ فحص إجراء عدم قررُت تماًما، واضحة املالبسات كانت «ملا
إىل عائًدا املفتاح، وأخذت الباب أغلقت أن بعد غادرُت عليه، وبناءً أخرى، تعليمات عىل
السلطات إبالَغ املستحَسن ِمن أن قرَّر سماعه، بعد للمأمور. تقريري قدَّمت حيث القسم
الجنائي التحقيق قسم بمهاتفة ووجهني لنا، بُلَِّغت كما بالوقائع الرئييس باملقر العليا
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الفور. عىل ضابًطا سرُيسلون بأنهم الرد وجاءني فعلته، ما وهو يارد، سكوتالند برشطة
يف الحضور منه وطلبت الوقائع عىل وأطلعته للقسم، التابع الجراح أيًضا هاتفت كما

ممكن. وقت أقرب
الجنائي التحقيق قسم من بالندي املفتش وصل دقيقة، عرشين حوايل غضون يف
عىل وبناءً أولدفيلد. الدكتور القسم جراح وصل تقريبًا نفِسها اللحظة ويف بالسيارة،
الطبيب غادر الغرفة. وأدخلتهما جيكوب بشارع ٣٩ رقم املنزل إىل قدتهما التعليمات،
ثم معاينِته. يف املفتِّش ملعاونة دقائق عرش حوايل مكثت لكني فحَصه، أنهى أن بعد

تحقيقاته.» يُتابع إياه تارًكا وغادرت، املفتاح أعطيتُه
التحقيق، قايض إىل باستفسار وتطلَّع حاسمة، سكتة الرقيب سكت النقطة، تلك عند

قائًال: الضمني سؤاله عن أجاب الذي
داعَي ال أنه أعتقد بشهادته، لإلدالء بالندي املفتش حرض لقد الرقيب، أيها «أجل
أسئلة.» أي طرح يف ترغب املحلفني هيئة كانت إن إال إضافية، تفاصيل أيِّ بشأن إلزعاجك
ع ووقَّ أقواله الرقيب قرأ أن وبعد ذلك، وعىل أسئلة، أيُّ املحلفني هيئة لدى يكن لم
أولدفيلد. الدكتور التايل، الشاهد عىل ونُودَي التحقيق، قايض خلف مكانه إىل عاد عليها،
يف جلس أن وبعد برسعة، التمهيدية اإلجراءات الدكتور أنهى الرقيب، ِغرار عىل
داعي ال لكن نفَسيهما. والسالسة بالدقة بشهادته أدىل استجوابه، يف القايض وبدأ كريس
السابق، الشاهد ألقوال تَكراٍر سوى ليس ومحيطها للجثَّة العام فالوصف ا. نصٍّ لذكرها

قائًال: ذلك إىل أضاف الطبيب لكن
الكريس. يف جلوسها بموضع يتعلَّق فيما خاصة وجدتُها، بحرصكما الجثة «فحصت
بالكامل ُمستِندة أنها بَدت الواقع يف بل مأمون، غري نحٍو عىل متوازن غريَ يل بدا فقد
ألسفل، تتدىلَّ وتركتها الذراع تلك رفَعت عندما الطاولة. عىل املمتدَّة الذراع عىل تقريبًا

رفعتُها.» أنني لوال األرض عىل تسقط وكادت الكريس، يف لألمام الجثة انزلقت
يف ذلك يُشري فإالَم لديك. ما داللٌة له املوقف هذا أن «يبدو التحقيق: قايض قال

رأيك؟»
أبعُد هو ملا أذهب لن لكني باملالحظة، جديرة واقعة أنها «أعتقد بحذر: الطبيب أجاب
لحظة يف ع أتوقَّ كنُت فقد ما. نوًعا لالحتماالت مخالًفا بدا األمر إن أقول ألن سوى ذلك من

الكريس.» عىل من لألمام الجثة تنزلق أن فجأة، كلُّها العضالت تَرتخي عندما الوفاة،
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سأله: ثم لحظات لبضع الحذرة اإلجابة تلك التحقيق قايض ل تأمَّ
الوفاة؟» عىل مرَّت التي الفرتة تحديُد بوسعك «هل

أسابيع.» ثالثة قبل وقَعت الوفاة إنَّ سأقول فقط. «تقريبيٍّا
آخر؟» يشء أي اكتشفَت «هل

وصًفا لها ووضعت املرشحة، يف شديدة بدقة الجثة فحصُت لكني املرَّة، تلك يف «ليس
التفاصيل؟» تلك رسد منِّي تُريد هل الرشطة. تستخدمه كي تفصيليٍّا،

َضريٌ ة ثمَّ يكون لن ربما لكن الحقيقة، يف ليسرضوريٍّا «ذلك التحقيق: قايض أجابه
كاملة.» التفاصيل لنسمع أجل، األقوال. سجلِّ يف الوصف ذلك إدراج من

يبدو تقريبًا، عمرها من الثالثني يف المرأة «الجثة رسِده: يف الشاهد بدأ عليه، وِبناءً
أنجبت. قد أنها عىل يدلُّ ما يوجد ال لكن زواج، خاتََم ترتدي كانت إذ متزوِّجة؛ أنها
وعرشين وأربعًة مائًة ووزنها البوصة، وربع بوصات وستَّ أقدام خمسة يبلغ طولها كان
النُّحول. شديدة الواقع يف بل القوام، نحيلة رطًال. عرش واثنَي ستونات ثمانيَة أي رطًال؛
الفك عْظَمتي حتى ُقصَّ أنه إىل طوله ِمن يبدو ذَهبي. أو أشقر وشعٍر فاتحة، بَرشة ذات
ولكن يبدو، ما عىل رماديَّتان العينان اآلن. يسري بيشء الكتَفني طوله يتجاوز إذ مدة؛ منذ
مبَهمة مالمحها كانت ذاِته، وللسبب الجثة. حالة بسبب بالتحديد لونهما معرفة تعذر
ناتئة وقصبته ر مقعَّ شكل ذا ما، نوًعا صغريٌ أنفها بأن الجزُم أمكن لكن اليشء، بعض
وأقلَّ وضوًحا أكثَر فكانتا أذناها أما الشكل. د محدَّ وبدا الحجم متوسَط الفُم كان قليًال.
ويستقرَّان الشحمة، من تَْخلوان وتكادان بالكامل ونحيلتنَي قليًال، ناتئتنَي كانتا إذ تغريًا؛
ومنحًرسا مدببًا وذقنها ملحوظة، بدرجة مائًال الفك عْظمتَي خطُّ وكان بميل. رأسها يف

قليًال.
وفحصُت الجثة عن الثياب نزع أثناء حاًرضا كنُت فقد اة، املتوفَّ ُهوية إىل بالنسبة أما
كانت وواحدة آر»؛ «إي بالحرَفني موسومتنَي كانتا منها اثنتان ترتديها. كانت قطعة كل
مطرٌز التنورة جيب يف صغري فاخر منديٌل ثمة وكان روبي»؛ «إي باسم بالحرب موسومة

املتوفاة.» وصُف يكتمل وبهذا األبيض. بالحرير «إيما» اسم عليه
أيُّ تُواجهنا أال ينبغي ا. جدٍّ وواضح واٍف وصف وهو «أجل، التحقيق: قايض قال
بوسعك كان هل الوفاة. سبب مسألة إىل نأتي واآلن الجثة. ُهوية عىل التعرف يف صعوبات

منه؟» التثبُت
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تناولتها التي الجرعة كانت البوتاسيوم. بسيانيد التسمم هو الوفاة سبب «أجل.
غضون يف أو األرجح، عىل الحال يف الوفاة وحدثت كاملة، وحدًة ستني بلغت إذ ا؛ جدٍّ كبريًة

تقدير.» أقىص عىل اثنتني أو دقيقة
الحد؟» هذا إىل املفعول قوي سمٌّ البوتاسيوم سيانيد «هل

ومفعوله املركزة صورته يف الربوسيك حمض عىل يحتوي إنه أقىصدرجة. إىل «أجل،
ورسعته.» قوته يف له مماثل

املميتة؟» الجرعة تبلغ «كم
مثل لكن ونصف، وحدتان األرجح عىل وحدات، خمس من بأقلَّ تُحدَّد ما «عادًة
تَُعد وحدة ستِّني من جرعة لكن األشخاص. باختالف تأثريها يختلف السموم، معظم

ضخمة.»
بنفسك؟» التحليل أجريَت «هل

األعضاء أزلُت الترشيح، أجريُت عندما وودفيلد. الربوفيسور مع بالتعاون «أجل،
مارجريت؛ سانت َمْشفى معمل إىل وموسومة الغلق محَكمة حاوياٍت يف وأخذتها الداخلية

مًعا.» التحليل والربوفيسور أنا أجريُت حيث
كذلك؟» أليس بها، سمعنا التي األقراص مصدره كان السم أن «أظن

سيانيد من بالفعل مكونة كانت األقراص أن أثبَت التحليل أن كما املفرتض، هو «هذا
السمِّ فجرعة للغاية. غريبة حقيقة لنا اتضَحت الفحص، أجَرينا عندما لكن البوتاسيوم.
عىل امللصق عىل مدوَّن هو كما واألقراص وحدة، بستني األقل عىل ُقدِّرت تناوَلتْه الذي
يكون بهذا بالتحليل. ذلك من وتثبَّتنا وحدات، خمس تركيز عىل منها كلٌّ يحتوي ِقنينتها
عرش اثنا منها ينقص لم العلبة لكن قرًصا. عرش اثني تُكافئ تناولتها التي األقراص عدد
منها كلٌّ يحتوي قرًصا خمسني عىل تحتوي ممتلئة الِقنينة أن يُوضح فامللصق قرًصا.
أن يفرتض إذن قرًصا، عَرش اثني تناولت قد كانت لو لذا السم؛ من وحدات خمس عىل
أقراص خمسة بزيادة وأربعني، ثالثًة بها ي املتبقِّ كان لكن وثالثون. ثمانية بها ى يتبقَّ

يه.» تبقِّ املفرتض العدد عن
ٌ خطأ وقع قد يكون ربما للدرجة. حاسًما يل يبدو ال هذا «لكن معرتًضا: القايض قال

ذلك؟» تعتقد أال القنينة. تعبئة أثناء
اشرتيت فقد االحتمال. ذلك استبَعْدنا لقد سيدي. يا «كال بحسم: أولدفيلد أجاب
منهما. واحدة بكلِّ األقراص والربوفيسور أنا وأحصيُت منِتجيها، من جديدتنَي قنينتنَي
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منهما كالٍّ أن هي املهمة والحقيقة بالضبط؛ قرًصا خمسني تحوي كانت منهما قنِّينة كل
التي القنينة جربنا بعدها إضايف. قرص أي تَسَع أن يُمكنها فال آخرها. عن ممتلئة كانت
قرًصا خمسني سوى تَسُع ال أنها وهي مماثلة؛ النتيجة وكانت املتوفاة، طاولة عىل ُوِجَدت

بالكامل.» ادة السدَّ إدخال يمنع واحد قرص ولو فإضافة فقط.
يف ريَب ال أنه يبدو لكن الغرابة، شديد أمر «هذا وقال: بشدة، مندهًشا القايض بدا

له؟» تفسري أي تقديم بُوسعك هل الحقائق. تلك
عىل األقراص مصدُره يكن لم تناوَلته الذي السم أن يل يخطر الذي الوحيد «التفسري
مصدٍر من أتى قد بعضه كان ولو قطًعا، القنِّينة من يأِت لم بعضه األقل عىل أو اإلطالق.
أِعدَّ قد السيانيد من محلوًال بأن الوقائع يل توحي منها. الكل يكون أن فاألرجح آخر،

أكثر.» ال رأي مجرد ذلك لكن املتوفاة. تناولته الذي هو املحلول ذلك وأن سلًفا،
األقراص؟» لوجود الداعي فما هذا، رأيك صح لو لكن «بالضبط.

تماًما.» الطب به يختصُّ ال سؤال «هذا قائًال: أولدفيلد أجاب
يف تفكرت أنَّك أعتقد للتزمت. داعي ال لكن «صحيح، قائًال: بابتسامة القايض وافقه

استنتاجك.» أسمع أن وأود السؤال،
فكرة م تُدعِّ كي عمًدا ُوِضَعت قد األقراص أن يل يبدو إنه إذن القول «يُمكننني

االنتحار.»
مناقشَة يُواصل لم إذ ما؛ نوًعا واهيًا االستنتاج ذلك اعترب وقد التحقيق قايض بدا

التحليل. موضوع إىل عاد بل املوضوع،
آخر؟» يشء أي الكيميائي الفحُص أظهر «هل

الربوفيسور اخترب مني، اقرتاح عىل ِبناءً كبرية. داللة ذاَت أخرى حقيقًة أظهر «أجل،
آثار وجود االختبار نتيجُة لنا وكشَفت مني. بمعاونٍة املورفني عن بحثًا املادة وودفيلد
املورفني لكن ملقداره. موثوق تقدير بوضع تسمح ال الجثة حالة أن غري للعقار، مؤكَّدة
فلو لالختبار. اإليجابي التفاعل من ثبت كما كذلك، معتربة وبكمية قطًعا، موجوًدا كان

مطلًقا.» اكتشافها أمكَن ملا ا، جدٍّ ضئيلة الكمية كانت
تناولتها؟» التي الكمية عن فكرة أيَّ إعطاؤنا بإمكانك «هل

لم وإن كاملة جرعة وجود إىل أشارت عليها حصلنا التي النتائج أن عىل اتفقنا «لقد
تقدير.» أقىص عىل وحدة نصف أو وحدة، ثُلث تتعدى ال جرعة ضخمة؛ تكن

ما؟» نوًعا كبرية جرعًة الوحدة نصُف أوليس «لكن
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إن للغاية زائدًة تَُعد ال لكنها الحقن، طريق عن أُِخذَت إن ا جدٍّ كبرية جرعة «هي
الوحدة.» ربع عن تَزيد جرعًة عادًة املريض يُعطي ال الطبيب لكن ابتلَعتها.

وجود يف تشكُّ جعلك الذي فما منك. بإيعاٍز أُجِري املورفني اختبار أن لتوِّك «ذكرت
املورفني؟»

باالختبار.» جديًرا وبدا يل، خطر احتمال بل شكٍّا. يكن «لم
االحتمال؟» بذلك إليك أوحى الذي ما «لكن

يف فاألمور القضية. لهذه العادية غري املالبَسات يف النظر بعد الفكرة يل «خطَرت
عن القتل احتمال استبعاد يستحيل ذلك، مع ولكن االنتحار. إىل قطًعا تُشري ظاهرها
ابتالع عىل شخص إجبار ا جدٍّ العسري من لكن السم. تناول عىل حية الضَّ إكراه طريق
سيرتك ما وهو الشديد، العنف استخدام ستتطلَّب ذلك ومحاولة إرادته، بغري سائل حتى
فستصري سلًفا، املورفني من كاملة جرعة الضحية إعطاء أمكن لو لكن الجثة. عىل آثاَره

كبري. حد إىل السم إعطاءها سيُسهل ما وهو للغاية وطيِّعة خاملًة
أيٍّا أجد لم لكني للعنف، أخرى آثار أي أو كدمات عن بدقة بحثُت القضية، هذه يف
تناوَلت قد الضحية تكون أال برشط فقط لكن القتل، احتمال يستبعد بدا ما وهو منها؛
تلك يف ترجيًحا واألكثر األنسب املخدِّر عن للكشف اختباًرا أُجري أن قرَّرت حينها مخدًرا.

املورفني.» وهو الحالة؛
أن إىل ضمنًا تُلمح أنك يبدو ذلك؟ من تستنتج ماذا وجوده، اكتشفَت أن «وبعد

بالسم.» القتل احتمال إىل يُشري وجوده
احتمالية إىل تُشري أخرى أدلة وجود حال لكن قاطع؛ نحٍو عىل بذلك ألجزَم أكن «لم

دامًغا.» إضافيٍّا إثباتًا املورفني وجود فسيكون القتل،
القايضأن أخربه عليها، ع ووقَّ أقواله عىل اطَّلع أن وبعد الطبيب، شهادة اكتمَلت بهذا
الباقية، الشهادات لسماع كرسيِّه إىل يعود أن اختار لكنه عمله. ملتابعة املغادرَة بإمكانه

مالحظات. بضع وتدوين
قد سنكون ذلك، بعد املفتش شهادة سمعنا إْن أننا «أعتقد التحقيق: قايض قال
تتخلَّلها التي التفاصيل نعرف أن وبوسعنا للقضية، املعروفة الحقائق جميع عىل اطَّلعنا

اآلخرين.» الشهود شهادات من الحًقا
قايضالتحقيق، من بدعوٍة الشاغر الكريس يف بالندي املفتش جلس أن بعد ذلك، وعىل
صالَة يتلو َمن بأسلوب األولية اإلجراءات أنهى ثم ودودة، بابتسامة املحلَّفني لجنة حيَّا
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تَكراًرا الواقع يف كان عامٍّ، بترصيح شهادته استهلَّ االفتتاحي، السؤال عىل ا ردٍّ ثم تربيك.
واألغراض والطاولة والجثة الغرفة وصف أن وبعد السابقني. الشاهدين شهادات يف جاء ملا

قائًال: تابع عليها، كانت التي العديدة
كان املاء. وإبريق بالقدح مبتدئًا معاينتي، يف َرشعُت معاينته، الطبيب أنهى أن «بعد
نفَسيهما. لليَدين أنها الواضح من وكان ا، جدٍّ واضٌح معظمها البصمات، من عدٌد عليهما
لليد كانت القدح عىل التي وتلك اليُمنى، لليد املاء إبريق عىل املوجودة البصمات كانت
املوجودة بتلك وقارنتُها صغريتني بطاقتنَي عىل اة املتوفَّ أصابع بصمات أخذُت اليرسى.
اإلناء عىل البصمات جميُع متطابقة. إنها ثقٍة عن القوُل وبإمكاني املاء، وإبريق القدح عىل

لسواها.» بصماٌت عليهما توجد وال شك، ال اة املتوفَّ أصابِع بصمات هي والقدح
بنفسها؟» السمَّ تناوَلت اة املتوفَّ أن عىل قاطًعا دليًال ذلك تعتربُ «هل

أن بسهولة بإمكانه كان بالجثة متحكِّم شخص فأي كذلك. أعتربه ال بالطبع «كال،
األدلة عىل تعتمُد للبصمات االستداللية القيمة إن والقدح. اإلناء عىل اة املتوفَّ بصمات يرتك

األخرى.»
من ثقبه يف مرتوًكا كان الذي بامِلفتاح اة املتوفَّ عىل مقفًال كان الغرفة باب أن «َعِلمت

الداخل.»
بولتون السيَد أن علمت أيًضا لكني «أجل، قائًال: بُودٍّ له يبتسم وهو املفتِّش وافقه
املفتاَح تارًكا بسهولة باملفتاح الخارج من يقفله أن بإمكانه وكان الخارج، من الباب فتح
الفنادق لصوص بخاصة كثريًا، املجرمون يفعله أمر هذا الواقع، يف بالداخل. ثقِبه يف
خلع ملقَط ما حدٍّ إىل تُشبه الغرض، لذلك يىص خصِّ مصنوعة ة خاصَّ أداًة يملكون الذين
باملفتاح اإلمساَك يستطيعون األداة هذه فبواسطة األسنان. طبيُب يستعمله الذي األسنان
تاركني باملفتاح الباب غلق إعادة ثم رسقتهم، ارتكاب ثم الباب، لفتح وإدارتَه الخارج، من

املكان.» ُمغادرتهم عند الداخيل الثقب يف املفتاَح
الطريقة؟» بهذه الخارج من أُغِلق اة املتوفَّ غرفة باب بأن لالعتقاد سبٌب لديك «هل
خدوًشا ترتك ما عادًة لذا حادَّين؛ فكَّني لها األداة فتلك ذَكرتها. التي األداة بتلك «ليس
منها. أيٍّا أجد لم لكني خدوش، أي عن بحثًا املفتاح فحصُت وقد املفتاح. عىل صغرية
من ربما ا. جدٍّ بسيطة مرتَجلة أداة باستعمال الخارج من أُوِصد الباب أن أعتقد ذلك ومع
اإلجراء االعتقاد. ذلك إىل دَعتني التي األسباب أذكر أن قبل الطريقة تلك أرشح أن األفضل
يجعل نحٍو عىل الباب ُقفل يف املفتاح يُوَضع كاآلتي: هو — للرشطة جيًدا املعروف —
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أو سميك ثقاب عود مثل رفيع، قضيٌب يُمرَّر ثم القفل؛ مزالج لفتح كافيًة دورة ربع إدارته
الخيط من قطعة طَرف يف أنشوطة وتُعَقد املفتاح، رأس عرب َرصاص، قلم أو صغري سيخ
ذلك بعد األنشوطة. تنزلق ال كي الشد محكَم الخيط يظل أن يجب القضيب. يف تُربَط ثم
بني املسافة يف بإحكام املشدود الخيط ممرًرا خلفه الباب ويُغلق الغرفة من املدبر يخرج
بثبات الخيط يَُشد بعدها املفتاح؛ مستوى من أعىل مستًوى ويف وعضادته الباب حاَفة
أن بعد القفل. مزالج فينفتح املفتاَح مديًرا الصغري القضيب ارتفاَع هي النتيجة فتكون
إىل الخيط ويُجذَب القضيب، من األنشوطة تنزلق الباب، ويُقَفل دورة ربع املفتاح يدور
يندفع أو األرض عىل الصغري القضيب ويسقط وعضادته، الباب بني الُفرجة عرب الخارج

بعيًدا.» ويسقط املفتاح من
شيئًا فيها لكنَّ ا، جدٍّ عبقرية فكرة «تبدو قال: ثم اليشء. بعض متشكًكا القايض بدا

فشلت.» الُخطة أن هب لتوِّه. قتل جريمة ارتكب لشخص بالنسبة املخاطرة من
األوىل، املحاولة يف تنجح لم إن سيدي. يا تفشل أن يُمكن ال «لكنها املفتش: أجاب
عمليٍّا آليتها لك رشحت إن ربما مجدًدا. ويُحاول الباب يفتح أن سوى املجرم عىل فما

األمر.» لك فسيتضح
بها مثبَّتًا الخشب من مسطَّحة قطعة منها وأخرج معه أحرضها أوراق حقيبة فتح
وقطعة سميًكا ثقاٍب عوَد أخرج ثم به، املفتاح أدخل للمفتاح. ثَقٌب خاللها ومصنوًعا ُقفٌل
هذا يف ثبته ثم املفتاح، رأس يف الثقاب عود أدخل أنشوطة. طرَفيها أحد يف الخيط من

بإحكام. الخيط وشد األنشوطة، يف أدخله بينما املوضع
من اآلخر الجانب عىل أقف وأنا لك مقابٌل املفتاح سيحدث. ما راِقب «اآلن قال:

الباب.»
الخلف، إىل بإحكام املشدود الخيط ولف بإحكام، الطاولة عىل الخشب قطعة ثبَّت
واألنشوطة للخارج، يندفع القفل وِمزالج يدور، املفتاح شوِهَد الفور، عىل بقوة. جذبه ثم

الطاولة. عرب وطار الباب من اندفع الذي الثقاب عود من تنسلُّ
حتى برءوسهم، وأوَمئوا املحلَّفون ابتسم فقد جليٍّا. العملية التجِربة تأثري كان

باقتناعه. أقرَّ القايض
سأطلب سيدي، يا «واآلن بعدسة: ويفحصه الثقاب عوَد يلتقط وهو املفتش قال
عىل قصريًا محزًزا منحِنيًا خطٍّا سرتى منتصفه، قرب ذاك. الثقاب عود تفحص أن منك
عالمًة سرتى رأسه، من بوصة نصف نحو مسافة عىل املقابل الجانب وعىل الجانبنَي، أحد
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أنشوطة به ثُبِّتت حيث الثقاب؛ عود من اآلخر الجانب وعىل وضوًحا. وأقلَّ حجًما أصغر
الثقاب عود وضعَت وإن جانب، كل عىل واحًدا صغرية، حزوز أربعة سرتى الخيط،
يُقابالن جانبَيه عىل الحزَّين أن فسرتى الخيط، جذبت عندما كان كما املفتاح رأس يف

املفتاح.» لرأس الحادة الحواف
الذي التحقيق قايض إىل ة املكربِّ وعدستُه الثقاب عود مرَّر ثم عمليٍّا، ذلك آلية وأوضح

املحلَّفني. هيئة إىل مرَّره ثم بالغ باهتمام فحصه
لقد املفتش، أيها «حسنًا الجميع: عىل الثقاب عوُد مر أن بعد التحقيق قايض قال
بقابليتها اقتنعنا جميًعا أننا من واثٌق وأنا الطريقة، لتلك قاطًعا عمليٍّا توضيًحا لنا قدمَت

بالفعل؟» استُخِدَمت أنها عىل دليل أيُّ لديك هل هو التايل سؤايل للتنفيذ.
أنبوبًا منها وأخرج أخرى مرة حقيبته فتح بأْن السؤال ذلك عىل املفتش أجاب
الختم شمع من بقعة طَرفه عىل كبري، ثقاب عود بداخله الفلِّني من بسدادة مقفًال زجاجيٍّا
واملفتاَح هو وضعه ثم األنبوب من الثقاب عود وأخرج ِمفتاًحا، جيبه من أخرج ثم األحمر.

التحقيق. قايض أمام الطاولة عىل
الحجم كبريُ عود هو للخطأ، منًعا الختم بشمع ميَّزته الذي هذا الثقاب «عود قال:
سأُشري (التي الغرفة أرضية عىل عليه عثرت ترى. كما ماي» آند «بريانت رشكة إنتاج من
الباب. من بوصات وثالث قدَمني بُعد عىل صغرية، ِخزانة تحت اة) املتوفَّ غرفة باسم إليها
تماًما مطابقة حزوز ستَة الثقاب عود عىل ستجد الباب. به أُقِفل الذي املفتاح هو هذا
الحواف تماًما يُناظران الجانبيان الحزَّان معك. الذي اآلخر الثقاب عود عىل املوجودة لتلك
يُؤكد وما الباب؛ ذلك لُقفل استُخِدم ذلك الثقاب عود أن لدي شك ال املفتاح. لرأس الحادة
نفِسه املكان يف الباب، حافة من الحادِّ الجانب عىل وجدتُها محززة عالمة ذلك ادِّعائي
أن أستطيع ال العملية. بالتجِربة ثبَت كما منه، مر قد الخيط يكون أن يُفرتَض الذي
وضعتها ورقة عىل صنعتُها بوضوح العالمة تلك تُظهر طبعة معي لكن الباب، أحرض

أسود.» شمعي مركب من بكتلة حَككتُها ثم عليها،
أن بعد املحلَّفني هيئة رئيس إىل الطبعة مرَّر الذي التحقيق، لقايض الورقة ناول

الشاهد. إىل أخرى مرة التفت ثم عاينها،
يبدو آَخر. سؤاًال يُثري لكنه املفتش؛ أيها ومقنًعا شامًال عمليٍّا توضيًحا لنا قدمَت «لقد
لكن املتوفاة. جثة عىل بداخلها ُعِثر التي الغرفة باب مفتاح هو إياه أريتَنا الذي املفتاح أن
لكن الغرفة. مستأجرة شيلر السيدة هي صاحبته أن هو االفرتاض صاحبه؟ يكون َمن

السؤال؟» ذلك عن تجيب أن بُوسعك هل له؟ مماثل مفتاح أم فعًال، مفتاحها هو هل
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املفتاح ذلك أن ميتشنز السيدة أخربتني فحسب. سمعته ملا وفًقا إجابته «بوسعي
أحُد أنها وبما فيه. عالمٍة من ميَزته فقد شيلر. للسيدة أعطته الذي األصيل املفتاُح هو
ِمفتاُح هو ذلك أن أعتقد لكني بنفسها؛ التفاصيل لك تروَي أن بُوسعها فإن الشهود،

شك.» بال الخاصُّ شيلر السيدة
شيلر؟» السيدة أين هو التايل «السؤال

عىل اإلجابة استطعت لو «أتمنى أجاب: متأملة. ابتسامٌة املفتش وجه عىل ارتسمت
معرفَة نستطع لم لكننا معها، التواصل نُحاول ونحن األمر، اكتشفنا أن فمنذ السؤال. ذلك
حتى ا، جدٍّ مبَهم عنوان ذلك لكن بريمنجهام، يف إنها يُقال وجوِدها. مكان عن يشء أي
يأِتنا لم لكن معنا، بالتواصل فيه نُطالبها الصحف يف إعالنًا نرشنا لقد صحيًحا. كان لو

رد.» منها
فعليٍّا؟» اختَفت فقد «إذن

مفقودة.» هي حال أي عىل كذلك. األمر «يبدو
بد فال مفتاَحها، املفتاح هذا كان لو أنه هو األمر ذلك «أهمية التحقيق: قايض قال

باملتوفاة.» تربطها ما صلًة ثمَة أن
بالتواصل االهتمام أشد ني مهتمِّ يجعلنا ما هذا سيدي. يا «بالضبط بالندي: وافقه

معها.»
مقعده، إىل وعاد أقواله عىل ع وقَّ أن وبعد للمفتش، األخرية املشاركَة هي تلك كانت
معظمها يف كانت التي بشهادتها، لإلدالء السيدة َمت فتقدَّ ميتشنز، جوليا اسم نُودي
ولم تَرها. أو روبي إيما تُدعى بامرأة َقط تسمع لم فهي بال. ذي يشءٍ أي تُضيف ال
استأجرت قد السيدة تلك كانت شيلر. السيدة غرفتها مستأِجرة عن يشء أي تعرُف تكن
لها تُقدم لم إليها. األثاث بعض أضافت لكنها مفروشة، األريض بالطابق السكنية الغرف
إنها قالت مقدًما. — شهر كلَّ نقًدا — اإليجار تدفع كانت لكنها توصية، خطابات أي
وهو عملها، تُؤدي وهي أحد يُزعجها أن تُريد ال بل خدمتها عىل يقوم َمن إىل تحتاج ال
ليس لكن مهذبًا أسلوبها كان اإليجار. دفع عند إال تراها الشاهدُة كانت ما نادًرا الفن.
ولوحة اسمها، تحمل صغرية نُحاسية لوحة تحته منفصل كهربائي جرٌس لها كان َودوًدا.
ِمفتاح لديها كان ليلة. كل تُزيلها كانت الجدار، عىل معلَّقة لإلزالة قابلة أخرى نُحاسية
مغلًقا النوم غرفة باب كان الجلوس. وغرفة النوم لغرفة مفتاٌح وكذلك بها خاصٌّ للبوابة

تخرج. عندما الجلوس غرفة باب توِصد دائًما وكانت الوقت، طوال باملفتاح
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ال وكانت البرشة، أسمَر ورجًال بيديل السيد إال يأتونها زائرين أي الشاهدُة تَر لم
إذا ما تعرف وال سنوات. بضع منذ شكًال بيديل السيد تعرف كانت نادًرا. إال تراهما
لثالثة الجدار من اللوحة غياب والحظت قبل. من املنزل عن غابت قد شيلر السيدة كانت

الردهة. يف كريهة رائحًة تشم بدأت وبعدها تقريبًا، أسابيع
الجلوس. غرفة باب قفل يف مفتاح ُوِجد املفاتيح. موضوع إىل «عودة القايض: قال
كان إذا ما لنا تُؤكدي أن بإمكانِك فهل لربهة، املفتاح وأقرَضنا بالندي املفتش تكرم لو

شيلر؟» للسيدة أعطيتِه الذي نفَسه املفتاَح هو
سيدي.» يا ذلك أستطيع أنني من واثقة «أنا أجابته:

الخيط من صغرية قطعة وربط حيطته أخذ أن وبعد املفتاح، املفتش أخرج هنا
للشاهدة. بدوره ناوله الذي التحقيق قايض إىل مرَّره املفتاح، رأس حول

هذا سيدي، يا «أجل رسيعة: واحدة نظرة عليه ألقت أن بعد ميتشنز السيدة قالت
الخاص.» شيلر السيدة مفتاح هو

كل عن املفتاح هذا تمييز تستطيعني فكيف شديدة. بثقة ذلك «تقولني القايض: قال
األخرى؟» املفاتيح

كان الغرف، تلك شيلر السيدة استأجَرت عندما سيدي. يا اآلتية «بالطريقة أجابت:
وجَدته استخدامه. يصعب كبري مفتاح ذو الطِّراز قديم ضخم قفٌل الجلوس غرفة لباب
بمفتاٍح أحدث قفًال يُركب كي األقفال صانع استدعيُت لذا تماًما؛ مريح غريَ شيلر السيدة
سبيل عىل بأحدهما أحتفظ أن وقررُت الجديد القفل لذلك مفتاَحني أعطاني أصغر.
ِكال عىل مميزة عالمة أضع أن األفضل من أن رأيت لكني اآلخر؛ ضياِع حال االحتياط
إعطاءه أعتزم كنت الذي املفتاح مقبض عىل حزٍّا زوجي حفر لذا للخطأ؛ منًعا املفتاحني
به املفتاح ذلك االحتياطي. املفتاح أنه يَِبنَي كي اآلَخر املفتاح عىل وحزَّين شيلر، للسيدة

الحزَّين.» ذو اآلخر املفتاح هو وها شيلر، السيدة مفتاح فهو لذا واحد؛ حزٌّ
الطاولة. عىل اآلخر بجانب ووضعته مفتاًحا يدها حقيبة من أخرَجت حديثها، وأثناء
املحلفني، لهيئة مررهما رسيًعا، رأسيهما بني قارن أن وبعد املفتاَحني القايض التقط

مالكيهما. إىل املفتاحان عاد أن لبث وما
أن اآلن يقينًا نعرف ِرصنا لقد تماًما. وقاطع األهمية بالغ دليل «هذا القايض: قال
لنا يُفرس أن يستطيع َمن فقط وهي شيلر. السيدة مفتاح هو الباب يف ُوِجد الذي املفتاح
تستطيعني ال أنك «أظن وأردف: الشاهدة إىل التفت ثم ُوِجد.» حيث املقام به استقر كيف

املحتمل.» مكانها عن فكرة أي إعطاءنا
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ال… تلك الحظُت وعندما املنزل؛ ترَكت أنها أدري أكن فلم سيدي. يا «كال أجابته:
غرفتها.» يف ميتة ترقد أنها ظننُت األوىل، للمرة الكريهة الرائحة

الغرفة؟» تلك دخول تُحاويل َلم فِلم احتياطي. مفتاٌح معك كان ذلك، ِذكر «عىل
القفل.» يف مرتوًكا كان اآلخر املفتاح لكن سيدي، يا بالفعل حاولنا «لقد

واآلن األهمية، غاية يف شهادة لنا قدَّمِت لقد ميتشنز، سيدة يا حسنًا بالطبع. «أجل
ذلك.» من أكثر نُعطلك ألن داعي ال أنه أعتقد آخر، يشء أي ببالك خطر قد يكن لم إن

ما وهذا يشء، أي عن شيئًا يعرف يكن لم توم لكن بيديل. توم هو التايل الشاهد كان
الوحيد إسهاُمه وكان الفنية؛ لوتا قدرات عن أسئلة عليه تُطَرح لم أن أراحه ما كان قاله.
عالقته طبيعة بشأن للغاية محدد وترصيح بلوتا، تعرُِّفه لكيفية مخترصة رواية تقديم هو
رآها التي األخرية املرَة لكونها إيبنج؛ غابة إىل االستكشافية لرحلتهم مخترص ووصٌف بها،
من باملفتاح مقفًال كان الباب بأن شهد الذي بولتون، ناثانيل هو التايل الشاهد كان فيها.
أن املفتاح بها دار التي السالسة من استنتج وأنه فتحه، حاول عندما شك بال الداخل
من بسيطة بأداة فتحه يف صعوبة أيَّ يواجه لم بأنه شهد كما بانتظام. يَُزيَّت كان القفل
يكن لم مماثلة. بسهولة غلقه إعادة واستطاع لألسف) معه إحضاَرها (نيس مثٍن سلك

إليه. بالنسبة فعليٍّا غريبة تعترب التي شيلر السيدة عن يشء أي يعرف
اليشء؛ بعَض فاتر باهتماٍم األخريَين الشاهَدين شهادة إىل املحلفني هيئة «أصَغت»
املهيبة، القامة ذو فاندربوي ويليام السيد ونهض التايل الشاهد اسُم نُودي عندما لكن
املهندمة والثياب املميز املظهر ذو الجديد الشاهد أدرك ملحوظة. بدرجة انتباههم تيقظ
إىل يسري وهو الحال بطبيعة الخجل من يشءٌ عليه فبدا ذلك، شائبة تشوبها ال التي
عضًوا محاميًا كونه من — الشخصية بياناته وذكر القَسم، تال أن بعد لكن الطاولة؛
كامَلني. جأش وِرباطة ووقار بوضوح، بشهادته وأدىل كبرية، بثقة — تيمبل إنر بجمعية
مكتب من األوىل للمرة بها وسمع ذاتها، حدِّ يف الفاجعة، عن شيئًا يعرف يكن لم
البتة يشء أي يعرف وال قط، بها يسمْع أو روبي إيما تُدعى امرأة يَر ولم التحقيق. قايض
من تبقى ما أما االستجواب، من األول الجزء انتهى بهذا بوفاتها. املتعلقة املالبسات عن
مرسم يف بها معرفته بداية وصف أن بعد شيلر. لوتا بالسيدة فقط يتعلق فكان شهادته
عنها يِزْد لم وإن ورصيحة وافية بإجابات التحقيق قايض أسئلة عن أجاب بيديل، توم

طواعية. شيئًا
كثريًا؟» شيلر السيدة ترى كنت «هل القايض: سأله
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مًعا.» كاملة أياًما نقيض كنا ما وكثريًا لفرتة، تقريبًا يوميٍّا أراها كنت «أجل،
املرات؟» تلك يف الوقت تقضيان كنتما «وكيف

واملتاحف السينما وُدور والحفالت املسارح األغلب: يف املدينة معالم زيارة «يف
املطاعم.» يف وجباتنا نتناول وكنا الفنية. واملعارض

سلًفا.» محدَّد موعد حَسب تتقابالن عادة كنتما «هل
ليًال.» إليه أُوِصلها ثم مسكنها، يف عليها أمرُّ ما دائًما كنت بل «كال،

تدخل؟» كنت هل املنزل، إىل توصلها كنت «عندما
كنت أزورها، كنت حني فَحْسب. الباب حتى أوصلها كنت قط. ذلك أفعل لم «كال،

ليًال.» قط أدخله أكن لم لكني دقائق، لبضع املنزل إىل أدخل ما عادة
ذلك. من تمنعك أسباب أي لديك كان إن بإجابته ملَزًما لسَت سؤاًال عليك «سأطرح
كنتما هل التحديد؟ وجه عىل شيلر بالسيدة تجمعك التي العالقة طبيعة ما هو: السؤال
ال أني تذكَّر بالفعل؟ حبيبنَي كنتما أم عاطفية، عالقة تربطكما كانت أم صديقني، مجرد

السؤال.» ذلك عن باإلجابة أُلزمك
مجرد من أكثَر كنا لقد إخفائه. إىل أحتاج ما ثَمة «ليس بهدوء: فاندربوي أجاب
ال جانبي؛ من األقل عىل عاطفية، كانت عالقتنا إن القول يمكنني بل عاديني. صديَقني
حبيبني نكن لم لكننا ما. حدٍّ إىل يل مخلصًة بَدت أنها مع جانبها من ذلك تأكيد أستطيع

قطًعا.»
املثال؟» سبيل عىل القبالت تتبادالن كنتما «هل

بها.» مسموح غري القبالت أن يل بوضوح يل بينَت فقد قط. أُقبِّلها لم «كال،
الحب؟» عن للتعبري رمَزين تعتربهما أال بعينَيهما. ِقالدتنَي تبادلتما أنكما «ذُِكر

إفريقيا.» إىل أعود عندما تَذكاًرا يكونا كي منها بإيعاز ُصِنعا لقد «كال،
مرة؟» آخَر شيلر السيدة رأيت «متى

السيد عنها تحدث التي إيبنج غابة إىل رحلتنا يوم نوفمرب، من عرش الثامَن «يف
بيديل.»

بيديل؟» السيد عن افرتقتما أن بعد حدث ما تفاصيل من بعًضا لنا ذكرَت «هال
انطلقنا ثم أوك. كينجز نُزل يف الغداء وتناولنا أرشَدنا، كما بيتش هاي حتى «ِرسنا
طويل، لوقت وجهنا عىل ِهْمنا أن بعد طريَقنا. ضللنا ما ورسعان الغابة، داخل جولة يف
كان إذ — الصعوبة من وبيشء لوتون، إىل الطريق إىل وأرشَدنا الغابة، حراس أحد قابلنا
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أخريًا. لندن إىل قطاًرا استقَلْلنا ومنها هناك، إىل طريَقنا وَجْدنا — يحلُّ بدأ قد الظالم

والنصف. التاسعة حوايل يف بابها عتبة عىل سعيدة ليلة لها وتمنيت املنزل إىل أوصلتها
بعض مع بريمنجهام يف لإلقامة ذاهبٌة أنها األوىل للمرة أخربتني حني القطار متن عىل كنا

أصدقائها.»
هناك؟» إقامتها عنوان أعَطتْك «هل

يف لها أصدقاء تزور ربما وأنها الخطابات، نتبادل أال األفضل من إن قالت «كال.
ذلك منذ موعًدا. لها تعرف لم أنها مع عودتها، عند تُخربني بأن وعَدت لكنها آخر؛ مكان

عنها.» أخباٌر تَِرْدني أو أَرها لم الحني
عن تكشف لم أخرى أسئلة بضعة وبعد فاندربوي، شهادة فحوى هي تلك كانت

مالحظاته. عىل التحقيق قايض اطلع جديد،
نُؤخره ألن داعي وال الغريبة، القضية تلك عن يعرفه ما بكل أخربنا الشاهد أن «أظن

أسئلة.» أي طرح تود املحلفني هيئة كانت إن إال ذلك من أكثَر
أقواله الشاهد قرأ إشارة، أي منهم أيٌّ يُبِد لم وملا املحلفني، هيئة إىل متسائًال نظر
واملفيدة، الصادقة شهادته عىل شكره أن بعد باملغادرة القايض له وسمح عليها، ع ووقَّ

بولتون. السيد بجوار مقعده إىل فعاد
الجسد ضئيلة عجوز سيدة — األخرية أنها أيًضا تبنيَّ التي — التالية الشاهدة كانت
بها متكلَّفة ابتسامٌة وجَهها تعلو الطاولة إىل تقدََّمت اليشء، بعض ماكرة مالمح لها
بيجهام، جني اسمها كان واضح. وباستمتاع طواعية بشهادتها وأْدَلت بالنفس، اعتزاز
السلع وبعض الجوارب حياكة سوى لها عمل ال جيكوب، بشارع ٩٨ رقم باملنزل تقطن
عادًة كانت الراحل. زوجها لها تركه الذي البسيط الدخل زيادة أجل من وبيعها؛ األخرى
األسايس السبب لكن للضوء، التماًسا منه جزء يف ذلك وكان النافذة، بجوار تجلس ما
أن بوسعها كان لذا تَحيك؛ ما عىل برصها تُبقي أن إىل تحتاج ال محنكة حائكة أنها
وتعرف شكًال، جريانها جميع تعرف كانت الشارع. يف يحدث ما بمراقبة نفسها تُسيل
مبارشة، ميتشنز السيدة منزل مقابل يقع منزلها وألن ونشاطاتهم؛ عاداتهم عن الكثري
أثاثها ومعها باملنزل للسكن انتقلت السيدة تلك أن تذكرت كثريًا. شيلر السيدة ترى كانت
نفِسه اليوم يف الشارع عَربت (التي املعدنية اللوحة وعلَقت أشهر، ستة حوايل منذ املحدود

عليها). املكتوب االسم تقرأ كي
شيلر.» للسيدة كبريًا اهتماًما أوليِت أنك «يبدو بابتسامة: قائًال القايض ب عقَّ
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التجميل مساحيَق تضع مثلها؛ امرأة تفعل ماذا تساءلُت فقد سيدي. يا صحيح «هذا
أخالقها أن يف أشكُّ كنت الواقع، يف الهادئ؛ شارعنا يف عاٍل كعب ذاَت أحذية وترتدي

ينبغي.» كما ليست
ارتداء لكن بيجهام، سيدة يا ينبغي كما أخالقهم فقط منا قليلة «قلة القايض: قال
يفعلن النساء فمعظم بجريمة. ليس التجميل مساحيق وضع أو عاٍل كعب ذات أحذية

األيام.» هذه ذلك
وصولها، من أسبوع غضون يف حال، أيِّ عىل عليهن. عاٌر سيدي، يا صحيح «هذا
يعرفها ال أنه رأيُت الباب فتح وعندما الجرس، وتدقُّ بيديل السيد باب إىل تتَّجه رأيتُها
الرتدُّد اعتادت ذلك، بعد الساعة. نصف ومكثت دخَلت لكنها ذلك. يودُّ أنه عليه يبدو وال
كانا وأحيانًا الشاي، وقت قرابَة مسكنها إىل بيديل السيد ذهب مرتني، أو ومرة كثريًا، عليه

آخر. مكان يف التقيا وكأنما مًعا بيتهما إىل يعودان
أدىل الذي الرجل ذلك البرشة؛ أسمر رجٌل املشهد يف ظهر اثنني، أو شهر بعد ثم
أنها ويبدو بيديل، السيد مرسم إىل يذهب كان البداية يف فاندربوي. السيد لتوِّه، بشهادته
برفقة تخرج ذلك وبعد الجرس وتدقُّ هناك إىل تنسلُّ كانت إذ هناك؛ بوجوده تعلم كانت
قبل يعودان وال مًعا يخرجان وكانا مسكنها، يف زيارتها يألف صار ثم فاندربوي. السيد

ا.» جدٍّ متأخر وقت يف وأحيانًا الليل، حلول
قائًال: القايض ووافقه ذلك.» كلَّ سمعنا أن سبق «لقد قائًال: نابٌه ُمحلَّف اعرتَض هنا
مرة آخُر كانت متى بإخبارنا تفضلِت «هال قائًال: وتابع ذلك.» نتخطى أن األفضل «من

شيلر؟» السيدة فيها رأيِت
استياء: زفرة بعد وأجابت املحلَّف إىل حانقة نظرة الشاهدة نظَرت

حوايل يف فاندربوي السيد برفقة املنزل إىل تعود رأيتُها أسابيع. ثالثة حوايل «منذ
كر.» السُّ حدَّ رشبت أنها مظهرها من وبدا مساء، والنصف التاسعة

ذلك؟» اعتقاد إىل دعاك الذي «ما القايض: سألها
تكن لم وتلك بذراعه؛ متشبِّثة وكانت اليشء، بعض ترتنَّح أنها سيدي يا يل «بدا
الدخول.» عىل وساعدها وفتح املفتاح أدخَل َمن هو كان الباب، إىل وصال وعندما عادتَها.

املنزل؟» إىل دخل «هل
الساعة بعد يخرج رأيته فقد الساعة؛ ونصف ساعًة حوايل بالداخل ومكث «أجل،
القايض (ابتسم الوقت.» ذلك يف للنافذة توجهُت أن تصادف دقائق. ببضع عرشة الحاديَة
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سفر حقيبة كانت ربما أو — حقيبة حامًال يخرج «ورأيته الصدفة) تلك من ٍم تجهُّ يف
فلم ضجيج؛ أي يُحِدث أال عىل بشدة حريًصا وكان دخل؛ حني معه تكن لم — صغرية
أن بدا إذ غريبًا؛ أمًرا ذلك وكان صوت. دون وأغلقه املفتاح فيه وضع بل الباب، يصفق

للباب.» به ا خاصٍّ مفتاًحا معه
سابقة؟» مرة أي يف املنزل إىل يدخل فاندربوي السيد رأيِت «هل

«… الباب ملزالج مفتاح معه كان إن لكن قبل. من يفعل رأيته إنني أقول أن يَسُعني «ال
بالسؤال: النبيه املحلف قاطعها وهنا

فاندربوي؟» السيد هو رأته الذي الرجل إن سيدي يا تُقِسم أن الشاهدة بإمكان «هل
ذلك أن تماًما واثقة أنت هل بيجهام؟ سيدة يا ذلك يف قولك «ما القايض: سألها

فاندربوي؟» السيد كان الرجل
يكون؟» أن عساه من ذلك، جانب إىل سيدي. يا بالتأكيد يُشبهه كان لقد «حسنًا،

قاطع؟» نحو وعىل بوضوح فاندربوي السيد ميزِت هل هو: «سؤايل
من ليلة ويف الشارع من املقابل الجانب عىل قاطع نحو وعىل بوضوح شخٍص «تمييز
مستحيًال. يكون يكاد أمر بالشارع قريبة مصابيَح أي وجود ودون املظلمة، ديسمرب ليايل
فمن فاندربوي. السيد أنه يل بدا لكن ومالمحه، برشته لون تمييُز بوسعي يكن لم بالطبع

«… أن عساه
أيَّ وليس فاندربوي السيد إنه تُقسمي أن يمكنِك هل يكون. أن عساه من يُهم «ال

مثًال؟» بيديل السيد آخر؟ رجل
باملنزل يسكن إنه إذ سيدي؛ يا ا محقٍّ تكون ربما قط. ذلك يل يخطر لم إلهي! «يا

هامبستيد.» طريق باتجاه يسري رأيته فقد ممكنًا؛ ليس هذا ال، لكن أيًضا. املجاور
الحقيقة فحسب. مثاًال أرضب كنُت بل بيديل. السيد هو الرجل أن أقرتح أكن لم «أنا
أليس فاندربوي. السيد أنه افرتضِت لقد اإلطالق. عىل الرجل عىل تتعرَّيف لم أنك هي

كذلك؟»
عىل التعرف أمر إىل القايض فانتقل كذلك؛ األمر بأن مضٍض عىل الشاهدة أقرَّت
بأنها سلََّمت فقد فعليٍّا. عليها تتعرف لم فالشاهدة مماثلة. نتيجة إىل ليصل السيدة ُهوية

آخره. إىل تكون؟» أن عساها فمن قطًعا، تُشبهها «بَدت ألنها شيلر السيدة
بيجهام، السيدة من الكيل بهم فاض قد املحلفني وهيئة التحقيق قايض كان حينها
السيدة من كلٌّ استُدِعي ثم متحرسة. مقعدها إىل لتعود الشهادة كريسِّ القايضعن فأنزلها
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أي إلقاء منهما أيٌّ يستطع لم لكن رسيًعا، استجوابهما وأِعيَد مجدًدا، وفاندربوي ميتشنز
إىل يهجعان ما وعادة مبكًرا، يستيقظان وزوجها ميتشنز فالسيدة الواقعة. تلك عىل ضوء
لم بأنه ترصيحه فاندربوي وكرر للنوم؛ العارشة تمام يف الثاني الطابق يف نومهما غرفة
موجز رسد يف التحقيق قايض وبدأ الشهود شهادات اكتملت وبهذا ليًال. قط املنزل يدخل

واضًحا. اقتضابه مع كان الذي مالحظاته
التي للشهادات ملخٍص بإلقاء املحلفني هيئة أعضاء أرهق ألن داعي «ال بقوله: ابتدأه
منبثقًة تبدو التي االستنتاجات إىل فقط سأشري لكني َجم، بانتباٍه بالفعل لها استمعتم
نعرف ال امرأة وهي حتفها، املتوفاة لقيت وكيف وأين متى نتأكد أن هي مهمتنا منها.
بشارع ٣٩ رقم املنزل هو نعرفه الذي املكان روبي. إيما تُدعى أنها سوى شيئًا عنها
حوايل منذ حدثت الوفاة لكن نفِسها؛ بالدرجة منه متيقنني فلسنا الزمان أما جيكوب؛
من التاسع يوم تقريبًا أي ديسمرب؛ من الثالثني يوم الجثة اكتشاف وقت من أسابيع ثالثة
تناولتها املتوفاة أن إما البوتاسيوم، سيانيد من ضخمة جرعة هو الوفاة سبب ديسمرب.
فربما بنفسها، السم تناولت قد كانت إن تناولها. عىل آخر شخٌص أجربها أو بنفسها،
َمن هو آخر شخٌص كان إن أما عمًدا. حياتها إنهاء بقصد أو سهًوا، ذلك فعَلت قد تكون

عمد. قتل جريمة بارتكاب متَهم الشخص فذلك السم، أعطاها
توجد ال إذ السهو؛ استبعاد يُمكننا والقتل. واالنتحار السهو ثالثة: احتماالت ثمة إذن
تدعم التي األدلة ما والقتل. االنتحار احتماَيل سوى لدينا ى يتبقَّ ال وبذلك إليه؛ تشري أدلة
للوهلة تُشريان أنهما مقرتنتنَي، إليهما نَظرنا إْن يبدو، حقيقتان ثمة االنتحار؟ نظرية
القدح عىل ُوِجدت التي األصابع بصمات أن هي األوىل قاطع. نحٍو عىل االنتحار إىل األوىل
غرفة داخل وحيدة عليها ُعِثر املتوفاة أن فهي الثانية، أما املتوفاة. إىل تعود املاء وإبريق
أنهما يبدو ذكرت، كما الحقيقتان، هاتان الداخل. من الباب يف تُِرك الذي باملفتاح مقفلة
للرشطة تابًعا محنًكا جرَّاًحا أن بالذكر حريٌّ لكن، االنتحار. عىل مقنًعا دليًال تُشكالن
انتحار؛ ال قتل قضية تلك أن الدليل، ذلك وجود مع البداية، منذ تشكَّكا محنًكا ومفتًشا
املفتش شهادة يف أوًال لننظر تلك. لشكوكهما قوية أسبابًا قدَّما بشهادتَيهما، أدَليا وعندما
الصعب من ليس إذ عَمليٍّا؛ له أهمية ال األصابع بصمات دليل أن منه عَرفنا لقد بالندي.

