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 "دمبى وولده"األول  الفصل

أما ابنه فكان . مت على كرسى كبري ذى مساند بقرب الفراش جلس دمىب ىف ركن احلجرة الىت أظل
 .وقد ألف ىف غطائه الدافئ , راقدآ على سرير صغري أمام النار 

  

وكان دمىب ىف العام الثامن بعد األربعني من عمره أما أبنه فكان قد ولد منذ مثان وارعنب ودقيقة فحسب 
بيد أنه كان قاسيآ ذا كربياء , قوى البنية , ن املظهر وكان حس. وكان دمىب أصلعآ مييل اىل األمحرار , 

 . وخيالء ىف مظهره 

 . ولقد كان حينئذ سعيدآ باحلادث الذى ظل ينتظره ردحآ طويال من الزمن 

ليس فقط هذا األسم , سوف تصبح الشركة مرة أخرى يا مسز دمىب : لزوجته " دمىب " قال مستر 
 ! دمىب وولده  ..." دمىب وولده "ولكن ىف احلقيقة والواقع أيضآ شركة 

.  اىل اسم مسز دمىب "ياعزيزتى "وأثارت هذه الكلمات عاطفة مستر دمىب كثريآ حىت أنه أضاف كلمة 

 :وهلذا قال ىف تردد , ومل يكن معتاد أن يفعل ذلك 

 . عزيزتى ...يا ,مسز دمىب  -

 . وامحر وجه املرأة املريضة ىف عجب ودهشة 

 . طبعآ , يا مسز دمىب ...ا  سوف ندعوه بول ي-

 . مث أغلقت عينيها مرة أخرى " طبعأ " فأجابت ىف ضعف 

دمىب : "مث قال مرة أخرى " . ليت جده حىت اليوم ! واسم جده , يا مسز دمىب , أنه أسم أبيه  " -
 . ىف نفس اللهجة السابقة متامآ " وولده 

من مركز , كابيع من قبله , لقد رتفع . ر دمىب وكانت الكلمات الثالث تعرب عن أهم فكرة ىف حياة مست
ولكن حىت هذا , وكان قد تزوج منذ عشرة أعوام  . " دمىب وولده "االبن اىل دمىب  ىف اسم الشركة 

 .  أطفاال ذوى أمهية –كان مل خيلف أطفاال , اليوم 

د دخلت اىل وكانت هذه البنت ق. كان قد اجنب بنتآ ىف حواىل السادسة عشر من عمرها من قبل 
 ! . ولكن ماذا كانت فيمة فتاة لشركة دمىب وولده . احلجرة للتو ىف هدوء 

يا " فقال هلا..وكان مستر دمىب راضيآ ىف هذه اللحظة حىت أنه استطاع أن يتحدث ىف رقه اىل أبنته 
 ! ".ولكن ال تلمسيه . أظن أنه ميكنك الذهاب والنظر اىل أخيك اجلميل , فلورنس 
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وكانت هذه باألضافة اىل زوج من . فلة ىف حدة اىل السترة الزرقاء والرابط األبيض املنشئ وتطلعت الط
. هى األشياء الىت تكون فكرا عن األب , وساعة تدق ىف صوت عال , األحذية حيدث جلبة ىف السري 

 . ومل تتحرك أو جتب , ولكن عينيها حتولتا اىل وجه أمها ىف احلال 

 . وتعلقت بأمها ىف حب عظيم . فتحت السيدة عينيها ورأت الفتاة الىت جرت حنوها , وىف اللحظة التالية 

سوف أنزل اىل الدكتور . هذا سلوك غري مناسب بالتأكيد " وقد ض غاضبآ , قال مستر دمىب " ياهللا "
خاصة يا أرجوك أن توىل هذا السيد الصغري عناية " مث أضاف قائال وهو يقف برهة أمام النريان " . ييس 

 " . مسز بلوكت 

 ...." أذكر أنه عندما ولدت األنسة فلورنس " وأجاب املمرضة , اجل يا سيدى بالتأكيد 

 . قال مستر دمىب وهو ينحىن على الفراش " نعم ..نعم " 

مث رفع أحدى يدى الطفل ! " أن على هذا السيد الصغري أن يؤدى رسالة حمترمة. ولكن هذا أمر خمتلف " 
خشية أن تنال هذه الفعلة من كرامته , ولكنه مل يلبث أن غادر احلجرة مهروال . ها وقبلها اىل شفتي

 . وأعتداده بذاته 

 . وكان الدكتور باركر بيس يسري جيئة وذهابآ ىف حجرة األستقبال وقد عقد يديه خلف ظهره 

 : قال الطبيب ىف صوت عميق رنان " حسنآ يا سيدى " -

 " . العزيزة قد حتسنت بعد زيارتك هلا ؟ هل جتد أن صحة زوجتك " 

. وكان مستر دمىب مل يفكر اال قليال ىف زوجته املريضة حىت أنه مل يستطع األجابة على ذلك السؤال 

 .وعندئذ قال أنه يسره أن يتفضل الطبيب بزيارة مسز دمىب ىف الدور العلوى  مرة اخرى 

أن على زوجتك أن تبذل " بع الدكتور باركر بيس مث تا, " ال جيب أن خنفى عنك يا سيدى ! حسنآ " 
 " . فأن ازمة ما قد تقع , واذا مل تستطع مسز دمىب أن تبذل هذا اجلهد بنجاح . جهدآ كبريآ لكى تشفى 

أن حزنه سوف يكون حقيقيآ . وكان مستر دمىب يعرف أنه سوف يغدو حزينآ جدآ لو ماتت زوجته 
 . ولو أنه لن يكون عميقآ جدآ 

مل تلبث أن لفت , تتزين على منط الفتيات , ع حبل أفكار مستر دمىب بدخول سيدة متوسطة العمر وانقط
 : ذراعيها حول عنقه وهى تقول 

 " . أنه دمىب متامآ ! يا عزيزى بول " 