وفاتها. بعد الضحية أصابَع مستخدًما صنعها َمن هو القاتُل يكون أن
الخارج من الباب فتح قد بولتون السيد أن حقيقة إن باملفتاح. املوَصد الباب إىل نأتي
الدليل. لذلك القاطعة الداللة ينفي نفِسها بالسهولة أخرى مرة إقفاله يستطيع وكان
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شهادته يف املفتش لكن باملفتاح. الخارج من الباب إقفاُل املمكن من كان أنه يُثبت فذلك
الواقع. يف الخارج من أُقِفل قد الباب أن عىل لنا برهَن فقد ذلك. من أبعُد هو ما إىل ذهب
البالغة األهمية عىل لكم أؤكد أن عيلَّ لكن املقنع، التوضيحي برشحه أُذكِّركم ألن داعي ال
مطابقًة عالماٍت يحمل كان ذاك الثقاب عود إن دليًال. باعتباره وجده الذي الثقاب لعود
عليه ُعِثر وقد الخيط. لُعقدة الواضحة العالمة وكذلك بعينه، املفتاح ذلك لرأس تماًما
وصفها التي بالطريقة استُخِدم قد كان إن فيه إيجاده ع املتوقَّ املوضع يف الباب من بالقرب
الذي املوضع يف تماًما مماثلة عالمة يحمل كان نفسه والباب عمليٍّا؛ وأوضحها املفتش
من أُقِفل الباب أن بافرتاض املذكورة. بالطريقة استُخِدم مشدود، خيط فيه ليرتَكه كان
االفرتاض ذلك مع تماًما متسقٌة كلها الشواهد فتلك وخيط، ثقاب عود باستخدام الخارج
بأن أُسلِّم اإلطالق. عىل لها معنى فال آخر، افرتاض أي ضوء يف لكن ضوئه. يف وُمعلَّلة
من أُقِفل الباب بأن االعتقاد عىل مرَغمون فنحن ذاك. الثقاب عود دليل من مناص ال

أغلقته. َمن هي املتوفاة تكن لم ثَم ومن الخارج،
الذي — عادة اآلَن يُْدعى كما املورفني أو — املورفيا بخصوص الطبيب شهادة أما
ولكنها للغاية؛ للدهشة مثرية فكانت وجوده، من ها استَشفَّ التي والداللة الجثة، يف وجده
تحديدها اعتباُر بوسعنا بيجهام. السيدة شهادة سماعنا عند وأكثر أكثر غرابًة ازدادت
تُثبته ما لكن خاطئ. تخمنٌي األغلب يف وهو تخمني، مجرَد رأَتهما اللذَين الشخَصني لُهوية
عىل مر (التي الجثة اكتشاف من أسابيع ثالثة حوايل قبل مظلمة ليلة يف أنه هو شهادتها

مفتاح. باستخدام وامرأة رجٌل املنزَل ذلك دخل أسابيع)، ثالثة حوايل وفاتها
أنها بيجهام السيدة افرتضت املرأة. أمر يف أوًال لننظر الشخصان؟ هذان هما َمن
اعتقدت امرأة أو بالفعل شيلر السيدة كانت ا إمَّ أنها منه نستنتج قد ما وهو شيلر، السيدة
هي املتوفاة أن ً خطأ اعتقد كالهما بيديل والسيد ميتشنز السيدة لكن هي. أنها ً خطأ
التي املرأة تكون أن املمكن من لذا جيًدا. األخريَة تلك يعرف كان وكالهما شيلر، السيدة
لقد الطبيب. لشهادة البالغة األهمية تتأتَّى هنا ومن روبي؛ إيما هي بيجهام السيدة رأتها
عىل أقَسم شهادته يف والطبيب الرتنُّح؛ حدَّ ثملًة كانت املرأة أن بيجهام للسيدة تراءى
تأثري بني الخلُط السهل من يكون قد لكن املورفني. من كبرية جرعة تناولت املتوفاة أن
بأن قويٍة احتمالية أمام اإلفادة تلك تضُعنا لذا الشخص. عىل الكحول وتأثري املورفني

بالفعل. املتوفاَة كانت بيجهام السيدة رأتها التي املرأة
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بيجهام السيدة أن سوى مظهره عن نقول أن يسعنا ال الرجل. أمر يف لننظر واآلن
العمر يف فاندربوي السيد وبني بينه ما ا عامٍّ تشابًها ثمة وأن فاندربوي، السيد أنه ظنَّت
للغاية. مهمة تبدو حقائَق ثالث ثَمة لكن تخمني. مجرَد كونه يعدو ال ذلك أن غري والهيئة.
املرأة تكون ربما إذ كثريًا مهمة ليست حقيقة تلك لكن بمفتاح؛ البوابة فتح الرجل هذا
أن أوًال: هي: إليها أشري التي الالفتة الداللة ذات الثالث الحقائق إياه. أعطته َمن هي
جَلبة يُحِدث لئال االحتياط درجات أقىص اتخذ أنه ثانيًا: خرج. حني بحوزته ظل املفتاح
تكن لم سفر حقيبة أو يٍد حقيبة حامًال خرج أنه ثالثًا: الباب. لغلق املفتاح استخدم بأِن

دخل. حني معه
االحتمال ُهويته؟ كانت أيٍّا قطًعا، ِملَكه ليس الذي البوابة بِمفتاح يفعل كان ماذا
الخروج ذلك ِلَم لكن صوت. دون الباب إغالق بغرض فقط به احتفظ أنه هو القوي
سكان من أحٌد يعرف أال عىل الحدِّ ذلك إىل حريًصا كان ِلَم الغريب؟ التسلُّيل الصامت
نسأل أن بعد بداخلها؟ كان وماذا يحملها، كان التي الحقيبُة ملن وأخريًا، بمغادرته؟ املنزل
يبدو، ما عىل وحَدهما املرأة مع املنزل يف كان الرجل أن ننىس أن دون األسئلة، تلك أنفسنا
شخص ترصُف بأنه بقوة يُشري فه ترصُّ أنَّ اإلجابة لنا فستبدو الساعة، ونصف لساعٍة
لكن بالجريمة. صلٍة ذاَت تُدينه معينة أغراًضا معه آخذًا جريمة، مرسح من الفرار بصدِد
إليه نظرنا إن لكن وحده. إليه نظرنا إن ذلك من أكثر يشء وال إيحاء. مجرد رأيي يف ذلك
وأنتم لكم. الحكم إيحاء. مجرد من أكثر يبدو فقد واملفتش، الطبيب بشهادتَِي مقرتنًا
أم بيَديها حتفها املتوفاُة القت هل بديَلني: بني الفصُل عليكم سيتعني قراركم، يف تنظرون

فيها.» للنظر وسأترككم املسألة، هي تلك ُقِتلت؟ أم انتحرت هل آخر؟ شخص بيِد
قصريًا؛ كلمته التحقيق قايض أنهى أن بعد املحكمة قاعة عمَّ الذي الصمت كان
غضون ففي بالفعل؛ قرارهم اتخذوا قد كانت املحلَّفني هيئة بأن توحي لدرجة قصريًا

حكمهم. عىل اتفقوا قد أنهم رئيسهم أعلن دقائق، بضع
لها أعطاه سمٍّ بسبب حتفها لقيت قد املتوفاة أن «قررنا القايض: سؤال عىل ا ردٍّ قال

مجهول.» شخص
واسمحوا الوصف، ذلك تحت سأُدِرجه العمد. بالقتل حكٌم هذا «أجل، القايض: قال

تماًما.» أوافقكم إنني أقول بأن يل
الخروج يف وبَدءوا واملراسلون، واملشاهدون الشهود نهض ذلك. عىل الجلسة وانتهت
تنتظره، التي سيارته إىل برسعة املفتش برفقة أولدفيلد الدكتور فاتجه املحكمة؛ من

املرسم. إىل الطريق يف وفاندربوي وبولتون بيديل توم وانطلق

111





التاسع الفصل

لوتا؟ أين

وترَكته الهادئ، بيديل توم حياة مجرى سبَقتها التي واألحداث التحقيق جلسة كدََّرت
ممارسة يف الرغبة نفسه يف يجد لم الجلسة، تال الذي اليوم ويف اليشء، بعض ُمَقْلَقًال
دفرته. يف ينقصها بما قائمة ووضَع الخامات من مخزونه إلحصاء فكرَّسه الطبيعي، عمله
يملك ال وأنه االمتالء، عىل شارف قد يستخدمه الذي الدفرت أن له اإلجراءُ ذلك كشف
الحاجة. عند ابتياعها يُمكنه جاهزة دفاتَر مجرَد توم مالحظات دفاتر تكن لم له. بديًال
املناسبني، والغالف مك والسُّ والشكل للحجم دقيق بتقدير هو يُصممها دفاتَر كانت بل
فاخر ورق من هامبستيد طريق يف الرسامني أدوات بيع متجُر يىص خصِّ له ويصنعها
الحاجة. دَعت إن الخفيفة املائية باأللوان أو بالحرب أو الرصاص بالقلم عليه للرسم يصلح
ملصًقا عليه وضَع منها، دفرت أوراق امتألت وكلما املرَّة، يف منها ُدزينًة يطلب ما عادًة كان

تزداد. تنفكُّ ال سلسلة من جزءًا ليصري سابقيه؛ مع رف عىل وخزنه بالتاريخ
من مخزونًا تُوفر كانت أنها بجانب السلسلة، تلك إن إذ باإلعجاب؛ جديرة ُخطًة كانت
لنشاطاته وِسجلٍّ كبري، حدٍّ إىل متكامٍل يوميات دفرت بمنزلة أيًضا كانت املرجعية، املواد
مهما رسوماته عىل التاريخ يضع ما دوًما توم كان إذ بعينه؛ تاريخ أي يف وجوده وأماكِن
من ُدَزينة قائمته إىل أضاف أن وبعد وهكذا املكتوبة. املالحظات حتى بسيطة، كانت

بها. يُِمده الذي املتجر إىل الفور عىل انطلق عنها، له ِغنى ال التي الدفاتر
قصرية مسافة عىل أبَرص هامبستيد، طريق إىل جيكوب شارع من انعطف عندما
السيدة مع جادٍّ حديث يف منهمًكا بالندي، املفتش وهو القدامى، معارفه أحَد أمامه
يف يعتربها كان (التي بيجهام السيدة وال املفتش مقابلة يف راغبًا يكن لم وملا بيجهام؛
لم ذلك لكن الشديد. االنشغال وتصنَّع سريه وترية عدَّل أصيلة»)، «متطفلًة نفسه قرارة
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السيدة، مع حديثَه برسعة املفتش فأنهى نفِسها؛ اللحظة يف كالهما رآه فقد نفًعا. يُجِد
بود. ومبتسًما يده ا مادٍّ ملالقاته قدًما ومىض

فقد إيلَّ؛ بالنسبة سعيدة حظ رضبة «تلك بحرارة: توم يُصافح وهو مبتهًجا صاح
ذا.» أنت وها قليًال، معك الحديث أودُّ كنت

املستِجدَّات. ينتظر ووقف أمامه، صار قد أنه عىل بحذر توم وافقه
لكننا شيلر السيدة مع التواصل نحاول كنا أننا هي «املسألة موضًحا: املفتش قال
تتقدم لن أنها وبما االختفاء؛ د تتعمَّ أنها أو إعالناتنا تُطالع لم أنها إما ذلك. يف ننجح لم
اتخاذ إىل مضطرون فنحن اآلن، حتى تفعل لم األقل عىل أو نفسها، ِتلقاء من للمساعدة
لها، ودقيق كامل وصٌف لدينا يكون أن بد ال ذلك، نفعل ولكي فاعلية. أكثَر إجراءات
أفكاري اتجَهت نفَسه، السؤاُل ذلك طَرح أن وبمجرد عليه؟ نحصل أن لنا كيف وتساءلنا
البرصية وذاكرتِه االستثنائية مالحظته بقوة بيديل، السيد إن قلت الحال. بطبيعة نحوك

دقة.» يفوقها ربما بل فوتوغرافية صورة يُكافئ وصًفا إعطاءنا سيستطيع املدهشة،
بها؟» مشتبٌَه شيلر السيدة «هل بحذر: توم تساءل

أن بوسعها لكن بها؟ نشتبُه فِلَم ال. قطًعا بها! «مشتبَه اندهاش: بنربة املفتش د ردَّ
السيدة عن وربما املثال، سبيل عىل املفتاح ذلك بخصوص بثمن تُقدَّر ال معلومات تُعطينا
فمن مساعدتنا. ترفض لن أنك من واثق أنا اآلَخرين. املجهولني األشخاص وأولئك روبي

اللغز.» ذلك يُستجىل أن أيًضا، الشخصية ومصلحتها العامة، املصلحة
ارتجاًال.» لها وصٍف لتقديم متأهبًا «لست توم: قال

للعمل، الكايفَ الوقت تنال أن بد ال البرصية فالذاكرة «بالتأكيد. قائًال: بالندي وافقه
بعض تُدون ثم األمر يف تُفكر أن أقرتح عاجل. فاألمر الالزم؛ من أكثَر تُِطل ال لكن

املالحظات.»
مصحًحا: قال املفتش لكن بالربيد»؛ لكم «وأرسلها أمل: وكلُّه توم اقرتح

التوضيح بعض إىل املالحظات تلك تحتاج ربما تعرف، فكما شخصيٍّا. يل تُسلِّمها «بل
آلخذها؟» الليلة مرسمك يف عليك أمرَّ أن يمكنني هل واإلسهاب.

اتفقا أن وبعد الزيارة، عىل وافق برسعة، األمر يُنهي أن األفضل من أن توم قرر وملا
(التي بيجهام السيدة إىل يعود وتركه املفتَش صافح للزيارة، موعًدا ٧:٣٠ الساعة عىل
مستلزمات متجر إىل هو أرسع بينما ببعيد)، ليس مكاٍن من بانتباه دهم ترتصَّ كانت

الرسامني.

114



لوتا؟ أين

بخطوات يسري وبدأ الشمال، ناحية واتجه املتجر غادر هناك، مهمته أتم أن بعد
حد أبعد إىل بغيًضا بُرمته األمر كان املوقف. يف يُفكر كي الهادئة امليادين يف رسيعة
وكان له، صديقة كانت ما نحٍو عىل لكنها شيلر، للوتا حب أي يُِكنَّ لم فهو إليه. بالنسبة
إليه آل ما هو هذا كان إذ مطاردتها؛ يف الرشطة مساعدة فكرة يرفض الفطري وفاؤه
ولكن االشتباه؛ دائرة يف كانت أنها الواضح من االستنكاري. بالندي اعرتاض رغم األمر
يكن لم لكنه نفسه. عىل طرحها توم يَشأ لم أسئلة تلك ذلك، تستحق وهل مًدى، أيِّ إىل
الرشطة يُساعد أن صالًحا مواطنًا باعتباره واجبه ومن جريمة، وقَعت فقد خياًرا. يملك
منزله تلقاء توجه القرار، هذا إىل توصل أن وبعد استطاعته؛ قدَر بشأنها تحقيقاتها يف

التنفيذ. موضع يضعه كي
القليلة الصفحات إحدى يف املعتادة. ته بدقَّ فيه انخرط الوصف، كتابة يف رشوعه فور
الرسومات إىل مستنًدا بالتفصيل، لوتا عن يتذكره ما ن دوَّ مالحظاته، دفرت يف الباقية
تصوًرا مالمحها َر تصوُّ وحاول وجهها جانِب لتفاصيل الذاكرة من لها رسمها التي األولية
النظر وأمعن كثرية، مراٍت رآها أنه مع إذ ما؛ نوًعا النتيجة أدهشته اإلمكان. قدر كامًال
من الدرجة بتلك لها وصًفا ذاكرتُه تحمل أن يتوقع لم باالستنكار، مشوب باهتمام إليها

والتفصيل. الدقة
يُضطرَّ ال كي كتب ملا مطابقة نسخة عليها ونسَخ ورقة أخذ مالحظاته، أتم أن بعد
املحدد املوعد يف املرسم جرس دق حتى منها، انتهى إن وما مالحظاته؛ دفرت إخراج إىل

للمفتش. الباب ليفتح وذهب جيبه يف املالحظات دفرت فوضع تماًما،
«إنه للمكان: تربيك صالة يتلو َمن ابتسامُة وجهه وعىل دخل عندما بالندي قال
منه آخذَ لن لكني القدر. بذلك الثمني وقتك من تمنَحني أن بيديل سيد يا منك بالغ َللُطٌف

املالحظات؟» هي هذه هل الكثري.
حافظة عليها وضع التي الطاولة، عىل وضعها قد توم كان التي النسخة اْلتقَط
عىل رسيًعا ببرصه مر ثم لوتا)، تخصُّ أنها الفور عىل توم (أدرك معه أحرضها أوراق

األوراق. حافظة داللة يف بقلق توم فكر فيما املالحظات،
السيدة أن املرء يعتقد قد «مدهش! األولية: قراءته من انتهى أن فوَر بالندي صاح
البرصية. الفنان ذاكرة مدهشة هي كم املالحظات. تلك تكتب وأنت أمامك تجلس كانت
يبدو كيف باملناسبة، األذنني. بني االختالف حتى يشء، كل وتذكرت الحظَت أنك يبدو

«… الورقة تلك ظهر عىل بسيط برسم يل وضحَت ربما بالضبط؟ دارون نتوء
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رسيًعا، رسًما الرصاص بالقلم ظهرها عىل ورسم وقلبها، الورقة منه توم التقط
املعنيَّة. مة السِّ بها تظهر يمنى ألذٍن دقيق، لكن

ذلك هو املقصود النتوء إذن فهمت. لك، «شكًرا الورقة: منه يأخذ وهو بالندي قال
بأي املعنيَّة األذن الرسُم ذلك يُصور هل أخربني، لكن األذن. حاَفة عىل الصغري الربوز

آخر؟» وجه
أذكر.» ما بقدر «أجل،

بشأنه. تقصد ما بوضوح أفهم ال الشعر، إىل بالنسبة واآلن إيل. بالنسبة كاٍف «هذا
غريب قوامه لكن واألشقر، الفاتح البني بني ما عادي؛ غري الشعر «لون تقول: كتبَت

اإلسهاب؟» من بمزيد الوصف ذلك يل َت فرسَّ هال متغريًا.» يبدو لونه يجعل
بالحرير أُشبِّهه قد قبل. من له مثيًال أَر لم فأنا بوضوح؛ أفهمه ال نفيس «أنا توم: قال
عليه الضوء فيسقط تُحركه عندما لونه يتبدل يبدو؛ كيف تعرف حتًما اللون. ِل متبدِّ
شعر لون يتغري ال بالطبع آَخر. يف وبنفَسجيٍّا موضع يف أخَرض يبدو فقد مختلفة؛ بزاوية
ويكاد ما، إضاءٍة تحت رصيًحا ذهبيٍّا فيكون يتبدل؛ لكنه الحد، ذلك إىل شيلر السيدة

أخرى.» تحت بُنيٍّا يكون
ما؟» بطريقة طبيعته ُزيِّفت أو ُصِبغ قد يكون ربما أنه تعتقد «أال

األحيان بعض يف يبدو األسود باللون يُصبَغ عندما الفاتح فالشعر محتمل. «هذا
مصبوغ. بأنه قط انطباًعا يُعِطني لم شعرها لكن الضوء، يتخلله عندما أرجوانيٍّا أو أحمَر

مني.» أكثَر املزيف الشعر عن تعرف أنك أعتقد لكني
طرح الورقة، ظهر عىل «التفسري» ن دوَّ أن وبعد ا، ُمحقٍّ يكون ربما بأنه املفتش أقر
حفظ إجاباتها، عىل حصل أن وبعد األخرى. الوصف عنارص بخصوص اثنني أو سؤاًال

التأمل: من لحظات ِبضع بعد تساءل ثم بعناية، الورقة
شيلر؟» السيدة فيها رأيَت مرة آخُر كانت متى بيديل، سيد يا «باملناسبة

املعسكر من بالقرب وفاندربوي عنها افرتقُت إيبنج، غابة إىل رحلتنا يوم «يف
اتجهت بينما بيتش، هاي باتجاه املعبَّد األخرضغري الطريَق هما فسَلكا القديم، الربيطاني

أخرى.» مرة أَرها ولم الطريق مفرتق عند ودَّعتهما مونك. جريت غابة إىل أنا
ذلك؟» تعتقد أال ما. نوًعا غريب «أمر

أنها أتوقع كنت الواقع، يف ستُسافر. أنها أعرف أكن لم لكني حينها، ذلك «اعتقدُت
بمقياس ومخطًطا للغابة خريطة أخرجُت إنني حتى اثنني، أو يوم غضون يف ستزورني

لها.» أُقِرضهما أو عليهما أُطِلَعها كي الربيطاني للمعسكر كبري
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ذلك؟» فعلَت «ولِم بالندي: سأل
واقرتحت باملعسكر، كثريًا مهتمة بَدت فقد أخرى. مرة زيارتهما تنوي أنها «اعتقدُت

محسوًما.» األمر اعتربُت وافق، وملا الستكشافه؛ آخر يوم يف يأتيا أن فاندربوي عىل
أخرى؟» مرة املكان زارا قد كانا إن تعرف «ألم

لقد الليلة. تلك بعد أخرى مرًة فاندربوي يرها لم إذ فعال؛ قد يكونا أن يمكن «ال
اعتزَمت وقد ذلك اقرتَحت ِلَم هو أفهمه ال ما لكن التحقيق. جلسة يف ذلك يقول سمعته

بريمنجهام.» إىل الذَّهاَب بالفعل
«… أتساءل اليشء. بعض متناقًضا األمر يبدو «أجل، مفكًرا: املفتش وافقه

يفعل. أن يف توم عليه يُلِح ولم عبارته، يُكمل لم إذ قط؛ يتَِّضح لم تساؤله محل لكن
األوراق: بحافظة يُمسك وهو املفتش قال ذلك بعد الصمت. من برهٌة ذلك تال

شيلر السيدة لوحات عىل نظرة بإلقاء لَت تفضَّ هال ُحلمك. استباحة أواصل «سوف
فيها؟» رأيك عىل وأطلعتَني تلك

الصور، رسم هو عميل إن املفتش. أيها تعلم كما بناقد لسُت «أنا معرتًضا: توم قال
غريي.» أعمال عىل الحكم ال

السيدة هل هو: قصدي لكن موقفك. حساسية م وأتفهَّ ذلك، «أعلم بالندي: قال
وحواء» «آدم لوحة وسحب تلك.» عىل نظرة ألِق واآلن ُمدَّعية؟ أم األساس من فنانة شيلر

أيًضا.» موهوب غرِي وطفل لطفل، كرسٍم يل تبدو «إنها الطاولة. عىل ووضعها
الفن يف جديدة رصعًة ثَمة «لكنَّ وأضاف: كذلك، تبدو بأنها اإلقرار إىل توم اضُطرَّ
الثقافة مدَّعو الصحفيون لكن أفهمها، ال أنا حقيقيٍّا. فنٍّا الطفولية الرسومات تلك تعترب

فني؟» ناقٍد رأَي تطلب ال ِلم يفهمونها. الرفيعة
رجل سماع أودُّ ال فأنا بيديل؛ سيد يا يشء يف ذلك يُفيدني «لن نفيًا. رأسه بالندي هز
بإمكاني عبقري؛ فنان أنت حقائق. عن أبحث بل بعبارات. يتشدَّق أو نظرياٍت يعرض
بيني تُخربني، أن منك أطلبه وما الكفء، الفناُن يكون كيف وتعلم بنفيس. ذلك أرى أن
يبحث رشطة ضابُط أني تذكر مدَّعية. مجرد أم حقيقية فنانة شيلر السيدة هل وبينك،

معي.» رصيًحا تكون أن عليك ينبغي أنه وأعتقد املعلومات، عن
لكني أعرفه، بما فسأخربك سيُفيدك، رأيي كان إن املفتش، أيها «حسنًا توم: قال
التلوين، وال الرسم تُجيد ال شيلر السيدة أن هو أعرفه ما فَحْسب. آراءً أُبِدَي أن أريد ال
أن يَسُعني فال مدَّعية، كونها عن أما الرسم. يف فطرية موهبة أيَّ تملك ال أنها ويبدو
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أنها تُدرك كانت إن أما وهم؛ ضحيُة فهي فنانة، أنها ا حقٍّ ترى كانت إن بذلك. لك أجزم
قوله.» يُمكنني ما كل هذا مدَّعية. فهي كذلك، بأنها تتظاهر بل بفنانة، ليست

سأقوم واآلن بنفيس. إجابتُه بإمكاني اآلخر السؤال يكفيني. «وهذا بالندي: قال
من حقك أوفيَك أن يسعني وال ألُعيدها؛ الحافظة تلك وجدُت حيث إىل رسيعة بزيارة
املدهشة ذاكرتك وُقدرات الواسعة معارفك مخازن تسخري يف لسخائك بيديل سيد يا الشكر

يل.»
البوابة. إىل معه وسار بودٍّ توم صافح املنمقة، الختامية الكلمات وبتلك

نسمات من مزيًدا يتنفس وهو املرسم إىل توم عاد الشارع، إىل زائره خرج أن بعد
التي البغيضة املسألة تلك عن يسمعه ما آِخَر هو ذلك يكون أن ويأُمل واالرتياح الحرية
أسلوب إىل عاد فتدريجيٍّا، يُربره. ما له كان ذلك أَمله أن بدا التالية، األيام ويف فيها. تورَّط
معطفه مرتديًا ويخرج جديدة، لوحة عىل مرسمه يف يعمل اآلن فكان العادي؛ حياته
املقاطعات إحدى يف رسيًعا أوليٍّا رسًما يرسم كي الربد؛ من الواقيني وقفاَزيه الثقيل
الصحف إحدى عىل عارضة خاطفة نظرة من عَرف إليها. الوصول يسهل التي الريفية
تقلُّ ال التي شيلر السيدة عن البحث وأن مجهولة، تزال ال الغامضة روبي إيما ُهوية أن
تلك يف لوتا دور تجاه الفضول من القليل عدا لكن نتائج. أي عن يُسِفر لم غموًضا عنها
األمَر ذلك يُويل يكن لم خطرية، مشكلة يف الوقوع شفا عىل تكون أال يف واألمل الجريمة،
الرسم. ملمارسة يعوَد كي وشأنَه يُرتَك أن هي األساسية رغبته كانت االهتمام. من الكثريَ
طفيف نحٍو عىل لكن أخرى، مرة بالقضية ِصلته تجددت أسابيع ثالثة حوايل بعد
إىل وخرج الجرس لقرع استجاب عندما أنه صحيح إزعاج. أي يف له يتسبَّب لم ا جدٍّ
املفتُش أفصح حتى اليشء بعَض انزعج عتبتها، عىل واقًفا بالندي املفتش ليجَد البوابة

الربيئة. مهمته عن
لك، السابقة زيارتي يف كثريًا. أُعطلك لن لكني هكذا، لك إزعاجي من بالخجل «أشعر
شيلر للسيدة تُريَه كي لوتون يف الربيطاني للمعسكر مخطًطا جهزَت أنك بذكر تفضلَت
املخطط.» ذلك تُريَني أن تفضلَت إن منك أطلب كي اآلن إليك جئُت وقد إياه. تُقرضها أو
هنا عليه نظرة إلقاء تودُّ هل املفتش. أيها «بالطبع املرسم: إىل يقوده وهو توم أجاب

مهل؟» عىل تدرسه كي معك تأخذه أن تُفضل أم
كريم اقرتاح «هذا املخطط): الستعارة جاء أنه الواضح من كان (الذي بالندي قال

«… تكرمت إن لكن بنفيس، أطرَحه أن عىل أجرؤ لم سيدي. يا للغاية

118



لوتا؟ أين

الواقع يف هو هو. ها «بالطبع! األرفف: عىل عينيه ويُمرر ِخزانة يفتح وهو توم أجاب
املعلومات لديك تتوافر حتى النص، مع ملصق مطوي مخطَّط به مرفق ترى، كما كتيب

إعادته.» يف للعجلة داعي وال يُفيدك، أن آُمل واحد. مكان يف كلُّها
غادر ثم جيبه، يف ه يدسَّ أن قبل رسيعة نظرة إليه نظر الذي للمفتش الكتيَب ناول
غادر، أن بعد البوابة. إىل طريقه يف وهو الشكر عبارات من بوابل توم يُمطر وهو بكياسة
ال فضولُه يستيقظ أن لزاًما كان املرة هذه لكن عمله؛ بمتابعة وهمَّ املرسم إىل توم عاد
أثار الذي وما املخطَّط؟ إىل املفتش يحتاج قد ِلم تُرى غريبة. صفقة تلك كانت محالة.
كلَّ توم ذهن يف يدوران السؤاالن هذان ظل الربيطاني؟ باملعسكر الغريب اهتمامه فجأًة
األمر، يفهم أن يستطع لم منهما. أليٍّ إجابة دونما ولكن املساء، من تبقى ِلما وأخرى فينة
سيُسفر ما ويرى ينتظر أن سوى يَسُعه ال أنه بفكرة مستعينًا ذهنه عن دفعه وأخريًا

عنه.
املتواضعة، حاجياته لرشاء خرج عندما التايل اليوم صباح ففي انتظاره. يَُطل لم
ضخم: بخط فيه ُكِتب الصحف بيع متجر أمام للنظر الفٍت ملصق عىل عيناه وقَعت
الصحيفة. من نسخة واشرتى دخل الفور وعىل مثري»، ر تطوُّ جيكوب: شارع «جريمة
يعَي لكي كافيًة األوىل الصفحة عىل امُلروعة الرئيسة للعناوين رسيعة مطالعة كانت
من بمزيد يُطالعها كي جيبه يف ووضعها الصحيفة فطوى املفتش، زيارة من الغرض

التسوق. من يفرغ أن بعد التأني
الطاولة، عىل مشرتياته ُحَزم وضع ثم مرسمه، إىل عاد جولته، أنهى أن وبعد أخريًا
بعد تفاصيله. بكامل الخرب وقرأ الوثري الكريس يف جلس ثم جيبه، من الصحيفة وأخرج

كالتايل: نصه جاء املنمقة، الصحفية العبارات حذف

إيبنج غابة من الجزء ذلك يف بجولته يقوم غابة حارس كان أمس صباَح
سريه فأثناء مريًعا. اكتشاًفا اكتشف حني اإلقطاعية لوتون ضيعة يضمُّ الذي
باسم املعروفة القديمة الرتابية السواتر بمحاذاة يمر الذي املشجر املسار عرب
التبة إىل الصعود طريق منتصف من األشجار جذور بني ملح لوتون، معسكر
عنها وأزاح التبة فصعد تُغطيها. الساقطة األشجار أوراق تكاد نسائيًة يٍد حقيبَة
الحقيبة عىل إس» «إل األوَّلني الحرَفني الحظ وعندما التقطها، ثم األشجار أوراق
وجد صاحبتها. ُهوية عىل يدلُّ ما بداخلها كان إن يرى كي فتحها الخارج، من
من عدًدا تحوي الجلد من بطاقات حافظة أخرى، أغراض ضمن بداخلها،
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شيلر، لوتا «السيدة عليها: وجد واحدة، منها أخرج وعندما الزيارة، بطاقات
لندن.» هامبستيد، طريق من متفرع جيكوب، شارع ٣٩

الفور عىل فأدرك الصحف، يف قرأها التي اإلشعارات من االسم عىل تعرَّف
سلَّم حيث لوتون رشطة قسم إىل تأخري دون واتجَه االكتشاف، ذلك أهمية
أظهر بالضبط. عليها عثوره مكان له ووصف املسئول، للضابط الحقيبة
آخرين شيئنَي عىل الزيارة، بطاقات بجانب تحتوي، أنها للحقيبة أوَّيل فحٌص
جوانبه أحد عىل ُمطرًزا صغريًا أزرَق منديًال هو األول كان لالهتمام. مثريين
القتيلة بحوزة عليه ُعِثر الذي املنديل كثريًا ويُشبه األزرق، بالحرير «لوتا» اسم
حلقة فيه مفتاح لكل الجلد من مفاتيَح جراب فكان الثاني أما روبي؛ إيما
العالمات من واضًحا وكان فقط؛ مفاتيح وأربعة حلقات ستُّ به كان منفصلة.
لباب واآلخر خارجية، لبوابة هو املفقودين املفتاحني أحد أن الجلد عىل املميزة
املقر أبلغ للحقيبة، فحصه املفتُش أنهى أن بعد كبرية. ِخزانة باب أو غرفة
تحقيق ضابط أرسل نفِسه الوقت ويف هاتفيٍّا، باألمر يارد بسكوتالند الرئييس
عند مميزة عالمة يضع كي الحقيبة، عىل عثر حيث إىل الغابة حارس برفقة

املهمة. تلك من إعفائه لحني املراقبة تحت ويضعه الحقيبة موضع
التحقيقات قسم من ضابًطا بأن املفتش أُخِطر الهاتفية، للرسالة استجابًة
سيارة وصلت ساعة، نحو مرور وبعد التحريات؛ إلجراء أُرِسل قد الجنائية
أن بعد الجنائية. التحقيقات قسم من هيل، والرقيب بالندي املفتش تحمل
املفتش ينتظر حيث املوضع إىل اْقِتيدا وحرزاها، الحقيبة الضابطان عايَن
املحيطة. للمنطقة منهجيٍّا تفتيًشا أجَريا الغابة، وحارس وبمساعدته ، املحيلِّ
منطقة داخل إىل نزلوا ثم التبة صعدوا يشء، عن هناك بحثهم يُسفر لم وملا
أجمٌة تكسوها التي ألرضيته ممنهًجا تفتيًشا وأجَروا تفرَّقوا حيث املعسكر؛

الذابلة. األوراق من سميكة وطبقٌة األبيض الزان أشجار جذوع من كثيفة
اكتشاف عن أثمَر أخريًا لكنه نتائج؛ دونما الوقت لبعض البحث استمر
بيضاء زاٍن شجرة جذور بني فجوة ففي األهمية. من بالٍغ قدر وعىل جديد
ويف املفتش إىل إشارة أرسل الفور وعىل ذهبية، ِقالدة الرقيُب ملح صغرية،
ِحْلية أنها القالدة فحص من تبنيَّ الشجرة. عىل مميزة عالمة وضع ذلك، أثناء
األوَّالن الحرفان عليها ومنقوش املينا، من فاخرة زخارُف عليها أنيقة، ثمينة
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البرشة داكِن لرجل صورة يحمل منها جانبًا أن تبني فتحها، وعند إس»، «إل
يف بدا ما يحمل منها اآلخر والجانب محاماة، وعباءَة مستعاًرا شعًرا يرتدي
دة مجعَّ شعرة عن عبارة كان الواقع يف لكنه الشعر، من ساعة زنربَك األمر بادئ

ذاك. القانون رجل رأس من أنها يُعتَقد األفريقي، النوع من
اللَّذين األثَرين هذَين لكنَّ أخرى، اكتشافات أي إىل البحث باقي يُفِض لم
… املثال سبيل فعىل للتكهنات؛ ِخصبة مادة يَُعدان املفقودة السيدة إىل يعودان

يُلِق لم هنا، القتباسها داعي ال عديدة، نات تكهُّ بعرض قصده الكاتب أوضح هنا
عنها كشف التي الوقائع تأمل عندما لكن يعرفه. ال يشء أيَّ تتضمن لم إذ باًال؛ توم إليها

بإجابات. مطاِلبة مزعجة أسئلٌة أمامه الحت املقال،
ذلك كان وقتَلها؟ املنعزل املكان ذلك إىل أحٌد استدرجها هل ا؟ حقٍّ للوتا حدث ماذا
تُرجحه الذي االحتمال أنه بدا باملخطط، املفاجئ املفتش اهتمام ومن األرجح؛ االحتماَل هو
وأكرب. أشمل بحث إجراءَ اعتزامها إىل يشري كان إذ — القالدة عىل العثور بعد — الرشطة
العالقة وما برفقته، كان َمن وملاذا؟ إليها ذهبت ومتى الغابة؟ يف تفعل كانت ماذا لكن
امِلنديَلني بني بُه والشَّ املفقودان املفتاحان كان روبي؟ إيما ومقتل الجديدة الفاجعة تلك بني

ما. بطريقة لوتا تواطؤ إىل يُشري كان األخري وهذا بينهما؛ صلة وجود يُؤكدان
شيئًا، منه يفهم أن توم يستطع لم للغاية. ومحريًا غامًضا كان بُرمته األمر لكن
الوقت يف باألمر باله يَشَغل وأال أخرى، مستِجدات ظهور ينتظر أن املطاف نهاية يف فقرر
الكثريَ للوتا يُِكنَّ لم أنه فمع تنفيذه. من أسهَل القرار هذا اتخاذ كان اإلمكان. قدر الحايلِّ
أن أكثر وأزعجه بها، أملَّت قد ما مصيبٌة تكون أن تخيُُّل كثريًا أزعجه فقد اإلعجاب، من

كتلك. شنيعة جريمة يف تورطها يف يشكَّ
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يتطلع القديم الربيطاني املعسكر أمام الطرق مفرتق عند بيديل توم وقف أخرى، مرة
الشتاء سماء تحت بيتش. هاي إىل املؤدي العريض األخرض الطريق إىل عميق ل تأمُّ يف
السابقة؛ املرة يف رآه حني لُبَّه أَرسا اللذَين والبهجة الجمال إىل يفتقر املشهد كان الرمادية،
ذرٍّا وتنثر الزان ألشجار البديعة األوراَق تُنري الخريف نهايات شمس أشعة كانت حني
بوضوٍح ذهنه يف الصورَة تلك استحرض لكنه العشب، عىل وزبرجديٍّا الشجريات عىل ذهبيٍّا
تسريان اللتان الهيئتان فيها؛ يستحرضها التي األوىل املرة تلك تكن ولم عادي، غري
خطوة كل مع عينَيه أمام تتضاءالن مرح، يف وتُثرثران مبتهجة بخطوات مبتِعدتنَي
لوتا تحية ردَّ حني بباله يخطر لم تُودِّعاه. كي املنعطف عند أخريًا تتوقفان ثم تخطوانها،
هو ذلك كان له بيدها لوََّحت حني وأنها فيها؛ يراها التي األخرية املرَة ستكون تلك أن

املنعطف. وراء واختفت التفتَت حني لألبد حياته من خرجت وأنها األخري، الوداَع
صديقه لكن املجيء. يف راغبًا يكن فلم بالكلية. طواعيًة الغابة يف وجوده يكن لم
يجرؤ فلم نفُسه)، بولتون له نها أمَّ (التي الفرصة بتلك يظفر أن بشدة إليه ل توسَّ بولتون،
الفرصة تلك من ومعقول ممكن قدٍر بأقل الظفَر يُحاول ذا هو وها ظنه. يُخيب أن توم

صديقه. ملشاعر مراعاًة
قرياًطا عَرش االثني أو للعَرشة والشامل األخري االستكشاَف هي الفرصة تلك كانت
الشواهد كانت لوتا. اختفاءَ يكتنف الغموضالذي بغرضكشف املتاريس، داخل تقع التي
أن األغلب فاالحتمال بالفعل، ُقِتلت قد كانت وإن ُقِتلت؛ أنها إىل بقوٍة تُشري الظاهرية
جميع أن رأَت التي الرشطة، قررت وهكذا املسيَّجة. املساحة تلك يف أُخِفيت قد جثتَها
محلَّ املنطقة أن ممكن، وقٍت أرسع يف منها التحقُق يجب املوضوع بذلك املحيطة الشكوك

نهائي. بشكل املسالة تلك حسُم شأنها من حاسمة بعناية تُفَحص أن يجب الشبهة
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يكن لم األثرية، املعالم ضمن مدَرج املعسكر أن إىل فنظًرا عقبة. ثمة كان لكن
فالعني تخطِّيها. يسهل كان عَقبة تلك لكن رشعية. غري حفٍر أعمال بأي فيه مسموًحا
بمهارة، أُخفي مهما األرض، سطح يف اضطراب أي تمييَز الفور عىل تستطيع الخبرية
يُرِسل أن تقرَّر املطاف، نهاية يف الخبرية. العيون تُعِوزه ال الجنائية التحقيقات وقسم
بمساعدة الجنائي التحقيق قسم ضباُط يحظى وأن عنه ممثًال العامة اإلنشاءات مكتُب
الكنتي اآلثار عالم إملهورست، والسيد امليداني، إسيكس نادي ِمن األْكفاء املتطوعني بعض
اإلنشاءات ومكتب للرشطة األثرية املواقع يف التنقيب يف الواسعة خربتُه َحته رشَّ الذي البارز،
أرضار وقوع ضد نة مؤمَّ املعسكر، ملحيط متكاملٌة استكشاف عمليُة ُضِمنَت وبذلك العامة.