ولكن . أعتقد أنه يشبه العائلة  " – ألن مستر دمىب كان أخاها –أجاب اخوها ! " حسنآ , حسنآ " 
 . كيف حال فاىن ؟ ;  نفسها "  فاىن"ماذا عن 
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, ويلزمها بذل شئ من اجلهد . هناك ضعف ما .  ال شئ باملرة "أجابت لويزا , " يا عزيزى بول " 

 ." . "ولكنها شوف تبذله حني تعرف أن ذلك واجبها 

 : مث قال من اخلاجر ىف أدب بالغ . وأتبعت هذه الكلمات بطرقة خفيفة على الباب 

 " . الك اآلن يا صديقىت العزيزة ؟ كيف ح, مسز تشك " 

 " . صديقىت اخلاصة , أا األنسة توكس " قالت مسز تشك , " ياعزيزى بول " 

كما أنفها , وكان هلا صوت بالغ النعومة . وكانت هذه السيدة ذات وجه طويل حنيل شاحب اللون 
 . حادة مستقيمة 

غري أن .   قالت مس توكس –" تظره طويال أن التعرف على مستر دمىب هلو بالتأكيد شرف كنت أن" 
ومل تلبث أخته أن صاحت . مستر دمىب كان قد أستدعى اىل خارج احلجرة على عجل ىف تلك اللحظة 

 : قائلة عندما عاد 

 . أيوجد ىف األمر شئ ؟ ! أنك تبدو شاحبآ جدآ !  ماذا يا عزيزى بول -

 ...."فاىن "حيزنىن أن اقول يا لويزا أم يقولون أن 

هيا معى اىل الطابق األعلى . ال تصدق هذا األمر " , قالت أخته وهى تنهض " . واألن يا عزيزى بول " 
 . وتبعها مستر دمىب ىف هذا احلال اىل غرفة زوجته املريضة" . 

 . وقد أمسكت بأبنتها الصغرية بشدة , وكانت السيدة مستلقياة على فراشها 

 . مهس الطبيب ملستر دمىب " . صغرية لقد كانت قلقة بدون الفتاة ال" 

 . وساد وجوم كئيب حول الفراش 

 " . أال تتكلمني معه ؟ , هاك مستر دمىب قد اتى لريالك " قالت مسز تشك , " فاىن يا عزيزتى " 

 . ومل تنبس املريضة ببنت شفه 

ليه بوجهها الشاحب وحتولت ا, ومل تفهم الطفلة معىن هلمسه . ومهس ىف أذن الطفلة , وأحنىن الطبيب 
 . غري أا مل تترك أمها . وعينيها الداكنتني 

 . وعاود الطبيب اهلمس 

 . قالت الطفلة " . ماما " 

 . وظهرت أبتسامة باهتة على وجهها , وارتعشت جفناها . وأستيقظت األم لربهة وجيزة 

 " . ! يا حبيبىت ماما! يا حبيبىت ماما : " صاحت الطفلة بصوت عال " ماما " 

 فوق البحر املظلم, وهى حتتضن طفلتها , وهكذا أنطلقت األم

 .ماتت مسز دمىب ...... اهول الذى حييط العامل بأسره 
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 " بعد الجنازة "  الثانىالفصل

عدا تلك الىن كان , وتركت مجيع الغرف , امر مستر دمىب أن تغطى أثاث املرتل , عندما أنتهى املأمت 
 . عارية من التحف والزينة ..األرضى يستعملها ىف الدور 

ومكتبة كانت تستخدم ىف الواقع , والغرف الىت كان يشغلها مستر دمىب كانت تتألف من غرفة للجلوس 
وكانت الغرف الثالث تؤدى كل منها . وغرفة زجاجية لتناول طعام األفطار , كغرفة ألرتداء املالبس 

حني كان , وبعد الظهر ,  دمىب جيلس اىل مائدة األفطار عندما كان مستر, وىف الصباح . اىل االخرى 
 املربية اىل الغرفة الزجاجية حيث " بوللى رتشاردز "كان اجلرس يدق ألستدعاء , حيضر لتناول الغداء 

 . كانت تسري جيئة وذهابآ مع بول الصغري 

ونظرت فتاة , ء وهدوء فتح الباب ببط, بينما كانت رتشاردز جالسة ىف غرفتها اخلاصة , وىف ذات يوم 
 . ذات عينني داكنتني اىل الداخل 

ظنت رتشادرز الىت كانت مل تر الفتاة " . أا مس فلورنس فد عادت من مرتل عمتها دون شك  -
 . سألت الطفلة وهى تشري اىل املولود الصغري " هل هذا هو أخى ؟  " –أطالقآ من قبل 

بل نظرت اىل , ولكن الطفلة مل تأت " . عاىل وقبليه ت" , أجابت رتشاردز , " أجل يا مجيلىت  -
 : رتشاردز ىف جد وقالت 

 " . ماذا فعلت مباما ؟ "  -

 " . هل أنا الىت فعلت ؟ ال شئ يا أنسة " قالت رتشاردز ! . ياله من سؤال حزين  -

 سألت الطفلة ؟ , " ماذا فعلوا مباما "  -

 " . ن هذا الرداء األسود األنيق تذكرآ المك أنت ترتدي" قالت رتشاردز , يا حبيبىت "  -

 " . ىف أى رداء أرتديه " , أجابت فلورنس والدوع ىف عينيها ...أنىن أستطيع أن اذكر أمى  -

وكان قلبها مشحونآ حيب كثري مل يبد على أحد أنه يريده , كانت الطفلة رقيقة هادئة ىف حزا وانفرادها 
 . حلزن عندما تركت مبفردها مرة أخرى أفهم با" بوللى " حىت ان قلب , 

ومل تلبث أن سنحت هلا الفرصة . أن تفكر ىف طريقة ما البقاء فلورنس الصغرية معها " بوللى "وحاولت 
 . لذلك ىف نفس الليلة 

وسارت فيها وهى حتمل الطفل الصغري جيئآ وذهابآ , فلقد أستدعيت للرتول اىل الغرفة الزجاجية كاملعتاد 
 . وبعدئذ ض مستر دمىب فجأة ووقف أمامها . لة لفترة طوي