أثري. منظوٍر من للمعسكر
لحضوره؛ ف تلهَّ الحال ويف املزَمع، التحقيق ذلك بنبأ بولتون السيد سمع أن تصادف
التي الجريمة تلك من فصل كلَّ رهيب حمايس باهتمام يُتابع املاهر الِحريفُّ ذلك كان إذ
املأساوية، املرسحية تلك من األخري الفصل عن يُرَفع أن الستار أوشك واآلن اكتشافها. شهد
كان التحمل. عىل قدرته من أكثَر ذلك كان جثة. انتباش إىل أحداثها ذروة تئول قد التي
أن فبعد فعل. وهكذا كانت. وسيلٍة بأي األمامية الصفوف يف مقعًدا لنفسه ن يُؤمِّ أن عليه
باملساعدة معرفة، سابق به تجمُعه الذي بالندي املفتش لصديقه ومقنًعا ماكًرا عرًضا قدَّم
من للحضور دعوة اقتناص يف نجح ية، الجصِّ القوالب وسبِك الفوتوغرايف التصوير أمر يف
توم خدمات املفتش عىل عَرض بل ذلك؛ عند يتوقف لم لكنه املهذَّب. الدمث الضابط ذلك
(وأقنعه البقايا أو املتعلقات عىل التعرف خالل من يُقدِّمها أن بُوسعه التي الثمينَة بيديل
قد ذان هما ها هو. أسعَده ما بقدر توم يُسِعد لم ما وهو الدعوة، فَشِمَلته املرة)، تلك بحقٍّ
يتجول بينما بالغ، باهتماٍم تحركاتهم كل بولتون يتابع املستكشفني، جماعة برفقة أتَيا

للمعاينة. وأخرى فينة كلَّ إياه متفقًدا املعسكر محيط يف توم
قطاعات إىل املعسكر حدود داخل املنطقة فُقِسَمت احرتافية. بشمولية املعاينة جَرت
أرض عىل تُرَسم قطاع كل حدود وكانت الرصاص، القلم خطوط بواسطة الخريطة عىل
يليه. الذي القطاع إىل االنتقال قبل باستفاضة يُفَحص ثم األرض، يف تُغَرس بأوتاد الواقع
الذين املاهرون، املستكشفون ذها نفَّ بُرمتها فالعملية البحث؛ عملية يف عمال أيُّ يُشارك لم
يضمنوا كي تقريبًا، األخرى تلو ورقًة برفق، الذابلة األوراق من الكثيف الغطاء أزالوا
أول يف ظهر إذ فَعلوا؛ وحسنًا به. اضطراب أيِّ إحداث دون بهدوء الفعيل السطح كشف
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رجل قَدَمي األقدام، من لزوجني تمييزها، يُمكن لكن واضحة غري آثاٌر عنه كشفوا قطاع
امرأة. وقدَمِي

اآلثار «تلك صورة: ويلتقط جصية قوالب يصنع أن بولتون عَرض عندما بالندي قال
الحايل الوقت يف سنُغطيها األشجار. أوراق فوق من تُِرَكت أنها يبدو كثريًا. واضحة ليست

منها.» أفضل آثاًرا سنجد كنا إن نرى حتى
املزيد ظهر املعاينة. واستمرَّت فارغ، بِجوال بعناية األقدام آثار ُغطِّيت ذلك، وعىل
وتُشري املعالم، واضحة وغريَ سطحية كانت أيًضا لكنها التايل، القطاع يف األقدام آثار من
واألرض؛ صنَعتْها التي األقدام بني يحول كان الذابلة األوراق من سميًكا حاجًزا أن إىل
وكال األقدام، من زوَجني آثاُر منهما بكلٍّ ظهر آَخَرين، قطاَعني إىل املعاينة انتقَلت ثم
كانا صاحبَيهما أن إىل يُشري مما متوازية، أزواج يف األقدام آثار بها ظهَرت القطاَعني

جنب. إىل جنبًا يسريان
هيل الرقيب عىل الخريطة، فحص يف منهمًكا كان الذي املفتش نادى اللحظة، تلك يف

قائًال:
رسمت لقد الرقيب؟ أيها عالمًة عليها وضعنا التي الشجرة تلك من نقرتب «ألسنا
تخمني، مجرد كان ذلك لكن الرصاص، بالقلم صليب عالمة املخطط عىل موضعها عىل

املكان.» عن بعيًدا به قمت
هنا. من بالقرب ما مكاٍن يف كانت لقد سيدي، يا محق أنك «أعتقد الرقيب: أجاب

عليها.» العثوُر بإمكاني كان إن ألرى سأتقدَّمكم
ويُدقق الشاحب، البني اللون ذي األوراق ِبساط بحرصعىل يخطو لألمام مىضقُدًما
املعسكر، نطاق داخل تتزاحم التي الشكل، الغريبة امُلتقزمة والنِّري الزان أشجار بني النظر
ذلك بعد السطح. عىل امللتوية جذوَرها باسطًة األسطورية، األحراج حوريات من كحشٍد
قادمة خافتة خشخشة أصوات دلت الوقت، ولبعض رة، املصغَّ الغابة تلك داخل اختفى
كصوت أعىل، صوٌت املفتش سمع إىل نما وفجأًة الظاهرة. غري حركته عىل األََجمة من
يميش أخرى مرة الرقيب ظهر لحظات، ِبضع وبعد بُسباب، مصحوبًا أرًضا، سقط جسد

اليشء. بعض متوازنة غري بخطوات
الجذور تلك أحد يف تعثرت «لقد اليمنى: قَدمه ليدلك ينحني وهو موضًحا قال
ال كي جذعها أسفل عند مندييل ووضعُت سيدي، يا الشجرة وجدُت لكني اللعينة،

نُغِفَلها.»
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كشفوا أن وبعد وساق، قدم عىل عملهم يُواصلون املستكشفون كان األثناء، تلك يف
القطاع يُحددون بدءوا بدقة، منه مربعة بوصة كل وعاينوا أخريًا، بأكمله القطاع سطح
نسخته عىل قياساته ن ودوَّ قياس برشيط قاسه الذي إملهورست، السيد إرشاف تحت التايلَ
تقع التي املميزة، العالمة ذات الشجرة قابَل القياسات، بأخذ قيامه وأثناء املخطط. من
األريض، القياس رشيط بواسطة بالضبط موقعها حدَّد أن وبعد الجديد، القطاع حيِّز يف

املخطط. عىل اسًما» وُمِنحت «تحدَّدت
قد ما شيئًا أن بد ال القالدة. تلك وجوُد يعنيه ما نرى أن علينا «اآلن، الرقيب: قال
بعض نبسط أن بنا األحرى من أنه وأظن بالتحديد؛ املكان ذلك يف حدث أنه بد وال حدث،

ال.» العمَّ فوقها يقَف كي األْجولة
املستكشفني جماعة ركََّزت األرض، عىل األجولة بُِسطت أن وبعد االقرتاح، ذلك ذ نُفِّ
من الشجرة باتجاه عريض مسار إخالء يف وبَدءوا املنطقة، هذه عىل كاملًة جهوَدها
انكشف الذي السطح كان األوراق. من يُزيحونها حفنة كلَّ بعناية ويفحصون األوراق،
جنبًا السري واصَلت التي األقدام، لزوَجي املعالم، الواضحِة غريَ الباهتة اآلثاَر يحمل يزال ال
الشجرة. من ياردات بضع بُعد عىل تقع نقطة إىل وصلت حتى منتظمة، بُخًطى جنب إىل
بل املعالم، واضحة وغريَ مبَهمة األقدام آثار تَُعد لم جانبنَي. يف مفاجئ تغريُّ ثمة كان هنا
املتوازية الخطوط من وبدًال الرطبة؛ الطينية الرتبة يف وغائرة ومحددة واضحة أصبحت
اتجاهاٍت إىل وتُشري ومرتبكة متداخلًة اآلثار تلك ظهَرت تصنعها، كانت التي املنتظمة
النقطة، تلك من كبرية. مسافة امتداد عىل جزئيٍّا البعَض بعُضها ويطمس وتتقاطع شتَّى
إال منها، األقدام زوَجي تمييُز يمكن وكان الشجرة، باتجاه يسري األقدام آثار خط كان
منهما، كلٍّ ويف مبارشة، األمام إىل يتجه منهما زوج كلُّ كان متواِزينَي. يعودا لم أنهما
فوق تخطو أخرى أقدام آثاُر ثَمة كان لكن بوضوح؛ غائرًة تبدو األقدام أصابُع كانت

املعالم. وواضحَة كاملة الرجل أقدام آثار كانت بينما املواضع، بعض يف املرأة أقدام
بُرمتها اآلثار مجموعة إىل بإمعان ينظر وهو إملهورست السيد مخاطبًا الرقيب قال
كذلك؟» أليس بوضوح. قصتَها تروي اآلثار تلك أن يل «يبدو الجوال: عىل يقف حيث من
سارا واملرأة الرجل أن هو لها تفسريي أيًضا. أراه ما «هذا قائًال: األخريُ ذلك أجابه
املرأة الرجُل هاجم ثم يبدو؛ ما عىل تماًما ُودي نحو عىل جنب، إىل جنبًا املكاِن ذلك حتى

لها.» الرجِل ومطاردة وركِضها، املرأة بفرار انتهى عراٌك ووقع فجأة،
حدث الذي ما هو اآلن والسؤال بالفعل، حدث ما هذا أن «يبدو قائًال: الرقيب وافقه

املتبقية.» األقدام آثار تكشفون وأنتم ِحذركم ُخذوا عليكم، باهلل ذلك؟ بعد
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االستعداد، أُهبة عىل اآلن جميًعا املستكشفون كان فقد رضوريٍّا؛ يكن لم التحذير لكن
يتجنَّبوا كي جانبَيها عىل من العمل يُبارشوا أن استطاعوا اآلثار، موضع ُعِرف أن وبعد

بأقدامهم. دهسها خطر
إلينا بالنسبة األهمَّ اآلثار أن سيدي يا حظنا ُحسن «من بًا: معقِّ لبالندي الرقيب قال
آُمل ذلك. بعد األوراق كَستْها ثم حينها، مكشوفة كانت هنا األرض أن بد ال األوضح. هي

الوضوح.» بذلك املتبقية اآلثار تكون أن فقط
أحِدهما. ُهوية ونعلم هنا، كانا أنهما نعلم فنحن كثريًا. يُهم ال «هذا املفتش: رد

للمرأة؟» حدث ماذا هو الحقيقي السؤال
العالمة ذات الشجرة مواجهة ففي وشيكة؛ السؤال ذلك إجابة بَدت دقائق، ِبضع بعد
ُوِطئت األرض من مساحة ثَمة كان بعدها، ياردات لعدة ممتدة مساحة وعىل املميزة،
تمييُز يُمكن يَكْد لم حتى ومختلطة متداخلًة واملرأة الرجل أقدام آثار كانت حيث بقوة،
عىل ُصِنَعت قد اآلثار أن الواضح من كان الرقيب. آمال قت وتحقَّ بينها. كاملة آثار أي

الوضوح. وشديدة عميقًة كانت منها الكاملة والِقلة مكشوفة، أرض
كما األمر يَِرس ولم سيدي. يا وقع قد محتدًما عراًكا أن يبدو «حسنًا، الرقيب: قال

«… كيف أتساءل الرجل. أراد
شيئًا الثاقب بنظره ملح أنه يبدو كان إليه. ُمصغيًا املفتش يكن لم إذ سؤاله؛ يُنِه لم
فوق األمام إىل تقدم واثقة، ابتسامٌة صِحبَتها ومتمعنة، طويلة نظرة فبعد أمامه؛ ما
الشجرة خلف بقعة إىل وصل حتى يَديه، كلتا يف ِجواًال حامًال بعد تَُزح لم التي األوراق
وانحنى فوقه، ووقف الِجَواَلني أحد عندها بسط جارية. اإلزاحة عملية تزال ال كانت حيث
ذات نظرة ونظر اعتدل التدقيق، من كاملة دقيقة بعد قدَميه. عند األرض يف النظر ليُدقق

يتبعه. كان الذي الرقيب إىل مغًزى
صنعه محدد ثَْلٌم ثَمة األمر. انتهى هنا تعنيه. ما أفهم سيدي، يا «أجل الرقيب: قال
كانت أنها بد ال حذائها. كعبَي طَرَيف تُوضحان عالمتان وثمة انزالقها، عند حذائها كعُب

جثتها.» أثر أرى أني يل ويبدو العالمتني. هاتني ترتك كي ظهرها عىل مستلقيًة
تلك فوق سقَطت لقد كالشمس. واضٌح إنه لك! «يبدو صرب: نفاد يف املفتش ردَّد
كتَفيها ارتطام موضع ترى أن بإمكانك منها. بعًضا فطمَست األقدام آثار من املجموعة
مبارشة أقدامنا وتحت الرأس؛ يكون يُفرتضأن حيث واضحة غري عالمة وفوقهما باألرض،
إنها استقرا. قد ِرْدفاها يكون أن ينبغي حيث األقدام آثاُر قليًال فيه ُطِمَست موضع ثَمة

تماًما.» املناسب املوضع يف لكنها كثريًا، واضحة ليست

127



جيكوب شارع لغز

الكعبني عالمتَي بني املسافة ليقيس وانحنى زنربكيٍّا، قياٍس رشيَط جيبه من أخرج
األقدام. آثار فيها تسطَحت التي املعالم الواضحة غري املساحة منتصف حتى

كان وطولها بوصة، وثالثون «ثالث الرشيط: عىل إبهامه ثبَّت وقد قائًال عقب ثم
أن يُمكن ال ذلك؟ بعد حدث ماذا هو اآلن السؤال بوصات. وسبع أقدام خمسة حوايل
بضعة ثمة لكن منها. أيٍّا أرى وال للغاية، مميزًة أقدام آثاَر ترتك أن دون نهضت قد تكون
تقودنا.» أين إىل لنَر األخرى. اآلثار فوق ُطِبعت أنها يبدو الرجل لقدَمِي ا جدٍّ واضحة آثار
جانب عىل املكومة األشجار أوراق فوق الرقيب، يتبعه سائًرا، وتقدم ِجواَليه التقط
إزاحة بفعل َفت تكشَّ التي األقدام آثاَر حماس يف ببرصه متتبًعا األوراق، من الخايل املسار

جاريًا. سطحه إخالء عىل العمل يزال ال الذي املوضع إىل وصل حتى األوراق،
إن للمرأة، أثر ال لكن ترى. كما األقدام آثار من فقط واحد خطٌّ «ثمة معقبًا: قال
رأيك ما واضًحا. أثًرا سيرتك األقل عىل حذائها كعب كان االتجاه، بذلك قِدَمت قد كانت

عادية؟» غري درجة إىل غائرة تراها هل اآلثار؟ بتلك
كان لو كذلك تكون أن ينبغي لتوِّي. األمر ذلك عن أتساءل «كنت الرقيب: أجابه

بهذا.» الجزم يصعب لكن تقريبًا. وزنه مثل يف وزنها كان ربما امرأًة يحمل
هو إليه نحتاج ما رأي. مجرد فهو به، جزمت إن وحتى صحيح، «هذا بالندي: قال
الجص.» قوالب َسبْك عدة معه أحَرض قد بولتون السيد كان إن أتساءل الفعلية. القياسات
«إن الرشطة: إىل املنتمي غرِي الدخيل ذلك وجود اليشء بعض كرَه الذي الرقيب قال

باملهمة.» للقيام التامة الكفاءة ولدينا معنا، رة متوفِّ فهي معه، تكن لم
كذلك «نحن منه: ِكياسة يف املتكلم ضمري استخدام عىل حَرص وقد بالندي قال
أن يجب أيًضا. األول الطراز من خبريٌ هو بل فحسب، ُكفئًا ليس بولتون لكن بالطبع،

عدته.» أحرض قد كان إن نرى
الكتشاف تحمس الذي بولتون، السيد كان إذ اإلجابة؛ معرفة يف صعوبة يُواجها لم
مغتبطتني. بعيننَي عليه الدالَة العالماِت مراقبًا متواريًا، املفتش يتبع عراك»، «آثار وجود

عيناه. التمعت األمر، يف املفتش فاتحه وعندما
الخاص الجص أنواع أفضل من وفرية كمية معي سيدي. يا «أجل لهفة: يف أجاب
القياسات، رفع أجل من القوالَب تلك تريد أنك وبما للبدء. املاء من كاٍف ومقداٌر اتني، بالنحَّ

مبارشة.» قدم كل بأثر املحيطة األرض سطح تضمنُي الرضوري من سيكون
قياسها.» يُمكن حافًة فلتمنَْحنا الفكرة. هي تلك «بالضبط، بالندي: رد

128



املعسكر إىل أخرى زيارة

أسِبَك أن تود هل اآلثار، تلك أحِد قاَلَب أَسِبَك أن بعد سيدي؟ يا للمقارنة «وبالنسبة
جنب.» إىل جنبًا واملرأة الرجُل يميش كان حيث األقدام آثار قوالب أحد

تلك كانت إن مما للتثبُّت مقارنة وسيلُة لدينا يكون أن يجب تكرمت. إن «طبًعا،
غريها.» من أعمَق اآلثار

ُعدتَه، ترك حيث املعسكر مدخل إىل بولتون أرسع التعليمات، تلك تلقى أن بعد
املفتش اختار باينتات. ثالثة َسعتُها املاء من وصفيحًة ثقيلًة سفٍر حقيبَة حامًال عاد ثم
املخطَّط من نسخته عىل موضعها إملهورست السيد وميز نموذًجا، لتكون األقدام آثار أحد
الذين املستكشفون، كان األثناء، تلك يف العمل. وبدأ حقيبته بولتون فتح ثم معني، بحرٍف
تتبُّع أمكن األرض، من أخرى ياردة خمسني أجلوا قد األقدام، أثر يقتفون يزالون ال كانوا
غطاء فوق يسري كان حيثما واضحة غري تكون تارة لكنها عْربَها، واحد لسائٍر أقدام آثار
يف لكن مكشوفة. األرض يطأ كان حيث بوضوح تظهر وتارة األشجار، أوراق من سميك
والسيد الرقيب مع وقف فيما إليهم، االلتفاِت دون يعملون املفتش تركهم الحايلِّ، الوقت

ومهارة. برسعة الجص مع بولتون السيد تعامل يُراقبون إملهورست
الجص تصب أن قبل اآلثار تلك داخل صقٍل مادَة عادة ترشُّ «أال املفتش: سأل

بداخلها؟»
الجص يقبل — كهذا النديُّ — فالطمي سيدي. يا الطمِي يف «ليس بولتون: أجاب
القياسات نُراعَي أن يجب كما بديعة. لدرجة التفاصيل محددَة قوالَب ويصنع برسعة
فيها.» تُؤثر قد الصقل مادة من خفيفة طبقة وحتى ا، جدٍّ دقيقة ستكون فهي سيدي. يا
ألقىص الدقة نتحرى أن يجب بولتون. سيد يا ا جدٍّ صحيح «هذا قائًال: بالندي وافقه

درجة.»
الحديدية األسالك بداخله ووضع الجصَّ فصبَّ عمله، القوالب ساِبُك تابع وهكذا،
بيشء يُمسك وهو مهروًال املستكشفني أحُد أتى حني يتجمد السطح يُراقب وكان الداعمة،

وإبهامه. سبابته بني بحرص ما
هذا وجدنا «لقد بالندي: إىل — مطليٍّا خشبيٍّا ِزرٍّا وكان — اليشء يُسلِّم وهو قال
عىل إليك أُحرضه أن األفضل من أن فرأيت التبة. سفح عند األشجار أوراق بني سيدي يا

الفور.»
منك. بالٌغ لطف «هذا االهتمام: من بيشء إليه وينظر الزرَّ منه يأخذ وهو بالندي قال

بالفعل؟» التبة بلغتم فقد إذن
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— عني تُخطئها ال لكن ما نوًعا واضحة غري — عليها أقدام آثاُر وثَمة «أجل،
يصعد وهو به التشبُّث الرجل حاول عندما انكرس أنه يبدو مكسوٌر شجرة غصن وثمة

املنحدر.»
للمرأة؟» أثر أي ثَمة هل األقدام؟ آثار عن «وماذا

ما.» نوًعا محتمًال أمًرا يبدو ما وهو إليها، يعود الزر ذلك كان إن إال «كال،
مد ثم متأمًال، الزر إىل نظر كثريًا.» يُفيدنا ال االحتمال لكن كذلك، «هو بالندي: قال

إليه. أعاده ثم بدقة، وفحصه منه أخذه الذي بولتون إىل به يده
إذ أفعل؛ أن املفرتض من وليس سيدي، يا عليه التعرف أستطيع «ال متأسًفا: قال
يراها كان فقد عليه. التعرف بيديل السيد يستطيع ربما لكن ا. جدٍّ قليًال إال السيدة أَر لم

اللحظة.» هذه يف املسار من علينا يُقِبل ذا هو وها كثريًا؛
املسار، من األشجار بأوراق املغطاة الحافة عرب باتجاههم بتثاقل يسري توم كان فيما

الُخطى. توم فأرسع بالزر؛ إليه يده ورفع املفتش ناداه
تخربنا أن تستطيع هل بيديل. سيد يا للتو الزر ذلك أحدهم التقط «لقد بالندي: قال

عنه؟» يشء بأي
أجاب: خاطفة نظرة وبعد منه، توم أخذه
شيلر.» السيدة معطف من زرٌّ إنه «أجل.

النوع، ذلك من أزراٌر به كان معطفها أن تعني هل بثقة. تتحدث «أراك بالندي: قال
األزرار كتلك شائًعا عاديٍّا زرٍّا يل يبدو إنه بالتحديد؟ الزر هذا عىل التعرف تستطيع أنك أم

«وولورث».» متجر يف املرء يراها أن يُمِكن التي
بطبقة مغطٍّى عادي خشبي زر مجرد األصل؛ يف بالفعل كذلك كان «لقد توم: أجاب
ن، ملوَّ بتصميم األزرار مجموعة تزينَي تريد كانت لكنها ْليولوز. السِّ مادة من المعة وردية
ووضِع العادية الزيت ألوان باستخدام فنصحتها بذلك. القيام طريقة بشأن واستشارتني
طالءٌ لديها يكن لم عليها، الرسم من انتهت أن وبعد الكوبال؛ من عليها عازلة طبقة
من واحٌد قطًعا وهذا العازل. من طبقة عليها أضَع كي إيلَّ فأحرضتها الكوبال، من عازل
الفني واألسلوب املادة من عليه؛ عيناي وقَعت أن فور عَرفتُه لقد تلك. األزرار مجموعة

ما.» نوٍع من زهرة يمثل أنه أعتقد الذي والتصميم
من ريب بال هو الزر هذا أن عىل املحكمة يف تُقسم أن بإمكانك «إذن بالندي: قال

شيلر؟» السيدة معطف
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كان الذي — املعطف يف مثبَّتة األزرار رأيُت فقد ذلك. بإمكاني «بالطبع توم: أجاب
الزر.» ثقب من بارًزا يزال ال األخرض الحرير من خيٌط هو وها — باملناسبة أخَرض لونه
شامل دليل هذا «أجل، : الزرَّ توم له أعاد حني األمر من ق يتحقَّ وهو املفتش قال

مثَله.» األخرى األدلة باقي كان لو أتمنى تماًما. وقاطع
جيبه يف أودعه أن وبعد محفظته، من أخَرجه مظروف داخل بحرص الزر وضع

به. جاءه الذي املتطوع إىل التفَت الداخيل،
من انتَهوا هل بالضبط. الزر هذا فيه وجدَت الذي املوضع تُريَني كي معك «سأعود

التبة؟» عن األشجار أوراق إزاحة
إذ املنحدر؛ عىل لنا ظاهرة كانت األقدام آثار لكن للتو؛ بدءوا لقد املتفش. أيها «كال

بكثافة.» فوقه مستقرَّة األوراق تكن لم
حافة عرب وانطلق اآلن»، آخَر يشء عن كَشفوا قد يكونون ربما «إذن بالندي: قال
يجرؤ لم الذي بولتون، دون لكن إملهورست، والسيد الرقيب ويتبعه ُمخربه، يُرافقه املسار

بعد. يكتمل لم الذي الجيصِّ قاَلِبه ترك عىل
فقد املستبِرش. املفتش َحْدس يُربر ما هناك كان التبة، إىل املجموعة وصَلت حني
القصة تروي واضحة، غريَ كونها مع االنحدار، الشديد املنحدر عىل األقدام آثار كانت
إىل يبدو فيما مستنًدا مرة، من أكثر التبَة الهويِة املجهوُل الرجل صعد لقد كاٍف. بوضوح
فانكرس. وزنَه أحدها ل يتحمَّ لم والتي املقلَّمة، الزان أشجار من لشجرة الدانية األغصان
آثار كانت آخر، موضع ويف انزالقه، موضع مستطيلة عالمٌة أظهَرت املواضع، أحد يف

األقل. عىل مرة املعسكر إىل التبة من نزل أنه عىل دليًال الغائرُة الكعب
عىل أحد ثَمة كان إن يرى كي التبة صعد قد كان لو كما «يبدو معقبًا: الرقيب قال
اليشء.» ذلك كان ماذا نُخمن أن وبوسعنا ما؛ شيئًا ليجلب أدراجه عاد ثم اآلخر، الجانب

هذا.» إىل انظر التخمني. إىل بنا حاجة «ال بالندي: قال
أثَرين إىل أشار املسار، جانب عىل املكومة األشجار أوراق عىل واقًفا كان حيث من
ذات صغرية سنٌّ يُصاحبه منهما كلٌّ األرض، من املكشوفة املساحة عىل ومبَهمني صغريين

حادة. حافٍة
آثار تلك سيدي. يا ُمِحق «أنت قائًال: بحماس لألمام ينحني وهو الرقيب وافقه
لقدَمِي أنها تُبني الحادة الحواف ذاُت الصغرية العالمات وتلك حذاء. لكعِب الخلفي الجزء

كتلك.» عالمًة يرتك أن رُجل حذاءِ لكعِب يمكن فال امرأة،
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وضع املياه. وصفيحة حقيبته يحمل وهو مهروًال بولتون جاء اللحظة هذه يف
منها وأخرج فتحها الكتَّان، من ة ُرصَّ وأخرج فتحها ثم األشجار، أوراق فوق الحقيبة

للمفتش. وقدمه حديثًا، املسبوك القاَلَب
تماًما يبدو للغاية، مدهش «إنه قال: مكتومة. ضحكة وضحك الرقيب إليها نظر
يف سيدي يا رأيك ما نفِسه. الحذاء مقام تقوم فهي املقارنة، وألغراض أبيض، حذاء كنعل

العالمتني؟» لهاتنَي قالبًا بولتون السيد يصنع أن
ما معك هل بولتون؟ سيد يا قولك ما الرقيب. أيها بالضبط به أُفكر كنت ما «هذا

الجص؟» من يكفي
وهذه بحرص، استخدمته إن أخرى قوالَب أربعة أو ثالثة لسبِك يكفي ما «معي
اآلثار لتلك يكفي ما معي سيكون الكثري. تتطلب لن العميقة غري الصغرية العالمات

لها.» قوالب ُصنع إىل نحتاج التي األخرى
شكل األرجح عىل ستُبني املصبوبة فالقوالب للغاية؛ مهم هذا لك، «شكًرا بالندي: قال

أكرب.» بوضوح الكعبني
إىل فصعد للتبة، معاينته املفتش تابع فيما فوًرا، العمل يف بولتون رشع وهكذا
القمة، عرب ُجرَّ ليشء واضحة غري آثاًرا وجد هنا شديدة. بدقة األرض وفحص قمتها
لغصن املسنن الطَرف عىل األخرض الحرير من صغريًا خيًطا وجد أنه ذلك من واألهم
الخارج من عليه ن ودوَّ الزر يحوي الذي املظروف يف الحريري الخيط هذا وضع مكسور.
قاعدته عند األرض وعاين للتبة، الخارجية الجهة يف املنحدر نزل ثم توصيفية. مالحظة
يقف كان إذ حد؛ أقىص إىل ة مبرشِّ غريَ العينية الشواهد كانت هنا لكن شديد. بحرص
عىل أقدام آثار أيُّ عليه تنطبع ال الذي املطروق القديم املرج ذلك األخرض، الطريق يف اآلن
أيَّ ترتكا لم قدَميه أن فالحظ نزوًال، خطوات ِبضع بالسري منه تحقق ما وهو اإلطالق،

فيه. أثر
األثر أن يبدو «حسنًا، والرقيب: هو يتبعه كان الذي إملهورست للسيد باغتمام قال

سار؟» اتجاه أي يف تتبنيَّ أن بإمكانك هل هنا. ينتهي
آثاًرا يرتك أن شأنه من حصان من وزنًا أخفَّ يشء «ال نفيًا. رأسه إملهورست هز
حَمل ا حقٍّ كان لو أبعد، مسافٍة من اآلثار اقتفاء نُحاول أن يجب املرج. هذا عىل ظاهرة
السطح، إجالء من بعُد نفرغ لم ونحن فعل. أنه املؤكد غري فمن املعسكر. خارج إىل الجثة
مخبَّأة ليست الجثة أن من واثقني نكون أن يمكن ال بأكمله، املعسكر نفحص وحتى

بداخله.»
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املفتش. طمأنِة يف ينجح لم الواهَي التشجيع ذلك لكن
سلك أنه الواضح ومن التبة، قمة حتى اآلثاَر اقتفينا لكننا صحيح، «هذا موافًقا: قال

منه.» التأكد دون احتمال أي نرتك أال يجب تماًما. محقٌّ أنت ذلك، ومع االتجاه. ذلك
املستكشفني إىل إملهورست عاد الحايل. الوقت يف مؤقتًا املالحقة توقفت وهكذا
املصبوبني القالبنَي صنع بولتون أنهى أن وبعد للمعسكر؛ املنهجي فحصه واستأنف
متبًعا عائًدا سار عاٍل)، كعب ذي نسائي حذاءٍ َعِقبَي بوضوح أظَهرا (اللذين الصغريين
«مرجًعا ليكون رفيقته مع يسري كان حيث الرجل قدم ألثِر قالبًا وصنع اآلثاَر تلك
أرًضا ُطِرح الذي الجسد لقدمي وثالثًا نفِسه، املكان يف املرأة قدَمي آلثار وآخَر للمقارنة»،
قبل لآلثار فوتوغرافية صورة التقط الثالث، الحاالت هذه كل ويف الشجرة؛ من بالقرب

القوالب. صب
النشاط، وتجديد الراحة أجل من الرضورية ف التوقُّ فرتات جانب إىل هذا، كل
عن إملهورست السيد بحث حني بالفعل يخفت بدأ قد النهار ضوء وكان وقتًا، استغرق

بالتطورات. يُخربه كي املفتش
أيَّ نجد ولم املعسكر، من بوصة كلَّ فحصنا لقد املفتش. أيها هنا ليست «هي قال:
جاء لكنه رضوريٍّا، الدقيق البحُث هذا يكن لم بالطبع األرض. سطح يف الضطراٍب أثر

للشك.» مجال أي يدَع أن دون األمر يحسم فهو بالنفع.
لآلمال.» مخيبة نتيجة لكنها صحيح. «هذا م: تجهُّ يف قائًال بالندي وافقه

التحقيق»، تغلق وال حاسمة، ذلك مع لكنها كذلك. أنها «أخىش قائًال: إملهورست أقرَّ
أمامك يزال ال آخر. مكان يف أنها بد فال هنا تكن لم «إن تشجيعية: بنربة أضاف ثم

وبحريات.» ِبَرك من فيها بما الغابة، من ى تبقَّ فيما قائمة احتماالت
يف رجٍل تجوُّل فكرة أستسيغ «ال قال: املعتاد. من ا ُودٍّ أقلَّ ابتسامة بالندي ابتسم
أعتقد ذلك، مع ليًال. ذلك كان وإن حتى ما، نوًعا كبري وزن ذات امرأة جثَة حامًال الغابة

االعتبار.» يف االحتمال هذا نضع أن يجب أننا
غري نحو عىل الصباح، يف للغاية مبرشة بَدت التي االستكشاف، حملة انتهت وهكذا
بمساعدة الرشطة، جابت التالية، األيام ففي البحث. نهايَة هي تلك تكن ولم مرٍض.
التي وأَجماتها املفتوحة الغابة ساحات امليداني للنادي املحليِّني واألعضاء الغابة حراس
دون لكن املفقودة، للمرأة أثر عن بحثًا اآلن، أرضيتها تكسو املتساقطة األوراق كانت
األخرى، املائية املسطحات من والعديد بيتس كوكو منطقة عند الربك َطت ُمشِّ فقد جدوى.
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انتهي حني يشء. عن يُسفر لم ذلك لكن أقدام، آثار عن بحثًا الجداول ضفاف وُفتِّشت
العالمات كانت حكمه. يف ا ُمحقٍّ كان بالندي املفتش أن تبني أخريًا، البحث وتُِرك ذلك، كلُّ
أكانت سواءٌ شيلر، لوتا اختفت هناك األثر». «نهايَة هي بالفعل التبة قمة عىل ُوِجَدت التي
إيما مقتل رسَّ معها آخذًة ذهبَت يعرف. أحد ال حال، أي ويف ذهبت أين إىل ميتة؛ أم حيًة

تعرفه). كانت إن (هذا قاتلها واسَم الغامِض روبي
فلم ذلك، صحَّ إن لكن بشأنها؛ تحقيقاتها وتابعت تنَسها لم الرشطة أن شك ال
املكتظ ملفه استقر الذي بولتون، السيد كان جديد. اكتشاف أي عن همسات أي ب تُرسَّ
أمٍل خيبَة الفشل هذا يف يرى األرفف، أحِد عىل اآلن املناسب مكانه يف الصحف بُقصاصات
ومع انفراجة؛ بمثابة فكان بيديل توم إىل بالنسبة أما النهاية. هي تكون أال تمنى شديدًة
األحداث تلك ِذكرى تالشت سنواٍت، الشهور وأْضَحت شهوًرا صارت حتى األسابيع مرور

ألم. أي له يُسبب ما منها يبَق لم حتى تدريجيٍّا، ذاكرته من املفجعة
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األمور بينفيلدحيرك السيد

أنا وال قط، منا أيٌّ يسمع لم لكن فأًرا؛ فأنجب الجبُل ض تمخَّ مقولة جميًعا بنا مرَّت
هذه أجد مستحيالت، مع نتعامل ألننا لكن جبًال. فأنجب ض تمخَّ فأٍر عن بالتأكيد،
خطَرت فقد املسألة. تلك يف الخوَض أنوي ال لكني سابقتها. عن روعًة تَقل ال االستعارة
أشخاص من تبدر تافهًة أفعاًال أن حقيقة عن كنايًة فقط األخرية االستعارُة تلك ببايل
بما واضحة فكرٌة وتلك مصدرها؛ مع تتناسب ال ضخمة نتائَج عن تُثمر ربما الشأن قلييل
املأساوية بالقصة عالقتها عن وأما تماًما. استعارات أي إىل الحاجة دون لَفهمها يكفي
الوقت يف تتضح أتركها أن األفضل من كان فربما روايتها، بصدد أنا التي والغريبة
الذي بولتون، ناثانيل هو الَولود الفأر ذلك اسم أن إىل باإلشارة فقط مكتفيًا املناسب،

األمني. ثورندايك الدكتور وتابع املختَربي، مساعدنا أنه تصادف
زيارة سياق يف ذلك كان املصادفة. بمحض القضية بتلك املبارشة عالقتنا بدأت
بشارع يارد جورج بمساكن القاطُن بينفيلد جوزيف السيد هو قديم، صديق من يناها تلقَّ
من الغرُض كان ووك. بينش كينجز بشارع إيه فايف رقم باملبنى مسكننا يف لومبارد،
املتكلَّف غرِي بأسلوبه أجراها ثورندايك لكن امِلْهنية، االستشارَة هو ظاهرها يف الزيارة
نفِسه. الوقت يف ويروقهم القانون رجال من أصدقاءنا يصدم كان أسلوب وهو املعهود؛
املدفأة، أمام ُوضع وثري كريسٍّ يف ارتياٍح يف يجلس بينفيلد السيد كان اللحظة، تلك يف
وكأٌس الِفضيُة نُشوقه علبة صغرية طاولة عىل وبجانبه حاجزها، إىل قدَميه أصابع مسنًدا

الشريي. نبيذ من
رصُت واآلن صعوبات. من أواجهه ما لجميع الحلُّ هو ذلك أن يبدو «حسنًا، قال:
لديه محاميًا أن أعتقد الجيل. ق املتعمِّ رشحك بفضل أظن، هكذا أو عنه، يشء كلَّ أعرف
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لكن إليه، يحتاج أن يفرتض ال سنًة أربعني عىل يربو ما الَعملية والخربة املكانة من
تلميذ.» مجرد وكأني أشعر معك، قانونية أموٍر ملناقشة هنا إىل آتي عندما ما، بطريقة

املسائل يف تستشرينا ما عادة أنك الحقيقة ا. جدٍّ مضلل شعور «إنه ثورندايك: قال
بقانون املتعلقة القضايا يف اختصاصنا. دائرة يف بل اختصاصك، دائرة يف تقع ال التي
أمور يف أما تلميذان، بأننا نشعر ستجعلنا َمن أنت ربما امللكية، نقل إجراءات أو امللكية
الغَلبة تكون مفيدة، العلمية أو الطبِّية املعرفة تكون حيث الوفاة، افرتاض أو اإلرث مثل

لنا.»
«هذا قائًال: الواضح التفسري ذلك يستحق مما أقوى تأكيد بنربِة بينفيلد السيد وافقه

ا.» جدٍّ صحيح صحيح.
من بذرَّة نفسه أنعش أن وبعد املدفأة. نار يف ثابتة بنظرة وحملَق متأمًال، سكت

قائًال: تابع النبيذ، من غر الصِّ متناهية ورشفٍة النشوق
دائرة يف يقع موضوع فهذا الوفاة؛ افرتاض موضوع ذكر عىل أتيَت أنك سعيد «أنا

الحايل.» الوقت يف ما نوًعا اهتمامي
وفاة؟» افرتاض بطلب التقدم يف تُفكر «هل ثورندايك: سأله

أحسم لم واحد. عىل الطعن جدوى يف أُفكر أنا العكس، عىل «كال. بينفيلد: أجاب
يف البتُّ يفرتض الذي الشخص وصية تنفيذ عىل والقائم الوكيَل باعتباري لكن بعد، أمري
واجبي عاتقي. عىل تقع الطلب ذلك عىل الطعن مسئولية أن أشعر وفاته، افرتاض طلب
احتمال يظلُّ حدوثها، كواقع ليس الوفاة افرتاض وألن موكِّيل؛ مصالح مراعاة هو بالطبع
موقفي وسيكون دوًما. قائًما الواقع يف الحياة قيد عىل وفاته املفرتض الشخص يكون أن
قيد عىل يزال ال موكيل أن الرتكة، وتوزيع الوفاة بافرتاض الحكم بعد تبني، إن ا جدٍّ حرًجا
عىل صدَّقت إن تماًما سعيًدا أكون لن ملمتلكاته. إدارتي عن تقريًرا طالبًا وأتاني الحياة

اعرتاض.» دون الطلب ذلك
أليس الشخص، ذلك بوفاة لالعتقاد دامغًة مربراٍت ثمة أن «أعتقد ثورندايك: قال

كذلك؟»
وجيًها سببًا ثمة أن هي الطلُب إليها يستند التي الُحجة دامغة. مربراٍت ثَمة أن بد «ال
الجريمة، عىل مبارش دليل وجود عدم ورغم ُقِتل؛ قد الشخص ذلك بأن االعتقاد إىل يدعو
الجريمة تاريخ منذ خربٌ منه يأِته أو الشخَص ذلك أحٌد يَر لم الجثة، عىل العثور وعدم
بد فال — تقريبًا عاَمني سوى عليه يمرَّ لم إذ — ببعيد ليس التاريخ ذلك وألن املفرتَضة.
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لم لكني ممكنًا. الطلب ذلك تقديم جعَلت التي الظرفية األدلة من معتَربة مجموعة ثَمة أن
أمرها.» يف أُخض

يشء؟» كلَّ عنها تعلم أظنك الفرعية، املالبسات إىل «وبالنسبة
السؤال األمر. إىل بالنسبة جوهريًة ليست فهي كثريًا؛ بها ا مهتمٍّ ولست ال، الواقع «يف
تُقرره، أن املحكمة عىل ما هذا ال. أم ميتة السيدة تلك تكون أن ح املرجَّ من هل هو املهم

يَعنيني.» ما كلُّ وهذا
كذلك.» كانت أو امرأة، تلك فُموكلتك «إذن قائًال: بَت عقَّ

شيلر.» السيدة تُْدعى امرأة «أجل،
شيلر!» «لوتا متعجبًا: ِصحُت

أليس القضية، ُمالبَسات من بعًضا أيًضا تعرفان وربما االسم، تعرفان إذن «أها!
كذلك؟»

اهتماًما اختفائها ظروَف يُويل وكان بالسيدة، معرفة عىل بولتون كان بالطبع. «بىل
وحرض األمر، بهذا تتعلق ضئيلة كانت مهما معلومة كلَّ جمع لقد ُمفِرًطا. يكون يكاد
فوتوغرافية صوًرا ويلتقط األقدام آثار قوالَب يَسِبك فكان الجثة، عن البحث عملية بالفعل

الصور.» بتلك محتفًظا يزال ال أنه املحتمل من لها.
يُشري ما عادًة القَدم أثر أن مع لالهتمام، ا جدٍّ مثري هذا «أها، بينفيلد: السيد قال
إن الطلب ذلك يف سأطعن لرتدُّدي، ا حدٍّ يضُع ذَكرته ما ولكن حي. شخص إىل ضمنًا

قولك؟» فما مساعدتك. ضمنت
تماًما.» اختصايص دائرة ِضمن تقع فالقضية بالطبع. «موافق ثورندايك: أجاب

تلك بوقائِع دراية عىل أنت العامة، وِخربتك درايتك جانب فإىل فحسب. هذا «ليس
بابتسامته أردَف ثم االستجواب.» أثناء ر تُقدَّ ال قيمٌة له سيكون ما وهو بالذات، القضية
إعداَد تستطيع أنك إليك تجذبني التي األخرى األشياء من أن «كما الساخرة: الغريبة

بنفسك.» الدعوى عريضة
معرفة يف عليك نعتمد أن يجب فقط. منها جزءًا سأُِعد إنني «لنقل ثورندايك: قال
السيدة تلك اعتبار ما شخٌص يُريد ِلَم املثال. سبيل عىل كالدافع، للقضية. العامة الوقائع

منهم؟» واحٌد الزوج هل املعنيَّة؟ األطراف ومن املوتى؟ عداد يف
من معنيٍّا ليس لكنه أرَمل، أم زوًجا كان إذا ما معرفُة سيُِهمه أنه شك ال «كال.
فهو الدافع، أما الطلب. ذلك يف طَرًفا ليس وهو يَْجنيه، ما لديه فليس القانونية. الناحية
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من الوحيد املستفيد هو واملدَّعي إسرتليني، جنيه ألَف عرشين بحوايل يُقدَّر مايل مبلغ
الوقائع هذه الطلب. َقبول حاَل املبلغ ذلك إليه سيذهب الذي وهو شيلر، السيدة وصيَّة
لكني ميتة؛ أم حيًة املرأة تلك كانت إذا ما ببساطة هي التي بقضيتنا، صلة ذاَت تبدو ال
يُفيدك ربما بداية، للقضية. العريضة الخطوط معرفة إىل ستحتاج أنك يف الرأي أوافقك
استكمالها فيُمكن التفاصيل أما شيلر. بالسيدة عالقتي لتاريخ ص ملخَّ عىل تحصل أن

الحًقا.»
يرسد وبدأ نشوقه من ذرًة بينفيلد السيد فاستنشق االقرتاح، ذلك عىل ثورندايك وافق

روايته.
إذ بعينها؛ أرقاًما أو تواريَخ لك أُحدد أن أستطيع ال — سنوات خمس حوايل «منذ
السيدة زارتني بقليل، سنوات خمس عىل يزيد ما منذ لكن — الذاكرة من أتحدث إنني
مايل وبمبلغ بتنفيذها إىل وعهدت وصيتَها لها أَصوغ أن مني وطلبَت مكتبي يف شيلر
يَُعد لم — عمالئي أحد من تعاُرف خطاَب يل أحَرضت لكنها عني، غريبة كانت تَملكه.
السيدة عن انطباعي أن مع املهمة، تويلِّ عىل فوافَقت — الراهن الوقت يف الحياة قيد عىل
زينة تضع ذهبي، شعر ذاَت مبهرجة َلعوبًا امرأًة كانت فقد للدرجة؛ حَسنًا يكن لم نفِسها
متحرِّر وأسلوبها كالطحانني، تبدو تجعلها تفتيٍح ومساحيَق كاملهرجني تبدو تجعلها
أوَصت جنيًها ثالثمائة حوايل للغاية؛ وسهًال بسيًطا كان األمر أن غري متكلِّف. وغريُ للغاية
حضورها، يف للوصية قصرية أوَّلية مسوَّدة ُصغت ذلك وعىل فقط؛ واحد ملستفيٍد بها
لها َرضبُت أن وبعد لها. الوحيد ذَ املنفِّ نفيس عينُت منها طلٍب عىل وِبناءً عليها، وقرأَتها
مع الالزمة الرتتيبات وأجريُت للوصية النهائي النصَّ كتبت التايل، اليوم صباح يف موعًدا

البنك.
إضافية ترتيباٌت ثَمة كان نقًدا، أموالها وبحوزتها التايل، اليوم صباح يف جاءت عندما
أن أرادتني ثابت، ُعنوان لها وليس التنقل كثرية كانت أنها إىل فنظًرا اتخاذُها. ينبغي
تفاصيل. الخوضيف إىل داعي ال قلَّتها. عىل املالية شئونها إدارة وأتوىلَّ أعماِلها وكيَل أكوَن
وبعد عنها؛ بالوكالة ودفعها األموال باستالم ل املخوَّ وكيلها ت ِرصْ الرتتيبات تلك بموِجب
مكتبي وغادرُت االتفاق. تم مكتبي، يف الشهود حضور يف األخرى والوثيقة الوصية توقيع

الحني.» ذلك منذ معي تتواَصل ولم مجدًدا أَرها ولم الفور، عىل
كذلك؟» أليس ُعنوانها، لك ترَكت أنها «أعتقد
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يف — جرين لينتون يُدعى مكاٍن يف مستأَجرة ُغرف يف حينَها تسكن كانت «أجل.
تُدعى كانت املنزل صاحبة أن وأتذكَّر — أعتقد حَسبما التحديد وجه عىل كوربي شارع
سألت حني املستأَجرة الغرَف تلك ترَكت قد كانت إنها إذ لذلك؛ أهمية ال لكن وارتون.
تُخربني بأن وعَدتني قد كانت ذهبَت. أين إىل تعلم املنزل صاحبُة تكن ولم هناك، عنها
إذ الزمن؛ من ملدَّة بايل يَشَغل لم ما وهو قط؛ تفعل لم لكنها ُعنوانها، تغريَّ حني بمكانها

معها. التواصَل يستدعي ما يحدث لم
تشارلز السيد يُدعى ما نوًعا ثري رجل تُويفِّ فقد ما. أمٌر استجدَّ ذلك بعد لكن
عىل بغيضة). بُرمتها مقتِله قضية كانت ُقِتل. قد أيًضا إنه أقول أن (يُؤِسفني مونتاجو
عرشين حوايل قدره بمبلغ دالتون اآلنسة تُدعى المرأٍة أوىص قد الرجل هذا كان حال، أي
وصيته صحة من التحقق بمسألة يتعلق فيما التأخري بعُض حدث إسرتليني. جنيه ألَف
دون نقًدا ُسدِّدت قد كانت — جنيه ألَف تعدَّت — كبرية بمبالَغ مدفوعاٍت ثَمة أن بسبب
أن يف شكٌّ ثمة يكن لم إذ بغيضة؛ أخرى تفصيلة وهي الحسابات. دفاتر يف ل تُسجَّ أن
الوصية صحة ثبتَت لكن ُقِتل. قد الرجل أن بخاصة ابتزاز، إىل تُشري املدفوعة املبالغ تلك

دالتون. اآلنسة يت تُُوفِّ حتى تثبت صحتها كادت ما لكن املطاف؛ نهاية يف
آَلت التي شيلر، للسيدة أمالكها بكامِل بموجبها تُويص وصيًة كتبَت أنها تبنَي حينها
مشكلٌة ظهَرت لكن كة. ِ الرتَّ بباقي لها املوىص باعتبارها أيًضا جنيه ألف العرشون إليها
عىل أنها من واثقني نكن لم شيلر، السيدة وجوِد بمكان معرفتنا عدم جانب فإىل جديدة.
ال مسألٌة تلك دالتون. اآلنسة وفاة وقت الحياة قيد عىل كانت أنها حتى أو الحياة، قيد
املعهودة القنوات عرب معها التواصل حاولت بالطبع. بشأنها معلومات أيَّ منَحك أستطيع

لفرتة. معلًقا األمر ظلَّ ولذا ذلك؛ يف ق أُوفَّ لم لكني
أن بد (ال أخرى قتل جريمُة وقَعت فقد ا. جدٍّ غريبة بطريقة األمُر انكشف ثم
األقلِّ عىل شيلر، السيدة طالت الشك دائرة أن وتبنيَّ البشعة) التفاصيل تلك عن أعتذر
عىل كانت أنها ثبت قد أنه هي األهم فالحقيقة يعنينا. ال هذا لكن الُجرم. يف كرشيكٍة
قدَّمُت الحال، وبمقتىض كة؛ ِ الرتَّ إليها وآلت نافذًة الوصية صارت وبالتبعية، الحياة، قيد
حينها تبنيَّ أنه هو املدهش لكن الجنائية. التفاصيل عن متغاضيًا عنها، بالنيابة مطالبة
مسافَة مكتبي عن يبعد جيكوب، شارع يُدعى مكان يف الوقت ذلك طوال تسكن كانت أنها

بالحافلة. قصرية رحلة
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األمر وهو آخر؛ غموٌض محلَّه حل حتى األمر ذلك عن الغموض انكشَف إِن ما لكن
االعتقاد إىل الرشطة دفَعت لها آثاٌر اكتُِشَفت ثم شيلر. السيدة اختَفت أوًال، يعنينا. الذي
الجانب عىل وفاتها. عىل ِفْعيل دليل أي عىل أو جثتها عىل قطُّ يُعثَر لم لكن ُقِتلت. بأنها
أجَرت قد الرشطة أن يبدو اختفائها. منذ خربٌ منها يأِته أو املرأَة تلك أحد يَر لم اآلخر،
فموقف فهمُت، وكما لها. أثٍر أي عىل العثور تستطع لم لكنها املمكنة، التحريات جميع
لكن الحياة، قيد عىل أو ميتة تكون ربما فهي اإلطالق؛ عىل واضح غري األمر من الرشطة

االحتماَلني. أيَّ يُرجح مؤكَّد دليل يوجد ال
الوقائع يف النظَر هي — مهمتُك باألحرى أو — مهمتنا وستكون الوضع؛ هو هذا
ال فقد الوفاة، الفرتاض واضح بشكل قوية أسًسا ثمة أن تبنيَّ إْن االحتماالت. وتقييَم
سنستطيع الغائبة. موكلتي لصالح القضية سري مراقبِة سوى ِفعله يستحق ما ثَمة يكون
عىل املدَّعي إليها يستند التي الوقائع هي ما نعرف عندما أفضل نحٍو عىل ذلك عىل الحكم

التحديد.» وجه
املوثَّقة اإلفادات من نسًخا بعُد تتسلَّم لم أنك ذلك من أفهم «إذن ثورندايك: قال

كذلك؟» أليس للشهود،
وغري تماًما ُودي إخطار مجرد بل بالدعوى؛ رسمي إخطار أي بعُد أتسلَّم لم «بىل.
كثريًا يعنيني ال فأنا حكمك. يف داٍع دون أُناِزَعك لن جانبي، ومن املقدَّم. بالطلب رسمي
غائبة، موكلة تجاه عيلَّ يُمليه الواجب أن أعتقد ما فقط أفعل بل ميتة. أو حيًة املرأة كوُن
فور عليه. املوافقُة يجب أنه الوقائع، يف النظر بعد رأيَت، إن الطلب أُعارض لن وبالطبع
أن بإمكانك سيكون وحينها لك، سأُسلمها للشهود، املوثقة اإلفادات من نسًخا أتسلَّم أن

األخرى.» باإلجراءات عيلَّ تُشري
يف النشوق علبة ووضع بينفيلد، السيد نهض بقليل، ذلك وبعد املهمة، انتهت بهذا

وغادر. صافَحنا ثم له، ُقدِّمت التي النبيذ قارورة وأزاح جيبه،
متحمًسا يبدو ال بينفيلد أن مع للغاية، واعدة قضيًة يل «تبدو ُمعقبًا: قلُت رحيله بعد
من سيكون جنائي. عنرص أيُّ القضيَة شاَب إْن قطُّ متحمًسا يكون ال لكنه كثريًا. لها

الدعوى.» إلقامة املدعي محاُمو أقامها التي الحجة تفاصيل معرفُة املشوق
بينفيلد.» اتخذه الذي نفِسه املسار يف سيسريون أنهم «أتوقع ثورندايك: قال

أظن أني مع تماًما، منطقية نظره وجهُة تبدو حال، كل وعىل «أجل، موافًقا: قلت
كان إذا ما هو تُقرره أن املحكمة عىل ما كل الحقيقة، يف لكن الرأي. تُوافقني لن أنك
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الفرعية واملالبسات وفاتها. افرتاض لتسويغ يكفي بما راجًحا املرأة تلك وفاة احتمال
باألمر.» لها عالقة ال تبدو بينفيلد، يُِرص كما العديدة،

يفرتض بينفيلد الفرعية؟ باملالبسات املقصود ما هو، «السؤال قائًال: ثورندايك رد
ذات غريُ األساسية بالقضية لها عالقة ال أْن ظاهريٍّا يبدو التي واملالبسات الوقائع أن
الجزُم يستحيل الوقائع، تلك يف النظر حنِي إىل لكن عنها. التغايض يُمكن وربما أهمية،
مهمة، وغري مهمة إىل مسبًقا الوقائع تصنيُف الشديد الخطأ فمن عدمها. من بأهميتها

ظاهرها.» يف مهمة تبدو التي تلك عىل فيها النظر وقُرص
احتمال بقوة تُرجح كانت وإن أمامنا؛ واضحٌة املادية الوقائع «لكن إرصار: يف قلُت
كشخصيتها العديدة، األخرى للوقائع أهمية أيَّ ا حقٍّ أرى فال ُقِتلت، قد املرأة تلك أن
كانت إن ميتة. أم حيٌة املرأة هل مفادها بسيطة، املسألة املثال. سبيل عىل حياتها وأسلوِب
املوت، إىل ساقتها التي العوامل أو بها ماتت التي الطريقة أما محسومة. فالقضية ميتة،
تكون ال قد املعروفة الوقائع أن غري للقضية. جوهرية غري لكنها ُمشوقة، أسئلة فهي
عىل نطَّلع عندما الحكم عىل قدرة أكثَر سنكون غ. مسوِّ قرار التخاذ يكفي بما حاسمًة

للشهود.» املوثقة اإلفادات
من كاملة البحث قصة سمعنا لقد جديد. بأي ستُخربنا أنها أعتقد «ال ثورندايك: قال
جميع نعرف نحن األرجح، عىل حينها. حدث ما عما تقريًرا وقرأنا وإملهورست، بولتون

بينفيلد.» قاله ما عىل ِبناءً املدَّعي، إليها سيستند التي الوقائع
بولتون أُشارك أكن لم أنني أخىش بوضوح. أتذكرها ال لكني أنت، تعرفها «ربما

شخصيٍّا.» يَْعنينا األمر يكن لم حال، كل وعىل كثريًا. حماسه
امرأة عىل ُعِثر ييل: كما القضية باختصار، ذاكرتك. أُنِعش دعني «إذن ثورندايك: قال
مرتكب دَخل جيكوب. بشارع وثالثني تسعة رقم باملنزل شيلر لوتا مسكن بداخل مقتولة

شيلر.» لوتا مفاتيح باستخدام الجريمة
عامة.» هيكلية مفاتيَح أو بها، شبيهٍة مفاتيَح باستخدام ربما «أو مقرتًحا: قلُت

شيلر لوتا مفتاح أنه يقينًا وثبت الباب، ُقفل يف منها ِمفتاح عىل ُعِثر لقد «كال.
العثور يف الرشطة وفشلت بالفعل، اختَفت قد لوتا كانت الجريمة، اكتشاف وقت . الخاصُّ
ُعِثر — التحديد وجه عىل التواريخ أذكر ال — بقليل ذلك بعد معها. التواصِل أو عليها
بداخلها كان إيبنج. غابة يف الربيطاني باملعسكر تُحيط التي التبة عىل يدها حقيبة عىل
الغرفة ِمفتاُح واآلَخر الخارجية، البوابة مفتاح أحدهما ِمفتاحان؛ ينقصه مفاتيح جراب
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ِقالدة عىل الرشطُة عثَرت املعسكر، وبداخل فيها. ارتُِكبَت القتل جريمَة أن يبدو التي
شخصية صورٌة بداخلها وكان صنعها، َمن هو بولتون كان أْن تَصادف التي لوتا، تخصُّ