 تشارلز ديكرت -دمبـى وولده         6
 

 . كيف حال السيد بول ؟ ..مساء اخلري يا رتشاردز  -

 . ىف خري حال يا سيدى  -

بعد أن كان قد حتول بعيدى , حىت أن مستر دمىب وقف ينتظر ما سوف تقول , ولكنها ترددت فجأة 
 . عنها 

ني مبتهجني من رؤية األطفال أخرين يلعبون جبوراهم أعتقد أنه ليس أجدى على األطفال جلعلهم مرح -
 : قال بوللى , 

 " . اين مس فلورنس ؟ " قال ىف غضب ,     أذا كنت تظنني حقيقة أن هذا مفيد للطفل -     

 . يا سيدى ,     ليس هناك من هو أفضل من مس فلورنس -     

. مث تطلع حنوها ,  عن السري جيئة وذهاىب توقف مستر دمىب, وملا أتت فلورنس الصغرية ىف وجل وتردد 

. لكان قد فهم ملاذا أجفلت وترددت , ولو كان قد نظر اليها حينئذ بأهتمام أكرب وبعني األب احلنون 

حاول أن حتبىن , يا أبتاه " لقد كانت لديها الرغبة القوية العارمة ىف أن تبدو أليه وتلتصق به وهى تصيح 
 .على أن مستر دمىب مل يكن يدرى شيئآ من ذلك ..يردها خائبة ولكنها كانت ختشى أن " . 

 " . مما ختاف الطفلة ؟ " قال مستر دمىب " أدخلى ..أدخلى "  -

 .غري أا وقفت اىل جوار الباب , ودخلت الطفلة 

 . هل تعرفني من أنا ؟ : قال والدها بربود , " تعال اىل هنا يا فلورنس "  -

 " . نعم يا بابا "  -

 . أليس لديك ما تقولينه ىل ؟  -

 . ومدت له يدها املرتعشة , ونظرت اىل أسفل . وقفت الدموع ىف عيىن الطفلة 

 " . هيا اذهىب اىل رتشاردز ...كوىن بنىت طيبة ....هيا...هيا "  -

أرادت بوللى أن ترسل فلورنس اىل الغرفة , وملا حان الوقت للصعود اىل الدور العلوى مرة أخرى 
ولكن الطفلة كانت خجلة وغري راغبة . قبل الذهاب اىل الفراش " ليلة سعيدة " خلية لتقول لوالدها الدا

 . ىف الذهاب 

مث مل تلبث أن اختفت قبل أن تتلفت صديقتها ,صاحت الطفلة ! " أنه ال يريدىن , كال , أوه كال "  -
 . املتواضعة حوهلا مرة أخرى 
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 "نية  خسارة بول الثا"  الثالثالفصل

   

 . امر مستر دمىب رتشاردز أن تأتى اليه , وىف يوم يعتمد بول 

مث تابع مستر ..لقد قمت بواجبك على وجه مرض رتشاردز ىف خالل ستة شهور الىت قضيتيها معنا  -
وهلذا فأنىن أعد الترتيبات ألرسال أبنك الصغري . ولقد كنت افكر كيف أؤدى لك خدمة صغرية " دمىب 

 . " اس اخلريية حيث سوف يتسلم زيآ خاصآ يرتديه ويتلقى قدرآ طيبآ من التعليم ألحدى املدر

 بايلر "وىف تلك اللحظات أرتسمت أمام عينيها صورة أبنها . أنىن شاكرة لك جدآ يا سيدى  -
 . رتشاردز عندما عادت اىل غرفة األطفال 

 الىت كانت تتوىل أمر العناية "  أجابت نيرب"...أذن فلسوف أخربك مبا تفعلني يا ميز رتشاردز  -
 " . أذهىب لتريه حىت يهدا خاطرك " بفلورنس 

 . قالتها هلا بوللى . أظن انك ال تستطعني سؤاله ؟ –قد ال حيب مستر دمىب ذلك  -

ولكن أنا ومس فلوى سرنا أن نصحبك هذه املهمة ىف " وتباعت سوزان ..كال يا مسز رتشاردز  -
 " . الصباح الباكر 

غري . اذ كان حمظورآ عليها رؤية بيتها وأطفاهلا , تكن بوللى راغبة ىف قبول تلك الفكرة بادئ األمر  ومل 
 ظنآ منها أنه لن يكون هناك مثة ضرر كبري ىف الوقوف اىل باب بيتها " نيري"أا مل تلبث أن قبلت اقتراح 

الذى كان يستقر ىف جزء , رز ومن بينهم بول اىل مرتل رتشاد, وهكذا خرجت أربعتهم . برهة صغرية 
 . فقري جدآ من أجزاء مدينة لندن 

وبعد مسرية . صممن على الذهاب والبحث عنه . ,وعندما اكتشتف النسوة أن بايلر ليس ىف املرتل 
وللتو ناولت . رأته بوللى متبوعآ بواسطة مجاعة من صغار ألوباش يسخرون من زيه املدرسى , ساعة 

 . وجرت ألنقاذ ابنها التعس , زان املرأة السيد دمىب لسو

 أى بول " املنذهلة ووديعتيها " سوزان نيري "ذلك أن ..نأدرآ ما تأتى فرداى , كالنوائب , واملفاجأت 
 سرعان ما أنقذوا بواسطة بعض الواقفني ىف الطريق من حتت عجالت عربة مارة قبل أن "وفلورنس 

 أنطلقت صيحات عالية تقول "ان اليوم هو يوم السوق  وما ك"وىف تلك اللحظة , يعرفوا ما حدث هلم 
 " . أحذروا الثور انون " 
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وصاحت فلرونس ىف فرغ , وجرى الناس ىف كل أجتاه وهو يصحيون ,وحدث هرج واضطراب شديدان 
 . وجدت الرعب جيتاحها أا أصبحت منفردة متامآ , وملا توقفت . وجرت بعيدآ حىت تقطعت أنفاسها 