فاندربوي.» السيد لصديقنا
عندما إفريقيا إىل عاد قد كان لو سيتمنَّى فاندربوي! مسكنٌي ذلك. أتذكَّر «أجل،

قربها.» من ستُنبَش الفضيحة تلك أن يعرف
تاريخ إىل ِسوى تُشري لن شهادته أن مع األرجح، عىل «أجل قائًال: ثورندايك وافقني
يُشري األغراض هذه عىل العثور كان ملا موضوعنا: إىل عودًة لكْن فيها. لوتا رأى مرة آخر
نظََّمت الجوار، يف جثتها من تخلَّص قاتلها وأن ُقِتَلت، قد املرأة تكون أن احتمال إىل
كانت ميتة. أو حية لها، أخرى آثار أيِّ إليجاد محاولة يف املعسكر يف مكثًفا بحثًا الرشطة
األرجح عىل وامرأة رجل إىل تعود األقدام، آثار من سلسلة اكتشاَف هي البحث ذلك ثمرُة
يف القالدة. عىل فيه ُعِثر الذي ذلك من قريب موضٍع حتى جنب إىل جنبًا يسريان كانا
واضح غري أثٌر ثَمة وكان عراك، حدوث إىل تُشري األقدام آثار مواطئُ كانت املوضع، هذا
آثار استمرَّت النقطة، هذه من ظهرها. عىل ممدَّدة ترقد كانت املرأة أن إىل يُشري ما نوًعا
كما لقدَميها؛ أخرى آثاٌر ثَمة يكن فلم املرأة أما فقط. الرجِل لقَدَمي كانت لكنها األقدام،

قبل. ذي من ما نوًعا أعمَق كانت الرجل قدَمي آثار أن لوحظ
التبة إىل وصَلت حتى الغربية الشمالية الجهة إىل املعسكر الرجل قدَمي آثاُر عربَت
مرتنَي؛ التبة صعد قد الرجل أن لُوحظ األخرى. األمور بعض اكتُِشَفت وهناك به، املحيطة
مبَهم آخُر أثٌر ثمة كان التبة، قاعدة من بالقرب يبدو. فيما االستطالع بغرض كانت األوىل
مميًزا زرٍّا كان ِزر. عىل أحدهم عثر منه، بالقرب األرض. عىل ٍد ممدَّ امرأة لجسِد تماًما
ُغصن عىل لوتا. معطف من زر بأنه يقينًا بيديل السيد عليه وتعرَّف باليد، َمطليٍّا للغاية،
خيط من صغرية قطعة عىل ُعِثر التبة، إىل صعوًدا الطريق منتصف يف مكسوٍر شجرة
الخامة من بأنها بيديل السيد عليها تعرَّف وقد به. عالقٍة ما خامٍة من األخرض باللون
األرض عىل آثاٌر ثَمة كان التبة، قمة عىل وأخريًا، وثوبُها. معطُفها منها املصنوِع نفِسها

القمة. من أُلقي ثقيًال شيئًا أن إىل تُشري
الخارجي الجانب عىل األثر». «نهاية هو حينها، بالندي املفتش وصفه كما ذلك، كان
أي عىل أقدام آثار عليه لتظهر كانت ما التي األخرض، الطريق حشائُش امتدَّت التبة، من
حدود خارَج نوع أيِّ من عالمات أو آثار أي عىل يُعثَر لم أنه هي الحقيقة لكن حال؛
يُمكن موضع. أي يف نُِبَشت األرض أن إىل يُشري ما عىل بداخلها يُعثَر لم بينما املعسكر،
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لم كما املعسكر؛ بداخل مدفونًة ليست — جثث أيُّ ثمة كان إن — الجثة بأن يقينًا الجزم
خارجه. مكان أي يف املرأة أو للرجل آثار أي عىل العثور يتَسنَّ

جانِب إىل املوقعة، املوثقة اإلفادات يف مثبَتًة سنجدها أننا أعتقد التي الوقائع هي تلك
تلك فاندربوي. برفقة للغابة زيارتها منذ خربٌ منها يَِرْده أو املرأة يَر لم أحًدا بأن يُفيد ما
باعتبار ترصيح عىل للحصول املحكمة إىل املقدَّم الطلب إليها سيستند التي الوقائع هي
زلَت ما كنَت إن محنًكا، رشعيٍّا طبيبًا باعتبارك جريفيز يا أسألك وأنا اة؛ متوفَّ شيلر لوتا
بالنسبة جوهرية غريُ حياتها، وأسلوِب املرأة شخصية مثل الفرعية، الوقائع تلك أن ترى

املسألة؟» إىل
الرأي. تُخالفني أنك يبدو إذ ُمخطئ؛ أنني أعتقد لكن كذلك. أراها زلُت «ما قلت:
جثتها وأُخِفيَت ُقِتَلت قد املرأة أن إىل بقوة تُشري ذَكرتها التي الوقائع تلك أن يل يبدو لكن
املفتاَحني حيازة وهو لقتلها؛ كاٍف دافٌع ثمة كان أنه كذلك ويبدو الغابة. يف ما مكاٍن يف
كانت شيلر لوتا أن فعليٍّا املؤكَّد فمن القاتل. عىل خطًرا يُمثل ربما شخٍص من والتخلص

مسكنها. يف وقَعت التي الجريمة مرتكب ُهوية تُخمن أو ستعرف
لم أحًدا أن حقيقة لها أَضْفنا وإن للغاية، قويًة مقتلها عىل الظاهرية األدلُة يل تبدو
قطًعا ويصري االحتمال، ذلك كفة فسرتجح الحني، ذلك منذ قط منها خربٌ يأِته أو يَرها

وفاتها.» افرتاِض لتسويغ رأيي، يف كافيًا،
املدعي ُحجة عَرضَت لقد إثباته. املطلوب «وهو بإعجاب: مقهِقًها ثورندايك ب عقَّ
ذلك نفعل أن لنا تسنَّى إْن َدحُضها، علينا التي الُحجة لألسف لكنها رائع. بوضوٍح
أن الخبريَ صديقي أدعو ذلك، ألجل الحقيقة. أنه نعتقد ما مع وباالتساق عادلة بطريقٍة
جريفيز، يا هلمَّ االحتمال. ذلك نقيِض عرض يف للنظر الفذَّة الفكرية قدراته يستدعَي
برباعة لتوِّك استعرضَت لقد حنكتك. وتستغلَّ فطنتك تستدعَي كي فرصٌة أتتك قد ها
إن وانظر اآلخر الجانب إىل انتقل اآلن، شيلر. لوتا وفاة افرتاض إىل تدعو التي األسباَب

الحياة.» قيد عىل تزال ال أنها افرتاض إىل تدعو أسباب إيجاُد بُوسعك كان
بأن فوَعدتُه ما، جوهرية حقيقًة أغفلُت كالعادة أنني يف ومتزايد قوي شكٌّ راوَدني
بمالبَسات يتعلق فيما ذاكرتي سأُنعش عنها، ِغنى ال أوىل وكخطوٍة القضية، يف النظر أُعيَد
الطلب بأمر أخربتُه أن وبعد بولتون، ُجحر قَصدُت ذلك، سبيل ويف بأكملها؛ القضية
التي الصحف، ُقصاصات من الضخمة مجموعته استعارة يف صعوبًة أجد لم امُلقدَّم،

. برتوٍّ ألدرسها معي أخذتها
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بحقٍّ فاجأني ما لكن ما؛ نوًعا أجَفَلني روايته ثورندايك به ختَم الذي السؤال أن صحيٌح
إذ ذلك؛ من أُفاَجأ أال بي حريٍّا كان لكن وبوضوح. تفاصيلها بكامل للقضية تذكُّره هو
وجوَد االعتبار بعني آخذ أن يف أُخفق كنُت ما دائًما لكني سبق، فيما كثريًا تكرر أمٌر إنه
أكن فلم أنا أما عبقريٍّا، جنائيٍّا خبريًا ثورندايك كان لقد وبينه؛ بيني جوهري اختالف
تكن لم وإن اكرتاث، بال ذلك أفعل كنت جنائية، لقضية تقريًرا أُطالع كنُت عندما كذلك.

الحال. يف أمَرها وأنىس ذهني عن أرصُفها كنت تعنينا، القضية
مشكلة؛ بمثابة كانت إليه بالنسبة قضية فكل ثورندايك. يفعله كان ما هذا ليس لكن
أو محتمٍل بحلٍّ ويخرج يدرسها، كان االلتباس، أو الغموض من عنرص أيُّ شابها وإن
— ذلك حدث إن — الغموض عنها يُزال حتى ذاكرته يف بالقضية ويحتفظ لها، أكثَر
يف تُعادل ِذهنية رياضًة كونِها فبجانب مفيدة؛ عادًة تلك كانت الفعيل. حلُّها وينكشَف
تلك إحدى لنا أُحيلت حال أنه وهي عملية، َميزة لها كانت الواقع، يف الخربة قيمتها
بوقائعها عليًما ثورندايك يكون — األغلب يف يحدث كما — املطاف نهاية يف القضايا

حلِّها. إىل بالفعل ل توصَّ قد يكون وربما
التي التقارير مجموعَة بعناية أُطالع كنُت فبينما الحايل. املوقف هو هذا أن أعتقد
غموٌض شابَها روبي، إيما مقتل فيها بما برمتها، القضية أن أدركُت بولتون، جَمعها
تلك يف متورطًة شيلر لوتا كانت لقد ثورندايك. سؤال أهميَة كذلك أدركت ولكني شديد.

محالة. ال الجريمة
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الحياة. قيد عىل وجودها أو موتها ملسألِة جوهريٍّا ليس هذا إن ليقول بينفيلد كان
أكثَر نظرًة يستدعي قتل جريمة يف تورطه يف يُشتبَه شخص فاختفاء جوهريٍّا. كان لكنه

لذلك. معلوًما دافًعا يَملك ال شخص اختفاء من بكثري تمحيًصا
اإلفادات من نَُسخ لنا وأُرِسلت بالدعوى، بينفيلد السيد أُخِطر املناسب، الوقت يف
فالوقائع ا. محقٍّ كان ثورندايك أن أدركت حتى عليها اطَّلعُت إن ما التي للشهود، املوثَّقة
روبي إيما مقتل أما شيلر. لوتا وفاة بأدلة فقط تتعلق القَسم تحت أصحابها رسَدها التي
بيجهام) السيدة تُدعى لسيدة خطية إفادة (يف الحديث معرض يف عَرًضا إال إليه يَُرش فلم
ِمفتاح باستخدام جيكوب بشارع ٣٩ رقم املنزل إىل سيدة برفقة دخل الذي الرجل عن
شيلر لوتا قتل الرجل هذا أن هي امُللتمُس بها سيدفع التي القرينة أن واضًحا كان بوابة.

مفاتيحها. عىل واستوىل بالفعل
«الطَرف يعتزم الذي ما أرى ِرصت كبري. حدٍّ إىل املدَّعي ُحجة يل استبانت هكذا
لكن ما. نوًعا وجيهًة ُحجة كانت فقد ظاهرها، يف الوقائع إىل وبالنظر إثباتَه؛ اآلَخر»
إن ذلك؟ سبيل يف سيفعل وماذا إثباته، يعتزم ثورندايك كان الذي ما كان، التايل السؤال
استنتاجات إىل األرجح عىل ل وتوصَّ بالفعل القضية دَرس قد أنه — فعلت كما — افرتضنا
بالبحث وذلك معارفه؛ دائرة توِسعة بمحاولة ويبدأ املعتاد، منهجه سيتبع أنه أتوقع أولية،
الذي االتجاه ملعرفة قوي فضوٌل وانتابَني بالفعل، املعروفة لتلك لة مكمِّ جديدة وقائَع عن

نواياه. يل َفت تكشَّ حني كثريًا أُفاَجأ ولم تحرِّياته، ستتَّخذه
وامللفَّ اإلفاداِت املطَّلع الخبريُ صديقي درس هل «إذن، التايل: اليوم يف معلًقا يل قال
بعض منقوصًة وجدها ربما املعلومة؟ الوقائع جميع يعرف وصار بولتون جمعه الذي

كذلك؟» أليس اليشء،
أكثر تعرف أن تريد ماذا للقضية. كامًال بيانًا لدينا أنَّ أظن النقيض، «عىل أجبته:

ذلك؟» من
الشخصية شيلر، لوتا هناك املثال، سبيل عىل معرفتُه. بُوسعي ما كل أعرف أن «أريد
أقرُب بل اسم؛ مجرِد من بقليل أكثُر هي عنها؟ نعرفه الذي ما القضية. يف املحورية
وِفكًرا شكًال كانت كيف أعرف أن حقيقي؛ شخص إىل أُحوِّلها أن أريد جربي. رمز إىل

وُخلًُقا.»
الطلب، معارضة يف األرجح عىل كثريًا تُفيدنا لن املعلومات تلك بأن باالعرتاض هَممُت

املناسب. الوقت يف األحمر الضوء رأيُت الحظ لُحسن لكنني
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املعلومات؟» تلك عىل الحصوَل تعتزم «وكيف سألته:
قرب عن عَرفها أنه الواضح من بيديل. توماس السيد هو لها األرجح «املصدر
موعًدا بإعطائي وتكرَّم اثنني، أو يوم منذ راسلته لذا عنها. بالكثري يُخربنا أن وبإمكانه

املقابلة؟» تلك يف يل دعمك أنتظر هل غٍد. عَرص
باألحرى بل برسور، فَقِبلُت املحدد، اليوم عَرص متفرًغا كنُت أن صادف الحظ، لحسن
يكون أن املعقول غري من بدا فقد شديًدا. الزيارة هذه إزاء فضويل كان فقد ف. بتلهُّ
إن آُمل وكنت وشخصيتها، شيلر لوتا لشكل وصف عىل الحصول مجرَد هو منها الغرُض

ا. حقٍّ بذهنه يدور عما فكرة ن أُكوِّ فربما ثورندايك، أسئلة إىل بانتباه أصَغيُت
طريق من يتفرَّع الطراز عتيق زريٍّا شارًعا اكتشفنا، كما جيكوب، شارع كان
الخرضاء الخشبية ببوابته مميًزا به الكائُن بيديل توماس السيد مرسم وكان هامبستيد،
نُحاسية وبلوحة جيًدا، مصقولة نُحاسية وأرقام بأحرف إيه» ٣٨» الرقم تحمل التي
املقبض جذَبْنا المع. نُحايسٌّ جرٍس مقبُض يعلوها بيديل» «تي عليها مكتوب جانبه عىل
ضخم رجل ورائها من وظهر البوابة انفتَحت ثم بُعد، عىل من كبري جرس دويَّ فسمعنا
أو عَرَفنا إما أنه ويبدو ودودتني، َزرقاوين بعيننَي لوهلة إلينا نظر لطيف، وجٍه ذو َودود
إىل صغرية باحة إىل ومنه حجري ممر عرب فتَِبعناه الدخول، إىل دعانا إذ بُهويتنا؛ سلَّم

الكبرية. الشمالية نافذته حجم وبخاصة كثريًا، حجُمه بَهرني الذي املرسم داخل
هنا إىل بالقدوم لنا تسمَح أن بيديل سيد يا منك بالٌغ َللُطٌف «إنه ثورندايك: قال

كثريًا.» تَعنيك أنها أظن ال بأمور وقتك وَشْغِل
أعرف ال ا حقٍّ فأنا أمَلك؛ سأُخيِّب أنني أخىش لكني كثريًا، تَعنيني «بل بيديل: أجاب

أمورها.» عن أو شيلر لوتا عن شيئًا
من تماًما مجردة غريُ حقيقة وهي حقيقة، تلك «بدايًة، بابتسامة: ثورندايك رد
أعرف أن شأني فمن لذا أنا. أعرف مما أكثَر عنها تعرف أنت حال، أيِّ عىل لكن األهمية.

ما.» شيئًا
الشاي من كوٌب يُساعدني ربما لكن ا. جدٍّ يسريًا شيئًا سيكون أنه «أخىش بيديل: قال

األرجح.» عىل قدٍح أي إىل ذهنك يحتاج فال أنت أما فكري. ِزناد َقْدِح يف
للذراَعني، َمساند ذات مقاعد ثالث مع موضوعة كانت التي الشاي طاولة إىل قادنا
الحوض بجانب غاز موقد عىل الشاي إعداد يف بدأ إليها، أجلَسنا أن وبعد املدفأة، أمام
بالخزف كثريًا وانبهرُت حويل، ُفضولية خاطفًة نظراٍت ألقيُت بذلك، انشغاله وأثناء الكبري؛
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وأنيٍق رفيع ذوٍق عىل الدالَّة األخرى العالمات وشتى األنيقة الطاولة وتجهيزات الفاخر
الطهي وموقد الحوض مع اليشء بعض غريبًا تناقًضا تناقَضت التي املكان، أثاثات يف

املنزلية. واألجهزة
عليه االطِّالع تريد ما تعرف «أنت مقعده: واتخذ الشاي صبَّ أن بعد بيديل توم قال
أسئلتك، عيلَّ اطرح كشاهد. تُعاملني أن األفضل من أن أعتقد لذا عكيس؛ عىل معلومات من

استطاعتي.» بقدر وسأُجيبك
أَر لم أنني بما ا، جدٍّ «حسنًا ويفتحه: مالحظات دفرت يُخرج وهو ثورندايك قال
بوسعك هل الشخيص. بمظهرها نبدأ فسوف شكلها، عن فكرٌة لدي وليس شيلر السيدة

يل؟» تصَفها أن
كبرية: بسالسٍة أجاب لكنه — يندهش أن له ا حقٍّ وكان — بيديل عىل الدهشة بَدت
فكتبُت ذلك، بالندي املفتش مني طَلب أن تصادف فقد ريب؛ بال ذلك بُوسعي «أجل،
األصلية.» املسودة أُِريَك أن بإمكاني منه. نسخة وأعطيتُه لها تفصييل لوصف مسوَّدة

منها كلٌّ كتَّاني، غالف ذات الدفاتر من طويل صف عليه اصطفَّ رفٍّ إىل ه توجَّ
تاريخ. عليه ملصًقا ظهره عىل يحمل

تقريبًا. ١٩٣٠م عام ذلك كان «لنر، الكتب: صف عرب رسيًعا عينَيه يُمرر وهو قال
ذا.» هو ها أجل،

صفحاته: يُقلب وهو موضًحا وقال الطاولة، إىل وأحرضه الصغري الدفرت أخرج
من مالحظات عىل يحتوي إنه حينها. أستعمله كنت الذي املالحظات دفرت هو «هذا
التاريخ ن أدوِّ أنني وبما خطِّية، ومالحظات متقنة ورسومات أولية رسومات األنواع؛ شتى
لبالندي.» كتبتها التي املسودة هي ها يوميات. دفرت بمثابة فهو فيها، أدرَجه ما كل عىل
وبعض ذاِته، الوقت يف وإمعان برسعٍة طالعه الذي ثورندايك، إىل مفتوًحا الدفرتَ ناول

إيلَّ. ُخيِّل كما الدهشة أمارات
أنك يبدو بيديل. سيد يا استثنائية درجة إىل متكامل وصٌف «هذا إعجاب: يف صاح

يشء.» أي ذاكرتك من يسقط وال يشء، كل تُالحظ كنت قد
نة، متمعِّ بنظرة األشياء إىل ينظر أن الفنان؛ وظيفة تلك تعلم، كما «حسنًا، بيديل: رد
مع كثريًا، بالندي به أُعِجب لقد إعجابك. حاز أنه سعيٌد لكني رآه. بما ذاكرته يف ويحتفظ

نقاط.» بضِع استيضاح إىل احتاج أنه
ماذا؟» «مثل
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كان وبالطبع الذاكرة، من أرسمها أن بُوسعي كان إن سألني لقد األذننَي. «مثل
وفعلت.» ذلك بُوسعي

أتساءل لفظي. وصٍف أدقِّ من أفضُل فالرسم بالفعل. ا محقٍّ كان «لقد ثورندايك: قال
ألجيل؟» ذلك مثل وتفعَل تتفضل أن بوسعك كان إن

عن الطلب لذلك بيديل استجاب قليًال، متحريًا يبدو يزال ال كان أن من الرغم عىل
يف شديد وبرتوٍّ برسعة رسَم الخشن، الرسم ورق من صغرية ِرْزمة وعىل خاطر. ِطيب

متقابلتنَي. أذننَي ذاِته الوقت
عاديتني أذننَي مجرد هما ترى، «كما ثورندايك: إىل ويُناولها الورقة ينزع وهو قال
كي الفكِّ خطَِّي حدَّدت لقد صغري. داروينيٌّ نُتوء بها كان اليمنى لكنَّ الشكل، متقنتَي

الرأس.» يف موضَعيهما لك أوضح
نظرة عليه ألقى أن بعد بعناية محفظته يف ووضعه الرسم، عىل ثورندايك شَكره

وقال: الوصف، إىل أخرى مرة رسيًعا نظر ثم فاحصة.
كان الشعر خامة أن تذكر أنت اإليضاح. من يشءٍ إىل تحتاج هنا واحدة نقطٌة «ثمة

تماًما.» ذلك أفهم ال أنا متباينًا. يبدو لونَه يجعل غريب يشءٌ بها
أنا. وال يفهمه، لم أيًضا هو يتكرَّر. بالندي مع حدث ما هو «ها قال: بيديل. ابتسم
لكن اإلضاءة. بتغريُّ بالفعل يتغري أنه يل بدا لونه أن من بأكثَر إخباَره أستطع لم لذا
كان لكنه اإلطالق. عىل ِليُالحظوه كانوا الناس أغلب أن أعتقد وال ا، جدٍّ طفيًفا كان التغري

بعد.» من أو قبل من له مثيًال أَر ولم موجوًدا؛
يفعلن النساء ما؟ بطريقٍة طبيعته ُزيِّفت أو ُصِبغ ربما أنه تعتقد «هل مقرتًحا: قلت

األيام.» هذه بشعورهن غريبة أشياءَ
الشعر تستبعده. أنها بدا واحدة قرينة ثمة لكن ذلك، يف «فكرُت بيديل: أجاب
عند وبخاصة ُقرب، عن صة متفحِّ نظرة أمام يصمد ال تعلم كما املستعار أو املصبوغ
بولتون أراد فعندما اإلطالق. عىل املمِعن الفحص تُمانع لم شيلر السيدة لكن جذوره.
منه صغرية خصلة ففَصل بنفسه، ها يقصُّ وتركته ذلك يف تُمانع لم شعرها، من عيِّنة
غري يشء أيَّ بها يلَحْظ لم أنه ويبدو الرأس، فروة عن كاشًفا الجذور من بالقرب ها وقصَّ

عادي.»
أمامها؟» الغريبة مة السِّ تلك إىل أرشت أن سبق «هل ثورندايك: سأله

تُدركها.» كانت أنها أظن وال «كال؛
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شعرها؟» من خصلة عىل الحصوَل بولتون أراد ِلَم «باملناسبة، قلت:
يف شعرها من خصلة وضع عىل واتفقوا فاندربوي، للسيد مطوية ِقالدة يصنع «كان

املقابل.» الجانب يف الشخصية لصورتها مواجهة لتكوَن منها جانٍب
عندما فارغتنَي كانتا لكنهما — ِقالدتنَي الواقع يف كانتا — القالدة أذكر «أجل،

بداخلهما.» ُوِضع ما أعرف لم رأيتهما.
فاندربوي، قالدة داخل ُوِضعت التي الشخصية الصورة إىل «بالنسبة ثورندايك: سأل

فوتوغرافية؟» صورة أم رة مصغَّ صورًة كانت هل
شخصية صورة هي رسَمت فقد الواقع. من ليست لكن فوتوغرافية، صورة «كانت

لها.» رة مصغَّ فوتوغرافية صورًة بولتون التقط ثم املائية، باأللوان لنفسها
كبري؟» حدٍّ إىل تُشِبهها الصورة كانت «هل

اإلطالق، عىل لوتا تُشبه الصورة تكن لم بينهما. شبٍَه أيُّ ثمة يكن «لم بيديل. ابتسم
آخر.» بَرشي كائن أي وال

غايتَه هو الشبَُه كان إذ ذلك؛ يُعارض لم فاندربوي أن من ب أتعجَّ «لكني قلت:
فهمت.» حَسبما

شخصية صورة أرسم أن يُريدني كان كثريًا. حنَقه ذلك أثار بل عارض؛ «لقد
ذلك، رفَضت لكنها القالدة. لتُالئم ُمَصغرة فوتوغرافية صورة بولتون لها يلتقط للوتا
الصورُة تكون أن ت أرصَّ لها. فوتوغرافية صورٍة بالتقاط لبولتون السماَح رفضت كما
إىل املسكني فاندربوي فاضُطرَّ رأيها. عن تتزحزح أن وأبَت يَديها، ُصنع من الشخصية
ظن مرة. ألول عليها عيناه وقَعت حني بولتون وجه قطُّ أنىس لن لكني بلوحتها، القبول

املناسب.» الوقت يف خطأه أدرك لكنه دعابة، أنها
تبدو؟» كانت كيف «لكن الواقعة: لتلك روايته من اليشء بعَض مستغربًا سأَلته

غريُ طفل العارشة؛ أو التاسعة يف طفٌل يرسمها قد كالتي امرأٍة لرأس رسًما «كانت
الرسم.» يف فطرية موهبة أيَّ يملك ال عادي طفل مجرد بل أعني، ما فهمت إن بارع،

محرتفة؟» فنانة تكن ألم هذا. أفهم ال «لكني قلت:
الحقيقة لكن فنانًا. نفسه يدعَو أن يمكن شخص أي بالطبع، لكن ذلك، تدَّعي «كانت

باأللوان.» أو بالرصاص الرسم تُجيد ال كانت أنها هي
الرسَم تستطيع تكن لم حرفيٍّا أنها أم رديئًا، كان رسمها أن «أتعني ثورندايك: سأله

اإلطالق؟» عىل
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تكن لم أنها من تماًما واثق وأنا عادي؛ طفل كرسم رسمها «كان بيديل: أجابه
ذلك.» خالَف يشء بأي اإلتياَن تستطيع

األول السؤال أسئلة. ِبضعَة ويُثري ريب، بال باملالحظة جدير أمر «هذا ثورندايك: قال
الرسم؟» تُجيد أنها ا حقٍّ تعتقد تجعلها لدرجة مختلَّة كانت هل العقلية. ُقواها يخصُّ

بالندي يُريد كان ما هذا جديد. من «بالندي قال: مكتومة. ضحكًة بيديل ضحك
فكَّرت فقد أُراوغك؛ لن لكني ما. نوًعا أسئلته عن اإلجابة من تملَّصُت لكني أيًضا، معرفته
عىل مختلَّة تكن لم الصفة. تلك تنتحُل كانت أنها إىل لت وتوصَّ الحني، ذلك منذ مليٍّا األمر يف
أوهام أيَّ تُعاني تكن لم أنها من واثق وأنا ا، جدٍّ ومتَّزنة َفِطنة شابة كانت لقد اإلطالق.
صفِة انتحال من غَرضها عن أما منها. متعمًدا تدليًسا ذلك كان بل الفنية. مهاراتها تجاَه
الشاذَّة اللوحات رصعة استغلَّت فقط أنها هو يقينًا أعلمه ما لكن هو؛ ما أدري فال فنانة،
سوى املرء عىل ما ذلك. يستطيع شخص أي مثَلها. تصنع وبدأت الحايلِّ الوقت يف الجارية
الثقافة ملدَّعي ويرتك بعيد، أو قريٍب من التقليدية باللوحات له صلة ال شيئًا يرسم أن
مصطلحاتهم جميع وتعرف يشء، كلَّ عنهم تعرف كانت لكنها للجمهور. تفسريه مهمَة

قلبها.» َظهِر عن
ذلك عىل ِحفاظها كيفية عن وهو التايل، سؤايل عن جزئيٍّا يُجيب «هذا ثورندايك: قال

للبيع؟» أعمالها عَرَضت أن سبق هل االدِّعاء.
أيٍّا تُرسل لم لكنها فني، َمعِرض إىل أعمالها بعِض إرساَل نيتها عن تحدثَت «كال.

قط.» منها
باسمها؟» لوحاِتها ع تُوقِّ كانت «هل

زهرة عن عبارًة رمًزا؛ تستخدم كانت للكلمة. الصحيح باملعنى قط، عها تُوقِّ تكن «لم
صغرية.» دائرٌة ساقها جانبَي من جانب كل عىل ما نوٍع من الشكِل طة مبسَّ

ورسية.» التواءٍ عىل منطويًا كله األمر «يبدو معقبًا: قلُت
أوَل هو بولتون كان شئونها. جميع يف متكتِّمة كانت لقد «أجل، قائًال: بيديل وافقني
فيما الرسية ِلَم أفهم ال لكني ية. بالرسِّ شئونها إحاطة عىل قدرتها إىل نظري لَفت َمن
أن بعد عنها االستغناءَ تنوي مؤقتة حيلًة كانت الفنانة صفَة وكأن يبدو لوحاتها. يخص

الغرض.» ذلك كان ما أيٍّا غرضها، تُؤدَِّي
تستبعد بابها عىل تضعها كانت التي النحاسية اللوحة ولكن «فعًال، ثورندايك: قال

عام.» إعالٍن بمثابة كانت لقد يبدو. فيما الرسية فكرة
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حوايل أبعادها صغرية، لوحة مجرَد كانت للعامة. ا جدٍّ ظاهرة تكن «لم بيديل: أجاب
يكن لم بالنُّحاس. مطيلٍّ صغري بخطٍّ فقط كنيتها تحمل بوصات، أربع يف بوصات ستِّ
أسابيع ِبْضعة وبعد جديدة، تزال ال كانت حني حتى الرصيف، من قراءتُها السهل من
قراءتها وصارت املحفور، االسم من الداكِن الطِّالء معظُم تالىش تلميعها، عىل املواَظبة من

قراءتها.» ليستطيع يكن لم غريب عابر أيُّ مستحيلة. ِشبَه
تملك هل الوصف. إىل ِلنَُعد واآلن اعرتايض. يَْدَحض هذا أن «يبدو ثورندايك: قال

لها؟» فوتوغرافية صورًة
لها.» واحدة أيَّ قط أَر ولم «كال، بيديل: أجاب

شخصية؟» صورة لها رسمَت «هل
صورة رسم عليها أقرتح أن يف فكَّرت قد كنت الواقع. من صورًة لها أرسم «لم
الذاكرة من لها تجريبية رسوٍم بضعة رسمت لكني األمر. عن تراجعُت ثم لها شخصية
معك. الذي الدفرت ذلك يف إنها وجهها. جانِب من الشخصية صورتها ستبدو كيف ألرى

رؤيتها؟» تودُّ هل
ذلك «أود صفحاته: يُقلب وهو برتقب إليه وينظر الدفرت يُناوله وهو ثورندايك أجاب

كثريًا.»
محاوالٍت مجرُد األخرى والرسوم أفضلُها، هي «تلك الدفرت: إليه يُعيد وهو بيديل قال

تجاهلُها.» يُمكننا لذا أوَّلية؛
اهتمامي أثار ما أكثُر كان وإن فَعلُت، وكذلك بالغ، باهتمام الرسم ثورندايك فَحص
صاحبته عن منقوًال متَقنًا رسًما ليحسبها املرء كان وجودته. التصوير دقَة هو بها

مبارشة.
كصورٍة تبدو إنها بيديل. سيد يا أوَّيل رسٍم مجرد من أكثر «هذا ثورندايك: قال
هل ذلك؟ يف قولك فما الشبَه. عىل أحكم أن أستطيع ال بالطبع لكن ِفعلية، شخصية

ا؟» حقٍّ تُشِبهها
كثريًا.» تُشبهها إنها القول يُمكنني «أجل. بيديل: أجاب

تمييَزها؟» سيستطيع يعرفها كان شخص أي أن تظن «هل
ترى، كما تماًما. بها تُذكرني الوقت، ذلك كل بعد اآلن، إليها أنظر عندما «بالطبع.
يف واألسهَل تميًزا األكثَر ماِت السِّ فطريٍّا يختار فإنه الذاكرة، من يرسم عندما املرء

تذكُّرها.»
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ا.» حقٍّ استثنائية ذاكرتَِك أن يبدو لكن ذلك. أرى «أجل، ثورندايك: قال
يف لكن تدريبها. عىل حَرصُت وقد جيدة، ذاكرتي إن استثنائية. «ليست بيديل: قال
الصورة صاحب إىل ينظر أن يستطيع ال فاملرء الذاكرة. منبُعها الرسم أنواع كل الواقع،
ويُحاول شديد بإمعاٍن الصورة صاحب إىل ينظر أن أوًال عليه نفسه. الوقت يف ويرسمه
ما يُقارن ثم منفصل، كفعٍل يرسمه، ذلك بعد يرسمه. الذي الجزءَ ذاكرته يف يحفَظ أن
ذلك، عن يختلُف ال الذاكرة من الرسم لذلك. اقتىض إن الرسم ويُصحح الواقع مع رَسمه

أطول.» يكون ورسمه اليشء رؤية بني الزمنيَّ الفاصل أن غري
قال: وأخريًا الشخصية. الصورة عىل مثبَّتتان وعيناه ذلك ثورندايك ل تأمَّ

تكون فربما عليها، بالتعرُّف تسمح درجٍة إىل لوتا تُشبه الصورة تلك كانت «إن
لتسمح كنَت إن أتساءل الشخصية. لهيئتها املتاح الوحيد السجلَّ باعتبارها ما نوًعا مهمًة

لها؟» صورة ويلتقَط هنا إىل كامريا بولتون يُحِرض بأن
يف الدفرتَ ذلك تضَع أن األفضل من العناء؟ ذلك كل ِلَم لكن رسور. بكل «بالطبع،

منه.» تنتهَي أن بعد يل تُعيده ثم جيبك،
اقرتاحي من بكثري أنسَب وسيكون بيديل، سيد يا منك بالغ كرٌم «هذا ثورندايك: قال
املذكَّرات بعض يحوي الدفرت أن فهمت ألني استعارته منك أطلب أن ْ أَشأ لم بالتأكيد.

الخاصة.» الشخصية
أرسار، أيُّ لدي فليس الدرجة، تلك إىل دقيًقا تكون ألن داعي «ال مبتسًما: بيديل رد
بتصفِح لك أسمح إنني دكتور، يا كال مالحظاتي. دفرت يف أكتبها فلن أرسار، لدي كان ولو
تودُّ ربما يشء. يف ك تُهمُّ به املوجودة واملالحظات الرسومات كانت إن حرية بكلِّ الدفرت
موضٍع يف إنها ُقِتَلت. التي املسكينة املرأة من بولتون أخذها التي األصابع بصمات رؤية

إيجاُدها؟» بُوسعي كان إن أرى أن يل هل بالدفرت. ما
الحايلِّ، الوقت يف كبرية أهميٌة لها كان إن أعلم «ال الدفرت: يُناوله وهو ثورندايك قال

لرفعها.» بولتون استعمَلها التي املرتجلة الطريقة يف إال
ِلَم قط أفهم ولم تماًما، سليًما إجراءً ذلك يكن لم ذلك. إىل «ودافُعه قائًال: أضفُت

التدخل.» أراد
كانت إذا ما حينها يف يعرف أن أراد لقد ا. جدٍّ واضٌح دافعه أن «أظن بيديل: قال

البصمات.» هي ها آها، قتل. أم انتحار قضيَة
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بيشء الواضحة غري البصمات إىل نظَر قاله، ما رغم الذي ثورندايك، إىل الدفرت أعاد
ة املكربِّ عدسته أخرج أن لبث ما إذ النظر؛ أطاَل كلما يتزايد ينفكُّ ال بدا الذي االهتمام من
وقد بالدفرت ُممسٌك وهو البصمات إىل بالنظر فحَصه وأنهى ُقرب، عن وفحصها جيبه من

أمامه. ذراعه مدَّ
بها رأيك ما املتاحة. املوارد قلة إىل بالنظر بالثناء، جدير «عمٌل قائًال: ب عقَّ

جريفيز؟» يا
الفضول. من بيشء البصمات وفحصُت وعدسته، الدفرت ناولني

تبنيُّ يُمكن لكن ما، نوًعا وباهتٌة واضحٍة غريُ هي سيِّئة؛ ليست «أجل، إياه: مؤيًِّدا قلُت
تنطبع لم البصمات أن يبدو حيث األخرية؛ الثالثة األصابع يف حتى شديد، بوضوح نمطها
املشابهة. الطارئة الحاالت يف الستخدامها ذاكرتي يف الطريقة بتلك أحتفظ سوف جزئيٍّا.
كانت األصلية بالبصمات التوقيع فدفاتُر علينا، بالجديدة ليست الطريقة تلك وباملناسبة،

بَمحَربة.» تُرَفق
التايل، سؤاَله ٍب ترقُّ يف انتظرُت جيبه، يف ه ودسَّ أغلقه أن وبعد الدفرت، إليه أَعدُت

انتهى. قد عليه» املدعى لشاهد الرئييس «االستجواب أن يبدو يأِت؛ لم لكنه
فقد فعليٍّا. االستجواب بانتهاء الجزُم قطُّ يُمكن ال ثورندايك، مع ألنه «يبدو» أقول
يسمح وبهذا بذلك، اآلَخر الطَرُف يشعر أن دون الحوار توجيه يف أسلوٌب لديه كان
يسري يشءٌ لديَّ وكان َعْفوي؛ نحٍو عىل بدا، كما تنكشف، بأن عنها يبحث التي للمعلومات
يف الذاكرة أرِوقة عرب رحلة يف برفق بيديل يقود كان الراهن املوقف يف بأنه الظن من

املراد. االتجاه
شيلر بلوتا عالقته لتفاصيِل بيديل رسُد كان فقد مدهشة؛ رحلة بَدت أنها غري
أن يَبُد ولم تماًما األهمية عديَم كان ذلك مع لكنه ا، جدٍّ مسليًا الهزيل الطريف بأسلوبه
مكشوفة، بذريعٍة به معرفتَها ابتدأَت التي الطريقة قضيتنا. عىل اإلطالق عىل تأثري أيُّ له
لم لكن ما، نوًعا مضِحكة كانت منها للَفكاك محاوالته رغم أصدقاءها أعزَّ بته نصَّ ثم
عىل لألمر؛ تقديري هذا كان األقل عىل يعنينا. مما يشء بأي مبارش ارتباط أيُّ لها يكن
لتلك ثورندايك أواله الذي البالغ االهتمام هذا بفضل تقديري ُدِحض حينها يف أنه الرغم

اإلسهاب. عىل بها يستحثُّه كان التي البسيطة والعبارات التافهة، الذكريات
اللَّعوب السيدة غريبة! صورة من لها «يا مة: متفهِّ مكتومة بضحكة بًا معقِّ قال

امُلكَره.» والحبيب
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بذلك.» حتى تظاهٌر ثَمة يكن فلم حبيبًا. «ليس معرتًضا: بيديل قال
ا.» جدٍّ وُودِّية عاطفيًة كانت عالقتكما أن يبدو «لكن ا: محتجٍّ ثورندايك قال

ادِّعاء، مجرَد كان بحتًا. ُهراءً كلُّه األمر وكان فقط، هي جانبها «من بيديل: قال
من إليه ترمي كانت ما َقط أفهم فلم ا. جدٍّ غريبًا أمًرا كان لكنه الرسم. إجادَة كادِّعائها
توم عزيزي إىل اسمي ل تحوَّ ما ورسعان البداية، منذ «توم» تَْدعوني كانت تلك. لُعبتِها
للعاطفة. عَميل إظهار أيُّ ثمة يكن لم شفهي؛ كالم مجرَد كان ذلك كل لكن محبوبي. أو
كان الفعيل سلوكنا لكن خطيبنَي؛ ليظنَّنا كان مجاورة غرفٍة من إلينا يُصغي شخص أي

تماًما.» العواطف من خاليًا
مثًال؟» قط تُقبِّلك ألم جسدية؟ مداعبات أيُّ ثمة يكن لم أنه تعني «هل

قط. القبيِل هذا من يشء عىل تُقِدم لم لكنها بذلك. لها ألسمَح أكن لم كال! إلهي، «يا
بخاصة الحديث، يف سخيفة عادة مجرَد اعتربتها الشفهي. الكالم األمُر يتعدَّ لم قلت، كما
اللطيفة، بالبطَّة بولتون دَعت إنها حتى آخرين. مع نفَسها األلفاَظ تستخدم كانت أنها
عىل التودُّد عباراِت أخذ لقد مختلًفا. كان َوْضعه لكن … املسكني فاندربوي إىل وبالنسبة
التحقيق جلسة يف أقَسم لقد الُقبالت. حد إىل عالقتهما تصل لم ذلك، مع لكن الجد. محمل

مأربه.» ينَْل لم لكنه ذلك حاول ربما أنه يف شكٌّ وراودني قط، يُقبِّلها لم أنه
تستحي ال العرصية املرأة أن يبدو أنه بخاصة ا، جدٍّ غريب «هذا قائًال: ثورندايك علَّق
كانت كيف الخطية؟ املراسالت إىل اللفظية التودد عبارات امتدت هل األمور. تلك من كثريًا

إليك؟» رسائلها يف تخاطبك
حال، بأيِّ كرسِمها خطُّها كان فلو تفعل؛ لم أنها سعيٌد وأنا قط، تُراسلني «لم
فاندربوي تُراسل لم أنها وأظن قط، تُراسلني لم لكنها شفرته. لفكِّ جهًدا األمُر القتىض
لم أنه مع الورق، عىل بالحرب ُهرائها من أيٍّ وضع تتجنَّب كانت كأنها يبدو كذلك. قط

كثريًا.» يُدين ما به يكن
املثرية والرسائل متزوجة، امرأًة كانت النهاية يف لكنها يُدين، ال «ربما ثورندايك: قال

الخلفية.» يف عدواني زوج وجوُد تصادَف إن خطريًة تكون ما عادًة للشبهات
كلٌّ ومىض مشرتك، باتفاٍق انفصال أنهما يل بدا عدوانيٍّا. كان زوجها أن أظن «ال
بأيِّ تذكره لم فيها، ذَكَرته التي القليلة املرات يف الزواج. أمَر متجاِهَلني طريقه يف منهما

العداوة.» من ذرة
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كثريًا.» عنه الحديث إىل تميل تكن لم أنها «يبدو
اسمه أن منها عَرفتُه ما كل إيلَّ. بالنسبة ما نوًعا مبَهًما شخًصا كان لقد «أجل،
يَْقيض لكنه ما، نوًعا بأملانيا ما مكاٍن يف مستقرٌّ وأنه متنقًال، نبيذ تاجَر يعمل وأنه كارل،
كلُّ هذا أحيانًا. املتحدة والواليات البلَد هذا ويَزور أوروبا، أرجاء يف متجوًال وقِته معظم

بشأنه.» أسئلة أيَّ قط عليها أطرح لم بالطبع عنه. أفصحُت ما
يف اآلن الحوار انحرف إذ الذكريات؛ من بيديل جعبة يف ما آِخَر كان هذا أن يبدو
قادها جولٍة يف وأخذَنا لوحاته من بعًضا أرانا أن وبعد معيشته؛ وأسلوب أعماله اتجاِه
من ركٍن يف أنشأها التي اللطيفة الصغرية النوم ُحجرية فيه بما مسكنه، أرجاء يف بنفسه

البقاء. أَطْلنا قد أننا شعرنا املرَسم، أركان
وقتك من نأخذ بأن لنا سمحَت أن بيديل سيد يا منك شديد َلكرٌم «إنه ثورندايك: قال

تحقيقنا.» يف البالغ القدر بهذا ساعدتَنا وأْن هذا، كلَّ
كان أَفدتُكما. قد أنني أعرف أن ني «يرسُّ د: املمهَّ املمر عرب يُرافقنا وهو بيديل رد
وحيد رجل إىل فبالنسبة باألمر. استمتعُت لكني كثريًا. إفادتَكما أستطيع لن أنني يل يُخيَّل

منعًشا.» تجديًدا كهذا ا حقٍّ وممتع ُودِّي طويل حديٍث يف أجد مثيل،
وانطلقنا هامبستيد طريَق عَربنا ثم غادرنا، حارَّة ومصافحٍة املتباَدلة املجامالت بتلك
يف نسري ظللنا كثريًا. املطروقة غرِي الخلفية الشوارع عرب تيمبل منطقة إىل طريقنا يف

النبض. لجسِّ حذرٍة بمحاولة جازفُت ما رسعاَن كالعادة لكني الوقت؛ لبعض صمٍت
جانَبه كَلينا أنَّ واألرجح ما، نوًعا له تقديري يُشبه الحوار لقيمة بيديل «تقدير
بوضوح)، قيمتها أرى ال (التي الشخصية والصورة املرأة أوصاِف بخالف لكن الصواُب؛

قيمة.» ذي يشء أي عَرفنا أننا أظن ال
يف القضية تلك إشكاليات اتِّضاح عدم إىل يرجع هذا أن بد «ال قائًال: ثورندايك رد

ذهنك.»
ميتة لوتا تكون أن ح يُرجَّ كان إذا ما هي ببساطة اإلشكالية واضحة. أظنُّها «لكني

ال.» أم
مخبَّأة وجثَّتها ميتة أنها إما املرأة أخرى. بعبارة األمر نَُصِغ َدْعنا لكن صحيح، «هذا
بني تتأرَجح املسألة األنظار. عن ومتواريٌة الحياة قيد عىل أنها أو مجهول، مكاٍن يف

مختفية.» حيَّة وامرأة مختفية جثة احتماَلني؛
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عاَمني؛ مدى عىل األنظار عن بعيدة تظلَّ كي شديدة برباعة مختبئًة تكون أن بد «ال
إىل بالنظر مستحيٌل األمر أن ظننُت الوقت. هذا طواَل لها الرشطة د ترصُّ ظل يف ة بخاصَّ

لهم.» املتاحة الحديثة والوسائل اإلمكانات جميع
حَصلنا التي املعلومات وقيمة يَعنينا، ما هو الحياة قيد عىل بقائها احتمال «لكن قال:
املنزل، إىل تعود عندما اآلتَي: تفعل أن أوصيك النقطة؛ بتلك ِصَلتها يف بيديل من عليها
مع لحوارنا وافيًا تقريًرا فيها ن ودوِّ ورقًة أحِرض ذاكرتك، يف حاًرضا األمُر يزال ال بينما
دون ِضمنًا، أو رصاحًة ذُِكرت سواءٌ حقائق، أيَّ منه واستخِلص اقَرأه ذلك بعد بيديل.
ومجتِمعة، منفصلًة الحقائق تلك يف فكر وأخريًا، أخرى. ورقة يف ودوِّنها أهميتها، اعتبار
بها أدىل التي اليسريَة املعلوماِت أن سرتى أنك أعتقد ذكرتهما. اللذَين االحتمالني إطار يف

حينها.» لك بَدت مما أهمية أكثُر
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التي اليسرية املعلومات من مهمٌّ هو ما الستخالِص ثورندايك اقرتَحه الذي اإلجراء أثبَت
بما اًال فعَّ يكن لم أنه غري بالغة. فعاليًة — ينبغي كما ذته نفَّ الذي — بيديل توم بها أدىل
لم محدَّدة، ظروٍف ظل يف مهمًة تكون ربما حقائق عدِة عن يل كَشف أنه فمع يكفي.
مني، بديهًة أرسَع يَُعد الذي القارئ، وألن لذلك، اآلنيَّة؛ بمعضلِتنا عالقتها عىل الضوء تُلِق
يل تكشف لم تلك دراستي كانت إذا ولكن إليها. أُشري فلن شك، بال بالفعل أدركها قد
أن يف شكٍّ أدنى لديَّ يكن لم ثورندايك. بذهِن يدور ما تجاَه ُفضويل أثارت فقد الكثري،
باملعضلة الصلة وثيقُة النظرية تلك وأن شيلر، لوتا اختفاء بخصوص مؤكدة نظريًة لديه
الَفهم أنُشَد أن سوى يَسْعني فلم النظرية، تلك طبيعة تخمنَي أستطع لم وألنني األساسية،
إذ تماًما؛ ذلك يف فشلُت لكني غايتها. استنتاج ومحاولة إجراءات من يتخذُه ما بمراقبة
وسيلة بأي ربطها عن عجًزا وازددُت حريتي، ازداَدت أكثر، أساليبه عىل اطَّلعت كلما
تعليقات أي أو مواربة ودون باقتضاٍب مالحظاتي سأَعِرض لذا بينفيلد. السيد بقضية

رضورية. غري
جيبه من أخرَج للغداء، ثورندايك حرض حني لبيديل، زيارتنا من أيام بضعة بعد
والحظُت عادة، األشياءُ تلك فيها تُحَفظ التي الِخزانة يف وأوَدعها مستندات بضعة الداخيلِّ

بينفيلد. بالسيد الخاصة األوراَق يحوي الذي الدرج يف وضعها أنه
بسومرست املدني السجلِّ إىل ذهبَت أنك «أرى الرسمية: النَُّسخ أبرصُت وقد له قلت

هاوس.»
عة متوقَّ غري أسئلة أيَّ يعرف ال املرء لكن رضورية، تكن لم ربَّما زيارة «أجل. أجاب:
ذاِت الوصايا من اثنتنَي من موثَّقة نسًخا أحرضت لذا االستماع؛ جلسة يف تُفاجئه قد

شيلر.» لوتا وصية الثالثة، من نسخٌة بالفعل ولدينا بينفيلد. بقضية الصلة
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األخَريان؟» الوصيَّتان «ملن سألته:
للسيد واألخرى للوتا. جنيه ألَف بعرشين أوَصت التي دالتون لباربرا «إحداهما
جنيه ألف عرشون قدُرها برتكة أخرى، تَِركات عدة ضمن تُويص، التي مونتاجو، تشارلز

عليهما؟» نظرة إلقاءَ تود هل لباربرا.
أو ع متوقَّ غريُ يشءٌ بهما كان إن إال بهما، ا مهتمٍّ لسُت لك. شكًرا «ال، قائًال: أجبتُه

كذلك؟» يشء بها فهل غريب.
صحتهما.» يف أحٌد يطَعن لم وبالطبع ومبارشتان، للغاية بسيطتان إنهما «كال،

من القضية يف ِذكُرهما جاء إن لبينفيلد، أمرهما نرتَك أن بُوسعنا أن أعتقد «إذن
األساس.»