 ! " . أين هم ! أين هم , أوه " صاحت فلرونس ! .  سوزان !سوزان  -

ملاذا جريت بعيدآ " أتت تعرج ناحو الفتاة بأقصى سرعة ممكنة هلا , قالت أمراة عجوز " أين هم ؟ "  -
 " عنهم ؟ 

 ! "  أين هم ؟, وظننت أم معى . لقد توالىن الفرغ "  -

" فقد تناولت الفتاة من يدها وقالت . بروان الطيبة وقد كانت تتدعى باسم مسز , أما املرأة العجوز 

 " . سوف أريك 

 . وترتدى مالبس رثة , ذات حلقات محراء حول عينيها , وكانت مشطاء قبيحة الشكل جدآ 

وهى , كانت ممسكة بيدها " . تعاىل معى , ال داعى ألن ترتعجى األن " وقالت هلا السيدة العجوزة  -
 . تقول هلا ذلك 

ودفعت الطفلة أمامها ىف . ووقفت املراة العجوز أمام مرتل صغري عتيق . ر ىف شارع ضيق قذر واستدا
وذات حوئط سوداء , ولكنها عارية من األثاث , غرفة خلفية ا كوم كبري من اخلرق من خمتلف األلوان 

 . متامآ 

 . غماء وبدت كأا على وشك األ, وأرتعدت الطفلة خوفآ حىت أا مل تستطع الكالم 

ولكن اذا فعلت . فلن اؤذيك , اذا مل تفعلى ذلك " قالت مسز بروان الطيبة , " ال تثريى غضىب "  -
 " . واألن اخربيىن من أنت ؟ , فسوف أقتلك 

 . وانصتت مسز بروان ىف اهتمام حىت أمنت الفتاة كالمها . واخربا فلورنس بقصتها 

أنىن اريد هذا الفستان األنيق وهذه القبعة وهذا " بروان وتابعت مسز . ها ؟ ...اذا فامسك دمىب  -
 أخلعى هذه األشياء ! هيا .القميص 

 . وأطاعت فلورنس االمر بأسرع ما استطاعت يداها املرتعشتان 

أنىن ال أرى شيئآ اخر سوى " وهى تتطلع اىل جسد الطفلة الصغرية , قالت مسز بروان " أحم "  -
 . ذاء يا مس دمىب البد وأن آخذ احل. احلذاء 

وأمرا بأرتدائها , وبعد ذلك قدمت املرأة العجوز لفلورنس بعض املالبس القدمية من أسفل كوم اخلرق 
وحذرا . مث أخربا بأا سوف تأخذها اىل شارع عمومى تستطيع الطفلة فيه أن تسأل عن أصحاا . 

وباألنتظار عند ,  اىل مكتب والدها ىف املدينة وامرا بالتوجه, العجوز من الذهاب مباشرة اىل مرتهلا 
 . مث هددا باألنتقام اذا مل تتبع أوامرها .ركن الشارع حىت تدق الساعة الثالثة 
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وكل ما كنت تعرفه عن . حىت سارت فلورنس ىف طريقها بأقصى سرعتها , وما أن دقت الساعة الثالثة 
وكانت مرتعبة , وتعبت الفتاة من السري . وجد ىف املدينة  واا ت" دمىب وولده "مكاتب أبيها أا بأسم 

ووقفت مرة أو مرتني ىف الطريق . ومرتعدة ملا حدث هلا , وقلقة خبصوص أخيها واملربيتا , من الضوضاء 
 . لتجهش بالبكاء 

حيث كانت تلقى صناديق وطرود , اتت الفتاة اىل مرسى اىل جانب النهر , وبعد ذلك بساعتني عصرى 
 . يدة عد

 " . هل هذه هى املدينة ؟ : أخربىن لو مسحت "  -

هيا ابتعدى عن ..أنت تعرفني ذلك جيدآ " مث وضع يديه ىف جيبه " . أا املدينة " فأجاا رجل بدين  -
 " . ليس لدينا مثة ما نعطيه لك ! هذا املكان 

 " . وولده أنا ال أريد اى شئ سوى أن أعرف طريق مكاتب شركة دمىب . اشكرك "  -

أين ذلك الشاب الذى يتبع شركة دمىب والذى يالحظ : " صاح الرجل مناديآ رجل اخر " يا جو "  -
 " . شحن السفن ؟ ناده 

 . وجرت فلورنس اليه , وعندئذ ظهر غالم مرح ضاحك 

أرجوك ان تعتىن ..ارجوك ...أن امسى فلورنس . هذا الصباح , لقد ضللت الطريق وت بعيدى "  -
 ! . مرى لو مسحت بأ

أما . وىف نفس الوقت وقعت قبعتها القدمية وانسدل شعرها على وجهها . وأنفجرت الفتاة ىف البكاء 
 .  الصغري فقد حترك فيه شعور االعجاب الشديد حىت أنه مل يستطع الكالم "والترجاى "

أنت . ن ىف هذا املكان يا له من شئ رائع ىل أن اكون اآل" وأكمل والتر ". ال تبكى يا مس دمىب "  -
 " أوه ال تبكى , اآلن ىف أمان 

 , " سول جلز "حىت وصال اىل باب , وقد بدا سعيدآ جدآ , وهكذا قاد والتر الفتاة بعيدآ عرب الشوراع 

 . عم والتر الذى كان يشتغل صانع أدوات للسفن 

هذه أبنة مستر . مرة رائعة هاك مغا" صاح والتر وهو يقتحم الدكان ! " . كيف حالك يا عم سول "  -
 " . وقد تاهت ىف الشوراع واخذت مالبسها امراة عجوزة شريرة , دمىب 

ودلك قدميها مبنديله بعد أن , ورجاها أن تأكل وتشرب , فربت العم سولومون جلز على رأس فلورنس 
 . وعندئذ غلب فلورنس النعاس فنامت أمام املدفأة . دفأه على النار 

 . كان والترقد ذهب اىل مرتل مستر دمىب , األثناء وىف خالل تلك 
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لقد وجدت ....أنىن سعيد بأن اقول أن كل شئ على ما يرام يا سيد دمىب . عذرآ يا سيدى . أوه " 
 ! . مسز دمىب 

وأذهىب ىف احلال مع , خذى ما يلزم " مستر دمىب موجه كالمه اىل سوزان ! . أتسمعني هذا يا فتاة " 
 " . أما أنت يا جاى فسوف أكافئك غدآ . ار مس فلورنس اىل املرتل هذا الشاب ألحض

هى الىت تلقتها , ورتشاردز فقط املذنبة . وأحدثت عودة الطفلة الضائعة انفعاال طفيفآ ىف جو املرتل 
 . وقد أحننت فوق رأسها الصغري كما لو كانت حتبه حقآ , بالترحاب والدموع 

سوف تغادرين هذا املرتل يا رتشاردز جزاء اخذك : " ح مستر دمىب صا" أن هذه املرأة مطرودة  "  -
أما عن احلادث الذى وقع ملس فلورنس ىف الصباح فأىن اعتربه حادثآ . أبىن اىل أماكن مريعة مرعبة 
 " . فلوالء ملا أستطعت أبدآ أن اعرف أفعالك الطائشة . سعيدى طيبآ من ناحية ما 

وتتوسل , وهى تبكى لفراقها ىف صورة حمزنة , رنس ممسكة بردائها وفلو, وحتركت بوللى حنو الباب 
 . أليها اال تذهب 

 . النه قد فقد أمه الثانية , وبكى أبن مستر دمىب كثريآ ىف تلك الليلة 
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 "وأحوالها العاطفية ,  نظرة سريعة على منزل مس توكس "  الرابعالفصل

 أقحم على حى راقى ىف الطرف الغرىب من املدينة كانت مس توكس تعيش ىف مرتل صغري مظلم كان قد
والبيوت الضخمة من حوله ,وكان هذا املرتل يقف متواضعآ مستخذيآ ىف أحد أركان الشارع الفخم . 

 . تطل عليه من عليائها ىف برود واستهزاء 

وكان يعيش فيه رجل . وكان هناك مرتل خاص اخر باألضافة اىل مرتل مس توكس ىف نفس املكان 
وكانت مس توكس وامليجور . يعمل ضابط برتبة ميجور .ازرق لون الوجه , صارم املظهر , اعزب 

 . يتبادالن الصحف والكتب ىف بعض األحايني 

اال انه كان فخورى جدآ باالعتقاد , وعلى الرغم من أن امليجور باجستوك كان قد تعدى منتصف العمر 
 . أن مس توكس واقعه ىف حبه 

وكان ال يتوصر اطالقى انه من املمكن أن يتجاهله اى . كان على أيه حال رجال أنانيا وهذا امليجور 
 . وال سيما اذا كان هذا الشخص هو مس توكس , شخص 

فأن شيئى أو شخصى آخر قد أستحوذ . على ما يبدو كانت قد نسيته , فأن مس توكس , ومع ذلك 
 . على ما كان من أهتمامها 

 . قال امليجور عندما قابل مس توكس ىف الشارع ذات يوم  .صباح اخلري يا سيدتى -

 . صباح اخلري يا سيدى  -

 . مل اسعد األحنناء لك ىف النافذة منذ وقت طويل طويل  -

 : مث قالت , ولككن ىف برود شديد , وأحنت مس توكس رأسها 

. األصدقاء احلميمني أن وقىت مكرس كله تقريبآ لبعض . لقد كنت مشغولة جدى ىف األيام االخرية " 

 ! " . عم صباحآ يا سيدى . وأخشى اال يوجد لدى وقت ألضاعته اآلن أيضا 

 . وقف امليجور يتطلع حنوها وقد غمقت زرقة وجهه , وبينما اختفت مس توكس 

فأن امليجور استطاع أن يرى وهو واقف ىف ظل غرفته . على ان تغريات أخر كانت قد وقعت أيضآ 
 . ل مس توكس قد اكتسى حلة من الرونق والنظام مل تكن تبدو عليه من قبل أن مرت, اخلاصة 

. كانت مس توكس قد شرعت حينئذ ىف ارتداء مالبس احلداد اخلفيف ىف عناية فائقة , وفوق كل ذلك 

 . أن هذه املالحظة االخرية ساعدت امليجور ىف الوصول اىل تعليل يرحيه من حريته وانشغال باله 

 . ظنه اخريآ على أا قد ورثت ماال واصبحت لذلك متكربة متعجرفة فلقد استقر 
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رأى الرجل شيئآ غريبآ ىف غرفة استقبال مس , وىف اليوم التاىل مباشرة الستقرار امليجور على هذا الزعم 
ومل يلبث أن . حىت انه تسمر عجبآ اىل كرسيه , بينما كان جالسآ يتناول طعام افطاره , توكس الصغرية 

واخذ ينظر من خالهلا لعدة دقائق , وأتى بنظارة املسرح ذات العدسات القوية ,  اىل الغرفة ااورة هرع
 . 

 . قال امليجور وهو خياطب نفسه ".  أنه مولود صغري  "-

, ويومآ بعد يوم . ومل يستطع أن يفعل شيئآ سوى أن يصفر ويبحلق . ومتلكت الرجل دهشة عارمة 

وىف كل مرة . مرتني وثالث واربع ىف األسبوع ,  الظهور ىف غرفة مس توكس كان هذا املولود يعاود
 . كان امليجور يعاود الصفري والبحلقة 

, وتطعمه , وتؤدى واجباته , واألهتمام واحلرص اللذان كانت مس توكس ترعى ما هذا الطفل الصغري 

رأة تنظر بعاطفة فياضة اىل سوار وىف نفس الوقت كانت امل. كان عظيمني ومبالغآ فيهما , وتلعب معه 
ولكن أيا كان . كما كانت تتطلع ىف عافطة فياضة اىل القمر , أعطاه هلا مستر دمىب ىف حفلة تعميد بول 