بعيدِة بأحداث ثورندايك الهتمام التعجب من يشء يف إياَي تارًكا األمر، انتهى هكذا
عىل التطرُّف حدَّ يبلغ يكاد الذي إلرصاره آخَر مثاًال إال تَُكن لم أنها بدا لكْن كتلك. الصلة

ة. كافَّ الحقائق معرفة
مع بينفيلد، بقضيِة األقل عىل ما ِصلٌة لها انتباهي لَفتَت التي التاليُة خطوته كانت
استجواب هيئة يف الخطوة تلك جاءت الصلة. تلك اكتشاف يف ذريًعا فشًال َفِشلت أني
الجامعية العطلة أثر عىل عاد إذ اآلن؛ كثريًا نراه رصنا الذي لفاندربوي، ومستفيٍض شامل
يكن لم لة. املتنقِّ الرشقية الجنوبية املحكمة دائرة مع وجوالته صوالته من الطويلة
فاندربوي لكن املعتادة. ثورندايك أساليَب ليُخالف ذلك كان إذ بالطبع؛ رسميٍّا استجوابًا
كانت فقد — شيلر لوتا مع العابرة الغرامية عالقته عن للحديث ا تامٍّ استعداًدا أبدى
جميع بكشف كفيًال للحوار بسيط بارع توجيٌه وكان — حياته يف الكربى املغامرة بمثابة
جديد يشء أيِّ عن تكشف لم أنها بدا التي دارت، التي األحاديث بني ِمن لكن تفاصيلها.
إىل ثورندايك دفع ألنه بالذات هذا اخرتت وقد فقط؛ واحًدا سأُسجل إيل، بالنسبة حتى
لفاندربوي بيديل رسمها التي الشخصية الصورة نُناقش كنا إضافية. إجراءات اتخاذ

قائًال: ب عقَّ حني آخر اتجاه يف الحواَر زمييل ساق حني برسمها، املرتبطة واألحداث
كثريًا وسامتك وتظهر لك صادًقا تجسيًدا كانت للغاية؛ جيدة صورة كانت «لقد
ظننُت للوتا. صورة يرسَم كي بيديل تقصد لم أنك من اليشء بعَض مندهًشا أجُدني أيًضا.

لها.» شخصية بصورٍة تحظى أن يف سرتغب كنت أنك
تدَعه أن إليها لت توسَّ وقد أفعل، أن ينبغي «كان توكيد: بنربِة فاندربوي أجاب
أن وأردتُه الِقالدتنَي، صناعة وقَت ذلك كان قاطًعا. رفًضا رفَضت لكنها لها، صورة يرسُم
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بجانب وأُعلِّقها األصلية الصورة عىل الحصوُل يل يتسنَّى كي لها شخصية صورة يرسم
غاية يف كانت لكنها قالدتي. يف معي لها رة مصغَّ فوتوغرافية صورة وأحمل صورتي
أن عىل حتى تُوافق ولم بنفِسها، الشخصية الصورة ترسم أن عىل ت أرصَّ والنَزق. التَعنت
بحق. ا جدٍّ غريبًا موقُفها كان القالدة. يف لوضعها فوتوغرافية صورًة بولتون لها يلتقَط
تمسَكت لكنها شخصية. صورة رسم تستطيع ال أنها أعرف فكنت أعمالها، رأيُت قد كنت
ممتعًضا كنُت لكني بنفسها. رسَمتها التي بصورتها الَقبول إىل فاضُطِررت بقرارها،

ا.» جدٍّ
كثريًا؟» تُشبهها تكن لم الصورة أن إذن ذلك من أستنتج «هل مقرتًحا: ثورندايك قال
أن بُوسعك اإلطالق. عىل بينهما شبٍه أيُّ ثَمة يكن لم «أف! بحنق: فاندربوي صاح
الذي لثورندايك وناولها الساعة سلسلة من القالدة فك يتحدث، كان وبينما بنفسك»؛ ترى

رة. املصغَّ الشخصية الصورة إىل بفضول ونظر بحرٍص فتحها
إن الجزُم عيلَّ سيصعب لذا قبل؛ من قط السيدة أَر لم أني إىل سأُشري «كنت قال:
برشي، أيَّ يُشبه ال يكاد الرسم فهذا مخطئًا. كنُت أنني أرى لكني ال. أم تُشبهها كانت
الرسم أعَطتك هل باملناسبة، بعينه. شخص أي وبني بينه الشبِه تمييز يُمكن ال وقطًعا

األصيل؟»
فعَلت.» لو آلخذَها أكن ولم عيل، تَعِرْضها لم «كال،

بالقضية ما صلٌة لها يكون ربما الفنية أعمالها أن ذاك سؤايل «سبب ثورندايك: قال
ما، نوًعا صغرية هذه لكن منها. عينًة أعرض أن أودُّ وكنت فيها النظر املزَمع من التي

جريفيز؟» يا ترى ماذا حال. بأي قاًرصا القايض نظُر كان أن تصادَف إن خصوًصا
تُصدَّق ال درجة إىل الرَّكيك الطفويل الرسم يف بذهول وحدَّقت القالدة منه أخذُت
(كان ِصَغره مع الذي — عادي غري يشء رؤية أتوقع جعَلني له بيديل وصف أن مع —
املشكلة أفَهم لم لكني صاحبتِه. كفاءة انعدام عىل كافيًا دليًال كان تقريبًا) الشلن بحجم

بذلك. له حُت ورصَّ ثورندايك، يُواجهها التي
فوتوغرافية صورة التقاِط بمكان السهولة من سيكون مهم. الحجم أن أرى «ال

بذلك.» اإلذن فاندربوي منَحنا إْن هذا له؛ ة مكربَّ
عىل أُمانع ال طريقة. بأيِّ أُساعد أن سيَُرسني «بالطبع، مقاطًعا: فاندربوي قال

منها.» تنتهي حني إيلَّ وتُعيدها القالدة تأخذَ أن اإلطالق
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يف الصغرية الِحْلية وضع بحرارة، صاحبَها ثورندايك شَكر أن بعد عليه، وِبناءً
بعنايٍة ه دسَّ بل كعادته، الِخزانة يف يحَفْظه لم أنه الحظُت لكني بإحكام؛ وطواه مظروٍف
تمحيص، بعد أدركُت، وحني انتباهي؛ لَفت لكنه بسيًطا أمًرا ذلك كان الداخيل. جيبه يف
بدأت استعارتَها، يطلب أن دون الحلية عىل الحصول من ثورندايك به تمكَّن الذي الَحذْق
القالدة مصري كثب عن راقبُت لذلك، لألعني. تبدو كانت مما أهمُّ الصفقة تلك أن يف أشكُّ
ففي يبدو. فيما غرٌض ثَمة يكن لم لكن خفي. غرض أيُّ لها سيتَّضح كان إن أرى كي
يُعيدها أن قبل بإعجاب فيها حدَّق الذي بولتون، إىل القالدة ثورندايك سلَّم التايل، اليوم

إليه.
الصورة صنعت َمن أنِّي نسيت أنك يبدو سيدي. يا القالدة إىل أحتاج ال «أنا قال:
سيكون والتي للرسم، التقطتُها التي األصلية السلبية الصورة لديَّ رة. املصغَّ الفوتوغرافية

بالفعل.» جيد حجمها ألن بكثري؛ أفضَل الصورة لتكبري استخدامها
جريفيز؟» يا بذلك تُذكِّرني َلم ِلم شارًدا. كان ذهني أن بد ال «بالطبع. ثورندايك: قال
اقرتحت َمن إنني إذ رشوده؛ يف ذهنَه يصحب كان األرجح عىل ذهني بأن أجبتُه

ذلك. من يحدث لم رضًرا أن أكدت لكني القالدة، استعارة
الصغرية الحلية تلك برؤية سعيد وأنا «أجل، يده: يف القالدة يقلب وهو قائًال وافقني
وصانِعها. بيديل السيد بكفاءة مؤكَّد وإقراٌر الذهب، لصياغة بديع َلنموذج إنها أخرى. مرة
حلزوني شكٍل هيئة عىل البديع النحو هذا عىل الشعرة تُشكِّل أن بولتون يا استطعَت كيف

كذلك؟» أليس كثريًا، طيِّعة خامًة ليس فالشعر مسطح؟
بلَّلت أنني هو فعلته ما كلُّ معها. تتعامل كيف عرفَت إن سيدي يا بها بأس «ال
ِمغَزل عىل بإحكام منهما كالٍّ ولَففُت قَصصتها التي الصغرية الخصلة تلك من شعرتنَي
يف الشعرة عنه انسلَّت بَرد أن وبعد بحرص، امِلغزل نت سخَّ ذلك بعد لب. الصُّ من رفيٍع
تماًما السهل من كان ذلك، بعد أسطواني. بزنربك أشبَه محَكمة صغرية أسطوانة شكل

البطاقة.» عىل مستٍو حلزون شكل يف تشكيلُها
تخلصَت هل الخصلة؟ من ى تبقَّ فيما فعلت ماذا فقط. شعرتنَي استخدمَت فقد «إذن

منه؟»
ال املعهود. الِحرفيني داء أُعاني فأنا سيدي؛ يا «كال قال: بَمكر. بولتون ابتسم
الستخدامها يكفي، بما طويلًة كانت إن تُفيد، قد الشعرة حتى يشء. أي من أبًدا أتخلص

164



الرسية إىل يلجأ ثورندايك

تبقى ما رؤية تودُّ هل الدورية. النغمات عزف عند الستخدامه صغري؛ كماٍن لقوِس وتًرا
منه؟»

درج من وأخرج تُحىص، ال التي ِخزاناته من واحدة إىل اتجَه إجابة، انتظاِر ودوَن
شيلر»، السيدة «شعر الرصاص بالقلم عليه مكتوبًا بذور مظروَف معنَونة بطاقة عليه
أصفَر أو فاتٍح بُني لون ذي شعٍر من صغرية خصلة منه سحب الذي لثورندايك وناوله

الخيط. من بأربطٍة بعناية مربوطة شاحب،
عادي.» غري يشء أي به أرى «ال النافذة: ضوء يف به ذراعه ثورندايك مدَّ حني قلُت
لن األرجح وعىل باأللوان، املتمرِس بيديل حسَّ نملك ال لكننا «صحيح، موافًقا: قال
تكن لم أنها بد ال لكن منه. كبرية ُكتَل يف إال وَصفها التي الغريبة مة السِّ تلك تُالحظ

الحَظها.» قد غريه أحًدا أن يبدو ال إذ حينِها؛ حتى للعني كثريًا واضحًة
العمل، منضدة عىل قَدمان طولها بِمسَطرة قاسها أن وبعد ملدِّها الخصلة طَرَيف جذب
أخرى مرة الخصلَة لف ثم املظروف. عىل البوصة) ونصف بوصات (تسع طولها دون

املظروف. إىل وأعادها
األحراز بباقي العيِّنة تلك تُرَفق أن األفضل من بولتون. يا إياها «سأسلبك قال:
ع توقِّ أن بك حريٌّ املحكمة، أمام بعرضها الضئيل االحتمال لتحقق وتحسبًا املحتملة؛

الوصف.» تحت املظروف عىل اسمك
الساخَر اقرتاحي ثورندايك رفض أن وبعد وجه، أكمل عىل الطقس ذلك بولتون أتم
تكبري موضوع إىل عاد ثم محفظته يف املظروف وضع التوقيع، عىل شاهًدا أكون بأن

الشخصية. الصورة
يف ذريًعا فشًال فشلت قد أنني ذَكرُت أن سبق إذ اإلجراءات؛ تلك عىل أُعلق لن
يشء أي أيًضا أذكر لن واضحة، وألسباب بينفيلد. قضية وبني منها أيٍّ بني صلة إيجاد
جَزمت إذ الخاص؛ ملعمله املوَصد الباب خلف ثورندايك أجراها أخرى نشاطات بخصوص
يل. املعروفة الوقائع من إليها ل توصَّ باستنتاجات صلة ذات تَجاِرُب أنها ِخربتي بمقتىض
حسب جهيل، عىل تركني لكنه ماهيتها؛ علمُت لو الكثري عن لتكشف كانت أنها شك ال
ممكنة فرصة كلَّ بمقتضاه ثورندايك يمنحني كان الذي بيننا، املتبَع الغريب الُعرف
انتهاء حني إىل فرضياته أو استنتاجاته عن الكشف يرفض كان لكنه الحقائق، ملالحظة
الباب يف بأًىس يُحدق أن سوى يملك لم يتملكه الفضول كان الذي بولتون وحتى القضية؛

املوَصد.
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لكنه الخاص؛ معمله داخل يدور كان عما اإلطالق عىل فكرة أيُّ لديَّ يكن لم وهكذا
وهكذا، اللعب. بطاقاِت ظهر إىل النظر باختالس أخريني مرتني يف التعبري، جاز إْن يل، أذن
ووك بينش كينجز شارع نهاية يَذْرع زمييل ألجد الغداء موعد يف ُعدت األيام، أحد ويف
هذا سنوبر السيد كان سنوبر. السيد يُدعى رجل مع جادٍّ حديث يف منهمًكا وذَهابًا، َجيئًة
مرًة ثورندايك به استعان فقد خاص، ق محقِّ األصل يف أنه إىل فنظًرا بحق. استثنائيٍّا رجًال
حيلته وَسعة براعتَه أثبت لكنه معيَّنني؛ أشخاص ملراَقبة أو املعلومات لجمع مرتنَي أو
ال الذين موظَّفينا أحَد وصار دائمة؛ وظيفة منَحه ثورندايك إن حتى بالثقة، وجدارتَه
بأنفسنا. نظهر أن يُستَحب ال حيث واملراقبة التحرِّيات إجراء يف عنهم االستغناء يُمكن

بوقوع سلًفا سنوبر السيد ظهور يُؤِذن ما عادًة اللقاء؟ هذا يُنذر أن يُمكن بَم لكن
القضايا ِضمن الوحيدة القضيَة هي شيلر السيدة قضية كانت وقد نوًعا. مثرية رات تطوُّ
كان لكن مثرية؛ راٌت تطوُّ عليها يطرأ أن تحتمل التي الحايلِّ الوقت يف ها نتوالَّ التي األخرى
تَكُمن مشكلتنا كانت القضية. بتلك املتعلقة املهمة الحقائق بجميع ني ُملمِّ كنا أننا يبدو
تُقدِّم قد سنوبر السيد أنشطة أن يبدو ال مشكلة وهي الحقائق، لتلك العَميل التطبيق يف

لها. حالٍّ
جلوسنا غرفة إىل دخلُت حني نفِسه، اليوم ذلك مساءَ أقصاها بَلَغت َحرْيتي لكن
عليها صغرية منضدًة بجواره ويضع امِلدفأة، ُقبالة وثريًا كرسيٍّا يضع بولتون فوجدُت
مثقابًا، املنضدة إىل أضاف وحني متزايد، بشكٍّ راقبتُه السيجار. من وعلبٌة ويسكي قارورُة

اليقني. إىل شكِّي ارتقى َمشغله، من استعاره
الرشطة؟» مأمور ننتظر «هل سألته:

متَفق موعٍد حَسب والنصف الثامنة يف قادم ميلر السيد سيدي. يا «أجل أجاب:
عليه.»

كذلك؟» أليس زيارته، سبب تعلم ال «أظنك
وال تخمني، مجرد ذلك لكن شيلر، قضية هو السبب أن أظن أعلم. ال سيدي يا «ال
وأن الحدوث، وشك ما شيئًا ثمة أن أرى يقتلني. يكاد الفضول أن سيدي يا عليك أُخفي

مفاجأة.» ى سيتلقَّ ما شخًصا
ذلك؟» تقول يجعلك الذي «ما

السخط نوبات من واحدة يف الطبيب إن سيدي. يا طويل زمٍن منذ البوادَر أعرف «أنا
معمله باب وراءَ مختفيًا كان لقد واالنشغال. التكتُّم شديد فهو تنتابُه؛ التي والضيق
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عيناٍت ويفحص الصور ض يُحمِّ فعليٍّا؛ مهامي من أنها يفرتض شتى أموًرا يفعل املوَصد
كنت ألنني ذلك؛ أعلم أيًضا. ماذا أعلُم وهللا غر، الصِّ متناهيَة صوًرا ويصنع املجهر، تحت

وراءه.» بالتنظيف أقوم
أيًضا. عليه أشفقت لكني إخفاءه، يُحاول لم الذي ُفضوله من ضحكت

املراقبة تحت الطبيب تضع سنوبر؛ بوظيفة تقوم كنت أنك يل «يبدو معقبًا: قلت
املَدنيون.» طيون َ الرشُّ ى مسمَّ حسب

يُحب أنه وأعتقد ذلك، يستدعي ما أفعاله يف بدا إن مراقبته من سيدي يا َضري «ال
السيد مع يتآمر واك ذا شارع يف اليوم صباَح رأيته لقد اللعبة. من جزء إنه يُراَقب. أن
وهو للزيارة، قادٌم ميلر السيد واآلن النافذة. من رؤيته أستطيع أنني يعلم وكان سنوبر.

اليشء؟» هذا يكون أن تظن ماذا الكثري. عن يُفصح ال
بها بوصتنَي، يف بوصات أربع حوايل املاهوجني خشب من ُجذاذًة جيبه من أخرج
وله واحدة، بوصٍة يف البوصة ونصف بوصتنَي نحو أبعاده مستطيل سطحي تجويٌف
من جزءًا عرش ستَة نحو ُقطره دائري صغري وثقب مستديرة، وحواف مستقيمان جانبان

مبارشة. التجويف منتَصِف أمام البوصة،
يذكر لم وألنه الطبيب، رسمه الطبيعي بالحجم رسٍم من ذته نفَّ «لقد بولتون: تابع

املفاجأة.» من جزء أنه أظن منه، الغرض عن يشء أيَّ
سمعنا اللحظة، هذه يف لكن ما»؛ نوٍع من مجهرية كرشيحٍة «يبدو مقرتًحا: قلُت
وهو جيبه إىل وأعادها الرشيحة بولتون فالتقَط الدَرج، تصعد رسيعة خطوات صوَت

ثورندايك. ودخل الباُب انفتح حني املذنب ابتسامَة يبتسم
بزيارته.» فنا سيُرشِّ ميلر السيد أن «أرى معلًقا: قلت

مبتسًما: سأل ثم الصغرية، املنضدة عىل خاطفة نظرًة ألقى
واستنتاج؟» مالحظٌة أو يتها تلقَّ معلومٌة «أهي

تحلييل.» أكَّد ما هو واملثقاب أوًال. جاء االستنتاج لكنَّ «ِكالهما، أجبت:
عىل بولتون قدرِة مدى املدهش من «أجل، وقال: خافتة ضحكًة ثورندايك ضحك
ذلك تفعل كيف رائع. نُُزل صاحَب ليصريَ كان يَْكرهونه. وما زائرونا يُحبه ما كل تذكُّر

بولتون؟» يا
ببني درايٍة عىل يكون أن باإلنسان أوىل سيدي، يا «حسنًا رسور: بابتسامة أجاب

وصل.» قد ها ِذكره، وعىل … ميلر السيد ن يتضمَّ وهذا جنِسه،
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املفتش ودخل الباب بولتون ففتح املميزة، بالطَّرقة املتصاعدِة الخطوات صوُت انتهى
الصغرية. واملنضدة الوثرية الثالثة واملقاعد نحن بها، نا عمَّ بابتسامٍة وحيَّانا

قال: — بولتون شملت التي — األوىل واملصافحات التحيات تبادل من فَرغنا أن بعد
هذا إىل يل زيارة آخِر منذ ا جدٍّ طويل وقٌت مر لقد مجدًدا. جميًعا برؤيتكم مرسور «أنا

مكتبي.» حبيَس رصُت أن بعد هنا إىل للقدوم كثرية فرٌص يل تتسنَّى تَُعد لم املكان.
املقاعد، إىل انتقلنا ثم دقائق، لبضع الزيارة موضوع عن بعيدة أمور يف نُثرثر وقفنا
الويسكي. بولتون وصبَّ بعناية سيجاًرا ميلر اختار بينما غليونَينا وثورندايك أنا فأشعلُت
أنجزُت «لقد باملثقاب: له املقابل السيجار طرَف بإمعان يثقب وهو املفتش قال
الحصول إىل اضُطِررُت أيًضا. صعبة مهمًة كانت أردتَها. التي البسيطة املسألَة تلك لك
إياها. ملنحي اإلطالق عىل ا مستعدٍّ يكن ولم بالطبع، الرشطة مفوض مساعِد موافقة عىل
ألجل ذلك ليفعَل كان ما لكنه أخريًا. فاستجاب قليًال وتملَّقته ِخطابك عىل أطلعتُه لكني
عليها يطَّلع وأالَّ تماًما رسية املعلوماُت تلك تكون أن واشرتط أنا، حتى آخر، شخٍص أي

سواك.»
يف استخداُمها ُطِلب إن ماذا لكن ميلر. يا تكتُّمي عىل االعتماَد بُوسعك أن تعلم «أنت

ذلك؟» عىل سيُوافق أنه أفهم هل املحكمة؟ أمام الشهادة
أليس الحكم، عىل الطعَن تعتزم ال أنك أعتقد معه. ذلك عىل تتفق أن عليك «سيتعنيَّ

كذلك؟»
سيئًا.» أم جيًدا أكان سواءٌ شأني من ليس الحكم «كال.

بخاصة شأنُك، يكون أن عساه ماذا — املفوض مساعُد تساءل وكذلك — «أتساءل
املناسب؛ الوقت يف سنعرف أننا أفرتض لكن البصمات. تلك أجله من أردَت الذي السبب
مختتًما قال ثم الحق.» وقٍت يف مساعدتنا إىل تحتاج ربما أنك إىل تُلمح أنك يبدو إذ
ملف هو ها حال، أي «عىل جيبه: من بَختْم مقفًال سميًكا مظروًفا يُخرج وهو حديثَه،
يتوافق إذ كذلك؛ أنه يبدو — بالفعل اسمها هذا كان إن الكامل، سوندرز لويزا الفاضلة
أصابعها وبصمات الشخصية بياناتها وبه — مالبسها عىل املنقوشني األوَلني الحرَفني مع
طلبَته؛ يشء وكل الرشطة، َمحكمة جلسة لوقائع ص وملخَّ السجن، من شخصية وصوٌر

رسية».» «مستندات عليه ومكتوٌب بالشمع مقَفل املظروف ترى وكما
بحرارة زمييل شَكره أن وبعد خبيثة، بنظرة يرمقني وهو لثورندايك امللف ناول
يف تتعلق أخرى، قنوات إىل الحديث مجرى وتحول األمر انتهى صنيعه، عىل شديدة
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ُمشوًقا كان العمل أمور بشأن املفتش حديث أن ومع الجنائية. التحقيقات بقسِم معظمها
عقيل كان إذ كبري؛ باهتمام إليه أُصغي أكن لم أنني كما القصة. بتلك يتعلَّق ال فهو ا، جدٍّ
يُريد قد ولَِم بها؟ شأنُنا وما السماء؟ بحق سوندرز لويزا تكون َمن باألسئلة: مشغوًال

أصابعها؟ بصماِت ثورندايك
للتفكري ِخصبة مادًة بامللف، أحاط الذي الغموض جانب إىل األسئلة، تلك كانت
بطريقة كان وإن بدا، حَسبما لثورندايك وكذلك التالية؛ القليلة األيام يف إيلَّ بالنسبة
غيظ أثار مما الغامضة أنشطتَه وتابع مجدًدا معمله باب عليه أغَلق فقد مختلفة.
بولتون، ترصيح حَسب باألساس الفوتوغرايف بالتصوير متعلقة كانت أنها بدا وملا بولتون،
غرضه حتى ن أُخمِّ أن يَسْعني لم لكن الرسية»، «املستندات من نسًخا يصنع أنه استنتجُت

ذلك. من
االستماع. لجلسة املحدد املوعد واقرتب الصيفية، العطلة وانقَضت األيام مرَّت هكذا،
رضورَة ثورندايك بطلب باألساس تتعلق بينفيلد، السيد من خطابات بضعة ينا تلقَّ
وذات املوثقة، إفاداتهم بشأن الستجوابهم املحكمة؛ أمام للمثول معيَّنني شهود استدعاء
مرَسًال مكتنًزا كبريًا مظروًفا الصباحي الربيد عرب تسلمناها التي الخطابات بني ملحُت مرة
أن مع تخمينًا، إال يكن لم ذلك لكن سنوبر. السيد من تقريٌر وكأنه يل بدا ثورندايك، إىل

شخصه. من أكثَر مميًزا كان سنوبر خط
ظل يف الجزُم يل تسنَّى ما بقدر اكتملت، قد ثورندايك استعدادات بَدت ذلك، بخالف
يقرتب؛ كان الذي االستماع جلسة تاريخ إىل لهفة يف أتطلَّع وكنت بطبيعتها، ِعلمي عدم
َس تحسُّ أحاول َظِللُت التي الغامضة األسئلة جميع عن يل ليكشف يأتَي أن آُمل كنُت إذ

جدوى. دون لها إجابات
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— وكنا اكتمَلت، قد التحضريات جميع كانت االستماع، لِجلسة املحدَّد اليوم صباح يف
نَقُطن كنا وملا للمرسحية. االفتتاحي املشهَد ف بتلهُّ نرتقُب — وبولتون أنا عني أتحدث
املغادرة، قبل وعباءتَينا باروكتَينا وثورندايك أنا وضعُت القضائية، املحاكم من بالقرِب
صغرية، أوراق حقيبَة حامًال بولتون يُرافقنا هندامنا، بكامل أبينا بَْكرة عن انطَلْقنا وهكذا
خَرجنا وأخريًا كورت، فاونتني وشارع أوفيس كراون شارع عرب تيمبل منطقة وعَربنا
القضائية املحاكم إىل الرئييسِّ للمدخل املقابلة الجهة إىل ومنه كورت، ديفريو شارع إىل
واتَجهنا املهيبة املنشأة تلك إىل دخلنا الطريق، عَربنا أن وبعد سرتاند، شارع من املَلكية

االستماع. جلسة فيها ستُعَقد التي املحكمة إىل
أوَل نحن كنا بينفيلد، السيد لدى اإلداري املوظَّف ترنر، والسيد الحاجب باستثناء
املدَّعية محامي لونجفورد، السيد وصل بقليل، وصولنا بعد لكن الحضور؛ من وصل َمن
نعرف كنا وملا شيلر. كارل السيد أنه َحْديس صَدق ورجل دالتون، اآلنسة موكلته بُرفقه
وبينما مُلرافقيه، َمنا قدَّ ثم ترحيبية، كلمات بضع باَدْلناه طفيفة، معرفًة لونجفيلد السيد
فحٌص به اقرتن الجاري، املوضوع إىل كثريًا يتطرَّق لم مهذَّب حديٍث أطراف نتجاذب كنا

بيننا. متباَدل
الخامسة يف ُحسنها، عىل أحٌد يختلف ال امرأًة «املدعية»، دالتون، اآلنسة كانت
منصبٍّا األكرب اهتمامي كان إذ كبريًا؛ اهتماًما أُِعرها لم لكني عمرها، من تقريبًا والثالثني
به تسمح ما بقدِر متفحصة نظرة عليه ألُلقَي الفرصة انتهزُت الذي شيلر، السيد عىل
كذلك)، كان (أو الغامضة لوتا زوُج لكنه كثريًا، مميزة شخصية ذا يكن لم األدب. حدوُد
ستفرتض املحكمُة كانت إذا ما ليعرَف يحرض كي االهتمام من كاٍف قدٌر لديه وكان
حديثنا أثناء متفحصًة نظراٍت إليه أسِرتُق كنُت لذا فَحْسب. زوًجا سيظلُّ أم أرمُل أنه
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َلْكنة فيه استشَفْفت الذي لحديثه بإمعان وأُصغي الحظت) كما ثورندايك فعل (وكذلك
جسًدا، الضآلة إىل يميل رجًال كان التيوتونية. هيئته مع تتوافق أنها رأيُت خفيفة أملانية
مائلتنَي، وكتَفني طويل عنٍق ذا الجسد، نحيل بوصات، وسبِع أقدام خمسة نحو طوله
لوٌن لهما مميزتان وعينان فاتحة، َصْهباء ولحيٌة ما نوًعا خفيف شارٌب وله اللون، أشقر
يف ومرسومني عريَضني وكانا لحيته، من أغمَق حاجبَيه لون كان األخرض. إىل يميل عسيل
ربما أو ِللْحيته، ُمماثًال األرجح عىل لونه فكان شعره أما مستقيًما. أفقيٍّا يكون يكاد خط
يف الخلف. إىل منسابًا يُصففه كي بالزيت دَهنه إذ بذلك، الجزَم أستطع لم لكني أفتح،
ما نوًعا إيجابيٍّا انطباًعا لديَّ القصريُ لقاؤنا وترك ما، حدٍّ إىل وسيًما رجًال رأيتُه املجَمل،

عنه.
القانوني املستشاُر لوريمر، السيد فدخل آَخرون. وَصل املقتَضب، حديثِنا أثناء يف
عىل لونجفورد السيد مع رسية ُمشاَورات يف وانخَرط وعباءته، باروكتَه مرتديًا للمدعية،
لبث وما خلفي، مقعد يف بهدوء وجلس الداخل إىل بيديل السيد وانسل املحامني. طاولة
بيديل ملحتا إْن وما مًعا، وصَلتا العمر منتصف يف وسيدتان بالندي املفتُش إليه انضمَّ أن
مظهٍر ذا رجًال كان اهتمامي وصولُه أثار َمن أكثر لكن بجواره. للجلوس ذهبَتا حتى
باتجاه مهٍل عىل سار ببالدة، حوله تطلع أن وبعد الدوَّار، الباب من يتهادى دَخل ريفي
سنوبر السيد أنه فجأة أدركُت حني كالعادة مباغتة دهشٌة اعرتَتْني إذ املحامني؛ طاولة

الغامض.
تحديُقه كان فقد الكمال. حدَّ التمدُّن عن البعد كلَّ البعيِد الريفي دور يُتقن كان
الجيب ساعَة أن ليعتقَد املرء وكان تماًما، مقنًعا والفضول الضجر من بمزيج حوله فيما
عن َوِرثه ثمني إرٌث هي الحائط ساعة وبني بينها وقارَن جيبه من أخرَجها التي الضخمة
ر تصوُّ يف فشلُت ملا بَرصنا؟ تحت متنكًِّرا هنا يفعل كان ماذا لكن القرويِّني. أجداده أحد
يف لكن بنفيس. اللغَز هذا أحلَّ أن وأحاول أُراقبه أن قرَّرت أجلها، من جاء التي مهمِته
يف الجلوَس إيانا مناِشدًة املرتقب، املوعد اقرتاب أعَلنَت قد القاعة ساعة كانت الحني ذلك
واختار املحامني، طاولة عىل مقعد يف دالتون اآلنسة أُجِلَست فَعلناه؛ ما وهو مقاعدنا،
خلفه، مقعٍد يف سنوبر وجلس ُمريح، مرتفع ظهٍر مسنِد ذا أماميٍّا مقعًدا شيلر السيُد
فتَح حتى أماكِننا يف جلسنا إن وما املستشارين؛ مقعد عىل إلينا لوريمر السيد وانضمَّ

مقعده. ويتخذَ ة بهمَّ القايض منه ليخرج للمقعد املجاور الباَب الحاجُب
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له َمن هو وكان محلَّفني، هيئة ثَمة يكن لم إذ االهتمام؛ من كبري بقدٍر إليه نظرُت
شخصيتَه هي فيه اهتمامي وأثار جذَبني ما كان ذلك، بخالف لكن القضية. يف الحكُم
الذي املهيب الهدوءُ ذلك عنه غاب فقد ة. عدَّ جوانَب يف مألوفة غرِي نوعيٍة من كانت التي
بالحيوية مفعًما قاٍض أكثر كان الواقع، يف القضاء. ة ِمنصَّ بشاِغيل املرء ذهن يف يقرتن
أو شاهًدا كان سواءٌ متكلم كلَّ ليُواجه ويلتفُت كرسيِّه، يف يتململ كان اإلطالق. عىل رأيتُه
األسلوب مع يتوافق معتاد غرِي وخصويص ُودِّي بأسلوب ليُخاطبه جانبًا ويميل مستشاًرا،

عائيل. نقاٍش إدارة بأسلوِب أشبَه كان والذي الجلسة، به يُدير الذي العام
وبدا كذلك، ذهنيٍّا النشاط قمة يف كان فقد فَحْسب. جسديًة تلك حيويتُه تكن لم
ويُْديل املتحدَث ويُراقب اللهفة، يُقارب شديد باهتمام الجلسة من مرحلة كلَّ يُتابع أنه
قاضيًا كان لكنه الُقضاة. وقار من تماًما يخلو رسيع جازم بأسلوٍب عرضية بتعليقات
الظروف. به تسمح ما بقدر الرسميات من التحرُّر إىل ويميل وَودوًدا ومتعاونًا َفِطنًا بارًعا،
ب برتقُّ التفَت املحَكمة، قاعة عرب رسيًعا ببِرصه وجال مقعده، سيادته اتخذ أن بعد

القضية. يفتتَح كي ذلك إثِر عىل نهض الذي املدعية، مستشار لوريمر، السيد إىل
يُعارض َمن يوجد «هل القضية: طبيعة لوريمر السيد عَرض أن بعد القايض سأل

الطلب؟»
وال موثقة إفادات أيُّ تُقدَّم فلم املعاَرضة. مقداَر القايض سيدي يا بوضوٍح أعلم «ال

عليها.» ا ردٍّ ُمرافعات أي
هو سيدي يا «موقُفنا قائًال: ليُفرسِّ نهض الذي ثورندايك، إىل بتساؤل القايض نظر
تزال ال وألنها أعمالها، ووكيل ُمحاميها نفُسه هو شيلر لوتا وصية بتنفيذ املوكل كاآلتي:
من يتأكَّد بأن مصالحها حماية رضورة رأى فقد القانون، نظر يف حاليٍّا الحياة قيد عىل

املحكمة.» أمام وفاتها افرتاَض تُناقض التي الحقائق جميع بياِن
موثقة؟» إفادات أيَّ تُقدِّم ألم «لكن

ُمهلة سأطلب الدعوى، سماع أثناء يف ذلك إىل اضُطِررنا إن لكن سيدي؛ يا «كال
شهود.» استدعاءِ أو عليها ا ردٍّ موثقة إفادات بتقديم يل للسماح

َعِهدناه الذي الحاجز بلوغ قبل الوثب عدم مبدأ إنه «فهمت، بُود. القايض ابتسم
بأس.» ال منك.

لطلب التماٌس هو ذلك أن إىل «نظًرا قائًال: تابع الذي لوريمر للسيد برأسه َ أومأ
أنه أرى لكني الوفاة؛ باحتمال املتعلِّقة تلك هي النقاش محلَّ الوقائع فإن وفاة، افرتاض
الطلب. ذلك تقديم أوجبَت التي واملالبسات الظروَف إيجاز، يف أرشح، أن املستَحب من
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وثَّقت — ١٩٢٨م عام أغسطس ١٦ يوم يف وبالتحديد — سنوات خمس نحِو منذ
نحَو مجملها يف تبلغ التي ا، جدٍّ املتواضعة ثروتها بكل فيها تُويص وصية شيلر لوتا
تلك تَئول قبلها، باربرا وفاة حال ويف دالتون، باربرا لصديقتها إسرتليني، جنيه ٣٠٠
بالرشوط وصية باربرا كتبَت تقريبًا، نفِسه الوقت يف ليندا. غرى الصُّ أختها إىل كة ِ الرتَّ
التي ثروتها وباقي الكمان ا أمَّ كمانها. باستثناء لليندا، بمقتنياتها أوَصت أنها غري نفسها،
يف الوصيَّتان، تلكما كانت هكذا، للوتا. بها فأوصت إسرتلينيٍّا، جنيًها ٢٥٠ حوايل بلَغت
تُويفِّ ١٩٣٠م، عام مايو من ٢٨ يوم يف لكن اإلطالق. عىل لهما أهمية ال تحريرهما، وقت
جنيٍه ٢٠٠٠٠ قدره بمبلغ أوىص أنه عندئٍذ وتبني مونتاجو، تشارلز السيد يُدعى رجل
عىل عة متوقَّ غري مفاجأٌة الرتكتان هاتان كانت لليندا. ومثِله دالتون، لباربرا إسرتليني
وصيتها عىل التعديالت بعض لتُجرَي باربرا كانت وربما بالوصية، للمنتفعتني اإلطالق
السيد وصية صحة إثباُت ر تأخَّ ما، فلسبٍب يُتَح. لم أنه غري لها. أُتيح قد الوقت كان لو
املوىص هي شيلر لوتا كانت وملا ذلك، بعد باربرا. يَت تُوفِّ األثناء تلك ويف كثريًا، مونتاجو

لها. إسرتليني جنيه ألف العرشين مبلُغ آَل باربرا، وصية حَسب الِرتكة بَفْضلة لها
مونتاجو، السيد تركة توزيع إىل األمر وصل حني جديدة. مشكلٌة ظهَرت حينَها لكن
لم لكن الصحف، يف املعتادة اإلعالنات ت نُِرشَ شيلر. لوتا مكان معرفة أحٌد يستطع لم
الحياة، قيد عىل كانت إذا ما يقينًا يُعَلم ولم لفرتة؛ معلًقا األمر ظلَّ لذا ردود. أيُّ تَِرد
عىل دليٌل ثَمة يكن لم إليها، األموال تلك دفع إمكانية عدم بجانب أنه تعقيًدا األمر وزاد

باربرا. وفاة وقَت الحياة قيد عىل كانت أنها إثباُت حتى تعذَّر إذ فيه؛ أحقيَّتها
الحقيقة وُعِرَفت مقتِلها؛ يف واالشتباَه ضجة أثار الذي لوتا اختفاءَ الصُحف أعلنَت ثم
جيكوب، شارع ٣٩ يف مستأَجر مسكن يف تُقيم الوقت ذلك طواَل كانت أنها وهي املذهلة
ما وهو تجاهَلتها، أنها أو مطلًقا، اإلعالنات تَر لم أنها إما هامبستيد. طريق من املتفرِّع
قيِد عىل بأنها باربرا وصية بتنفيذ امُلوكَّل علم أن فور حال، أي عىل لكن معقول. غريَ يبدو
ذلك. يف ينجح لم لكنه معها، التواصل إىل سعى قريب، وقٍت حتى كذلك كانت أو الحياة،
مرور بعد واآلن أفضل؛ نتائج أيِّ عن آلَخر، آٍن من يُكررها كان التي مساعيه، تُسِفر ولم
من املستفيدَة دالتون ليندا اآلنسة فإن قاطع، شبِه نحٍو عىل شيلر لوتا وفاة وتبنيُّ عاَمني
املحكمة من تلتمس ُمحاميها، نصيحة عىل وِبناءً الحياة، قيد عىل تزال ال التي لوتا وصية
نستند التي الوقائع كانت وملا الوصية. صحة إلثبات تمهيًدا املوصية؛ وفاة بافرتاض اإلذَن
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بيانًا اآلن فسأعرض املوصية، باختفاء الصلِة ذات الوقائُع تلك األصل يف هي طلبنا يف إليها
اختفائها. لواقعة تفصيًال أكثَر

رقم العقار يف مفروًشا مسكنًا شيلر لوتا استأجرت ١٩٣٠م، عام يوليو ١٦ يوم يف
إيجار دفَعت لكنها توصية، خطاباِت أيَّ تُقدِّم لم هامبستيد. طريق جيكوب، شارع ٣٩
حسابًا تملك كانت أنها مع نقًدا الالحقة األقساط وجميَع القسط ذلك ودفَعت مقدًما، شهٍر
أليٍّ مكانها عن اإلفصاح يف ترغب لم لنا، معروف غرِي لسبٍب أنها إىل يُشري ما وهو بنكيٍّا،
جيكوب، شارع يف إقامتها فرتِة طوال أنها حقيقة االحتماَل هذا يدعم ما أصدقائها. من
لها، املجاور املنزل يف يقُطن ام رسَّ وهو بيديل، السيد عدا محليِّني معارَف أيَّ تكتسب لم

بيديل. السيد عرب عليه تعرَفت وكالهما فاندربوي، والسيد بولتون والسيد
محالة؛ ال باطل ادعاءٌ ولكنه . الفنَّ امتهانَها تدَّعي كانت أنها يبدو الفرتة، تلك أثناء
نظًرا مفاجئ؛ بأمٍر ليس وهو املطلوبة، الكفاءة إىل افتقَرت أعمالها أن عىل دليٌل لدينا إذ
أعانها لكنه بالرصاص. حتى أو باأللوان الرسم عىل قدرتُها قبُل من عنها يُعَرف لم أنه إىل
للرتدُّد تستغلُّها كانت بيِّنة صداقة إىل تطور ما رسعان الذي بيديل، السيد عىل التعرُّف عىل
وهو فاندربوي، ويليام السيد عىل قصري وقٍت بعد تعرَفت الطريقة، بهذه مرسِمه. عىل
صورة رسم بيديل السيد إىل يطلَب كي املرسَم قصد الذي تيمبل، إنر بجمعية عضٌو ُمحاٍم
صحبتها للغاية، وطيدٍة صداقٍة إىل الناشئة املعرفة تلك تطوَرت ما ورسعان له. شخصية

جانبه.» من حقيقية عاطفة وربما جانبها، من الحياء إىل تفتقر ُمغازالت
نعِرُفها أموًرا تناوَلت إذ االفتتاحية؛ لوريمر السيد مرافعة بقية رسد إىل داعي ال
املرتبطة املالبسات جميَع وممِعن دقيق بتفصيٍل وَصف فقد َرسْدناها. أن وسبَق بالفعل
الرشطة قادته الذي والبحُث الحظ، التعيسِة روبي إيما مقتُل فيها بما شيلر، لوتا باختفاء
الربيطاني املعسكر استكشاُف شديد وبإسهاٍب وأخريًا اكتُِشفت، التي واآلثار لوتا، عن

لوتا. مع للتواصل املنِرصَمني العاَمني خالل بُِذلت التي العديدة والجهود القديم،
ما بمالحظِة نفيس سلَّيت باملرافعة، كثريًا اهتمامي عدم إىل ونظًرا األثناء، تلك يف
املستشار، رواية إىل شديد برتكيز يُصغي كان الذي القاَيض مراقبًا املحكمة؛ قاعة يف يدور
سنوبر والسيد مجدًدا، خَرجوا ما رسعان لكنهم الدوَّار، الباب عرب دَخلوا غرباء وِبْضع
السيد خلف جلس البداية يف كثريًا. مسليًة تكن لم مراقبتَه أن غري الخصوص. وجه عىل
يبدو، ما عىل املتحدث إىل أقرَب يصريَ كي املقعد عرب تدريجيٍّا تحرَّك لكنه مبارشة، شيلر
استغراق بقدِر لوريمر السيد رواية يف مستغرًقا وبدا فاه، فاغًرا يستمع جلس وهناك
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باملرافعة؛ كثريًا مهتمٌّ أنه يبُد لم االفتتاحي، البيان فبعد شيلر، السيد أما نفِسه. القايض
عىل رأَسه مسنًدا جفنَيه، مطبًقا الوقت معظم جلس قبل. من بأكملها سمعها أنه بد ال إذ
رأسه ويرفع آلخر آٍن من عينَيه يفتح كان أنه مع نائم؛ وكأنه للمقعد املرتفع الظهر مسند

الناعسة. شبه وضعيته إىل يعود أن يلبث ما لكنه حوله، ليتطلَّع
لوريمر السيد كان ا. جدٍّ غريب يشءٌ حدث تلك، املؤقتة اليقظة فرتات إحدى خالل
عينَيه شيلر السيد فتح حني ُحجته عرض يف لتوِّه بدأ قد وكان رسده، نهاية إىل وصل قد
من غريب تعبريٌ وجهه عىل وارتسم عيناه اتسَعت فجأة، ثم املستشار. إىل ناعًسا ونظر
وكأنما ثابتًا ظل رأسه لكن مكانه، من التحرُّك يُحاول أنه بدا مندهًشا. إليه نظرت الفزع.
عىل بسالسة فتحرك مأزَقه، سنوبر السيد الحظ الفور، عىل مقعده. ظهِر بمسند التصَق
«ال قائًال: يُتمتم سمعته جيبه. يتحسس أخذ نفِسه الوقت ويف رسيًعا، باتجاهه الدكة
يتحدث، كان وبينما أذُناي، تلتِقْطها لم التي األخرى الكلمات وبعض سيدي»، يا تتحرَّك
مسند فوق به ممسٌك وهو انحنى بعدها للطَّي. قابٍل جيٍب مقصِّ بفتح يُسارع رأيته
س ويتحسَّ خافتة، ساخرة ابتسامة يبتسم وهو السجني تحرر بلحظٍة وبعدها املقعد،
يكشُطه اآلن سنوبر كان الذي املوضع إىل بفضول ليتطلَّع ويلتفت برفق، رأسه مؤخرة

املقعد. من جيٍب بسكنِي بعناية
مسند يف عالقة كانت غريبة مادًة أن بد ال لكن يكشطه، كان ما رؤيُة يل يتسنَّ لم
يف يمسحه ثم إياه، لرُيِيَه شيلر السيد عينَِي أمام السكِّني يضع رأيتُه إذ باملقعد؛ الظهر
يُرِضه؛ لم ذلك حتى لكن طَواه. أن بعد أخرى مرة له أعاده ثم جيبه من أخرجه مظروٍف
أن بعد وأخريًا الورق، من أخرى قطعة يف السكنَي مسح ثم للموضع، كشطه تابع فقد
شيلر السيد شَكر أن بعد األثناء، تلك يف بمنديله. بقوة دعكه بيَديه، السطَح تحسس
بتمرير السطح وفحص احتاط أن وبعد املقعد، عرب تحرَك بابتسامة، صنيعه عىل سنوبر

عينَيه. وأغَمض أخرى مرًة الخلف إىل مال عليه، يده
ويبدو دقيقة، من أقلَّ يف وانتهت عابر، لناظر للغاية تافهة تبدو غريبة، واقعًة كانت
عملية أثناء رسيعة فضولية نظرًة ألقى الذي القايض عدا يُالحظها، لم أحًدا أن كذلك
ليُواصل عاد أنه مع سنوبر السيد أُراقب وظللُت بتفاهتها، تماًما أقتنع لم لكني الكشط.
البعيد. طَرِفها اتجاه يف املقعد عرب رويًدا رويًدا يتسلَّل بدا أنه والحظت فاه، فاغًرا اإلصغاءَ
جلس إن وما مرافعته، لوريمر السيد اختتم حني لتوِّه املقصودة وجهته بلغ قد كان
إىل نظر أن بعد ينهض رأيتُه حتى املوثقة، اإلفادات لقراءة التجهيزات وبدأت املستشار
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الدوَّار الباب تجاه بهدوء ويتسلَّل لهفة، يف أسالفه عن املوروثة الضخمة ساعته يف الوقت
ق. تحقَّ قد كان، أيٍّا االستماع، جلسة حضور من غرَضه أن بدا لذا صمت. يف ويختفي

جميع ترسد كانت وملا بيديل، توم إفادَة هي ُقِرئَت التي املوثَّقة اإلفادات أوىل كانت
كما االستجواب. أجل من حضوَره ثورندايك طلب سبَب تماًما أُدِرك لم املهمة، الوقائع
كانت غايته أن واضًحا كان أهمية. ذاِت جديدٍة وقائَع أيَّ منه يستخلص لم زمييل أن

وجه. أكمل عىل قه حقَّ ما وهو َرسَدها، التي الوقائع تلك أهمية عىل التشديَد
بالسيدة وطيدة صلٍة عىل كنت أنك بيديل سيد يا ذكرَت «لقد قائًال: حديثَه ابتدأ
ومحالِّ ماضيها عن الكثري عَرفت هل الوقت، ذلك خالل تقريبًا. أشهر خمسة ملدة شيلر

وأقربائها؟» وأصدقائها السابقة إقامتها
من أيٍّا قطُّ تذكر ولم ماضيها، إىل بعيٍد أو قريٍب من تُِرش لم «كال. بيديل: أجاب
شديد.» وباقِتضاب مرتنَي أو مرًة إال إليه تُِرش لم الذي زوجها عدا أقربائها أو أصدقائها

يدها؟» خطِّ عىل التعرَُّف تستطيع «هل
قط.» يدها بخط مكتوٍب يشء أي أَر لم «كال.