أما امليجور . فأا مل تعد تنظر اىل امليجور , الشمس  او القمر أو النجوم أو السوار :  اخذت تنظر اليه
 . ر فلم يستطع أن يفهم شيئآ من االم

 . قالت مسز تشك ذات يوم ...يا عزيزتى , سوف تكسبني متامآ قلب أخى بول  -

 . وشحب وجه مس توكس 

 . ان شبهه بأبيه بول يقوى ويزداد كل يوم  -

 . ومل تعط مس توكس جوابآ آخر سوى أن اخذت بول الصغري ىف ذراعيها وقبلته 

 " .  شئ ما ؟ اال يشبهما ىف" قالت توكس . "يا عزيزتى ,  وأمه  "-

 . أجابت مسز تشك ..كال على األطالق  -

 . فتأوهت مس توكس ىف عمق 

 " . أنت يا صورة من أبيك ؟ " صاحت خماطبة بول الصغري ! أنت ايها املالك  -

لكان حقآ قد , ولو كان امليجور قد عرف كم من اآلمال واألفكار تستقر على رأس ذلك الطفل الصغري 
  .تفرس ىف عجب شديد 
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 "وشخصيته , ونموه ,  لبول   التقدم التالى"  الخامسالفصل

غري أن كل ما . ويتجول هنا وهناك , وأضحى يتكلم وميشى , وأنتقل بول من املهد اىل مرحلة الطفولة 
تلقاه من عناية ورعاية مل يفلح ىف جعله ولدى قويآ كان رقيقآ بطبيعته ورمبا كان قد شعف اكثر من 

 .  مربيته احلزن بعد طرد

على الرغم من وجود , وكان ولدى صغريآ مجيال . وهكذا كرب بول حىت شارف خلامسة من عمره 
ولكن , وكان يبدو مرحى لغوباً كاألطفال ىف بعض األحيان . عالئم للحزن والتعب على وجهه الصغري 

وكان . ه الصغري ىف أحيان اخرى كان يتخذ صورة غريبة من السكون والتفكري العميق ال تتالءم وسن
 . عندما كان جيلس اىل املدفأة مع والده بعد العشاء , يبدو ىف تلك اخلال بنوع خاص 

 :قال بول الصغري, هو هو ابواه  صامتني متامآ لفترة طويلة , وبعد ان ظل , وىف أحدى تلك املناسبات 

 ماهى النقود ؟ ,بابا  -

 ! . انت تعرف ما هى ! البنسات , نات الشل, اجلنيهات . والنحاس , والفضة , الذهب  -

أنا اعىن ما هى النقود بعد كل ..أنا ال أقصد ذلك يا اىب " وتابع بول . انا اعرف ما هى ..اوه نعم  -
 " . هذا ؟ أقصد ماذا تستطيع أن تفعل ؟ 

 . وكم كان وجه الطفل يبدو عجوزآ وهو يرفعه حنو وجه والداه 

تستطيع أن تفعل ا , يا بول , النقود " وتابع مستر دمىب ..رجلى سوف تعرف ذلك ىف املستقبل يا  -
 " . اى شئ  

 اى شئ يا بابا ؟  -

 . أى شئ  -

 أليس كذلك ؟ , أا ليس قاسية . ملاذا مل تبِق النفود أمى ىل ؟  -

 . كال الشئ الطيب ال ميكن ان يكون قاسياً ....قاسية ؟  -

 فلماذا مل تبق ىل أمى ؟ ...طيع ان تفعل اى شئ وتست, اذا كانت النقود شئ طيبآ  -

 . قد شغلت باله كثريآ , كما لو كانت فكرة قدمية لديه , وأخذ الطفل يكرر هذه الفكرة بصوت عال 

 اخذ " النه هذه كانت املرة األوىل الىت حتدث فيها ولده عن أمه "وملا أفاق مستر دمىب من دهشته وفزعه 
 . ال تستطيع أن تبقى احلياة على الناس , على الرغم من كوا قوة هائلة  , يشرح للطفل كيف أن النقود

 " . هل تستطيع يا أىب ؟ , وهى ال تستطيع كذلك أن جتعلىن قويآ وىف صحة جيدة متامآ "  -
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 اليس كذلك ؟ ...ملاذا ؟ أنت قوى وىف صحة جيدة متامآ  -

كم أنىن احس . أنىن اعرف ذلك , لورنس ولكنىن لست قويآ صحيحآ كف. فلورنس اكرب مىن سنآ  -
 .  كما أن عظامى تؤملىن , أحيانا بالتعب الشديد 

أن الصغار يكونون ... مث وضع مستر دمىب يده برقه على ظهر الطفل –. ولكن هذا حيدث بالليل , أه  -
 . وعندئذ ينامون جيدآ , عادة متعبيني ىف الليل 

وهى , وأنا أرقد حينئذ ىف حجر فلورنس , ىت أنه حيدث ىف النهاريا أب, ان هذا ال يكون ليال , أوه  -
 . وىف الليل أحلم بأشياء غريبة ...تغىن ىل 

حىت أنه مل يستطع أن يفعل شيئى سوى أ، جيلس متطلعآ اىل ولده على , ودهش ميتر دمىب وتواله الضيق 
" اريد فلورنس أن تاتى معى " ال بول ق, وملا ظهرت املربية لتدعو الطفل اىل فراشه . شوء نريان املدفأة 

 . 

 . فقفز الطفل للتو من مكانه ىف رضاء وحيوية مفأجئة , وللحال ظهرت فلورنس 

فتذكر ما قاله بول من أن اخته , خال ملتر دمىب أنه مسع صوتآ ناعمآ يغىن , وبعد أن غادرى الغرفة معى 
 . عيينيه وتتبعهما ب, ومتلكه فضول ففتح الباب وأنصت . تغىن له 

, وكانت رأسه ملقاة على كتفها . والولد ىف ذراعيها , كانت الفتاة تصعد الدرج الضخم اخلاىل ببطء 

ولكنه ظل واقفا ينظر اىل أعلى , وذراعه ملتفة حول عنقها ونظر مستر دمىب أليهما حىت اختفيا عن بصره 
 . ىف اجتامها 

كان يريد مستر دمىب ان . لتاىل طلبآ ملشورما ودعا مستر دمىب تشك ومس توكس للغداء ىف اليوم ا
 . يعرف ما خطب بول 

الواقع أن عقله أكرب من جسمه وسنه " وتابعت مسز تشك , " ان عزيزنا ليس قويآ متامآ كما حتب "  -
, وهواء بريتون , فأن غيابه بعض الوقت عن هذا املرتل , ولكن ال يوجد هناك ما يقلقك ويشغل بالك . 

 ..... اجلسدية والعقلية لشخص حكيم مثل مسز بيبكني مثال  والرعاية

 . من هى مسز بيبكني ؟ يا لويزا ؟  -

 . ان عندها مدرسة داخلية ألطفال من أفضل نوع  -

. وكانت هلا شهرة عامة كمديرة حاذقة ألطفال . وكانت مسز بيبكني الشهرية سيدة عجوزة غري سارة 

 . وحترسهم من كل شئ حيبونه , ة فكان أا تعطيهم كل ما ال يرغبون فيه  أدراا احلاذق"أما السر وراءه 

أخذت مسز تشك ومس توكس فلورنس وبول , وبعد ثالثة ايام من ذكر مسز تشك السم مسز بيبكني 
 . اىل بريتون 
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 " . كم تظن أنك سوف حتبىن ؟ .." قالت مسز بيبكني لبول " سيدى , حسنآ "  -

 . هذا ليس مرتىل , انىن أريد الذهاب بعديآ ..بك اطالقآ ال اظن أنىن سوف أح -

 . أنه مرتىل انا , كال  -

 . أنه مرتل كئيب  -

 . حيث حنبس فيه األطفال األشقياء ...ومع ذلك فان به مكانآ أردآ مما ترى  -

بيبكني اما مسز . وكان يتالف أساسا من النشويات واخلضروات , وكان الغداء يقدم ىف الساعة الواحدة 
تقدم أليها ساخنة , فقد كانت تتناول من شرائح حلم الضأن , الىت كان جسدها حيتاج اىل غذاء دسم , 

وىف الوقت املخصص لتناول الشاى كانت مقادير كبرية من اللنب واملاء . وقد فاحت رائحتها الطيبة 
 مليئآ بالشاى مع كمية كبرية غري أم كانوا يقدمون ملسز بيبكني وعاءآ خاصآ. واخلبز والزبد ألطفال 

 . من اخلرب املقدد الساخن املدهون بالزبد 

 . أما عن األفطار ىف اليوم التاىل فقد كان شبيها بالشاى 

كانت مسز بيبكني تشرف على بعض الدروس وكان من طريقه مسز بيبكني ىف التعليم , وبعد االفطار 
بل تفتحه عنوة كما تفتح بعض األصداف , لصغرية اال تساعد عقل الطفل على تكوين ذاتته كالزهرة ا

 . الصلبة ذات شقني 

على , وكان بطل القصة ىف الدروس . وهكذا كانت الدروس األخالقية ملنهجها من نوع صارم عنيف 
 . ولدآ شقيآ متمردآ ينتهى امره بأن اكله أسدآ او ذئب , سبيل املثال 

, ان بول جيلس ويطيل النظر اىل تلك املرأة العجوز وك. هكذا كانت احلياة ىف مدرسة مسز بيبكني 

ومل يكن ىف نفس , ومل يكن الطفل مغره ا . وكان ال يبدو متعبآ أبدآ عندما كان يتطلع أليها متفرساً 
ولكنها كانت تبدو جذابة اليه ىف حاالت شروده وتأمله الىت كانت كثريآ ما نتملكه , الوقت خائفى منها 

 .  ذا جاذبية غريبة من نفس النوع كذلك بالنسة اليه – ىف ذات الوقت – بول كما كان. وتعتريه 

فقد , وملا مل تتحسن حال بول ىف اية األسبوع األول عما كانت عليه عندما حضر مدرسة مسز بيبكني 
 . اوا له بعربة صغرية ذات عجالت كانوا يدفعوا به اىل شاطئ البحر 

وكان ال يريد اكثر من أن جيلس هناك وفلورنس اىل .  بقعة منعزلة وكان مكانه املفضل على الشاطئ
 . جواره والرياح ب على وجهه 

 . حىت أنتفض وجلس يتسمع , وما أن استقظ فجأة , وذات يوم نام ىف ذلك املكان 
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يا فلوى ماذا يقول , هذا البحر ..قال وهو ينظر ىف ثبات اىل فلورنس , اريد ان اعرف ما يقول  -
ما هذا املكان الذى . وهى تقول نفس الشئ دائمآ . تمرار ؟ أنىن اعرف أن االمواج تقول شيئآ ما بأس

 . وض الولد يتطلع بشغف اىل األفق ..هناك ؟ 

ولكنه قال أنه ال يقصد ذلك وأمنا , وقالت له أخته ان هناك بالدآ أخرى على الشاطئ القصى من البحر 
 ! .  ابعد من ذلك كثريآ –دآ يريد أن يعرف ماذا يوجد بعيدى ج

ليسال عن الشى الذى كان خيال ان األمواج , كان كثريآ ما يتوقف الصىب أثناء احلديث , وبعد ذلك 
حنو تلك البقاع , ليتطلع اىل األمام , وكان كثريآ ما ينهض مستندآ اىل وسادته , تكرره دائمى ابدآ 
 . البعيدة الىت ال ترى 
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 " جلز فى مأزق  سول"  السادس الفصل

وللشوارع الىت مر فيها سويآ ىف ,  حنان كبري للمكان اىل قابل فيه فلورنس " والتر جاى "كان لدى 
ولقد كان . وقد أخذ يبدو أكثر أناقة ىف ملبسه عقب تلك املناسبة الىت ال تنسى . طريقهما اىل املرتل 