لوحاتها؟» عىل التوقيع عن ماذا «لكن
زهرة.» يُشبه رمًزا تستخدم كانت بل عها. تُوقِّ تكن «لم
لزوجها؟» أو لها شخصية صورة أيَّ رأيت أن سبق «هل

التي تلك هي لها رأيتها التي الوحيدة والصورة لزوجها، شخصية صورًة قط أَر «لم
فاندربوي.» السيد إىل أهَدتْها قالدة داخَل ووضعها تصغريها أجل من هي رسَمتْها

لنفسها؟» رسَمتها التي الشخصية الصورة عن راضيًا فاندربوي السيد كان «هل
بولتون السيد من تطلب أن أو لها صورة برسم يل تسمح أن إليها ل توسَّ لقد «كال.
الصورَة ترسم أن ت وأرصَّ قاطًعا. رفًضا رفَضت لكنها لها. فوتوغرافية صورًة يلتقَط أن

فعَلت.» وهكذا بنفسها، الشخصية
كثريًا؟» تُشبهها رسمتها التي الشخصية الصورة كانت «هل

بينهما.» شبٍه وجِه أيُّ ثَم يكن لم اإلطالق. عىل تُشبهها تكن «لم
الذي الحاجب، إىل إطار، يف مثبَّتة فوتوغرافية صورة يُناول وهو ثورندايك سأله

هذه؟» تعرف «هل الشاهد: إىل بدوره مرَّرها
التي الشخصية للصورة فوتوغرافية صورٌة إنها «أجل. خفيفة: بابتسامة بيديل أجاب

لنفسها.» شيلر السيدة رسمتها
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القالدة؟» هذه تعرف «وهل
بولتون، صنَعها التي الغامضة الرشيحَة الحقيبة من ثورندايك أخرج حديثه، وأثناء
رة املصغَّ الصورة إلظهار مشبك بواسطة مفتوحة فاندربوي ِقالدة عليها ثُبِّتَت التي
نوع (من واألخرى الشخصية الصورة عىل مسلَّطة واحدة تني؛ مكربِّ عدستنَي مع والشعر

الشعر. عىل كودينجتون)
وبداخلها فاندربوي، السيد قالدة إنها «أجل، إياها: الحاجُب ناوله أن بعد بيديل أجاب

شعرها.» من وعينة لنفسها شيلر السيدة رسَمتها التي الصورُة
الصورة إىل أوًال نَظر الذي القايض، إىل الفوتوغرافية والصورة الِقالدة ُمرَِّرت حينئٍذ
وقاَرنها رة املصغَّ الصورة إىل العدسة عرب نظر ثم عريضة، ابتسامٌة وجهه عىل وارتسمت

الفوتوغرافية. بالصورة
إن إال تُشبهها، ال الصورة أن بسهولة يجزَم أن املرء بإمكان «أجل، قائًال: ب عقَّ
العدسة إىل عينه قرَّب «الِحْرز»، يُعيد أن وقبل عادي.» غري شكل ذاَت امرأًة املوصية كانت

وسأله: بيديل إىل بغتًة التفت ثم الشعرة. وفحص األخرى
شيلر؟» السيدة شعر يف مميز أو غريب يشء أيُّ ثمة كان «هل

أن يل بدا الدقة. وجه عىل تحديده أستطيع ال لكني سيدي، يا «أجل الرد: جاءه
عادية.» تكن لم خامته

«… لكن أراه. ما هذا «ها! القايض: قال
السيد إىل يأخذها األخري ذلك كان وبينما للحاجب، القالدَة ناول اللحظة تلك يف
يُبِد لم اآلَخر، الجانب عىل ما. بفكرٍة إليه أوَحت وكأنما الواقعة هذه ل يتأمَّ أنه بدا لوريمر،
عىل بهما دفع ثم الِحرَزين عىل لة متعجِّ نظرًة ألقى بل اإلطالق، عىل اهتمام أيَّ لوريمر
مستحًرضا شديد، باهتمام فحصتُه الحال، بطبيعة إيل. مرَّرهما الذي ثورندايك إىل الطاولة
كافيًا التكبري يكن ولم يكفي، بما جيدًة تكن لم اإلضاءة لكن لوتا، لشعر بيديل وصَف
عىل يُشبه ال ط مرقَّ شعر هو رؤيته من تمكنُت ما كل التفاصيل. من الكثري إليضاح
أعادهما الذي ثورندايك، إىل الِحرَزين أعدُت مضض، عىل العادي. البرشي الشعَر اإلطالق

للشاهد. استجوابه يُتابع أن قبل الحقيبة إىل
اإلطالق؟» عىل لها شخصية صورة أيَّ رأيت هل شيلر، للسيدة الصورة تلك «بخالف
ذاَت شخصية صورة لها رسمُت فقد الواقع. من مرسومة شخصية صورة «ليست

الذاكرة.» من مرة
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بِرباط مفتوًحا ثُبِّت وقد بيديل مالحظات دفرت الحاجب يُناول وهو ثورندايك سأله
رسمتَها؟» التي الصورة هي «أهذه فوتوغرافية: وصورة مطَّاطي،

أجاب: ثم َخْجىل بابتسامٍة إليهما بيديل نظر
لها.» فوتوغرافية صورة وهذه الدفرت، يف األصيل الرسم «أجل.

كثريًا؟» تُشبهها الشخصية الصورة «هل
يعرفها كان شخص أي أن أعتقد كبري. حدٍّ إىل قريٌب الشبه إن القول «يَسُعني

الصورة.» هذه عىل سيتعرَّف
ومنه واضح، باهتماٍم فحَصهما الذي القايض، إىل الفوتوغرافية والصورة الدفرت ُمرِّر
من ثورندايك. إىل بهما دفع ثم بازدراء، رسيًعا إليهما نظر الذي لوريمر، إىل انتقال
للوقت، مؤِسًفا إهداًرا باعتباره زمييل به يقوم ما إىل ينظر كان ر املوقَّ املستشار أن الواضح

للشاهد. استجوابه انتهاءَ معلنًا ثورندايك جلس عندما ارتياحه يُخِف ولم
الغداء موعد عىل يتبقَّ ولم الشاهد، استجواب إلعادة بادرة أيَّ لوريمر يُبِد لم ملا
سيادته خرج ثم جميًعا، وَقْفنا عندئٍذ الجلسة؛ رفع القايض أعلن دقائق، بضِع سوى
إىل الحضور وتدفق بالحقيبة، ليُمسك بولتون وأرسع الخاص، بابه من رشيقة بخطواٍت
سرتاند، شارع إىل خرجنا أن وبعد تقريبًا، الفور عىل تبعناهم الدوَّار. الباب من الخارج

كورت. ديفريو شارع عرب مسكننا إىل عائدين انطلقنا
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يعرتض لوريمر السيد

رجًال دهشة، دوَن لكن باهتمام، الحظُت رو، أوفيس كراون شارع نهاية من دنَْونا عندما
غنيٌّ ووك. بينش كينجز بشارع القديمة املنازل إىل بتأنٍّ يتطلع أنه بدا املظهر ريفيَّ
منه دنا حتى وجودنا يلَحْظ لم أنه الواضح من الذي سنوبر، السيَد كان إنه القول عن
دهشة، يف ُمجِفًال التفَت حينئذ بالكالم. وبادَره حماسٍة من بُوسعه ما بأقىص ثورندايك
حديث يف منهِمكان أنهما وبدا ووك، بينش كينجز شارع يف هًدى غري عىل وزمييل سار ثم
املحكمة يف سنوبر يفعله كان ما بشأن الفضول كان إذ أُراقبهما؛ كي الخطى أبطأُت جاد.
رفع عىل معتاًدا منهما أيٌّ يكن لم إذ أسمَعه؛ أو ألراه الكثريُ ثَمة يكن لم لكن يلتهُمني.
فعل أيُّ عنهما يبدَر أن قبل الحديقُة فيه الكائن الشارع طَرف من اقرتبا قد وكانا صوته،
أستطع لم لكني لثورندايك، ما شيئًا يُناول سنوبر رأيُت أني أعتقد حينئٍذ للعيان. ظاهٍر
عىل رؤيته، يف يل أمل ال أنه أيقنت صديقي، جيب داخَل الحال يف اختفى وملا ماهيته، َ تبنيُّ

للغداء. طلبًا الداخل إىل وأرسعت عليهما س التجسُّ أمَر فرتكت الراهن؛ الوقت يف األقل
يف جلسُت الطعام، بإحضار حينها يَهمُّ وكان املائدة، يُِعد بولتون نائب كان بينما
يفعل لم دقائق، بضِع بعد الغرفة داخل إىل تطلَّع حني لكنه ثورندايك؛ وصول انتظار

غيابه. يف وجبتي أبدأ أن مني ليطلب إال ذلك
دقائق، بضِع سوى تستغرق لن املعمل. يف أُْجريها بسيطة مهمة «لديَّ موضًحا: قال

تنتظَرني.» ألن داعي ال لكن
الِغطاء رفعُت تماًما، املحدَّد املوعد يف املحكمة إىل نعود أن يجب كان وألنَّه وهكذا،
وحني ثورندايك، إيلَّ انضمَّ دقائق خمس من أقلَّ غضون يف لكن طعامي، تناول يف وبدأُت
والنَّْشوة، بل الرضا أماراِت املعتاد وجهه جموِد وراء رأيُت أني يل بدا بإمعان، إليه نظرُت
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تلك طبيعة حول نات تكهُّ لديَّ ذلك أثار بالنجاح. ُكلَِّلت البسيطة» «مهمته بأن أوحى مما
بالطبع لكني سنوبر. السيد بنشاطات صلٍة أيُّ لها كان إذا ما وبخاصة البسيطة، املهمة

معلومات. بأيِّ باإلدالء هو ْع يتطوَّ لم أيًضا وبالطبع أسئلة، أيَّ أطرح لم
يطلَب كي لوريمر السيد نهض الَغداء، بعد مجدًدا االستماع جلسة انعقَدت حني
أي القايض يُبِد ولم بالقطار، اللَّحاق من تتمكَّن كي أوًال؛ دالتون ليندا اآلنسة أقوال سماع
ها حقِّ بتأكيد يتعلَّق أغلبها كان املوثقة. إفادتها وُقِرئت الشهود منصَة فاعتَلت اعرتاض،
من يوليو شهر مطلع يف مرة آِخَر شيلر لوتا رأت بأنها بترصيٍح انتهت لكنها الوصية، يف
حتى عنها يشء أيَّ تعِرْف أو خطابات أي منها تتلقَّ لم الحني، ذلك ومنذ ١٩٣٠م، عام

باختفائها. سمعت
الستجوابها. ثورندايك نهض القراءة، انتهاء بعد

مرة؟» آخَر رأيتِها حني ترتديه املوصية كانت الذي الثوب تذُكرين «هل
وبدا للغاية قبيًحا ثوبًا كان بالطبع. «أجل قائلة: أجابته ثم دالتون. اآلنسة ابتسمت
عريضة مطويَّة ياقة وله باهتًا، بنفَسجيٍّا وتنورته ِصَداِره لون كان اليشء. بعَض شاذٍّا يل

نسيانُه.» يُمكن ال ثوبًا كان نفِسه. باللون ان وُكمَّ داكن، برتقايل لونها
موسيقية؟» آلة أيِّ عىل العزف تُجيد املوصية كانت «هل

الكمان.» تعزف كانت «أجل.
العزف؟» ممارسة يف طويًال وقتًا تقيض كانت «هل

العزف من بسيًطا دخًال تكسب باربرا أختي كانت األخرية. الفرتة يف تفعل «كانت
الحصول يف لوتا وساعَدت — أعتقد حَسبما للسينما داٍر يف — صغرية موسيقية فرقة يف
كلَّ ساعات لبضِع تعزف كانت وبالطبع مًعا، تتمرَّنان فكانتا نفِسه، املكان يف وظيفة عىل

املوسيقية.» الفرقة مع يوم
ما وأخربتِني الشخصية الصورة هذه إىل نظرِت هال جيًدا. شكلها تذكرين «بالطبع
رأيُت فوتوغرافية صورة الحاجَب ناول يتحدث، كان وبينما تُشبهها؟» أنها تَرين كنِت إذا

بيديل. لرسم أنها
تعبري. أي من خَلت نظرًة دالتون اآلنسة إليها نظَرت

كذلك. تكون أن يمكن أنها أظن ال للوتا؟ شخصية صورة تلك أن «أيُفرتَض سألته:
لوتا.» وبني بينها شبٍه أدنى أرى فال
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الجانب عىل وجهه. عىل باهتة ابتسامة ملحت أني فظننُت لوريمر، إىل النظر اسرتَقُت
الفوتوغرافية الصورة إليه ُمرَِّرت وحني القايض، عىل البالغان واالهتمام الدهشة بَدت اآلخر،
ثم رقم، الرصاص بالقلم عليه ن ُدوِّ الذي ظهرها يفحص كي وقلبها بإمعان، إليها نظر

مالحظة. كتب
الشاهدة. إىل ناولها صغريًة صور حافظَة ثورندايك أخرج األثناء، تلك يف

إليها نظرِت هال فوتوغرافية. صور ستَّ ستجدين الحافظة، تلك «داخل لها: قال
شيلر؟» لوتا تُشبه منها أيٌّ كان إذا ما لرتَْي

عندما لكن يدها، تحت وقعتا صورتنَي أول عىل رسيعة نظرة دالتون اآلنسة ألَقت
وقالت: أخرجتها ثم توقفت. الثالثة إىل وصلت

ثم تماًما»، تُشبهها لكنها ا جدٍّ غريبة صورة هي شيلر؛ للوتا شخصية صورة «هذه
أيًضا.» «وهذه ورفعتها: أخرى صورة أخرَجت وقد أردَفت

شيلر؟» للوتا هما الصورتني هاتنَي أن يف شكٍّ أدنى لديك ليس «إذن
عني.» تُخطئها ال كالهما اإلطالق. عىل شك أيُّ لديَّ «ليس

بدقٍة وقارنهما شديد باهتمام عاينَهما الذي القايض إىل الصورتان ُمرَِّرت بعدئٍذ
بدا لكنه يليه، َمن إىل مررهما مالحظاته، ودوَّن ظهَريهما إىل نظر أن وبعد بيديل. برسم
سبب فهمُت إيلَّ، الصور وصَلت وحني الحرية، من يشءٍ يف التفكري يف مستغرًقا يزال ال
ُكفء فنَّان حالة يف يُعَقل ال الفوتوغرافية والصورة الرسم بني االختالف كان إذ دهشته؛
من انتهى قد ثورندايك كان فقد األمر؛ يف للتفكري وقٌت ثَمة يكن لم لكن بيديل. مثل
للسيد لوََّحت أن وبعد الشهود منصة دالتون اآلنسة غادَرت بدقيقة وبعدها استجوابه،

رسيعة. بُخًطى املحكمة قاعة غادرت مودِّعة، شيلر
بإيجاٍز املوثقة إفادتُها أوضَحت التي ميتشنز، السيدة هي التالية الشاهدة كانت
حني ١٩٣٠م، عام يوليو ١٦ يوم من بدءًا بالقضية الصلة ذاَت لديها املعروفة الوقائَع
إيما جثة عىل العثور فيها بما اختفائها، وقِت حتى بمنزلها، السكنية الغرَف لوتا َرت أجَّ

بسؤالها: استجوابه وبدأ ثورندايك نهض إفادتها، قراءة من االنتهاء بعد روبي.
رأيتِه؟» إن شيلر السيدة يد خط ستُميزين «هل

تُراسلني أن إىل حاجٌة ثمة يكن لم قط؛ يدها خطَّ أر لم فأنا «كال. إجابتها: كانت
شيكات.» يل تكتب فلم نقًدا، إيجارها تدفع وكانت — قط تفعل لم األقل عىل —

موسيقية؟» آلة أيَّ تعزف كانت «هل
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لكن غادَرت، أن بعد إال بذلك أعرف لم كمانًا. تملك كانت لكنها قط، تعزف لم «كال،
الرسير.» تحت وجدتُه أخزنها، كي حينئٍذ أغراضها أفحص كنت بينما

بنفَسجي لونهما وتنورة ِصَدار له ثوبًا وجدِت هل أغراضها، تفحصني كنت «بينما
نفسه؟» باللون عريضة وياقة برتقايل لونهما ان وكمَّ

فجميع كهذا. ثوبًا لرتتدَي كانت شيلر السيدة أن أظن وال سيدي؛ يا ال «بالطبع
متيقنة وأنا أثواب بضعة سوى أجد لم لكني وأنيقة. هادئة ألوان ذاَت عادًة كانت أزياءها

املواصفات.» بتلك ثوٌب بينها يكن لم أنه
خطابات أيَّ أعطتك هل منك، السكنية الغرَف شيلر السيدة استأجَرت «حني

توصية؟»
نقًدا.» مقدًما شهر إيجار دفعت لقد «كال.

قال: الشاهدة تناوَلته أن وبعد أخرى، مرة الصور حافظَة ثورندايك أخرج حينئٍذ،
صورة بينها ستجدين كنِت إن لرتَي الشخصية الصور تلك إىل تنظري أن منك «أريد

شيلر.» السيدة تُشبه أنها تعتقدين
ورفعت أخرَجتها الثالثة، إىل وصلت وعندما األُولينَي، الصورتنَي شيلر السيدة قلبت

وقالت: ثمني بيشءٍ ظفر َمن ابتهاِج يف بها يدها
شيلر.» السيدة هي «تلك

عليها؛ تعرفت التي الصورة ليأخذ يده بشغف، األمر يُراقب كان الذي القايض، مدَّ
وقال: الشاهدة ناحية مال ثم بالغ، باهتمام إليها نظر إليه، وصلت وحني

ا؟» حقٍّ شيلر السيدة تُشبه الصورة تلك أن ميتشنز سيدة يا تماًما واثقة أنت «هل
منها.» األصل طبق صورة إنها سيدي. يا تماًما «واثقة أجابته:

حني إليه. الحافظة إحضار طلب ثم الصورة، هذه عىل مالحظًة سيادته دوَّن عندئٍذ
الشاهدة. إىل ومررهما فوتوغرافيتني صورتنَي التقط وصلته،

الصورتني؟» هاتني إىل نظرِت «هل سألها:
اإلطالق.» عىل يُشِبهانها ال فهما شيلر. للسيدة ليستا لكنهما سيدي، يا «أجل أجابته:
طرح الذي ثورندايك إىل برأسه أومأ الحافظة، أعاد أن وبعد إجابتها، القايض ل سجَّ

األخري. سؤاله
زوار؟» أيَّ شيلر السيدة استقبَلت «هل

سواهما.» أَر لم فاندربوي. والسيد بيديل السيد سوى يُزْرها «لم
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نُودي الشهود، منصة ميتشنز السيدة غادَرت أن وبعد ثورندايك، جلس ذلك، بعد
من بيشء تماًما جاذبية أي بال امرأة فتقدَمت — بيجهام السيدة — التالية الشاهدة اسُم
بواقعة يتعلق فيما اليشء بعَض مهمًة املوثقة إفادتها يف نة املضمَّ األقوال كانت االختيال.
الهوية. عىل التعرُّف بمسألة ثورندايك التزَم باالستجواب، األمر تعلق حني لكن االختفاء،

وسألها: إليها ومررها املحتومة الحافظة فأخرج
تستطيعني أنك تظنني هل شكًال؛ جيًدا شيلر السيدة تعرفني كنِت إنِك «تقولني

لها؟» شخصية صورة عىل التعرَف
للوجوه.» استثنائية ذاكرًة أمتلك فأنا عليها. سأتعرف أنني من تماًما واثقة «أنا

أنها لك تبدو منها أيٌّ كان إن وأخربتِني الحافظة تلك يف الصور إىل نظرِت هالَّ «إذن
شيلر؟» للسيدة صورة

ت زمَّ وقد األوىل الصورة إىل بإمعان ونظَرت ز، بتحفُّ الحافظَة بيجهام السيدة فتَحت
التي التالية، الصورة إىل انتقلت ثم هي»، ليست «تلك معلقة: وقالت ترَكتها ثم شفتَيها
الصورة إىل وصلت حتى تَلتْها، التي الصور وكذلك نفِسها، بالطريقة معها تعامَلت
وجهها جعَلت وقد عاليًا ورفعتها أخرجتها ثم لُربهة بشدة فيها حدقت التي الخامسة،

هي.» «تلك قائلة: وصاحت لنا، ُمقابًال
الذي القايض، فَعل وكذلك بيديل، لها رسَمها التي الصورة من نسخة أنها أدركُت

مستغرق. بانتباٍه التايل السؤال إىل أصغى
ا؟» حقٍّ شيلر السيدة تُشبه الصورة تلك أن تماًما واثقة أنت «هل

نظرة.» أول من عَرفتُها لقد منها. األصل طبق صورٌة إنها أجل. إلهي! «يا أجابته:
متان ُمرقَّ إنهما شديدة. بعناية إليهما تنظري أن أريدِك أُخَريان صورتان «ثمة

وأربعة.» ثالثة بالرقمني
القايض. وأمام أمامنا رفَعتهما منهما اثنتنَي والتقطت الصور بني الشاهدة قلَّبَت

دالتون. اآلنسة عليهما تعرَفت اللتني الشخصيتني الصورتنَي كانتا
ليستا إنهما القول فأستطيع الصورتني، هاتني تعني كنَت «إن بيجهام: السيدة قالت

اإلطالق.» عىل يُشبهانها ال إنهما شيلر. للسيدة
ذلك؟» من تماًما متأكدة أنت «هل

بتلك قنَع قد ثورندايك أن بدا أنا.» أُشبهها ما بقدِر يُشبهانها إنهما تماًما. «متأكدة
منصة بيجهام السيدة وغادرت جلس، أن وبعد أخرى، أسئلة أيَّ يطرح لم إذ اإلجابة؛
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لكنها االهتمام، من بيشء التالية الفقرة انتظرت — ظني حسب مضٍض عىل — الشهود
الضيق أمارات الحظُت قد كنت الوقت، بعض فمنذ بالكلية. مفاجئة تكن لم أتَت، حني
ثورندايك بأن قِلق شعوٌر انتابني فقد ذلك. يُفاجئني ولم للمدَّعية، ر املوقَّ املستشار عىل
السيد رآه ما هو ذلك أن الواضح من كان القانونية. اآلداب أصول عن قليًال خرج قد كان

اآلن. عنه أفصح وقد لوريمر،
يبدو لكن االستماع، جلسة تعطيل يف أتسبب أن سيدي يا أودُّ «ال قائًال: حديثه ابتدأ
عليه. باالعرتاض ُملَزم أني أشعر الَخصم، جهة من املعهودة اإلجراءات عن حياًدا ثَمة أنَّ
ويَعِرض بها، دراية عىل نكن لم بالكلية، جديدة معضلة يُثري املوقر صديقي أن أرى

بوجودها.» يُعِلمنا لم — الفوتوغرافية الصور أعني — تدعمه مستنداٍت
مفاجأة لنا ر فجَّ قد املوقر املستشار أن شكَّ «ال قائًال: بابتسامة القايض وافقه

صغرية.»
عليه. للرد نهض الذي ثورندايك، إىل التساؤل من شيئًا تحمل بنظرٍة التفَت وهنا

بأن أُِقر لكني االعتذار، ببعض ر املوقَّ لزمييل أَدين أني القايض سيدي يا أُنكر «ال
إشكاليتنَي؛ عىل الواقع يف تنطوي القضية فهذه فقط. الظاهر هو جديدة إشكاليٍة إثارَة
إيبنج، غابة يف اختَفت التي شيلر، لوتا باسم املعروفة السيدة كانت إذا ما فهي األوىل أما
لقد املوصية. هي السيدة تلك كانت إذا ما هي واألخرى ال؛ أم اة متوفَّ أنها املفرتض من
شيلر لوتا نفُسها هي جيكوب بشارع تقطن كانت التي شيلر لوتا أن جميًعا افرتَْضنا
يف زيادًة رأيت، ذلك، مع ُهويَّتها. يف التشكيك إىل يدعو ما ثمة أن يَبُد فلم املوصية.
هي املتوقعة غري النتيجُة فكانت ذاك؛ افرتاضنا صحة أختربَ أن األحرى من أنه االحتياط،

مختلفتني.» شخصيتنَي مع نتعامل أننا يف الشك بعَض ثَمة أن اآلن يبدو أنه
سيادة وردَّ العبقرية، بمراوغته إعجاب ابتسامَة والقايض لوريمر من كلٌّ ابتسم

قائًال: القايض
أُثريت الُهوية مسألة لكن املوقر. املستشار اعرتاض يرد ال أنه مع تماًما، صحيٌح «هذا
هو، اآلن فالسؤال لذا األخرى. املسألة يف النظر قبل حسُمها يجب كان وبالطبع بالفعل،
التأجيَل تطلب ربما أنك االفتتاحية مرافعتك يف ذكرَت لقد بشأنها؟ نفعل أن عسانا ماذا

اآلن؟» التأجيل طلب تنوي فهل شهود. استدعاء أو َخطية إفاداٍت بتقديم لك للسماح
الشهود، أقوال تضاُرِب ضوء يف أنه القايض سيادة يا «أعتقد قائًال: ثورندايك أجاب
الشهوَد أولئك ألن لكن شهود؛ استدعاء يف أرغب وأنا جديدة، شهادات إىل بحاجة نحن
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إذ املوثقة؛ إفاداتهم تقديم إىل داعيًا أرى ال فأنا لالستجواب، الحضوُر عليهم سيتعنيَّ
أن وأعتقد األسبوع، نهاية عطلة مشارف عىل اآلن نحن الوقَت. تقديمها عدُم سيُوفر
وهو أنا نجتمع أن وبإمكاننا معي، سيتَّفق املوقر زمييل وأن ذلك عىل ستُوافق سيادتك

التأجيل.» إىل الحاجة نتجنب وهكذا الفرتة تلك خالل
عليه، موافقته لوريمر أبدى ملا لكن االقرتاح، هذا من اليشء بعَض مرتابًا القايض بدا
االتفاق ذلك عىل سيادته وافق القضية، تلك يف ُقدًما امليضَّ ل يتعجَّ أنه الواضح من وكان

األسبوع. نهاية عطلة انقضاء حنِي إىل الجلسة ورفع
سارا ثم خافت. بصوٍت إليه وتحدث ثورندايك إىل لوريمر التفت الجلسة، ُرِفعت ملا
ثم بعدها، وعادا ولونجفيلد، ترينر مع قصريًا نقاًشا وخاضا املحامني، طاولة إىل مًعا

تيمبل. باتجاه مًعا انطلقنا
نحن لنا يرتكا أن املحاميان ل يُفضِّ االجتماع. أمر رتَّبنا «لقد ثورندايك: قال
مسكنه يف نجتمع ثم مًعا ولوريمر أنا الغداء سنتناول لذا األمر؛ ترتيَب املستشارين

األسبوع.» نهاية عطلة خالل مشاغل أيِّ بال سنكون بهذا األمر. يف التناُقِش ألجل
حتى ثانية أَره ولم املوقر َخصمه مع انطلق وعباءته، باروكته خَلع بعدما ذلك، وعىل
عليه. أماراته اتضَحت جيد ِمزاج يف مسكننا إىل عاد حني تقريبًا، عرشة الحادية الساعة

إذن؟» لوريمر مع األمور سارت «كيف سألته:
بوجهة إقناعه يف صعوبًة أُواجه ولم ا جدٍّ عقالني رجل إنه ا. جدٍّ جيد نحو «عىل أجاب:

يُهم.» فال بمفردنا، كنا أننا بما لكن وددت، مما بأكثَر إخباره إىل اضُطِررت نظري.
اتفقتما؟» «وعالَم

نحٍو عىل حسمها إىل التوصُل يجب مستقلٍة كقضية الُهوية أمر يف النظر عىل «اتفقنا
لها يكون فلن النتيجة، كانت ما أيٍّا أنه أفهمتُه األساسية. القضية إىل االنتقال قبل قاطع

قضيته.» عىل تأثريٌ
ادِّعائك ثبوت حاَل أنه أرى فأنا ذلك. أيًضا أنا تُفهمني أن أود ا! «حقٍّ متعجبًا: صحت

الفور.» عىل قضيتُه ستنهار مختلفتان، شخصيتان بأنهما
يف األدلة تتَقصَّ لم أنك هو ذلك سبُب جريفيز، يا «أتدري حانقة. بابتسامة إيلَّ نظر
وحتى اآلن من رأسك يف األمر قلِِّب داللتها. يف يكفي بما الِفكر تُعِمل ولم القضية، هذه
يف عنها الكشَف أنوي التي املفاجأة ع تتوقَّ أن باستطاعتك كان إن وانظر القادم االثنني

القادمة.» الجلسة
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«تقليب عناء أتكبَّد لم بالطبع، للُّعاب. املسيِل التلميح بذلك االكتفاء إىل اضُطِررت
الشيطانيُة ثورندايك فمكائد كالعادة. ا محقٍّ كان بولتون أن أدركُت فقد رأيس». يف األمر
ما»، لشخٍص صغريٍة «ملفاجأة تمهيد بمثابِة كانت معمله باب خلف يَحيكها كان التي

املتفاجئني. أحَد سأكون وأنني
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يتدخل املفتشميلر

السبت يوم ثورندايك قىض فقد األسبوع. نهاية عطلة خالل جرى ما جيًدا أعرف ال
رسالة أكَدته افرتاض وهو النهائية؛ ترتيباته يُتمم أنه وافرتضُت املنزل، خارَج أغلبه يف
اآلنسة بأن الدكتور «إبالغ مني يطلب ميلر املفتش من متأخر وقٍت يف جاءت هاتفية
عساها َمن أعرف لم االثنني.» يوم املحكمة جلسة ستحرض وأنها اإلخطار، ت تلقَّ ريندل

مؤقتًا. معطًال فضويل كان فحينئٍذ أسأل. ولم ريندل، اآلنسة تكون
يفعله، ما لديه ليس املعمل يف بولتون عىل عثرُت فحني صغرية. معلومة عَرفت لكني
بني تضمُّ مؤسسة عىل عار أنها إىل أرشُت التي سنوبر، السيد ساعة بشأن مداعبًا لُمتُه
أن عليك كان أنه ا حقٍّ «أعتقد قائًال: حديثي وأنهيُت األول. الطراز من ِحْرفيٍّا موظفيها
إياها.» يُريك اجعله فقط املكتب. لسمعة مراعاًة الحد؛ ذلك إىل عتيًقا ليس شيئًا تُعطيَه

َمن أنا الواقع، يف سيدي؛ يا رأيتُها «لقد وعريضة. خبيثة بابتسامة بولتون يل نظر
للشكل. مراعاًة منها الوقت ضبُط يمكن عقارَب لها أن مع ساعة، ليست لكنها صنَعتها.
نفِسه.» الجيب من آخَر جزء يف ساعته يحمل سنوبر السيد لكن كامريا؛ الحقيقة يف هي

لعبة.» مجرد من أكثَر تكون أن يُمكن ال لكن «كامريا! مندهًشا: ِصحت
لكنها ت. مؤقَّ بديٍل مجرد بل فعليَّة؛ كامريا ليست هي «حسنًا، معرتًفا: بولتون قال
أحد، يُالحظ أن دون مكان أيِّ يف استخداُمها باإلمكان إذ سنوبر؛ السيد بغرض تفي
تعلم كما توثيٍق بمثابة إنها عدِمها. من أفضُل له بالنسبة رديئة فوتوغرافية وصورة

سيدي.» يا
تلتقط؟» الصور من نوع «وأيَّ
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أثمان خمسة يف بوصة نصف السلبية صورتها حجُم سيدي. يا ر تتصوَّ مما «أفضَل
صغرية رائعة عدسٌة فلها بوصات. خمس يف بوصات أربع حتى تكبريُها ويُمكن بوصة،

شحنها.» إعادة أجل من أحرضتها لقد تراها. أن تودُّ ربما مثايل. ووضوُحها
كانت إذ ُمربَّر؛ بزهٍو إياها وأراني األدراج أحد من املضلِّلة الضخمة الساعة أخرَج
وكذلك الغالق، أيًضا تضبط كانت التي الفيلم تغيري منظومة يف براعته عىل تُربهن معجزة
املتناهية السلبيَّة صورها هو للدهشة إثارة األكثر كان لكن العقارب. لضبط منظومة
ة املكربَّ والنَسخ أيًضا، عليها بولتون أطلَعني التي دقيق، حدٍّ إىل والواضحة الصغر،
جديدة. احرتام نظرَة وصانعها الساعة إىل أنظر جعَلتني التي منها، والرائعة الواضحة

بعض ظني حسب يُجري الخاص، معمله يف التايل اليوم معظم ثورندايك قىض
طبيعتها، عن فكرة أدنى لديَّ يكن لم لكن االستماع. جلسة الستئناف األخرية التحضريات
أجل من بفضويل واحتفظُت اللغز، ذلك حلِّ محاولة عن تخلَّيت فقد تخمينها. أُحاول ولم

التايل. اليوم يف املوعود الكشف
بقاعة مقاعَدنا اتخذنا فحني املوقف؛ هذا اتخذ الذي الوحيَد أُكن لم أني يبدو ما عىل
القايض اتخذ إِن وما َحثيثًا؛ ترقبًا لوريمر السيد يف استشففُت االثنني، يوم صباَح املحكمة
لديه. بما يُدِيلَ كي لوريمر فنهض واضح؛ بفضوٍل املدَّعية مستشار إىل نظر حتى مقعَده
موافقة بعد واتفقنا، األسبوع نهاية عطلة خالل املوقر زمييل مع اجتمعت قد «كنُت
أيِّ سماع قبل حسُمها يجب منفصلة مسألًة باعتبارها الهوية مسألة نُعامل أن سيادتك،

الرئيسية.» املسألة بشأن أخرى شهادات
من طائٌل ثَمة يكون لن أنه البدهيِّ فمن منطقية. خطوٌة تلك أن «أرى القايض: قال
لديك هل وفاته. افرتاُض امُللتََمِس الشخص ُهوية نعلَم حتى الوفاة افرتاض أمر يف النظر

جدد؟» شهود أيُّ
إفادته َمت ُقدِّ الذي املوصية، زوَج شيلر، كارل السيد استدعاء أطلب سيدي. يا «أجل
مسألة بشأن لديَّ آَخرين شهوٍد توفر عدم إىل ونظًرا بشهادته، يُديل أن وبعد املوثقة.
وقت.» أرسع يف شهادته عرض عىل سيادتك موافقة بعد املوقر وزمييل أنا اتفقُت الهوية،
أثناءَ بإمعاٍن يُصغي ووقف الشهود منصة شيلر السيد فاعتىل برأسه، القايض أومأ
أو منها يَِرْده أو زوجته يَر لم أنه سوى فيها يَِرد ولم ا، جدٍّ قصريًة كانت إفادته. تالوة
انتهت حني ميتة. أم حيًة كانت إن يعلم ال وأنه سنوات، ثالث من أكثَر منذ خربٌ عنها

للشاهد. وأعطاها ثورندايك، إياها ناوله التي الصور حافظَة لوريمر أخذ القراءة،
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الحافظة تلك يف املوجودة الصور من أيٍّ بشأن األقوال يف التضارب بعُض «ثمة قال:
أن بإمكانك كان إذا ما لرتى إليها بالنظر لت تفضَّ هال لزوجتك. حقيقية صورٌة هي

املسألة؟» تلك لنا تحسم
أو سبَع وكانت محتوياتها، كامل إىل بمنهجية ونظر الحافظَة شيلر السيد فتح
كي بها يده ورفع واحدة اختار كلِّها، الصور إىل نَظر أن وبعد فوتوغرافية. صوٍر ثمانَي

منها. نسخٌة باألحرى أو بيديل، رسمُة أنها فرأيت نراها؛
زوجتي، تُشبه أنها يل تبدو التي الوحيدة «تلك ملحوظة: أملانية بلكنة متحدثًا قال

اإلطالق.» عىل أعرفها فال األخرى الصور أما ا. جدٍّ كبري حدٍّ إىل وتشبهها بل
تعارًضا شيلر شهادُة تتعارض إذ رأيت؛ حَسبما القايض وكذلك كثريًا، فوجئُت
ما ثمة يكن لم لكن حينها). حارضة تكن لم (التي دالتون اآلنسة شهادة مع مباًرشا
يُشكِّك لم وملا كاملة، الفوتوغرافية الصور مجموعة إىل بإمعاٍن الشاهُد نظر أن بعد يُقال
مقعده، إىل وعاد الشهود منصة بمغادرة للشاهد ُسِمح شهادته، يف ثورندايك أو القايض
األوىل، شاهدتَه ثورندايك استدعى ثم املقعد، من األقىص الطرف يف مقعٍد إىل باألحرى أو

الشهود. منصَة حسٍن مظهر ذات عجوٌز امرأٌة فاعتَلت وارتون؛ ماتيلدا وتُدعى
وارتون؟» سيدة يا كامًال ُعنوانك «ما ثورندايك: سألها

جرين.» لينتون طريق من متفرع شارع وهو كوربي، شارع ١٦ يف أقطن «أنا
يوًما؟» شيلر لوتا عَرفِت «هل

سنوات.» لثالث لديَّ سكنية غرفة استأجَرت «أجل،
معها؟» يعيش زوجها كان «هل

مًعا. يخرجان وكانا يزورها كان لندن يف يكون حني لكنه السفر، كثريَ كان «كال.
فنادق.» يف يُقيم كان أنه أعتقد قط. املنزل يف يُِقم لم لكنه

عالقتهما؟» كانت «كيف
قصرية، بفرتة املنزل ترتك أن قبل لكن عاطفية؛ تكن لم أنها بيد ا، جدٍّ ُودية يل «بَدت
تتحاشاه.» أنها وبدا ما نوًعا غريبة فاتُها ترصُّ صارت إذا بينهما؛ نشب قد ما خالًفا أنَّ بدا

ظروف؟» أيِّ ويف لديك السكَن ترَكت «متى
لكنها تَُعد؛ ولم الصباح يف خرَجت ١٩٣٠م. يونيو ١٣ يوم لديَّ السكن «تَرَكت
بعد لكن قط، تُراسلني لم سُرتاسلني. وأنها رحَلت أنها فيها تُخربني برقيًة يل أرسَلت
ولن البالد خارج إىل استدعاءً فجأة ت تلقَّ أنها وأخربني املنزل إىل زوجها أتى أيام، بضعِة
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من كمانُها وكان متعلقاتها، وأخذ به يل تَدين كانت ما يل دفع شهور. بضعة قبل تعود
شيئًا.» عنها أسمع أو أَرها لم الحنِي ذلك ومنذ املتعلقات. هذه ضمن
بها؟» غادرت التي الطريقة بشأن الفٍت أمر أيُّ ثمة كان «هل

تأخذ ولم خروجها، قبل الرحيل عن يشء أيَّ تذكر فلم ما. نوًعا غريبة كانت «لقد
ثياب.» من عليها كان ما عدا شيئًا معها

ُكثًرا؟» زواًرا تستقبُل كانت هل لديك، إقامتها فرتة «خالل
وجاء للخروج؛ اصطحابها أو لزيارتها أحيانًا بها تمران دالتون اآلنستان كانت «كال.
للخروج معه اصطحابها أو لزيارتها — ُقِتل الذي املسكني الرجل ذلك — مونتاجو السيد

مرتني.» أو مرًة
من أخرج إذ مفاجآته؛ أوىل — للجميع بل — يل ثورندايك ر فجَّ اللحظة تلك يف
يف الجدار عىل معلًقا رأيته لبيديل رسٌم أنها أدركُت الزيت، بألوان صغرية لوحًة الحقيبة

الخاصة. بولتون غرفة
اللوحة هذه عىل نظرًة تُلقي أن وارتون سيدة يا منك «أريد إليها: يُمررها وهو قال

بعينهم.» بأشخاص تُذكِّرك بها املوجودة الشخصيات كانت إن وتُخربيني
إليها. ونظرت ذراعها بطول تها مدَّ ثم َكثب، عن اللوحَة الشاهدُة َصت تفحَّ

املرأة لكن األشخاص، أولئك من أيٍّ عىل التعرُّف أستطيع ال «بالطبع بحذر: قالت
كثريًا.» شيلر السيدة تُشبه

جانب؟» أي من «تُشبهها
واحًدا تملك كانت شيلر والسيدة ما نوًعا غريب ثوٌب فهو األغلب. يف الثوب يف «أعتقد
لكنَّ فيه. رحَلت الذي اليوم صباَح عينَه الثوَب ذلك ترتدي كانت الواقع يف تماًما؛ مثله
هي إنها أقول ال َشبه. مجرد لكنه شعرها. لون وكذلك أيًضا، تُشبهها العامة هيئتها

بها.» تمييزها يُمكن مالمُح ثَمة ليس ترى، فكما بالفعل.
تعرفينه؟» شخص بأي يُذكِّرانك هل األُخرينَي؛ الشخصيتني إىل «وبالنسبة

حمَلت بنربٍة أجابته وأخريًا بإمعان. أخرى مرة اللوحة إىل وارتون السيدة نظرت
قائلة: والشك الرتدد من شيئًا

بينهما األطول الرجل أن أعتقد لكني ظهَريهما، يُولِيَانا إنهما إذ تخمني؛ مجرد «إنه
ثيابًا يرتدي دائًما وكان الشارع، يف كثريًا أراه كنت اليشء. بعض مونتاجو بالسيد يُذكرني
الرجل ذلك يفعل مثلما حديثه، أثناء بِمظلَّته يُلوح أن عادته من وكان الطِّراز، ذلك عىل
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يبدو كما مظلته. كمقبض عاجي مقبٌض لها اللوحة يف التي املظلة أن ويبدو يبدو؛ فيما
بمقدوري أن أدَّعي ال ذلك، ومع اآلخر. بالرجل مقارنًة تقريبًا، نفِسه بالطول قامته أن

عليه.» التعرَف
مالحظِتك. وقوة ذاكرتِك عىل أُهنِّئك أن عيلَّ لكن تستطيعني، ال «بالطبع ثورندايك: قال

أكرب.» منه ن التيقُّ احتماُل شيئًا معِك سأُجرب واآلن
أعطيُت نفِسه، الوقت ويف إليها. ومرَّرها املعهودة الحافظَة أخرج اللحظة، تلك يف
عاينها قد لوريمر أن والحظُت يُعيدها، أن قبل بُفضول إليها نظر الذي للقايض، اللوحة
كان اآلن االهتمام لكن لألحراز. عادًة يُوليه الذي الفاتر االهتماَم ذلك تجاوز باهتمام
بعناية الشخصية الصور مجموعة إىل تنظر كانت التي وارتون، السيدة عىل ُمنصبٍّا
برتوٍّ اثنتنَي منها اختارت جميًعا، فحصتها أن بعد ثورندايك. منها طَلب كما شديدة
عليهما تعرََّفت اللتان الصورتان أنهما فرأيُت لنا، مقابالِن وَوْجهاُهما ورفَعتهما شديد،

دالتون. اآلنسة
لكنهما مظهر، بأفضِل تُظهرانها ال هما شيلر. للسيدة هما الصورتان «هاتان قالت:

ا.» جدٍّ كبري حدٍّ إىل تُشبهانها
إىل نظر ثم الحرية، من ويشءٌ الدهشُة وجهه عىل ارتسَمت وقد القايض إليهما نظر
الشاهدة. إىل ومرره بيديل رسَم منها أخرج الحافظة، استعاد أن بعد الذي، ثورندايك،
كثريًا؟» تُشبهها فهل شيلر. للسيدة شخصية صورة أنها يُفرتض هذه؟ عن «ماذا

رأسها تهز وهي أعادتها ل، مطوَّ فحص وبعد واضحة. بدهشٍة الشاهدة إليها نظَرت
نفيًا.

عىل تُشبهها أنها أرى فال شيلر. للسيدة تكون أن املمكن من أنها أظن «ال قالت:
تماًما.» مختلفة امرأًة يل تبدو اإلطالق.

وصلته، وحني إليه، الحافظة إحضاَر طلب إذ القايض؛ حرية من ذلك زاد بالطبع
ودقيقة. طويلة مقارنًة بينهم وقارَن مكتبه عىل صفٍّ يف الثالث الشخصية الصور رصَّ
رافًعا ثورندايك إىل ونظر أخريًا جَمعها إذ منها؛ شيئًا يستنتْج لم أنه الواضح ِمن لكن

الحافظة. إليه أعاد ثم حاجبَيه،
ظ متحفِّ مظهر ذاَت شابة امرأة الحظُت املحكمة، قاعة إىل الجُدد الوافدين بني من
متعارًفا كان ما أو «الحجز» بفكرة ذكَّرني والئًقا، مهندًما موحًدا زيٍّا ترتدي ما، نوًعا
منصَة وارتون السيدة غادَرت أن فبعد صحيح؛ أنه يل تبنيَّ ما وهو «السجن». باسم عليه
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وجلَست السيدة، تلك مكانَها حلَّت — الَخصم جهة من استجوابها يجِر لم إذ — الشهود
ريندل، جوليا اآلنسة بأنها نفسها وقدَمت ِمْهنية، جأش بِرباطة ثورندايك مواجهة يف
تلك لكنه املعهودة؛ الحافظة ثورندايك أخرج مبارشة ذلك بعد هولواي. بسجن ضابطٌة
اللتني الصورتنَي الصور مجموعة بني من وتخريَّ فتحها بل الشاهدة. إىل يُمررها لم املرة

تُعاينَهما. كي السيدة إىل أرسلهما ثم وارتون، السيدة عليهما تعرَفت
ريندل؟» آنسة يا الصورتني هاتني تعرفني «هل سألها:

شخصيتني صورتني من مكتِملتني غريُ نسختان هما «أجل. تردُّد: دون أجابت
تُعَرف.» هكذا أو سوندرز، لويزا تُدعى لسجينٍة السجن يف التُِقطتا

هاتني؟» تعرفني «وهل الحقيبة: من أخرجهما أُخرينَي صورتنَي يُناولها وهو سألها
لهما.» مطابقتان نسختان أو األصليتان، الشخصيتان الصورتان إنهما «أجل.

كثريًا؟» سوندرز لويزا يُشبهان «هل
الحال.» يف عليهما تعرفُت فقد للغاية. يُشبهانها «أجل،

مرة؟» ألول سوندرز لويزا رأيِت «متى
عليها القبض أُلقي قد كان املسائي. االستقبال سجن يف ١٩٣٠م، يوليو ١٣ «يوم

الحجز.» يف وظلت اليوم ذلك صباح
بسببها؟» عليها القبض ألقي التي التهمة بشأن تفاصيل أي تعلمني «هل

جلسة وحرضُت الرشطة محكمة إىل أخريات، وموقوفاٍت هي رافقتُها، لقد «أجل.
أربع وحيازِة اإلسرتليني الجنيِه فئَة مزيَّفة نقدية ورقة بتداول متَهمًة كانت االستماع.

أخرى.» مزيفة نقدية ورقات
مذنبة»؟» «غري أم «مذنبة» التهمة عىل ردُّها كان «هل

لم وإنها منها ُحْزمة وسط لها أُعِطيَت النقدية األوراق تلك إن قالت مذنبة». ««غري
مزيفة.» أنها يف تشتبْه

مزيفة؟» األوراق أن تعرف كانت أنها يُثبت دليل أيُّ ُقدِّم «هل
النقدية الورقة دفَعت أنها فَحْسب يُثبت كان ضدها ُقدِّم الذي الوحيد الدليل «كال.
ألنها لكن بحوزتها. كانت األخرى املزيفة األوراق وأن املشرتيات، لبعض ثمنًا املزيفة
أخذَتها، ممن أو األوراق، تلك عىل حصَلت أين من تذكر أن أو موقفها، تُفرسِّ أن رفَضت

أشهر.» ستة ملدة بالحبس حكًما ونالت أُدينَت
الُجرم؟» لذلك بالنسبة معتاًدا حكًما ذلك كان هل خربتك، واقع «من
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معتاد.» غري نحٍو عىل ًفا مخفَّ حكًما كان أنه أرى بل «كال.
لها؟» عنوان أيَّ السجينة ذكرت «هل

اسمها.» سوى نفسها عن تفاصيَل أي تذكر لم «كال.
الحقيقي؟» اسمها هو سوندرز لويزا أن يُثبت ما ثمة كان «هل

إس».» «إل اسمها من األوََّلني بالحرَفني منقوشًة كانت مالبسها أن عدا «كال،
عزباء؟» أم متزوجة كانت «هل

فقد زواج، خاتم ترتدي كانت ملا لكن نفسها، عن معلومات بأي اإلدالء «رفَضت
متزوجة.» باعتبارها السجالت يف أدَرْجناها

شعرها؟» ُقصَّ هل السجن، يف وجوِدها «أثناء
حاجٌة ثمة يكن فلم تماًما نظيًفا وكان السجن، دخَلت حني ما نوًعا قصريًا كان «كال.

ذلك.» إىل
رساحها؟» إطالق وقت طوله تذكرين «هل
تقريبًا.» كتَفيها بلغ قد كان أذكر، «حَسبما

رساحها؟» أُطِلق «متى
١٩٣٠م.» ديسمرب ١٢ يوم «ُظهر

كذلك؟» أليس السجن، غادرت حني استقبلها قد أحٌد كان إذا ما تذكرين ال «أظنك
ورأيت الوقت، ذلك يف السجن أمام واقفة كنُت أْن تصادف فقد الواقع. يف أذكر «بل
وذهبت الطريق وعَربَت هيلمارتون. طريق ناصيِة عىل بانتظارها كان أنه يبدو رجًال

إليه.»
شكله؟» تذكرين «هل

هو عنه أذكره ما كل رأيتُه. لو عليه أتعرَف ولن إليه النظر أُمِعن لم بوضوح. «ليس
ما.» نوًعا وقصريًا مهندًما يبدو رجًال كان أنه

إىل ورافقِتها عليها، القبض يوم االستقبال سجن يف سوندرز السجينة رأيِت «لقد
يف ترتدي كانت ماذا تذكرين هل رساحها. أُطِلق يوم الشارع يف ورأيتِها الرشطة؛ محكمة

الثالث؟» املناسبات تلك
ِصداره عن لونُهما يختلف ان كمَّ له ما نوًعا للنظر الفتًا ثوبًا ترتدي كانت أنها «أذكر

وتنورته.»
الشاهدة. إىل ومرَّره بيديل رسم ثورندايك أخرج حينئٍذ
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أيَّ تستدعي كانت إذا ما وتُخربيني الصورة تلك إىل النظر تُمِعني أن «أُريدك قال:
ذاكرتك.» يف يشء

أجابت: ثم لحظات، لبضع بانتباٍه اللوحة إىل الشاهدة نظرت
القوام يف تُشبهها إنها سوندرز. بلويزا بشدة تُذكِّرني الصورة يف التي املرأة «تلك
السجن دخَلت حني سوندرز ترتديه كانت الذي ذلك تماًما يُشبه وثوبها الشعر، ولون
غريُ وجِهها مالمح ألن سوندرز؛ بأنها الجزَم أستطيع ال بالطبع منه. خَرَجت وحني

ا.» تامٍّ بينهما الشبُه يبدو ذلك، عدا لكن ظاهرة،
نهض ثورندايك، جلس وعندما مستدعيها، ِقبَل من الشاهدة استجواُب انتهى بهذا

الستجوابها. لوريمر
مرور بعد الشديد الوضوح بذلك السجينة تذكريَن أنك الغريب من «أليس سألها:

الطويلة؟» الفرتة تلك
السجناء تذكُّر عىل قادًرا يكون أن منه ع يُتوقَّ السجن فضابط ذلك. أظن «ال أجابته:
سجون إىل يأتني الالتي النساء فمعظم عادية. سجينًة تكن لم سوندرز أن كما وتمييزهم،
كان ترتديه كانت الذي الثوب أن كما نيا، الدُّ االجتماعية الطبقات من يكنَّ االستقبال
فإنَّ ذلك، عىل «ِعالوة استنكاف: بابتسامِة الشاهدُة أضافت ثم للنظر.» الفتٍة لدرجة مميًزا
التقليدية.» غري األثواب تذكُّر إىل يَِمْلن النسوة، من غريِهن كشأن شأنهن السجن ضابطات
قويٍّا انطباًعا تَرك الثوب ذلك أن للشهادات وفًقا الواضح «من قائًال: القايض ب عقَّ
الصور لكن بوضوح. يتذكَّرنه جميًعا إنَّهن إذ رأينَه؛ الالتي النسوة جميِع لدى ريب بال
يختلف وياقته يه ُكمَّ لون أنَّ يرى أن بإمكانه املرء أن مع بوضوح، تُظِهره ال الفوتوغرافية

الفوتوغرافيني.» املصورين عىل األفضليُة امني للرسَّ زال ما ِصداره. لون عن
الشخصية. الهوية يخصُّ فيما ال سيدي. يا األلوان يخصُّ فيما «هذا لوريمر: قال

اللوحة.» يف التي املرأة عىل تعرَّف قد أحًدا إن أقول أن يَسُعني فال
أنه إىل أحٌد يُِرش فلم الثوب. لون إىل فقط أُشري كنت كال! كال، «كال، القايض: صاح

فعليٍّا.» نفِسها املرأة عىل تعرف
املحاكمة جلسة وقائَع شهدِت أنك «ذكرِت جديد؛ موضوع إىل لوريمر تطرَّق حينئٍذ
تلك بطبيعة تُدينها دراية عىل كانت املتَهمة أن يُثبت دليل أيُّ ُقدِّم هل الرشطة. بمحكمة

النقدية؟» األوراق
إحداها.» وتداُولِها النقدية لألوراق حيازتها باستثناء «كال،
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كيفية حول َمته قدَّ الذي التفسري صحة عدم احتمال إىل يُشري دليٌل ثمة كان «هل
حيازتها؟» إىل النقدية األوراق تلك مآِل

ُهوية أو األوراق تلك مصدر عن اإلفصاَح رفضها يف تكمن كانت املشكلة لكن «كال.
لها.» أعطاها الذي الشخص

بَحصافة الَخصم لشاهدة استجوابه أنهى اإلجابة، تلك عىل لوريمر حَصل أن بعد
الذي الحكم عن النظر بغضِّ تماًما املتَهمة براءة احتماُل وهي نظره، وجهة أثبَت أن بعد
نفُسه الشك ينتابُه بدأ قد كان إن إال النقطة، تلك عىل تشديده إىل الداعَي أَر لم نالته.

ذهني. إىل يتسلل كان الذي
ال كثريًا، فوجئُت وبالطبع بالغ؛ برتكيٍز ريندل اآلنسة شهادة إىل استمعت قد كنُت
تركيزي لكن أيًضا. للتاريَخني الغريب التطابق من بل فحسب، الصور عىل تعرفها ِمن
ذُِكر وحني الصور، عىل الشاهدة تعرُف أذهله فقد القايض. برتكيز مقارنًة ضعيًفا كان
املقارنات، بعض وأجرى مالحظاته دفرت يف رسيًعا قلَّب السجينة، عىل القبض إلقاء تاريخ
لم رسيًعا. بينها وقارن صف يف أمامه وضعها الفوتوغرافية، الصوُر إليه وصَلت وحني
من كان إذ الصور؛ يل وصَلت حني أدركُت كما ُمطوَّل فحٍص إىل يدعو ما ثَمة يكن
بينها الوحيد الفارق نفساهما. السلبيتان الصورتان مصدُرها األربع الصور أن الواضح
بالطباشري عليه مكتوب أسوُد خشبي لوٌح فيهما يظهر األصليتني» «الصورتني أن هو
الصورة من السفيلَّ الجزء ويحتل عليه، تجلس الذي الكريس أمام مثبتًا السجينة اسُم

املكتِملتني.» غري «النسختني يف اللوح ُحِجب بينما الشخصية،
كان شيلر فالسيد باهتمام. يستمعون آَخرون ثَمة كان والقايض، أنا بجانبي لكن
يُتابع بالندي املفتش وكان عينَيه. بإغماض يتظاهُر يزال ال كان أنه مع تماًما، واعيًا
وقٍت يف املحكمة قاعة إىل بهدوء انسلَّ الذي ميلر، املفتش وكان شديد؛ برتكيٍز الشهادة
يعرف كان حتًما أنه مع باهتمام، ويُتابع يُصغي أولدفيلد، الدكتور صديقي برفقة سابق

شهادتها. يف ريندل اآلنسة ذَكَرته ما كلَّ
رسيعًة ٍب ترقُّ القايضنظرَة ألقى بوقار، الشهود منصَة األخرية الشاهدُة غادَرت حني
يُدِيلَ كي أولدفيلد جيمس الدكتور فتقدَّم التايل، الشاهد اسُم نُودي ثم ثورندايك، إىل

وبشهادته. بالقَسم
«غري النسختني بتمرير االستجواُب بدأ السابقة، الشاهدة حالة يف كما حالته، يف

الشخصيتني. الصورتنَي من املكتملتني»
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إذا ما وأخربتِنا أولدفيد، دكتور يا الصورتني هاتنَي إىل نظرِت «هالَّ ثورندايك: قال
يوًما؟» قابلِته قد تكون ربما لشخٍص كانتا

تسلَّل إليهما، يتطلَّع كان وفيما دقيقة، من يقُرب ِلما بدقٍة الصورتني أولدفيلد فَحص
بحذر: قال وأخريًا التََّعرُّف. دهشة عن ينم تعبريٌ تدريجيٍّا وجهه إىل

عاَمني حوايل منذ ُقِتَلت التي السيدة تلك روبي، إليما الصورتني هاتنَي أن يل «يبدو
هامبستيد.» طريق جيكوب، بشارع ٣٩ رقم املنزل يف

روبي؟» إليما هما الشخصيتني الصورتني بأن تجزم أن بوسعك «هل
أسابيع ثالثة عليها مرَّت الوفاة كانت فقد كذلك. بأنهما يقينًا أُقِسم أن إىل أميل «ال
بأنها قويٍّا اعتقاًدا لديَّ لكنَّ عليها. طرأَت قد التغريات بعُض وكانت جثتُها، ُفِحصت حني

مالحظاتي؟» إىل بالرجوع يل يُسَمح أن يُمكن هل الصورتني. هاتني صاحبُة
املالحظات؟» تلك دوَّنَت «متى القايض: سأله

بعد األخرى تلو نقطًة منها وتأكدُت وقارنتها الجثة، وجود يف املرشحة يف «دونتُها
دونتُها.» أن

بالتأكيد.» إليها الرجوع بوسعك «إذن، القايض: قال
ثم بعالمة، مميزة صفحة عىل وفتحه صغريًا، دفرتًا جيبه من أولدفيلد أخرج حينئٍذ
أعلن انتهى، أن وبعد الفوتوغرافيتني. والصورتنَي املالحظات بني منهجية مقارنة أجرى

قائًال:
الصورتني مع بتفصيلة، تفصيلًة املالحظات، يف املذكور الوصف قارنُت «لقد
شعر أن وهو أال واحًدا. عدا الجوانب جميع يف متطابقني ووجدتُهم الفوتوغرافيَّتني،

فحصها.» وقت الجثة شعر من أقُرص الفوتوغرافية الصورة يف املرأة
بالضبط؟» الشعر طول دوَّنت «هل

الكتَفني.» يتجاوز ال يكاد أنه الوصف يف دونُت لكني طوله، أِقْس «لم
والصورتني دوَّنتُه الذي الوصف بني ا تامٍّ تطابًقا تجد هل االستثناء، ذلك «بخالف

الفوتوغرافيتني؟»
تفصيلة.» كل يف تامٌّ بينهم التطابق «أجل؛

روبي؟» إيما تُشبهان الشخصيتني الصورتني أن ترى هل املكتوب، الوصف «وبخالف
رأيتها المرأٍة صورتان أنهما شعرُت الفوتوغرافيتني، الصورتني رأيُت أن فور «أجل.
اآلن روبي. إيما أنها فجأة أدركُت املرأة، تلك تكون َمن أتذكَّر أن حاولُت وحني قبل، من

الشخصيتني.» الصورتني هاتني صاحبة إنها شك بال أقول أن بُوسعي
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وتطلَّع ساعته وأخرج فجأًة، استفاق الذي شيلر؛ السيد انتباهي لفَت اللحظة، تلك يف
ببطء طريقه يشقَّ أن قبل للقايض خفيفة انحناءًة وانحنى واقًفا، هبَّ ثم مجفًال، إليها
انطَلقا اللذان ميلر، واملفتش بالندي املفتُش حذَْوه حذا نهض، حني الباب. نحو صمٍت ويف
وهم ف تلهُّ يف ببرصي ثالثتَهم تابعُت إليهما. األنظاَر يَلِفتا أن دون نفِسه االتجاه يف
واحًدا الباب من خَرجوا قليًال. الخطى يُرسع وهو شيلر يتقدمهم املخرج، عند يجتمعون
كان (الذي القايض أمسك آخِرهم، خروج بعد بصخب الباب تأرجح وفيما اآلخر، تلو

قائًال: وعقب يده يف الفوتوغرافيتني الصورتنَي الجماعي) الخروج مشهد أيًضا يُتابع
اآلن الشهوُد عليهما تعرف الفوتوغرافيتان الصورتان هاتان للغاية. غريٌب أمر «هذا

مختلفات.» سيدات لثالث بأنهما ثقٍة عن
امرأٍة سوى لسَن الثالث النسوة هؤالء أن هو سيدي يا «افرتايض ثورندايك: قال

واحدة.»
قوية رطمًة املتأرجح الباب ُرِطم اللحظة هذه يف ولكن «… يبدو «هذا القايض: قال
مختلًطا أشخاص، عدة بني عراك كصوت بدا صوٌت تسلَّل وعْربَه للداخل، ينفتح جعَلته
طلٍق صوُت دوَّى املتداخلة، األصوات ِخَضم يف ثم منفِعلة. لكن منخفضة برشية بأصواٍت
قصري، وقت بعد أكثر. وابتعَدت األصوات انخفضت منغلًقا، الباب تأرجح وفيما ناري.
بحذر، الخارج إىل النظر اسرتَق أن وبعد الباب، إىل الحاجب أرسع القايض، من وبإشارٍة
جميًعا انتظرنا لربهة الصمُت ساد وراءه. انغلق حتى تأرجح الذي الباب وراء اختفى

املأل: عىل وقال ميلر، املفتش برفقة أخرى، مرة الحاجُب ظهر ثم بني. مرتقِّ خاللها
به.» سيادتك إبالغ يودُّ ما لديه الضابط هذا «سيدي،

«بما وأبلغه منصته إىل تقدم الذي ميلر، إىل مستفًرسا نظر بل القايض، يُعلق لم
لديه».

بتهمة للتوِّ عليه القبض أُلقي قد شيلر كارل السيد بأن سيادتك أُبلغ أن «عيلَّ قال:
زوجته.» قتِل

أيِّ بذكر لك املسموح من «هل ا: مهتمٍّ بدا ما بقدر ً مفاَجأ يَبُد لم الذي القايض سأل
التهمة؟» تلك بخصوص تفاصيل

عىل التحقيق قايض أمام سيَمثُل السجني إن إذ سيدي؛ يا تماًما «مسموٌح ميلر: رد
التهمة أما ثورندايك، الدكتور من يناها تلقَّ مؤكَّدة معلومة عىل ِبناءً اعتُِقل لقد الفور.
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طريق جيكوب، شارع ٣٩ رقم املنزل يف ١٩٣٠م، العام من ديسمرب ١٢ يوم يف أنه فهي
م.» السُّ تناول عىل بإجبارها شيلر، لوتا زوجته، املتَهُم قتَل هامبستيد،

إيبنج، غابة فمأساة إذن جيكوب. شارع وثالثني تسعة رقم املنزل «أها، القايض: قال
املسكينة؟» املرأة هذه بقضية لها عالقة ال بالفعل، وقَعت قد كانت إن

سيدي.» يا اإلطالق عىل لها عالقة «ال مؤيًدا: ميلر قال
واملحامينَْي املستشار من املكونة املحكمة هيئة خاطب ثم لحظات، القايضلبضع فكَّر

قائًال:
املعلومة هذه أن الواضح من الضابط. هذا به أدىل الذي املذهل اإلعالَن سمعتم «لقد
لوتا أن عىل دليٌل ثَمة كان فإن الدعوى. هذه إجراءات تعليق األقلِّ عىل تستدعي الجديدة
ذلك فإن وفاتها، إثباُت أمكَن وإن ميتة، أنها عىل دليٌل هناك سيكون فحتًما ُقِتَلت، شيلر
ى.» مسمٍّ غري ألجل الجلسة تُرَفع سوف لذلك الوفاة. تلك افرتاض فكرة يستبعد اإلثبات
قاعة من — حضور ثَمة يكن لم إذ — تدريجيٍّا الشهود خرج جميًعا. نهضنا حينئٍذ
بل للمغادرة. بادرة أي يُبِد لم القايض لكن للمغادرة. نتأهب أيًضا نحن وكنا املحكمة،
ثورندايك فتقدَّم املعلومات. من االستزادة يف برغبته وأملح ثورندايك، تجاه مقعده يف مال

اتباعه. من كاذب حرج أي ولوريمر أنا نُبِد ولم القايض، منصة إىل
الوصايا محكمة استغللَت أنك الواضح ِمن كان ملا دكتور، يا «حسنًا القايض: قال
املرشوع. فضولنا تُرِيضَ أن فعلُه يُمكنك ما أقلَّ أن أرى الشخصية، ألغراضك واملواريث
٣٩ يف شيلر لوتا شخصية انتحَلت التي للسيدة حَدث الذي ما هو اآلن أعرَفه أن أريد ما

الجريمة؟» يف لعبَته الذي الدور وما جيكوب، شارع
جيكوب شارع يف ُعِرَفت التي املرأة سيدي. يا امرأة ثَمة يكن «لم ثورندايك: أجابه

كامرأة.» ومتربًجا متنكًرا شيلر كارل سوى تكن لم شيلر لوتا باسم
عىل دامغ دليل لديك هل يُصدَّق. ال أمر هذا إلهي! «يا مندهًشا: القايض صاح

ُهويته؟»
ولون الحجم، يف الجسدية؛ مات السِّ يف متطابٌق كالهما «أجل. قائًال: ثورندايك أجاب

لألذنني.» املتسق والشكل املالمح، وتكوين العيننَي،
اإلعدام.» عقوبتها تهمة إثبات يف كثريًا يُفيدك لن «هذا معقبًا: القايض قال

دليًال باعتباره سوى جدوى أيُّ له يكون لن صحيح. «هذا قائًال: ثورندايك أيَّده
باملجرم. رأفتَها بنا اإللهية العناية رأفُة فاقت فقد قاطًعا. واحًدا دليًال ثَمة لكنَّ إضافيٍّا.

للغاية.» نادر نوع من شعًرا يملك شيلر كارل أن املصادفة فمن
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نظرت عندما كذلك؟ أليس الشعر، بشأن غريب يشءٌ ثمة «أها! القايضمندهًشا: قال
أليس للغاية، غريٌب إنه شكله. يف غريبًا يبدو بداخلها الذي الشعر أن يل خَطر القالدة، إىل

كذلك؟»
امُلحلقن، الشعر هذا الشاذة. الظواهر أندر أحَد يُمثل إنه سيدي. يا فَحْسب هذا «ليس
نادرة حالة وهي متواترة، وداكنة فاتحة بحلقات منه شعرة كلُّ تتميز عليه، يُطَلق كما
يف لها أمثلة بضعِة سوى يوجد ال املهنية. مسريتي طوال مثلها أُقابل لم إنني حتى للغاية

املتاحف.»
أنك أعتقد التي القالدة، داخل املوجودة العينة لكنَّ للغاية. مذهل «هذا القايض: قال

السمة؟» هذه له شيلر كارل شعر أن يقينًا تعلم فهل للسيدة. تعود عليها، تعتمد
جلسة أثناء أيًضا. هنا بلُطفها اإللهية العناية َشِملتنا فقد «أجل. ثورندايك: أجاب
شيلر السيد رأس َعِلق فقد املحكمة. قاعة يف للغاية غريب حادث وقع السابقة، االستماع
يقصَّ أن إىل يليه الذي املقعد يف يجلس كان شخص واضُطرَّ املقعد، بمسند ما بطريقة
وبالطبع حيازتي، إىل آَل شعره من ُقصَّ الذي الجزء ذلك يُحرِّره. كي شعره من جزءًا

حرفيٍّا.» القاتُل يل استبان املجهر، تحت فحصتُه أن فور
هل باملقعد. الرجل رأُس علق كيف اآلن أتساءل «أها! قال: ثم القايض. عينا التمَعت

تعرف؟»
معينة.» شكوك لدي لكن فعليٍّا، أعرف «ال قائًال: ثورندايك أجابه

كذلك.» «وأنا القايض: قال
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التنكر فن مالحظاتيف

محاكمة بالتفصيل أصف أن املفَردة، املساحة سمَحت إن لالهتمام، املثري من يكون ربما
هذا ملثل داعي ال أنه كما تسمح، ال املساحة لكن لوتا. زوجته قتل بتهمة شيلر كارل
األدلة يف ُعِرَضت التي الوقائع جميَع بالفعل يعرف القصة تلك قارئ إن إذ الوصف؛
التي االستدالالت أو الواقعية أهميتها َفهم عن تماًما تختلف الوقائع معرفة لكن ه. ضدَّ
لكني ثورندايك؛ يعرفها التي الوقائع جميع عىل مطَّلًعا كنت لقد منها. استخالصها يُمكن
يُعيد سمعتُه حتى الصادم االستنتاج ذلك إىل توصل كيف أفهم ولم بينها الروابط أَر لم

التحقيق. مجرى بناء
يُغادر أن دون املحلَّفني، هيئة أصدَرت فقد املحتومة. نهايتها حتى املحاكمة سارت
درجات السجنُي نزل ثم اإلعدام، بحكم القايض ونَطق باإلدانة، حكًما منصتهم، أعضاؤها
الحارضين جمهوُر شهد أن وبعد لألبد؛ البرش أنظار عن وتوارى االتهام، قفص سلَّم
أن فور تبعتُهم املفتوحة. األبواب عرب الخارج إىل يتدفقون وبدءوا نهضوا الستار، نزوَل
الشديد، الزحام هذا وسط وفاندربوي، وبيديل بولتون صادفت أن لبثُت وما ذلك، يل تسنَّى

ثورندايك. انتظار يف إليهم وانضممُت
األدلة وتُكدِّس ف، تتكشَّ وهي املأساوية املرسحية تلك أحداَث أراقب كنُت جانبي، من
القَلنُْسوة القايض اعتمر حني حتى الضمري، وخِز أو الشفقة من ذرة أيِّ دون القاطعة،
بالنسبة كذلك يكن لم األمر لكن فيها. رجعة ال التي الهالك بكلمات ونطَق السوداء
قابًعا الوجه الشاحب الوحش ذلك إىل ينظران وهما عليهما، استحال فقد صديَقينا. إىل
ينَسيا أن قفص، يف محبوس مفرتس وحش مثل متِهميه مواجًها االتهام، قفص داخل
املمتِقعني وجَهيهما إىل نظرت حني يوًما. به ربَطتهما التي والود بل الصداقة أوارص
كان وكذلك ومحزونني. مفجوَعني ترَكتهما مؤملة محنًة هذه كانت كم أدركُت القِلَقني،
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من بهما حلَّ ما الفور عىل الحظ حتى إلينا، وانضمَّ خرج إن ما الذي ثورندايك، حال
تجِربتهما عن ذهنَيهما لرصف وسيلة عن بحث املعهوَدين، ته ورقَّ وبتعاُطفه وأًىس، كرٍب

األخرية. املؤملة
به ووك بينش كينجز بشارع إيه فايف رقم العقار كان إن بولتون يا «أتساءل قال:

أشخاص.» لخمسة ارتجايل َعشاءٍ لتجهيز املوارد من يكفي ما
محدودة غريُ إيه ٥ رقم العقار «موارد مقنعة: حماس بنربة الواثق الردُّ جاءه

سيدي.» يا
هذا برفقتهما يُمِتعانا أن صديَقينا من أطلب أن يَسُعني «إذن، ثورندايك: قال

املساء.»
الشفقة؛ عىل تبعث تكاد برسعة الدعوَة َقِبال اللذَين وفاندربوي بيديل إىل متسائًال نظر
مبكًرا يزال ال الوقت كان وملا قناديل، كُمشِعل مرسًعا وانطلق املغادرة يف بولتون فاستأذن
هيل؛ لودجيت طريق حتى باييل أولد شارع عرب مهل عىل ِرسنا املعتاد، الَعشاء موعد عىل
ذلك، من فَرغنا أن بعد إليه. ة ماسَّ بحاجٍة كنا الذي الشاَي فيه نحتيس مكان عن بحثًا
سمَحت ما بقدر عليه املرح إلضفاء جهَدينا ُقصارى وثورندايك أنا بذلُت حواٍر وبعد

الكورنيش. طريَق سالكني تيمبل حي نحو لة متمهِّ بُخًطى انطلقنا الظروف،
بينش كينجز بشارع إيه ٥ رقم العقار ملوارد بولتون لتقدير مربَّرة النتيجة جاءت
بشارع ممتازة أخرى بحانة أو «راينبو» بمطعم استعان قد أنه يف شكوكي برغم ووك،
ستنا، ملؤسَّ مرشًفا املناسب املوعد يف إليه جلسنا الذي العشاء كان حال، أي عىل لكن فليت.
لهدٍف بولتون عليه أغاَر الذي بنا، الخاص الخمور قبو منتجاُت التعبري، جاز إن وأكمله،
َمن كان الليمون). عصري من زجاجة خزى يف يُميزه كان الطاولة عىل موقعه أن (مع ما
يُعاونه املنزلية، األعمال يف بولتون بديل ويليام، هو ضجة يُثري أن دون خدمتنا عىل يقوم
مع غريبة بارعة يٍد بخفِة ويتعامل الخلفية يف يحوم كان نادل، هيئُة له غامض غريٌب

قط. ويليام عمل يف ل يتدخَّ لم لكنه واألغطية، الصحون
باملضغ» منشغلة األفواُه تكون «حينما جيد لَعشاء االفتتاحية األطوار تكون ال عادًة
سفاِسف الوقت، من مُلدة بيننا، الدائِر الحديث فحوى ظلَّت لذا متَّصل. حوار إلجراء مالئمًة
املفِجعة نهايتها حتى أحداثها نشهد كنا التي املأساوية املرسحية تلك لكن أغلبه. يف مرحة
عاجًال السطح عىل تطفَو أن لزاًما وكان عقولنا، باطن يف قابعًة كانت ُسويعات، بضع قبل
املضغ وتريُة هدأَت حتى يُفتَح لم محظوًرا، يزال ال كان الذي املوضوع، ذلك لكن آجًال. أم

مبارش. غري نحٍو عىل إال يُطَرق لم ُطِرق حني وحتى النبيذ، م وُقدِّ
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جيبه يف يده ووضع استعرتُه.» ما أردَّ أن يل اسمحوا أنىس، أن «قبل ثورندايك: قال
الطاولة عرب يدفعهما وهو قائًال أضاف ثم فاندربوي، وِقالدة بيديل مالحظات دفرت وأخرج

مالكيهما: ناحيَة
يل والسماح الغرَضني هذَين إلعارتي لكما أَديُن كم أُخربكما أن إىل داعي «ال
يُقدَّر ال الغموض ذلك كشف يف إسهاَمهما أن وتعرفان األدلَة سمعتما لقد باستخدامهما.

بثمن.»
الِحْلية إىل ونظر تردد، فاندربوي لكن تعقيب؛ دونما جيبه يف ه ودسَّ الدفرت بيديل أخذ
جيبه يف بها وألقى التقطها النهاية يف لكنه شديد. بنفور املائدة عىل ترقد وهي الصغرية

اشمئزاز. بإيماءة
اآلن وهو املدفأة، رف عىل ترى كما فهو بولتون، يا ِملكك هو ما ا «أمَّ ثورندايك: قال

إياه.» أعرتَني أن لك شكري جزيل مع ترصفك، تحت
مما أكثَر أفادتني للَّوحة استعارتك أن أظن لكني سيدي، يا «عفًوا بولتون: رد
سوى كثريًا أفاَدتك أنها أرى ال بينما إيلَّ، بالنسبة جديدة أهميًة عليها أْضَفت فقد أفاَدتْك.

السيدة.» ثوب لون يخصُّ فيما
ستجد ما، يوًما سيحدث كما كاملة، القصة تسمع حني أنك «أعتقد ثورندايك: قال

تظن.» مما أهمُّ التحقيق يف اللوحة لعبَته الذي الدور أن
بولتون أشارك كنُت إذ فاتتني؛ األقل عىل واحدة نقطة ة فثمَّ ذلك، صح «إن قلت:
األساس.» من املحكمة يف للَّوحة َعرِضك سبب عن قليًال تساءلت لقد الواقع، يف نفَسه؛ الظنَّ
الثوب. تذكُّر عىل الشهود مساعدَة كان عرضها من األسايس «الغرض قائًال: رد
من التثبُّت يف بالغة أهمية له كان الثوب لكن ذلك؛ عىل تُساعد لم الفوتوغرافية الصور
عليها التعرُف يمكن الصورة يف املرأة هيئة أن من التأكد وهو آَخر غرٌض ثَمة التواريخ.

شيلر.» لوتا تُشبه باعتبارها
مناسبة إىل أيًضا ح وتُلمِّ اللوحة، لعبَته آَخر دور إىل ح تُلمِّ أنك يبدو لكن «أجل،
مستقبَلية؟ مناسبة ننتظر لم لكن للتحقيق. الكاملة القصة فيها سنسمع ما مستقبَلية
أِجُدني زلت ما نفيس، عن نفِسها. بالدرجة بالقضية ون مهتمُّ أننا وأظن هنا، جميًعا فنحن
هو َفْهَمه أستطيع ال ما لكن تماًما؛ قاطعة ووجدتُها كلِّها األدلة إىل استمعت لقد متحريًا.
يشء أول ما البداية؟ كانت أين من العدم. ِمن تلك األدلة منظومة ِبناء استطعت كيف
عَرضها التي اللحظة منذ القضية يف ُخضت قد أْن يل بدا الصحيح؟ الطريق عىل وَضعك

ذهنك.» يف مدروسة نظرية بالفعل لديك كان وكأنما بينفيلد، عليك
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لم املرتَقب، الطلب بشأن بينفيلد أخربنا حني بالفعل. حدث ما «وهذا قائًال: رد
سبق مسألٍة من جديدة مرحلة يبتدئ فقط بل إيلَّ، بالنسبة جديًدا موضوًعا يفتح يكن
وإن ما، نوًعا طويلة قصة فهي التحقيق، قصة أما بالفعل. ممِعنًا تفكريًا أوليتها أن
وتتهيَّئوا املدفأة من مقاعدكم تُقرِّبوا أن األفضل فمن سماعها، ا حقٍّ تودُّون جميًعا كنتم

استجمام.» يف لسماعها
ضيفانا، وكان فضوًال، «يتحرَّق» كان فبولتون أكيدة. القصة سماع يف رغبتنا كانت
قرَّبنا وهكذا دة. املعقَّ الخيوط كتلة لت انحَّ كيف ملعرفة متشوِّقني طريقته، عىل منهما كلٌّ
نحٍو عىل الصغريَة الطاوالِت بجوارها بولتون ووضع املدفأة، إىل الذراَعني ذات مقاعَدنا
كان الذي — الغريب والنادُل ويليام أزاح بينما السيجار، وعلُب القواريُر تَْعلوها مالئم
غادر بعدما ثم رضوريٍّا. يَُعد لم الذي حَملها املائدة عن ة بِخفَّ — العلن إىل خرج قد اآلن

قصته. يروي ثورندايك بدأ أخريًا، العامالن
كيف يُفرس ألنه رضوري أقول الفعلية؛ التحقيق أحداث لرواية رضوري تمهيٌد «ثَمة
يعرف خارجية. أكيدة احتماالت أيِّ غياب ظلِّ يف األوىل للمرة ذهني إىل الشك تسلَّل
أو شحيًحا العمُل كان حني عميل بدايات يف أنه كثريًا، بذلك أخربته قد كوني جريفيز،
التخطيط يُمكن كيف أفكر كنت افرتاضية. قضايا بدراسة نفيس أشَغُل كنت معدوًما،
أن وبعد أمرها، اكتشاف ضدَّ الحصانة من ممكن قدر بأكِرب وتنفيذها معينة لجريمٍة
كنُت ذلك بعد بالتفصيل. تخيُّلية جريمٍة ببناء أطبِّقها األساسيات، جميع وضِع من أنتهي
خاللها من كشُفها يُمكن التي والدالالت فيها الضعف نقاط ألكتشَف الجريمة تلك أدرس
بأسلوب افرتاضية جريمة دراسة إن إذ بحق؛ مفيدًة الطريقة تلك كانت الواقع. أرض عىل

حقيقية. قضية دراسة من املكتسبة تلك عن فعليٍّا تقل ال خربًة املرءَ يمنح منهجي
. برتوٍّ لها املخطَّط القتل جريمة هي الرشعي الطبِّ نظر وجهة من األهم الجريمة
مختلفة، طرق عدة اختربُت أن وبعد خاصة، عنايًة الجرائم من النوَع هذا أوليُت لهذا
أن يل بدا الخياليَّة. الشخصية طريقة هي االكتشاف من لتأمينها املثىل الطريقة أن قررُت
االكتشاف.» عىل عصيَّة شبَه ستكون بكفاءة، ذَت ونُفِّ برباعة لها ُخطِّط إن الطريقة، تلك

خيالية.» شخصية بخلِق تعنيه ما أفهم أني من واثًقا «لست فاندربوي: قال
لديه دو، جون سنُسميه رجًال، أن سنفرتض مثاًال. خيالية قضيًة لنأخذ «حسنًا،
زوجة يكون ربما الشخص هذا معني. شخص من التخلُّص يف الرغبة إىل يدعوه ما سبٌب
من مطاَرًدا يكون ربما أو أخرى؛ امرأة من الزواَج دو جون يريد ربما مرغوبة. غريَ
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منه التخلص يف يرغب الذي فالشخص دائم. سبٌب فهو السبب، كان أيٍّا يبتزُّه. شخص
طريقتي؛ سيعتمد أنه لنفرتض واآلن أمنه. يُهدد أو سعادته طريق يف دائمة عَقبة يُمثِّل

خطواته. لنتتبع
شخص أي عىل العسري من تجعل لدرجٍة مظهره من يُغري شكل يف يتنكَّر بأن سيبدأ

عليها.» التعرف ويسهل جديدة معينة سماٍت ويمنحه عليه، يتعرف أن يعرفه
كثريًا.» سهًال يكون لن «هذا معقبًا: قلت

نحٍو عىل املسألة تلك يف سننظر لكننا كذلك، يكون «لن قائًال: ثورندايك وافقني
لنقل جديًدا. اسًما لنفسه واتخذ آخَر شخص هيئة يف تنكَّر دو جون أن لنفرتض منفصل.
يعرُفه ال حيٍّ يف مسكنًا لنفِسه يتخذ االسم، ذلك وتحت رو. ريتشارد هو االسم ذلك إن
األشخاص. من محدود عدٍد مع إال عالقاته يُوطِّد ال تجعله شخصيًة وينتحل أحد، فيه
الحي، سكان بني صيتُه يذيع وهكذا ما، ِحرفًة يمتهُن أو مكتبًا أو متجًرا يفتتح وربما
األقل، عىل شهور، لبضعِة النحو ذلك عىل وسيستمرُّ أكثر؛ منهم بقلٍة معرفته وتتوطد

املكان. يف معروفة شخصية يصري حتى
عَجلة يف ليس فهو هما. يتخريَّ اللذَين واملكان الزمان يف جريمته، ارتكاب يف يرشُع ثم
يدعوه ما لديه فليس مهل. عىل ترتيباته يُجري كي الوقت من متَسع ولديه أمره. من
الجريمة ارتباُط توثَّق كلما النقيض؛ عىل بل املجرم. ُهوية إلخفاء تدابري أيَّ يتخذ أن إىل
فعليِّني شهود أيِّ وجود يتفادى أن هو يلزم ما كل تام. مأمٍن يف هو صار رو، بريتشارد
أن هي امُلثىل الطريقة ستكون األرجح عىل بالهرب. اإلرساع إىل داٍع أي أو الجريمة، عىل
هذا داخل الجثة يحبس القتل، جريمة يرتكب أن وبعد مسكنه، إىل ضحيته يستدرج

هدوء. يف ويُغادر املسكن
تنكُّره يخلع ببساطة به. يحيق خطر أيُّ يوجد وال ل متعجِّ غريَ يزال ال هو ترون كما
اكتشاف قبل أسابيع ربما أو أيام بضعة تمر القتل. بجريمة صلة أيُّ حينها له يصري فال
أصدقاءه ويُراسل بعيد، مكاٍن إىل أو البالد خارج يُسافر أن بُوسعه األثناء تلك يف الجثة؛
إقامته محلِّ إىل يعود آمنة، زمنية فرتة مرور بعد املناسب، الوقت ويف أسفاره، لهم يصف

القديمة. معارفه دائرة وإىل الدائم
مطاردة يف بُوسعها ما أقىص الرشطُة وتبذل اكتُِشَفت، قد الجثُة تكون األثناء تلك يف
العيان شهود من عدٌد عليه يشهد له، ل ومفصَّ دقيق وصٌف فلديها رو. ريتشارد القاتل،
عليه يُعثَر ال لكن عليه. ُعِثر إن عليه التعرُف وبإمكانهم قرب، عن يعرفونه الذين الثِّقات
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يف وجود. أيُّ رو لريتشارد يعد لم تنكُّره، دو جون فيها خلع التي اللحظة ففي أبًدا؛
تماًما.» خيايل شخص عن تبحث الرشطة الواقع،

ثَمة واحدة. عقبًة بها أن أرى لكني بالتأكيد. تماًما مثالية ُخطة تبدو «أجل، قلت:
عىل الجريمة. من للغاية مستفيٌد أنه يُالَحظ وربما والضحية، دو جون بني تربط ما صلٌة
املعروف من والتي فيها، يرغب ال التي زوجتَه املقتول الشخُص كان ربما املثال، سبيل

معها.» خالف عىل أنه
غبار ال القاتل هوية ترى، فكما كثريًا. يُِهم ذلك أن أظن «ال قائًال: ثورندايك رد
أيَّ االشتباُه يطوَل أن يُمكن ال وبالتبعية — رو ريتشارد — معلوم شخٌص فهو عليها.
إخفاءُ شك بال القاتل أماِن من سيَزيد باملالحظة. جديٌر فاألمر ذلك، ومع آخر. شخص
يف لننظر واآلن الحسبان. يف ذلك سنضع مستحيًال. عليها التعرُّف جعُل أو الجثة ُهوية
ذلك وأن النفع، عديَم سيكون وحده املرسحي التربج أن ننىس أن دون التنكُّر، مسألة
ملدٍة دائم نحو عىل سيُستخَدم وأنه النهار، ضوء تحت بالخارج يصمد أن بد ال التنكُّر

طويلة. زمنية
ليس عليه يتعرفون ال ومعارفه أصدقاءه تجعل لدرجة تماًما رجل هيئة تغيري إنَّ
راسل، شارع يف مستعارة شعور صانُع هناك كان مىض، فيما ممكن. لكنه اليسري. باألمر
يف للغاية مفاجئة نتائج تحقيق واستطاع التنكُّر، فنَّ امتهن جاردن، كوفينت بمقاطعة
ألصحابها، تماًما مريحة تكن لم والنتائج ما، نوًعا دًة معقَّ كانت أساليبه لكن الشكل. تبديل
يكون لن تربجهم. لتجديد يوميٍّا زيارته إىل يُضَطرون عمالؤه كان املستديمة، الحاالت ويف
يصنع أن عليه سيكون مرتَقبًا. قاتًال يُفيد لن وقطًعا األمد، طويل تنكٍر يف مفيًدا ذلك

معقولة. لدرجة مريًحا التربج ذلك يكون أن وسيتحتم بنفسه، تربَُّجه
آخُر نوع ثَمة إذ رجل؛ هيئة يف التنكر صعوبات يف التفكريَ نُطيل ألن داعي ال لكن
ذلك يكون حني الجنس. تغيري وهو أال بالغ؛ حد إىل إقناًعا وأكثُر نسبيٍّا أسهُل التنكر من
وسائِل باستخدام الشكل يف ملحوظ تغريُّ إحداُث شأنه من إذ تماًما؛ فعاًال يكون ممكنًا،
يخلق الجنس تغيري إن إذ أهمية؛ أقلَّ الشكل تغيري يجعل أنه كما ا. جدٍّ قليلة فعلية تنكُّر
الحًقا، منهم أحٌد قابله وإن الجُدد، معارفه نظر يف امرأة دو جون إن جديدة. شخصية

الكرام. مروَر املرأة تلك وبني بينه الشبُه فسيمرُّ
فن يُصفِّ فالنساء االنتحال. ذلك مثل تُالئم الحاليَّة الرصعات فإن ذلك، عن فضًال
من ككتلة ينمو تركه وحتى ا، جدٍّ قصريًا ليصريَ قصه من بدءًا شتى، بطرٍق شعورهن
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ويفعلن لونه، ويقرصن يصبغنه بل فحسب، صناعية بطرق يعقصنه أو يُموِّجنَه وال الوبر؛
رصعة وهي فيه، املبالغ التربج أيًضا هناك االنظار. إليهن تلتفَت أن دون عالنيًة ذلك
واملغطَّاتان بتان املخضَّ والوجنتان الشفاه، بأحمر املطليَّتان الشفتان بها؛ ومعتدٌّ منتِرشة
الشكل يُغري ذلك كل الحواجب. بقلم املحددان والحاجبان املزيفة والرموش باملساحيق،
امرأة زي رجٌل يرتدَي أن فبمجرد تماًما. يُغريه أن يمكن وبالحيلة جوهري، نحٍو عىل
سيكون الحاجبنَي، تحديد وقلم الشفاه أحمر من بعٍض مع نسائية، شعر تصفيفَة ويتخذَ
يعرفونه َمن عىل يمرُّ يجعله بأن كفيًال ذلك يكون وربما الحال؛ يف كبرية بدرجة متنكًرا
مظهره فسيتبدل سبق، فيما شارب أو لحيٌة له كان وإن يعرفوه؛ أن دون طفيفة معرفة

يعرفوه. لن املقربون أصدقاؤه حتى تماًما.
معينة أنواع عىل تطبيقها فسيتعذر للغاية. صارمة لقيوٍد تخضع الطريقة تلك لكن
أقدام ستة طولها فامرأة القامة. طويل لرجٍل باملرة مناسبًة تكون فلن الرجال. من
امرأة هيئة يف متنكر رجل سيحتاج ما هو األنظار ولفُت ما؛ نوًعا للنظر الفتًة ستكون
أيُّ يُخلصه لن إذ والشعر؛ البَرشة أسمِر رجل عىل تستحيل تكاد أيًضا يتجنَّبه. أن إىل
إخفائها. يف التلوين أو التجميل مساحيُق تُفلح ولن الداكنة، اللحية من الحالقة من قدٍر
الصوت تغيريُ العسري فمن خشن. َجْهوريٌّ صوٌت له رجٍل عىل مستحيلة ستكون وكذلك
خاصة سماٌت وثمة االنتباه. سيَلِفت الصوت تصنُّع يف اشتباه وأي محسوسة، لدرجة

صعوبات. ستُمثل األطراف، أو الصدر شعر غزارة أو الضخم كاألنف أخرى
خلُق هو الهدف أن متذكِّرين ا، حقٍّ مالئًما سيكون الرجال من نوع أي لنَر واآلن
التي األنواع لتلك نقيًضا سيكون لالنتباه. الفٍت غري مظهر ذات العادي النوع من امرأة
ما، نوًعا دقيقة مالمُح له أشقَر نحيًال، الجسد، ضئيل رجًال سيكون إنه أي استبعدناها؛
حلَق إْن الصفات بتلك رجل أطرافه. أو صدره عىل غزير شعٌر لديه وليس رقيق، وصوت
مظهر ذات كامرأٍة يبدو فربما بِحْكمة، التجميل مساحيَق واستخدم يوميٍّا مرتني لحيته
قبل ما، نسائيٍّا شكًال يتخذ لكي الكايف بالقدر ينمو شعره يرتك أن رشيطَة للغاية؛ عادي
متنكِّر، رجل هي ما امرأًة أن يف أحٌد شك إْن وبالضد، الجديدة. بشخصيته يظهر أن
قد الشك هذا ومثُل النوع، ذلك من هو عنه يبحث الذي الرجل أن يفرتض أن فبإمكانه

مبارشة.» جريمة ارتكابها بعد األبد إىل امرأٌة اختَفت إن منطقي نحو عىل ينشأ
صعوبة.» ليُشكل كان الصوت أن أظن «كنُت قلت:

209



جيكوب شارع لغز

أو ذكورية تكون أصوات ة فثمَّ الصعوبة. تلك تقدير يف تُبالغ أنك «أظن قائًال: رد
— نتصوَّر مما أكربُ عددها أن أعتقد — أخرى كثرية أصواٌت ثمة لكن تام؛ بوضوٍح أنثوية
عميق، أنثويٍّ صوت بني للغاية كبري اختالٌف يوجد فال اإلطالق. عىل الجنس مميزَة ليست
رقيق. رجايل وصوٍت العادة، يف املستخَدمة هي الخفيضة الصوت نربُة كانت إن بخاصة
رجًال صاحبه كان إن الجزُم يصعب ما غالبًا أخرى، غرفة من آٍت كهذا صوٍت سماع فعند

النموذجية. أو املتطرفة القوالب عىل مبنيَّة أفكارنا أن الحقيقة امرأة. أم
املظهر تغيري أي فحسب؛ املاديِّ التنكُّر يف إال ننظر لم نحن نقاشنا. إىل لنُعْد اآلن
وأنماط عادات اتخاذ وهو النفيس؛ التنكُّر عليه نُطلق قد ما أيًضا يوجد لكن الخارجي.
تُؤدي أن شأنها من األمور تلك أنثوية. شخصية عىل تدلُّ ظروٍف وخلق نسائية، ُسلوكية
تكون القناعة وهذه املنتِحل، بجنس راسخة قناعًة الرائي لدى وترتك باإليحاء، مهمتَها
مع غرامية عالقة إقامة هو ِسواه مما إقناًعا األكثر لكن شعوريٍّا. ال تحدث ألنها أقوى
لهذا اإليحائي فالتأثري األقاويل. وتُثري اليشء بعَض فاضحة عالقة تكون أن ل ويُفضَّ رجل،
عن محتَمل تساؤل أيِّ أمام تماًما الطريق يقطع أن شأنه من فسيكون شديًدا. سيكون

املنتِحل. جنس
تعامالته األخريُ ذلك يحدَّ أن الحكمة من سيكون أنه إىل نُشري أن بإمكاننا باملناسبة،
وربما جنِسهن، بنات بأساليب عميقة دراية لديهنَّ فالنساء اإلمكان؛ قدر النساء مع

األمور. بتلك جهله بسبب رجٌل فيه يقع قد سلوك أو عادٍة يف ما تباينًا يُالِحْظن
يف نبدأ أن بإمكاننا صار نظريٍّا، الخيالية» «الشخصية طريقة بحثنا أن بعد واآلن

شيلر.» املوقر قضية عىل عمليٍّا تطبيقها
أَعْدنا أن بعد ثم البسيطة. االهتمام لفتات بعض ضيوَفه يُويل كي ثورندايك سَكت
رسد يف رشع النشوق، من بذرَّة نفَسه بولتون أنعش أن وبعد والغاليني، الكئوس ملء

روايته.
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ملقتل دة املعقَّ املكيدة حلَّ إن أقول أن التناقض من «سيكون قائًال: روايته ثورندايك بدأ
أحد علمي إىل تنامى كلَّما أنه هي الحقيقة لكن الجريمة؛ ارتكاب قبل بدأ شيلر لوتا
املسألة بحلِّ عالقة ذات املعتربة البيانات من مجموعة لديَّ يجد كان األخرية، التطورات
قضيته، بينفيلد عيلَّ عرض فحتى منهجي. غريَ التحقيُق هذا يكن لم البداية، يف املطروحة.
األحداث من سلسلة َف تَكشُّ أكاديمي اهتمام مجرِد من بأكثَر أراقب ُمشاِهد، مجرَد كنُت
أبتدئَ أن إىل أحتج لم الوفاة، افرتاض مسألُة أِثريْت حني ثَم، من شخصيٍّا. تعنيني ال
كوَّنتها قد كنُت التي االستنتاجات اختبار هو إليه أحتاج كنت ما كل الصفر، من تحقيًقا

منها. والتحقُق بالفعل
تلك يف لالهتمام املثري مونتاجو. تشارلز مقتل هي البداية نقطة كانت إيلَّ، بالنسبة
القاتل؛ إليها لجأ التي التقليدية غري الطريقة هي الرشعي الطبِّ منظور من الجريمة
حماس وبفضل لالهتمام، مثريٌة أخرى عناُرص ثَمة كان لكن عنوة. السمَّ املقتول إعطاء
كنا القضية. تلك بشأن وبيانات وثائَق من يُنَرش ما بجميع تامٍّ اطِّالع عىل ظللنا بولتون،
يف االشتباه طائلة تحت وقع الذي الغامض والفنان للجريمة املريعة التفاصيل نعرف
لدينا كان ذلك، كل من األهم لكن التحقيق؛ جلسة وقائع عن كامًال وتقريًرا األمر، بادئ

جريفل-بيت. لغابة رسمها التي املميزة الصغرية بيديل لوحة
النظر أمعنتم وإن املدفأة، رف عىل تستقر هي ها عيلَّ. قوي وْقٌع اللوحة لتلك كان
وهو األول، أشخاص؛ ثالثة هيئات ر تُصوِّ إنها عيلَّ. تأثريها ستُدِركون أنكم أعتقد فيها،
حتِفه. إىل يسري نراه وهنا مونتاجو؛ تشارلز بأنه بالندي عليه تعرَّف الطويل، الرجل
د. املحدَّ املكان إىل ضحيته يقود هنا نراه أن وبُوسعنا القاتل، حتًما هو القصري الرجل
سبب وما كانت، َمن املرأة. هيئة كانت نظري يف األكرب الوقع لها كان التي الهيئة لكن
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يقوالنه ما سماع وتُحاول الرجلني، عىل ت تتنصَّ كانت أنها الواضح من هناك؟ وجودها
بأيِّ لإلدالء تَمثُل لم ا وَلمَّ بأحدهما؛ صلٍة عىل أنها هي القوي االحتمال كان يبدو. فيما
كانت فلو القصري. بالرجل ما عالقة أو صلٍة عىل أنها الطبيعي االستنتاج كان معلومات،

ريب. بال بالقاتل وَشت لكانت بمونتاجو، صلة عىل
التعيسة املرأُة تلك وضعت التي املريع الوضع هو نفيس يف وقع ما ذلك، كلِّ فوق لكن
خيط بخيط؛ معلَّقة حياتها كانت فقد به. وقَعت الذي املخيف املأزق فيه؛ نفَسها الحظِّ
يكون َمن قطًعا تعرف فهي فعليٍّا، القتل جريمة شهدت قد تكن لم لو حتى صمتها.
العالم يف الوحيدة وهي عنقه؛ حول املشنقة حبل بلفِّ كفيلًة كانت منها كلمة القاتل.
اختفى ثم جريمته ارتكب فالرجل مريًعا. موقفها كان الخطرية. املعلومَة تلك يملك َمن
حياتُه كانت الواقع، يف لكن تام؛ بمأمٍن أنه يعتقد كان أنه بد ال أثر. أيَّ وراءه يرتك دون
الوحشية املوتى. عداد يف فستُصبح الحقيقة، من طَرٌف ب ترسَّ إن املرأة. هذه يَدي يف

محالة. ال أكيًدا ذلك جعَلت الجريمة لتلك الضارية
أثار الحظِّ التعيسة املرأة بتلك تحيق كانت التي األخطار يف التفكري بأن أُِقرَّ أن بد ال
يف معلَّقة اللوحة تلك أرى كنُت كلما آلخَر حنٍي من يتجدد كان القلق، من كبريًا قدًرا لديَّ
ق وتتحقَّ آجًال، أو عاجًال امرأة مقتل نبأ لسماع مقلق تَرقٌب يُالزمني وكان بولتون، غرفة
جعلها ما الحكمة من لديها كان املرأة أن يف آُمل وبدأت الشهور، مرت لكن هواجيس.

. وىلَّ قد الخطر يكون وأن بالرس، تحتفظ
جريمًة كانت شكوكي. أُثريت الفور وعىل روبي، إيما مقتل جريمة جاءت أخريًا، ثم
انتباهي جذبَت التي مة السِّ لكنَّ الغريبة؛ مات السِّ من العديُد لها مألوفة غريَ مرسحية
تكن لم فتلك عنوة. السمَّ إعطاؤها وهي القاتل؛ إليها لجأ التي الطريقَة كانت الفور عىل
نفَسه هو املستخَدم السمَّ كان بل مونتاجو؛ قاتُل استعملها التي نفَسها الطريقَة فحسب

أيًضا.
أن لنا يتبنُي أساليبهم، تَكرار إىل َل املتأصِّ املجرمني ميَل اآلن االعتبار يف نضع حني
نفسه هو روبي إيما قاتل يكون أن احتمال إىل األقل عىل يُشري األسلوب يف التشابه هذا
أن وهو آخر احتماٍل أمام يضُعنا فإنه االحتمال، ذلك َقِبلنا وإن مونتاجو؛ تشارلز قاتل
دليل ثَمة يكن لم بالطبع اللوحة. تلك يف املوجودة املرأَة هي كانت ربما املسكينَة روبي إيما
يمكن الذي الوحيد الجانب يف كثريًا تتشابهان كانتا أنهما هو قولُه يمكن ما كل ذلك؛ عىل
كان املرء إن حتى بعيد، حدٍّ إىل متشابًها كان الذي الشعر لون وهو فيه، بينهما املقارنُة
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انتظرُت حينها. النقطِة تلك عند األمر أدَع أن إىل اضُطِررت نفسه. الشخَص ليحسبهما
عىل سيضُعنا فإنه ذلك، يحدث حني أنه افرتاِض عىل روبي، إيما ُهوية تُكتَشف أن آِمًال
فعَلت وكذلك قررت، الزمن من فرتٍة وبعد قط، تُعَرف لم ُهويتها لكن الواقع. أرض
كان مالبسها عىل النقش وأن مستعاًرا اسًما كان روبي إيما أن أظن، حَسبما الرشطة

لغًزا. ظلَّت الحقيقية ُهويتها لكن األمور. تعقيد بغرض عمٍد عن مدسوًسا
محاولة أيِّ غياب هنا وأعني الغريبة. الجريمة لهذه أخرى مميزة سمٍة إىل نأتي واآلن

مرتكبها.» ُهوية إلخفاء حقيقية
االنتحار؟» بفكرة امُلحَكم واإليعاز املوَصد الباب «أنَسيَت إياه: مذكًرا قلُت

االنتحار بفكرة تُسلم لم فالرشطة ية. جدِّ محاولًة أعتربهما ال لكني «كال، قائًال: أجاب
كذلك ويبدو قتل». «جريمة ترصخ: كانت كلُّها فاملالبسات كذلك. وأنا واحدة، للحظٍة ولو
الجثة باكتشاف لتظاهَرت وإال مقِنعة، ستكون التمثيلية تلك أن تتوقع لم القاتلة أن
النهَج سلكت بل املخاطرة، تلك عىل لتُقِدَم تكن لم لكنها بنفِسها. الرشطة واستدَعت

االنتحار.» تمثيلية عن رصاحًة تخلت وبذلك العدالة، من الفرار وهو ِحكمة األكثر
األساس؟» من التمثيلية تلك دبَّرت ِلَم «لكن، معرتًضا: قلت

ِرهان «محاولة»؛ كانت أنها األول منها. غرضان ثَمة كان أنه يل «يبدو قائًال: أجابني
الحكم يُمكن الفرصة تلك إىل املجرمة نظرة االنتحار. ادِّعاء لَقبول الضئيلة الفرصة عىل
الُجرم إثبات آثَرت بل عدمه. أو نجاحها من تتأكَّد حتى تمكث لم أنها حقيقة من عليها

قليل. بعد إليه فسنتطرق اآلخر، الدافع أما بالهرب. نفِسها عىل
إلخفاء محاولة أي تُبذَل لم االنتحار، تمثيلية بخالف أنه أُكرر الجريمة؛ إىل عودًة
شيلر، لوتا بِمفتاح بابها أُوِصد التي شيلر، لوتا غرفة داخل ُوِجَدت فالجثة القاتلة. هوية
هي لوتا كانت قتل، جريمُة أنها تقرَّر أن وفور مكان. أي يف لها أثر فال نفُسها لوتا أما
السكنية، الغرفة إىل الولوج تستطيع كانت َمن وحدها فهي املحتملة. البديهية القاتلَة
وتقديمها اعتقالها هو تفعله أن للرشطة تبقى ما كل ِسواها. أحًدا شكوك أيُّ تطل ولم

للمحاكمة.
عىل العثور يف فشلت عنها، للرشطة والنِشط املكثَّف البحث ورغم اختفت، لوتا لكن
انتشار ظل يف ا، جدٍّ اليسري من ليس قليل، منذ جريفيز أشار كما واآلن، لها. أثر أيِّ
يختفَي أن للغاية، محَكمة رشطية مؤسسة وجود ظل ويف املذياع، وأجهزة الهواتف
مثل ما، نوًعا لالنتباه الفتًا شخًصا كان إن سيما ال أثر؛ أيَّ يرتك أن دون معروف شخٌص
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غابة يف اليد حقيبة عىل العثور لحظِة حتى لها أثر أي عىل يُعثَر لم ذلك، ومع شيلر. لوتا
إيبنج.

بها تنخدع لم فالرشطة تكتيكيٍّا. ً َخطأ الغابة يف اآلثار تلك دسِّ اعتبار إىل أميل أنا
املسألَة تلك يحسم كي للغاية مستفيًضا بحثًا شديدة بحنكة أجرى بالندي أن مع قط،
وقَعت، قد قتٍل جريمة أنَّ لو الخطة. تلك إفشال إىل جثة وجود عدُم أدى بالطبع نهائيٍّا.
واآلثار بعناية؛ املختارة األدلة تلك عىل ُعِثر وملا املعسكر، داخل جثٍة عىل العثوُر ِلزاًما لكان
بسهولة مختلَفني حذاءين باستخدام يصنعها أن واحد لشخص املمكن ِمن كان الظاهرة
عىل وحثهم مذِنبة، لوتا بأن قناعتهم ترسيَخ هو الرشطة عىل الوحيد وقُعها كان شديدة.

عليها. للعثور الجهود من املزيد بذل
قطُّ كليٍّا ف يتوقَّ لم البحث أن مع الذريع، بالفشل َمساعيهم باءت تعرفون، كما لكن
تستسلم وال األمد طويلَة ذاكرًة تملك يارد سكوتالند رشطة إن إذ التاِلينَي؛ العاَمني يف
للوتا أثٍر أدنى يظهر لم األمد، طويل البحث هذا كل وبرغم ذلك، ومع بسهولة. للهزيمة

شيلر.
محنَّك ملشاهٍد التطورات تلك بَدت كيف لنَر اآلن نفَسها. الجريمة يخصُّ ما كل هذا
ذَكرتها التي تلك هي دهشًة األكثُر الحقيقة كانت نظري، يف باألمر. شديد اهتماٌم ولديه
بغرِي ُدبِّر الذي االنتحار مشهد فبخالف الجريمة. بارتكاب فعليٍّا املجرمة إقرار ؛ للتوِّ
ساحِة لتربئة جهد أي يُبذَل لم عليه، ل تُعوِّ تكن لم القاتلة أن الواضح من والذي إتقان،

عليها. عمًدا أُلِقيَت الجريمة مسئولية وكأنَّ يبدو كاد بل القتل؛ جريمة من شيلر لوتا
يعني؟ أن عساه فما بشدة. اهتمامي أثار غريبة لدرجٍة املكِرتث غريُ الترصف هذا
بعناية، لها ُخطِّط جريمة كانت بل د. متعمَّ غري هروٌب تبعها عفوية جريمًة تكن لم تلك
تكن لم شيلر لوتا أن هو أمامي الح الذي الوحيد التفسري سلًفا. وُدِرَست خطواتها ُدبَِّرت
وسيلًة وكانت للهرب، وسيلة ُدبِّرت الجريمة، ارتكاب قبل وأنه اإلطالق، عىل خطر يف
يتبني هنا أنه وأعتقد رضوري. غري أمًرا أخرى احتياطات أيِّ اتخاذ جعَلت للغاية آمنة
خطر من َحصانتها يف املجرمة ثقة مواراة وهو االنتحار؛ تزييف من األسايس الدافُع لنا

أمرها. اكتشاف
وقد واحدة؛ سوى ببايل يخطر لم تلك؟ املنيعة الهرب وسيلُة تكون عساها ماذا لكن
وألول أنني، قررت عملية. كفرضية اعتمدتُها إنني حتى تماًما معها تتسق الوقائع كانت
الخيايل الشخص طريقَة الواقع أرض عىل طبَّق مجرم مواجهة يف املهنية، مسريتي يف مرة
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تخلَّص ثم خيالية شخصية لنفِسه صنع متنكِّر شخص هي شيلر لوتا وأن ابتكرتها، التي
فعيل. وجوٌد الشخصية لتلك يعد لم ثَمَّ ومن جريمته، ارتكب أن بعد ببساطة التنكر من
نسخًة كانت لقد وتُفرسها. املالبسات جميع مع الفرضيُة هذه تتَّسق كيف سرتون
القاتُل يستدرج شخصيتَها، ينتحل التي شيلر لوتا فبصفِته دو. جون قضية من مطابقة
أن دون بسهولة جريمتَه ويرتكب فيه، يشء كلَّ ز جهَّ قد كان الذي مسكِنه، إىل ضحيته
هذه يف حدث كما ويُرتِّب، تُدينه، آثار أي ويُزيل أحٌد، يُقاطعه أو يزعجه بأن ًدا ُمهدَّ يكون
وبعد بالفعل، خلعه قد يكن لم إن هذا تنكُّره، يخلع ثم الزائف، االنتحار مشهَد القضية،
التي شيلر للوتا الرشطة مطاردَة قلٍق دوَن يراقب دو، جون شخصية إىل عاد قد يكون أن
كذلك، يكن لم لكنه الحد؛ ذلك عند األمر لرتك الكلمة، بمعنى حكيًما كان لو لها. وجود ال
رضوريٍّا يكن لم إيحاءً الرشطة منَح وبهذا إيبنج غابة يف الحماقَة تلك يرتكب أن فاختار

خدعة. ثَمة بأنَّ
هي شيلر لوتا أن بافرتاض آخر: سؤاًال نفيس سألُت الفرضية، بهذه سلَّمُت أن بعد
هل تنكُّره؟ طبيعة وما ِجنُسه وما حقيقًة الشخص ذلك يكون عساه َمن متنكِّر، شخص
األرجح عىل أنه عىل استقررُت أسباب، لعدة امرأة؟ هيئة يف متنكِّر رجل أم ا، حقٍّ امرأة هي
كفاءة وأكثُر بكثري أسهل تنكُّر هو الجنس تغيري لتوي، أوضحت وكما أوًال، رجًال. كان
من جريمًة بَدت الجريمة إن ثم املدى. طويَل تنكًرا لكونه التنكُّر؛ من آخر نوع أيِّ من
السمَّ أُعِطَي إن ليس لكن للنساء؛ مميز أسلوٌب األساس يف هو بالسمِّ فالقتل رجل. فعِل
نقطة هناك ثم الجريمة. إتمام إمكانية لضمان البدنية القوة من قدًرا يتطلَّب فهذا عنوة.
كاشفًة يل وبَدت التحقيق، جلسة أثناء الشهود أقوال يف ظهَرت لالهتمام مثرية صغرية
إطار عن تخرج لم بلوتا عالقته طبيعة أن إثبات سبيل يف فاندربوي، أقسم فقد للغاية.
من حميمية أفعال أيَّ تماًما تمنع جانبها من كانت وأنها قط، يُقبِّلها لم أنه عىل اللياقة،

النوع. ذلك
عالقتهما أن باعتبار ما، نوًعا غريبًا هذا سيكون امرأة، كانت لوتا أن افرتضنا إن واآلن
من فسيكون رجًال، كانت لوتا أن افرتضنا إن لكن حبيبنَي. بني عالقًة تكون أن كادت
بعناية، ُحِلَقت إن الشقراء فاللحية املألوف. عن الخارج الترصف ذلك تفسريُ ا جدٍّ السهل
فبواسطة محسوسة. غريَ جعلها يمكن ال لكن اإلطالق. عىل ظاهرة غريَ جعلُها يُمكن
— بالحساسية تتميَّزان اللتني الشفتني بواسطة املالمسة عند بخاصة — اللمس حاسِة
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ِلزاًما سيكون الحالة، هذه مثل يف لذا املرئي. غريُ النابُت اللحية شعر الفور عىل سيُكتَشف
تماًما. الجسدية الحميمية املداعبات تجنُُّب

رجًال كان روبي إيما قاتل أن اعتقادي، حَسب املرحلة، هذه يف إذن الوضع كان
بي أحرى أو أثًرا؛ يرتك أن دون اختفى فقد ُهويته. تخمني حتى بُوسعي يكن لم مجهوًال
لها. ِفعليٍّا وجود ال لكن معروفة امرأٍة صورة يف مضلِّلة آثاٍر ِسوى يرتك أن دون أقول أن
اكتشاف يف الرشطة وفشِل الوقت، بمروِر قائمة. نفُسها روبي إيما معضلة تظل لكن
شخصية أمام األرجح عىل أننا يف أُفكِّر بدأُت االسَم، ذلك تحمل مفقودة امرأة أي وجود
وأنه «مدسوسة»، كانت األوََّلني بالحرفني امُلنقوشة التحتية املالبس تلك وأن أخرى، خيالية
إذن؟ املقتولة املرأُة تكون فمن كذلك، كانت إن لكن روبي. إيما يُدعى شخص أي يوجد ال
أنظر كنُت حني الوقت ذلك يف أنه مع هويتها؛ تخمني حتى املستحيل من كان أخرى، مرة
املحتمل من كان إن نفيس أسأل كنت بولتون، غرفة يف املعلَّقة اللوحة إىل آلخَر حنٍي من

وقاِتَلها. روبي إيما هما اللوحة يف املجهولتان الشخصيتان هاتان تكون أن
ولم منه ق التحقُّ أو صحته اختباُر بُوسعي يكن لم تخمني. مجرَد كان ذلك لكن
يرتاءى بدأ جديدة، حقائق أي تنكشَف أن دون شهور مرور بعد يشء. أيِّ إىل يَُقدني
لم التي الغامضة الجرائم من الطويلة القائمة إىل ستُضاف جيكوب شارع جريمة أن يل
تبدَّل املشهد، إىل وبدخوله بينفيلد، السيد جاء ثم لسنتنَي. املوضوع تُِرك وهكذا، تَُحل.

ُمَفوَّض. محقق إىل باألمر له عالقَة ال مشاهد من دوري
معلومات عىل الحصول بصدد أننا أدركُت حتى عبارات، ببضع ينطق بينفيلد يكد لم
التحرياُت حيث الحقائق عالم إىل انتقلنا قد بذلك كنا إذ املسألة؛ تلك بشأن ة مهمَّ جديدة
لقضيته. عرضه أثناء نفِسه بينفيلد من كاشفٍة حقائَق بعدة أملمُت لكني ممكنة. املنهجية

الحقائق. تلك هي ما لنَر
شخصان بها كان بينفيلد قضية لكن حقيقي. شخٌص شيلر لوتا أن عَرفنا أوًال:
كانت التي تلك واألخرى، الحقيقية، لوتا هي الوصية، تاركًة منهما، واحدة لوتا؛ باسم

شخصيتَها. تنتحل كانت جيكوب، بشارع ٣٩ رقم باملنزل تسكن
يكن لم الرابط ذلك طبيعة مونتاجو. وتشارلز لوتا بني ما رابًطا ثَمة أن عَرفنا ثم

ما. نوٍع من بينهما صلٌة ثَمة كان بالتأكيد لكْن واضًحا،
عملية أن يُعتَقد كان وأنه يبدو، فيما لالبتزاز تعرض قد مونتاجو أن عَرفنا كذلك

القتل. بجريمة ما صلٌة لها كانت االبتزاز
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ورَد حني تستأجره لوتا كانت الذي املسكن عنوان يُعطيَنا أن بينفيلد بوسع كان ثم
قريبًا كان املستأجر املسكن ذلك بأن تُفيد التي املهمة الحقيقة وعَرفنا مرة، آخر خربٌ عنها

جريفل-بيت. غابة من
ذلك، مع لكنه كبري، حدٍّ إىل سطحيٍّا وصًفا كان للوتا. وصًفا بينفيلد لنا قدَّم أخريًا،
من إليها سنُشري (كما املسكن مستأجرِة لوتا شكل عن نعرفه ما مع عامٍّ بوجه ا متسقٍّ بدا
فحسب). لوتا باسم إليها سنُشري التي الوصية تاركة وبني بينها نُفرق كي التيسري، باب
إليما أولدفيلد وصف ومع الصورة يف التي املرأة مع نفِسها بالدرجة يتفق كان لكنه

روبي.
بينفيلد، مع نهائية بصفة تفاهمُت أن وفور قيِّمة؛ جديدة معلوماٌت إذن هي ها
السجلِّ يف لوتا وصية عىل باالطالع بدأت منها. لالستزادة وأسعى الحقائق أصنِّف َرشعت
حَصلُت روتيني، وكإجراء ذاكرتي، يف توقيعها حفظ ومحاولِة هاوس بسومرست املدني
جديًدا، األول ذلك وصيُة يل تُضف لم دالتون. وباربرا مونتاجو وصيتي من نسخٍة عىل
وهي أال أهمية؛ أيِّ بال ظاهرها يف تبدو تافهة حقيقٍة سوى تُضف فلم باربرا وصية أما
وكان للوتا؛ ترَكته الذي كمانها، باستثناء ليندا، أخِتها إىل مقتنياتها بجميع أوَصت أنها
لتلك مالحظتي مع لكن الكمان. عىل العزف تُجيد لوتا أن هو ذلك من املنطقيُّ االستنتاج

بتحرِّياتنا. صلة أيَّ لها أَر لم الحقيقة،
جيكوب بشارع القاطنُة املستأِجرة كانت هل ا: حقٍّ املهم السؤاَل نفيس سألُت وحينها
السيَد هو الصلة ذاِت للحقائق األرجح املصدر كان الوصية؟ صاحبَة لوتا نفُسها هي
كريمة دعوة منه يُت تلقَّ أن وبعد تأخري، دونما معه تواصلت عليه، وبناءً بيديل، توماس

املحدد. املوعد يف جريفيز وصديقي ضيًفا عليه حَللُت بالزيارة،
طموحاتي أقىص املقابلة تلك نتائُج فاقت فقد عاتي، توقُّ كانت أيٍّا بأنه أُِقر أن بد ال
بذاكرٍة ويتمتع األوىل، الدرجة من مالحًظا كان معلومات. منجَم بيديل توم كان فقد منها.
التفاصيل؛ للخوضيف داعي ال الرسم. عرب معرفته نقل يف بثمن تُقدَّر ال وموهبٍة تُمحى، ال

بالرتتيب. النتائج سأذكر لكني بالفعل، لكم معروفة معظمها إن إذ
بالكلية. ِعية ومدَّ تماًما، زائفة زائفة؛ فنانة كانت املستأجرة لوتا أن عَرفنا أوًال:
إنها إذ مهمة؛ حقيقًة هذه وكانت له. مجهول لسبٍب االدِّعاءَ َدت تعمَّ أنها بيديل افرتض

مزيفة. شخصية تنتحُل كانت األقل، عىل الحدِّ ذلك عند
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لم أشهر، لعدِة بها ربَطته ما نوًعا وطيدة صداقًة أن من الرغم عىل أنه عَرفنا ثانيًا:
لها أن إال أقربائها، أو أصدقائها أو ماضيها عن اإلطالق عىل يشء أيَّ يعلم بيديل يكن

بها. صلٌة له ما كلِّ بشأن الرسية حدَّ َكتومة كانت غامًضا. زوًجا
أي وال يِدها، خطَّ قط يَر لم توم أن إحداهما كانت للغاية. مهمتني حقيقتني عَرفنا ثم
الشيكات استخدام وتجنبت مطلًقا، فاندربوي أو توم تُراسل لم إذ يبدو؛ فيما غريه أحد
ألن املتعنِّت رفُضها فهي األخرى، أما عها. تُوقِّ تكن لم لوحاتها حتى نقًدا. إيجارها بدفع
بجانب هذا الِقالدة، يف وضعها أجل من فوتوغرافية صورٌة لها تُلتَقط أو صورتُها تُرَسم
الكربى الداللة اإلطالق. عىل تُشبهها تكن لم لنفِسها رسَمتها التي الصورَة أن حقيقة
شخصيتها عىل الدالِة اآلثار كلُّ معها اختفت املرأة، اختَفت حني أنه هي الحقيقتني لهاتني
تُدَرس، أو تُعَرض أن يُمكن شخصية صورًة خلَفها ترتك فلم هي). تظن كانت (كما أيًضا
كي له، ذكرى حتى وال يدها، بخطِّ مكتوبة ُقصاصة أو معروف، شخص بأي تُقاَرن أو
إىل بوضوح تُشريان كانتا مجتمعتان الحقيقتان هاتان املستندات. أو بالخطابات تُقاَرن

لالختفاء. استعداٍد
أن دون تماًما شفهيٍّا كان الذي — للعاطفة البنيِّ واإلظهار القرسية للصداقة كان
للمرأة كان أنه يَبُد لم أنه سيما ال مهمة، داللٌة — جسدية مالطفاٌت أو قبالت أيُّ يُصاحبه
لكني مماِثلة. أفالطونية حب لعالقِة هدًفا وصار فاندربوي وصل حتى آَخرون أصدقاء

الجنس». «بتبديل للتنكُّر داعًما باعتبارها املغازلة قيمة إىل أرشُت أن سبق
متَقنًا وصًفا كان لقد يُضاهى. ال الذي املالحظات ودفرت الوصف أمر إىل نأتي واآلن
املستأِجرَة لوتا بأن شكوكي ت صحَّ فإذا متوقعة. غريَ غنيمًة كانت يل وبالنسبة للغاية،
هو الدقيقة بالتفاصيل الزاخر الوصف ذلك فسيكون امرأة، هيئة يف متنكر رجٌل هي
أقدام خمِس نحو كان املرأة طول أن عَرفنا وهكذا األساس. يف نفِسه الرجل لذلك وصًفا
(أعطانا مميز شكل لهما أذننَي لها وأنَّ العايل، الكعب ذي حذائها دون بوصات وسبِع
ألي يمكن ال سماٍت تلك كانت بُخرضة. َمشوب عسيل عينيها لون وأن لهما)، رسًما توم
بد فال وجود، له كان إن الرجل، أن يعني ذلك كان لذا محسوسة. بدرجٍة ها يُغريِّ أن تنكُّر
وعيناه املميز الشكُل ذلك لهما أذنيه وأن بوصات، وسبع أقدام خمسة نحُو قامته طول أن
من بارع برسٍم الوصَف ذلك يدعم أن استطاع توم لكن بُخرضة. َمشوبتان عسليتان

بوجوده. دراية عىل لوتا تكن لم الذاكرة
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أننا أدركُت له، توم وصف سمعُت أن ففور الشعر. كان الحقيقية الغنيمة لكن
تحتوي فاندربوي ِقالدُة كانت إذ وأكيد؛ قاطع نحٍو عىل عليه للتعرف وسيلة عىل حَصلنا
اشتبهُت تقليدية. غريُ شاذة طبيعة له كانت فقد فحُصها. باإلمكان كان أصلية عيِّنة عىل
فسيكشف كان، ما أيٍّا لكن آخر؛ احتماًال ثمة أن يَبُد لم إذ املحلقن؛ الشعر مرُض أنه يف

تماًما. متوقع غري دليل عىل حصلنا وهكذا طبيعتَه. امِلجَهر
متوقعة وغري كبرية أهمية ذو آخر أمٌر انكشف فقد الوحيد. الدليَل يكن لم ذلك لكن
املسكينة. روبي إيما أصابع بصمات عىل أطَلَعنا إذ مالحظاته؛ دفرتَ توم يُناولنا كان حينما
لكني الثرى، ُووِريَت يت تُوفِّ قد كانت الحظ تعيسَة املرأة إن إذ أهمية أيَّ لها أنَّ يبُد لم
مثريًا اكتشاًفا اكتشفت حينها املرتجلة؛ بولتون طريقة نتيجة أرى كي إليها نظرُت

كمان.» عازفة كانت روبي إيما أن األصابع بصمات أظهَرت فقد لالهتمام.
ذلك؟» أظَهَرت «وكيف قائًال: بحماس فاندربوي قاطعه

بصمات أن تنس ال األنامل. عىل واالحتكاك الضغِط آثار «عرب قائًال: ثورندايك أجاب
يف سميكة أجزاء وجود املثال سبيل عىل املميز؛ نمطها بجانب أخرى أشياء تُبنيِّ األصابع
كمان عازفَة فإن وهكذا، معيَّنة. بطرٍق اليَدين الستخدام نتيجًة السطحية الجلد طبقة
اليرسى يدها من األربعة األصابع أطراف عىل سيظهر بانتظام، تعزف عازفًة أو محرتفًة
الجسآت تلك الواقع. يف صغرية جسآت أو غليظة؛ ُرَقع األوتار تثبيت يف تستخدمها التي
واآلثار . جادٍّ أو محرتف عازٍف عىل تدلُّ فهي لذا َعَرًضا؛ يعزفون من أصابِع عىل تظهر ال
العام، السطح عن بارزًة تكون إنها إذ ا؛ جدٍّ مميزة األصابع بصمات عىل ترتُكها التي
تكن لم هي باملناسبة، االستواء. حتى التآُكل إىل البصمات نمُط يميل صالبتها، إىل ونظًرا
بصمة. كلِّ منتصف يف مطموسة صغرية ُرَقع مجرد كانت بل اإلطالق؛ عىل بوضوح مميزًة
روبي إيما أن للشك مجال أي دون تُثبت وكانت عني، تُخطئها وال واضحة كانت لكنها

بانتظام. تعزف كمان عازفَة كانت
شيلر لوتا أن استنتجُت قد كنت بعد. ثبتَت قد تكن لم االكتشاف ذلك أهمية لكن
عىل األدلة، كانت نفسه، الوقت يف خاطئًا. كان ربما استنتاٌج لكنه كمان؛ عازفَة كانت

واحًدا. شخًصا روبي وإيما شيلر لوتا كوِن احتماَل تدعم قلتها،
كانت أنها وسرتَون بيديل، توم من عَرفناها التي األساسية الحقائق هي هذه كانت
كانت املرسم، غادرنا حني لُحجتي. األساَس هي الحقائق تلك كانت إن إذ كبرية؛ غنيمًة
القضية تلك كانت بالطبع ذهني. يف تماًما اتضَحت قد للقضية العريضة الخطوط
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هو بطالنها أو لصحتها الوحيد االختبار كان تماًما. باطلًة تكون وربما كليٍّا، افرتاضية
صحتها. من التحقق مهمة يف ُقدًما مضيُت لذا التحقيق؛ من مزيٍد إجراءَ

يف. ترصُّ تحت بوضعها فاندربوي تكرَّم التي القالدة فحَص هي األوىل الخطوة كانت
من عليها قويٍّ ضوء تسليط مع املجهر تحت وفحصتُها املعمل إىل أخذتها الفور، عىل
يكن لم الفاتح، لونها بسبب أنه مع محلقنة، الشعرة أن تبينُت واحدة نظرة من األعىل.
بعدسة لكن ضعيفة. ة مكربَّ بعدسة حتى أو املجردة بالعني الحلقات تمييُز تماًما باإلمكان
أي إخضاُع بثقة يُمكننا أكيد معياٌر لدينا صار وهكذا تماًما؛ واضحة كانت قوية، مكربة

إليه. املستأِجرُة لوتا أنه يف يُشتبَه شخص
إذا تُثبت إضافية أدلة عن البحث علينا وكان الشخص، ذلك إيجاُد أوًال علينا كان لكن
بمسألة الصلة وثيقَة كانت املسألة هذه لكن ال. أم خيالية شخصيًة املستأِجرة لوتا كانت
لوتا أن حتًما يعني فذلك شيلر، لوتا هي إيما أن يف شكوكي ت صحَّ فلو روبي. إيما ُهوية
من بالتثبُّت وبدأت املسألة، هذه إىل اهتمامي حوَّلت بالتبعية، آخر. شخص هي املستأِجرة
للشهود املوثقة اإلفادات من عَرفنا الحياة. قيد عىل الحقيقية لوتا فيه ُشوِهَدت تاريخ آخِر
منذ جرين. لينتون يف املستأَجر مسكنها غادرت أن بعد يَرها لم أصدقائها من أحًدا أن

الغابة. يف اختفائها أمُر ذاع حتى منها خربٌ منهم أحًدا يَِرد لم الحني، ذلك
مسكنها من لوتا الختفاء املحدد التاريخ معرفه هو فعله يجب يشء أول كان لذا
من لوتا عن للتحري جرين لينتون إىل العزيز سنوبر أرسلت الغرض ولهذا املستأَجر؛
بإمكانها كان إن بسؤالها بدأ لوتا. به تسكن كانت الذي املنزل صاحبة وارتون، السيدة
عن عوًضا لكنها بالطبع؛ بإمكانها يكن لم ما وهو الحايلَّ، شيلر السيدة عنوان تُعطيه أن

شهادتها. يف سمعتموها التي التفاصيل له ذكَرت ذلك،
املستأَجر مسكنها لوتا ترَكت فقد بدا؛ كما اإلطالق عىل تُساعدنا لم املعلومات هذه
شهر بعد إال جيكوب شارع يف تظهر لم واملستأجرة ١٩٣٠م يونيو ١٣ يوم صباح
كان لذا نفسه. الشخَص يكونان ال قد أنهما يُوضح ما يوجد ال إذن التاريخ، ذلك من
للغاية. مثريًا املوقف كان أبحث. أين أعرف ولم آخر، مكان يف أدلة عن البحُث عيلَّ
شيلر، لوتا ببصمات مقارنتها فقط استطعت ولو روبي، إيما أصابع بصمات معي كانت
يُمكن فقط واحد مكاٌن ثمة البصمات؟ تلك عن أبحث أن يجب أين لكن املسألة. لُحِسَمت
يل بدا لكن يارد. سكوتالند رشطة املجهولني؛ األشخاص أصابع بصمات إليجاد قصده
لوتا كانت فسواءٌ نفًعا. يُجِدَي لن املكان ذلك يف روبي إيما أصابع بصمات عن البحث أن
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أال تماًما املستحيل من يكن لم ذلك، ومع محرتمة. امرأة أنها يُفرتض كان ال، أم شيلر
احتماًال أترك لم أني أشعَر ولكي آخر، بديٌل أمامي يكن لم وملا هناك؛ بصماتُها تكون
دفرت يف املوجودة األصابع لبصمات جيدة فوتوغرافية صورًة صنعُت منه، وتأكدُت إال
لم ميلر. القديم صديَقنا قاصًدا بها، متسلًِّحا يارد سكوتالند إىل وتوجهت املالحظات،
صنعتها التي الفوتوغرافية الصورة وعرض البصمات لقسم اصطحابي عىل اعرتاًضا يُبِد
موجودة روبي إيما بصمات كانت املعجزة! حَدثَت وحينئٍذ، البحث. ضابط عىل للبصمات
عند لها التُِقطت التي الفوتوغرافية الصوُر كذلك لديهم كان وبالطبع فعًال؛ اتهم ِملفَّ يف

بالتفاصيل. وملخٌص سجنها
صور مع املرَفق االسم إن إذ كثريًا؛ يُساعدنا لم االكتشاف هذا أن بدا البداية، يف
أكثر. ال آخر مجهول شخص لدينا صار قد أنه سوى أَر لم سوندرز. لويزا كان السجن
املالبس أن إىل أشري فقد ع. أتوقَّ مما بكثري أكثَر كاشفًة كانت القضية تفاصيل لكن
االسم مع يتماشيان وهما إس»، «إل األوَّلني بالحرَفني منقوشًة كانت للسجينة الداخلية
غري شيلر. لوتا اسم مع أيًضا اتفقا ولكنهما سوندرز، لويزا السجن، ملسئويل أعَطتْه الذي
١٩٣٠م، يونيو ١٣ يوم عرص عليها القبض أُلِقي شيلر لوتا أن دهشة األكثر الحقيقة أن
االتساق كان غادَرته. أن وبعد املستأَجر، مسكنها لوتا فيه ترَكت الذي نفُسه اليوم وهو

حاسمة. تكون تكاد لدرجة ا تامٍّ
يف لوتا أن وارتون السيدة من سنوبر السيد علم فقد آَخر. اتساٌق ثمة كان لكن
الواضح من كان سوندرز لويزا أصابع بصمات لكن محِرتفة. كمان عازفَة كانت الواقع
فهمُت وعندئٍذ للغاية؛ مميزًة كانت الجسآت فآثار دائم. نحٍو عىل تعزف كمان لعازفة أنها
السجن، يف قَضتها التي الفرتة أثناء روبي. إيما بصمات يف تماًما مبَهمة آثاُرها كانت لم

تدريجيٍّا. وتالشت االستخدام عدم جرَّاءَ الجسآت ضمرت
هي سوندرز لويزا أن يف للشكِّ مجاًال ذهني يف تدَع لم يل انكشفت التي الحقائق تلك
تكون أن ذلك استتبَع روبي، إيما هي لويزا أن املؤكَّد من كان وملا شيلر، لوتا الحقيقة يف
شخًصا هي املستأِجرة شيلر لوتا تكون أن لزم ذلك، ومن شيلر. لوتا هي روبي إيما
إجابة اقرتاُح املمكن من صار واآلن الشخص؟ ذلك يكون عساه َمن السؤال، وكان آَخر،
وارتون؛ السيدة تها تلقَّ التي الربقية ُمرِسلَة هي تكن لم لوتا أن املؤكد من السؤال. لذلك
كارل ألن لكن للرشطة. عنه اإلفصاَح رفَضت الذي ُعنوانها عن ستكشف الربقية كانت إذ
لوتا، متعلَّقات ويأخذ املستَحق اإليجار يدفَع كي الحًقا املستأجر املسكن إىل حَرض شيلر
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يمنَع كي الربقية أرسل َمن هو أنه يبدو ما عىل زوجته. مكان يعلم أنه الواضح من كان
منطقيٍّا مربًرا ثَمة أن يتَّضح وهكذا املفقودة. مستأِجرتها عن التفتيش من وارتون السيدة
أكثر. ال اشتباٍه مجرَد كان لكنه شيلر. كارل الواقع يف هي املستأجرة لوتا أن يف لالشتباه
بُوسعي يكن ولم التنكُّر، ذلك يتخذَ بأن له تسمح الجسديَة ِسماته أن من التأكُد يجب كان

له. ل مفصَّ وصٍف عىل أحصل أو أراه حتى ذلك يف الحكُم
بحاجٍة كنت إذ ميلر؛ إىل ي رسِّ من بيشء أُفِيضَ أن الرضوري من كان اللحظة تلك يف
بنسٍخ يُزوِّدني ألن ا تامٍّ استعداًدا أبدى وقد التحقيق. من التالية املرحلة يف مساعدته إىل
املفوض ُمساعد عىل لعرضه خطابًا مني طلب لكنه األخرى، والتفاصيل السجن صور من
أْن تذكرون كما النتيجة وكانت واحًدا، له فأرسلت موافقته، عىل الحصوُل يلزم كان الذي
لوحة أخفيُت أن بعد تلك السجن صور من نسًخا صنعت النَسخ. معه ا ُمحِرضً زارني
بيديل رسمها التي الشخصية للصورة التقطتُها فوتوغرافية صورة مع ووضعتها االسم،

املحكمة. يف الستخدامها حافظة يف تمويهية أخرى شخصية صور وبضِع
اتخاذ يف آِمًال والوصايا، املواريث محكمة يف القضية الفتتاح مستعًدا رصت واآلن
اإلجراء كان فقد سأنتهُجه. الذي النهج بشأن تحديًا واجهت لكني الحاسمة. الخطوة
بدوره عنها سيُفصح الذي لبينفيلد، بحيازتي التي املعلومات عن اإلفصاَح هو الصحيح
مرغًما واضُطِررت مستحيًال. كان ذلك أن الواضح من لكن املعنية. األخرى لألطراف
أمر أو الجوهرية الحقائق عن الكشف دون قدًما امليضُّ وهو املضادَّ النهج أسلك أن إىل
لوريمر. يعرتض أن قبل الجوهرية النقاط إثبات أستطيع أن آِمًال للمستندات، اكتشايف

الذي اليوم ذلك صباح يف الثقة عن البعد كلَّ بعيًدا كنُت أني أعرتف أن يجب لكن
وأن معيَّنة، مسائَل أحسم أن عيلَّ كان فقد والوصايا. املواريث محكمة إىل فيه انطلقنا
تلك ويف توقعي، النتائج تُخالف وربما لذلك. الفرصُة يل تسنَح لن وربما برسعة، أحسمها
كنُت مثلما قضية بشأن أتوتَّر ما نادًرا جديد. من التحقيق بدء إىل سأُضَطر كنت الحالة

الصباح. ذلك يف
يف هي سوندرز لويزا هل أوًال، هي: إجابتها حسُم عيلَّ كان التي األسئلة كانت
بيديل توم وصف مع الجسديُة شيلر كارل ِسمات تتسق هل ثانيًا، شيلر؟ لوتا الحقيقة
اإلجابُة السهل من سيكون األول السؤال محلقنًا؟ شعره كان هل ثالثًا، املستأِجرة؟ للوتا
بادئَ ة. عدَّ الحتماالٍت خاضعًة إجاباتهما كانت التالينَي السؤالني لكنَّ األرجح، عىل عليه
سيَلفت كان غيابه إن إذ حضوره؛ ع أتوقَّ كنت أني مع كارل، يحرض ال ربما بدء، ذي
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بد ال كان شهادته أنَّ وحقيقة القضية، تلك من الواضحة مصلحته إىل بالنظر األنظاَر،
صعوبٌة ثَمة كان للوصف، مطابًقا كان وإن حتى لكن حضوره. طلبُت وأنني قراءتها من
يف لكن ُخطط، عدَة وبحثنا سنوبر مع األمر هذا ناقشت شعره. من عيِّنة عىل الحصول يف

أمامه. تلوح فرصة أية انتهاز أمَر وجاهزيته لعبقريته أترك أن إىل اضُطِررت النهاية
تماًما. الوصف يُطابق أنه الفور عىل رأيُت شيلر، لنا ُقدِّم حني النتيجة. تعرفون أنتم
وأذناه بُخرضة، َمشوبتان عسليَّتان وعيناه بوصات، وسبع أقدام خمسة نحو طوله كان
وكان اليُرسى؛ منه خَلت صغري دارويني نتوءٌ بها اليمنى وأذنه بيديل، رسم تماًما تُشبهان
التي الشخصية الصورة مع تماًما يتطابق وجهه جانِب من لحيتُه تُخفيه ال الذي الجزء
يُمكن الحادة النربِة ذا الرقيق صوته أن الحظُت جريفيز، مع حديثه وأثناء بيديل، رسمها
ولم حتى، واحد اختالٌف ثَمة يكن لم تاًما. التطابُق كان امرأة. صوَت املرءُ يحسبَه أن

شيلر. لوتا قاتل املستأِجرة، لوتا أنه يف شك أدنى لديَّ يكن
مسألُة ظلَّت فقد اليقني؛ مرتبة إىل يْرَق ولم األركان، مكتِمَل يكن لم اعتقادي لكن
بمثابة كان أنه وستُالحظون األخري، االختباَر هو ذلك كان محسومة. غريَ املحلقن الشعر
الرجل هذا شعُر كان إن قطًعا. محلقن شعر لها كان املستأِجرة فلوتا حدَّين. ذي سالٍح
لوتا ليس قطًعا فهو كذلك، شعره يكن لم إن أما املستأِجرة. لوتا َقطًعا فهو محلقنًا،
يتعنيَّ كان لذا األخرى. األوصاف لجميع التامة مطابقته عن النظر بغضِّ املستأجرة،
ستسنُح الفرصة كانت إذا ما شديد بقلق نفيس يف وتساءلت الرجل، هذا ُهوية من التثبُت

مستحيلة. شبَه مهمًة بَدت النفي. أو لإلثبات الالزمة الشعر عيِّنة عىل للحصول
عليها املتَفق باإلشارة له وأرشُت املحكمة، قاعة إىل تبَعنا الذي سنوبر، باتجاه نظرت
صورتني التقاط يف ونجح خاصته املضِحكة الصغرية الكامريا بتلك عمله فبدأ فريسته؛ إىل
أن لبث ما الذي ضحيتَه؛ ينتظر وجلس مقعده إىل تراجع ثم له. جانبيتنَي فوتوغرافيتني
لوريمر كان حني َجفنَيه مطِبًقا املقعد ظهر إىل رأسه وأسند منه، قريبًا مقعًدا لنفسه اتخذ

االفتتاحي. خطابه يُلقي
لكن شيلر. رأس من َمقربة عىل يحوم ظل أنه والحظُت ف تلهُّ يف سنوبر أراقب كنُت
وقدرته حركاته إخفاء يف حاٍو مهارَة يمتلك سنوبر إن إذ ذلك؛ من أكثَر رؤية يَسْعني لم
ويف للحظٍة، رأسه شيلر رفع حتى انتظر أنه هو حقيقًة فعله ما الناظرين. إلهاء عىل
حيث املقعد ظهر عىل الجفاف رسيعة الصقة مادة من سميكة لطخًة ترك اللحظة تلك
يُالحظه، لم أحًدا أن الواضح من لكن شديدة، ُجرأٌة ذاك فعله يف كان يستقر. رأُسه كان
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التي التالية املرة يف إذ عاقبته؛ من أدركُت كما باهًرا، نجاًحا ونجح نفُسه. شيلر حتى
أن سنوبر عىل وكان املقعد ظهر يف بقوٍة عالًقا وجده رأسه، تحريك شيلر فيها حاول
الالصق يكشط وهو نافٍد بصٍرب سنوبر وراقبُت حدث ما رأيُت حينها بمقصه. يُحرِّره
الالصَق ويُصادر القايض ل يتدخَّ أن خشية — املقعد ظهر مسند بتنظيف متظاهًرا —
للهرب؛ مبكرة فرصًة سنوبر واستغل يُرام، ما عىل جرى يشء كل لكن لفحصه. املكشوط

عنه. ستكشف عما النظر بغضِّ مأمن، يف صارت العيِّنة أن أدركُت حينها
وجدُت الغداء، اسرتاحة يف تيمبل إىل وصلنا حني الواقع. يف النتيجَة تعلمون أنتم
الصغرية الكامريا منه وتسلمُت بنجاحه، متواضعة انتصار بفرحِة انتظاري يف سنوبر
أن إىل بي حاجة ال الشعر. من صغرية وخصلًة دبقة مادًة بداخله يحوي مطويٍّا ومظروًفا
ووضعتُها شعريات بضع التقطُت هناك لفحصها. املعمل إىل الفور عىل أخذتُها إني أقول
الرشيحة وضعت ثم زجاجي، ِغطاء وفوقها الربجموت زيت من نقطة ومعها رشيحة عىل

منظاره. عىل عيني ووضعت املجهر منصة عىل
حصلُت وقد سؤايل. إجابة عىل تعتمد شيلر كارل حياة كانت إذ حاسمة؛ لحظة كانت
صار وهكذا شك، أيِّ ودون بوضوح محلقنة الشعريات كانت األوىل. النظرة من اإلجابة عىل
الشخص ذلك لكن واحد. شخٌص هما شيلر وكارل املستأجرة لوتا أن قطًعا املؤكد من
روبي إيما كانت إذا ما هو قائًما يزال ال كان الذي األخري والسؤال روبي، إيما قاتل هو

شيلر. لوتا هي
يأتَي أن قبل السؤال هذا إجابة إيجاد عىل قدرتي من واثق وأنا املحكمة إىل عدُت
أركان اكتمَلت السجن، صور عىل دالتون ليندا تعرَفت حني كان. وقد املحتوم. االعرتاض
أعرف ورصُت ذهني، يف للشك مجاًال يرتكا لم وتأكيد ثقٍة عن عليها تعرفُت فقد قضيتي.
يعيق أن عن ا جدٍّ متأخًرا لوريمر اعرتاض جاء إضايف. تأكيٍد عىل الحصوُل باإلمكان أنه

شئت.» إن واللحظة التوِّ يف شيلر كارل اتهاُم بإمكاني كان إذ طريقي؛
والوصايا؟» املواريث بمحكمة القضية يف ُقدًما مضيَت ِلَم إذن؟ تفعل َلم «ِلَم سألته:
كانوا فقد الرشطة. صالح يف يصبُّ إجراءاتي من الباقي الجزء «كان قائًال: أجابني
بجانب عليه، بالقبض أنفسهم يُلِزموا أن قبل ظاهرية إثبات أدلِة ذاِت قضية بناء سيَودُّون
ما بقدِر يعنيني كان األمر لكن لذلك. كافيًا دليًال له أُقدم بأن ميلر وعدُت الحقيقة يف أنني
الجزئية املحكمة يف فشلت القضية أن ولو إحالة. أمر صدوِر ضماُن علينا كان إذ يعنيه؛
مكَّنَتنا إذ التمرين؛ من نوًعا كانت اإلجراءات من األخري الجزء أن بجانب كارثة. لكانت

املحاكمة. يف نُقدمها أن بإمكاننا التي األدلَة الدقة وجه عىل نرى أن من
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األدلة مجموعة ظلَّت كيف تعرفون ورصتم التحقيق مسار معكم اسرتجعُت قد ها
يف للخوض داعي ال األخرى. تلو واحدًة الحقائق لنا انكشَفت كلما ترتاكم الظرفية
عَرضناها التي األحراز وباقي الفوتوغرافية الصور مجموعة مثل القضية، إعداد تفاصيل

قط.» إجاباتها نعرف لن التي األسئلة يف التفكري أو املحكمة، أمام
من البسطاء لكن سيدي، يا املحنَّك والعالم للمحامي ا جدٍّ رائع ذلك «كل بيديل: قال
أعرف أن كثريًا أود املثال، سبيل عىل األسئلة. لتلك إجابات عىل الحصول سيودُّون أمثايل
حميًما صديًقا ويتخذَني يل املجاوِر املنزل يف يسكن ألن شيلر الشيطان ذلك اختيار سبب

صدفة.» مجرَد تلك تكون أن يمكن ال له.
تخمنُي كان إن لكن كذلك. تكون أن يُعَقل فال صحيح، «هذا قائًال: ثورندايك وافَقه
حيٍّ عن يبحث كان لقد منه. تنطلق أساًسا لديك أنَّ أعتقد فأنا سرُييحك، لذلك دوافعه
مذكوَرين وعنوانك اسمك رأى صديًقا. يتَّخذه مالئم غريٍب وعن أحٌد فيه يعرفه ال مناسب
معلوماٍت من لديك بما لإلدالء تتقدَّم لم وملا الغامض»، «الفنان باعتبارك الصحف يف
يف يتدخل ُفضوليٍّا شخًصا لسَت قطًعا أنك الحظ ربما بالجريمة، علٍم عىل لسَت أنك وبدا
صدفة يُدبِّر لكي مثالية وِمهنتُك له، تماًما مالئًما به تسكن الذي الحيُّ كان الغري. شئون
النزعة جعَلت وقد مهنة؛ زميِل فناٍن شخصية انتحاَل يستطيع أن رشيطَة بك، للتعرف
امِلهنة ملصطلحات الحصيف باالستخدام مقرتنة والهمجي، الطفويلِّ الرسم تجاه الحاليَّة

للغاية.» االختياَر أحسَن أنه أعتقد ا. جدٍّ ممكنًا ذلك حاليٍّا، املتداولة
ذلك.» عن ستثنيه كانت اليوم ذلك الغابة يف له رؤيتي أن «أظن معرتًضا: بيديل قال
لم الرشطة إن نسيت. أنك يبدو رأيتَه. أنك يعرف يكن لم هو بيديل، عزيزي يا «لكن
لم النهاية يف أنك بجانب قط. الصحف يف تَظهر ولم معلومات. من به أدليَت عما تُفِصح
لك؛ اختياِره وراء كبريًا لغًزا ثَمة أن أظن ال صديقي، يا كال رأيتَه. أنك مع عليه تتعرَّف

بكثري.» أصعب إجابتها أخرى أسئلة ثَمة لكن
أعتقد إنني إذ تقِرتْفه؛ لم بُجرم إلدانتها لوتا تَقبُّل مسألة تعني «هل مقرتًحا: قلت
لم أنها إال باألمر، عَرَفت وأنها عمًدا، املزورة املالية األوراق تلك لها دسَّ من هو شيلر أن

مصدرها؟» عن تُفِصح لم ملاذا لكن بالطبع. ذلك وراء من قصِده تخمني تستطع
إلقاء عىل تَجُرؤ فلم قاتل، بأنه لِعلمها منه؛ مرتعبة كانت «ربما ثورندايك: أجاب
لكننا منه. لها كمالٍذ طواعيًة بالسجن َقِبلت قد تكون أن حتى املحتمل ومن عليه، اللوم

كثريًا.» يُفيد لن تخمينها ومحاولة الفعلية، الحقائَق قط نعرَف لن
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لها. املالية األوراق تلك دس من غرضه عن جريفيز يا تحدثَت «لقد فاندربوي: قال
ذلك؟» من غرضه كان فماذا

يُجري ريثما آمنة بطريقة الطريق عن إزاحتَها كان غرضه أن «أعتقد قلت:
وقٌت لها يُتاح أن قبل تَخرج، حني لقتِلها ويستعدَّ شخصيتها النتحال استعداداته
اسٍم تحت السجن دخول ل تُفضِّ أنها يعلم كان أنه وأعتقد أصدقائها، مع للتواصل كاٍف

ثورندايك؟» يا رأيك ما واستفزاِزه. فضيحٍة إثارة عىل مستعار
يعنينا ال ذلك أن كما قط. نعلم ولن يقينًا نعلم ال لكننا األرجح، عىل ُمحق أنك «أعتقد

بذلك.» نقنع أن وعلينا للغاية، بارع مجرٍم لهزيمة يكفي ما عَرفنا لقد ا. حقٍّ
املنيعة؟» دو جون ُخطَة يهدم ذلك كان إن «حتى قلت:

جوهرية حقائَق بضع تُغِفل أنك جريفيز يا أعتقد ا؟ حقٍّ يهدمها «وهل ة: بِحدَّ رد
هالكه. يف السبَب كان عنها وِحياُده بحذافريها، دو جون خطة ذ يُنفِّ لم شيلر أوًال، للغاية؛
خلفه يرتك ال ثَم وِمن أثر، دون ويختفي تنكُّره يخلع جريمته، يرتكب أن بعد دو، فجون
تلك يُدبِّر أن اختار لكنه شبهات. أيُّ حوله أُثريت ملا ذلك، فعل شيلر أن لو أدلة. أيَّ

سائبًا. طَرًفا وراءه ترك وبهذا الغابة، يف الوهمية الجريمة
املحلقن الشعر احتماُل كان فقد عة. املتوقَّ غرِي للصدفة الهائلة النتائج تُغِفل إنك ثم
ليس بها بيديل واحتفاظ القتيلة، أصابع لبصمات بولتون أخذ واحتمال املليون، يف واحًدا
قضية ُوِجَدت ملا تماًما، املستبَعدين الظرَفني هذَين طرحَت إن لكنك منه. ترجيًحا أكثَر
ِمن أبعَد إىل أصَل أن قط ألستطيع أكن لم إذ تام؛ مأمٍن يف شيلر وألصبح األساس. من

االشتباه. مرحلة
لعبَته الذي الدور رغم بالفعل، نجح شيلر مخطط أن حقيقَة أغفلَت فإنك وبعد،
إنها اإلطالق. عىل أحٌد به يشكَّ ولم عاَمني، مدى عىل طليًقا ُحرٍّا ظل فقد ضدَّه. الصدفُة
شك أيُّ عداي، العالم، يف شخص أيِّ لدى يكن لم بينفيلد، قصَدني حني أنه فعلية لحقيقٌة
بجريمة تقتنع لم التي الرشطة حتى شيلر. لوتا بالفعل كانت الغابة يف اختفت َمن أن يف

ضحيتها.» ُهوية يف تتَشكَّك لم الوهمية، القتل
بالفشل، باء قد مخططه أن إنكارها يُمكن ال التي الحقيقة «لكن إرصار: يف قلُت

شنًقا.» سيُعَدم وأنه
وما الحسبان، يف يكن لم ما مخطََّطه أجَهَض لقد «أجل، مؤيًدا: ثورندايك قال
بأن سبنرس هريبرت مقولة حقيقة عىل يُربهن فشله إنَّ الحسبان. يف وضُعه يُمكن ال
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التنبُّؤ، دون ولكن مستحيًال. بنتائجها التنبؤ تجعل لدرجٍة دة معقَّ االجتماعية الظواهر
سبب هو هذا حتًما. املرجوَّة اآلثار عن تُسِفر أن شأنها من يكون ُخطة وضُع يمكن ال
العوامَل حسبانهم يف يضعون ال فهم املخطِّطني. من وغريهم االجتماعيني املصِلحني فشل
كما املؤثرة، العوامَل هي املجهولة العوامل تلك تكون أن يحدث ما عادًة لكن املجهولة.

شيلر.» كارل قضية يف حدث
القضية تلك يف املؤثر املجهول والعامل سيدي، يا ا جدٍّ صحيح «هذا فاندربوي: قال

ثورندايك.» جون يُدعى رجل وجوَد كان
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