, حيث كان يقع مرتل مستر دمىب , املدينة بالتأكيد حيب أن يسري ىف أواقات فراغه حنو ذلك اجلزء من 

 . لعله أن يقابل فلورنس الصغرية وهى متر ىف الشارع 

, وهكذا حدث خالل العام أن رفع والتر قبعته لفلورنس حواىل ست مرات عند رؤيتها ىف الشارع 

 . وكانت فلرونس ىف كل مرة لتصافحه 

 . رسة مسز بيبكنيهذه كانت حال والتر ىف الوقت الذى كان فيه بول مبد

 . الحظ والتر أن عمه مل يتناول أفطاره ,وىف ذات صباح 

 ماذا يشغل بالك يا عمى ؟ زبائن ؟  -

 . أجابه وهو يتنهد , " آى "  -

عندما تأتى الطلبات على البضاعة فسوف تكون كثرية حىت أنك لن . ال تكتئب هكذا يا عمى  -
 . تستطيع الوفاء ا 

أا لن تأتى هلذا احملل مرة أخرى حىت : مث تابع قائال . يا بىن , د أتت متأخرة سوف تكون حينئذ ق -
 . أكون أنا قد خرجت منه 

 ال تقل هذا يا عمى   -

 "وملا عاد والتر مكاتب . واخذ يبتسم لوالتر بقدر ما أستطاع , وحاول سول العجوز أن يبدو مرحاً 

 . جالساً ىف مؤخرة اجللوس , ارس احل,  دهش ألن جيد مستر بروجلى "دمىب وولده 

 ما االمر ؟  -

 ولقد وضعت يدى على احملل , الواقع أن هناك دينآ صغريآ قد تأخر أدائه  -

ووغطى الرجل " مثل هذه الكارثة مل تقع ىل أطالقى من قبل " , صاح العم سول "  يا بىن , واللى "  -
 . وجهه بيده وأجعش بالبكاء بصوت عال 

 " ماذا أفعل ؟" وقال , مث ادرا وجه ملستر بروجلى "..عاهدتك اهللا ال تفعل ذلك ! ل يا عم سو"  -

 . اذهب اىل صديق لك واحسم معه االمر  -
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وهو جيرى من خارجآ من الدكان بأقصى , قاهلا والتر .." أنتظر ريثما أعود اىل كابنت كابنت كتل "  -
 . ما يستطيع 

 ينظر من أحدى نوافذه " الكابنت "كان ,  وقرع الباب "نت  الكاب"وعندما وصل والتر اىل مسكن 
كما كان له حاجبان كثيفان ,  تشبه خطافآ قد ألتصق مبعصمه " ند كتل "وكانت يد . األمامية الصغرية 

 . لقد كان كتلى حبارى أو قبطانآ . وكان حيمل عادة عصاة ثقيلة ىف يده اليسرى . أسودان 

 . بنت سأل الكا. كيف حال جلز ؟  -

 وكان "افرغ الكابنت كل ما كان لديه من نقود من صندوق معدىن صغري , وعندما اخربه والتر باألمر 
 ووضعه ىف أحد جيوب سترته الزرقاء "ذلك املال يبلغ الثالثة عشر جنيهآ والشلنني والست بنسات عدآ 

 أللتقاط قطع السكر من آنيتها وساعة فضية كبرية وأداة عتيقة, وهناك وضع أيضآ ملعقىت شاى قدميتني . 
 . واخذ عصاه وامر والتر أن يأتى معه ,مث أعاد تعديل وضع اخلطاف اىل معصمه األمين . 

 . هرع القبطان اىل مؤخرة حجرة اجللوس , وملا وصال اىل باب سول العجوز 

  ؟ من هو الدائن..سوف حنارب معآ للخروج من هذا املأزق " قال القبطان , " يا جلز "  -

ولقد دفعت قدرآ كبريآ منه ياند . لقد أتى هذا الدين ضمانآ ألبيه . ال تتحدث أمام واللى , أسكت  -
حيسن أن يباع ما حيويه . ولكن الظروف اآلن قد ساءت معى حىت أنىن ال أستطيع أن ادفع شيئآ اخر 

ألموت ىف , قى النقود كما حيسن أن اذهب أنا ومعى با..احملل من بضاعة فأنه يساوى أكثر من الدين 
 مكان اخر 

 . وهو يفكر بعمق , وسار الكابنت كتلى جيئة وذهابآ ىف الدكان لوقت ما 

 . أن صاحب احملل الذى يوظفك هو الشخص الذى يقرضنا النقود . لقد واصلت اىل حل , يا والتر  -

 تقصد مستر دمىب  -

 .أسرع أوال اىل املكتب لترى اذا كان موجودآ هناك  -

وكان مستر , اد والتر بعد فترة وجيزة ليقول أن مستر دمىب ليس هناك  لقد كان اليوم هو يوم السبت وع
 دمىب قد ذهب اىل بريتون  

 وذهب مع والتر اىل بريتون   , " سول جلز "وٍأستأذن القبطان بسرعة من 
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 " بول يعرف قيمة المال "  السابع الفصل

وبعد أن تلقى تقارير , يال وكثريآ اىل بول من خالل نظارة املسرح  طو" ميجور باجستوك "بعد أن نظر 
صمم , وأسبوعية وشهرية خبصوص ذلك األمر من خادمه الذى كان يعرف خادمته مس توكس , يومية 

  امليجور على التعرف اىل مستر دمىب  "

وجد , سة بيبكني وملا محل اليه اخلادم النبآ بأن مس توكس قد ذهبت اىل بريتون وبأن بول ىف مدر
 امليجور الفرصة الىت أنتظر طويال أن تسنح  

ىف صحبة رجل تبدو عليه الوجاهة واألمهية  , وهناك قابل بول وفلورنس , ونزل امليجور اىل بريتون 
 ووقف امليجور يالحظهم معجباً م  

ىن أحس بالشباب مرة جيعل" وتابع امليجور كالمه ملستر دمىب " يا سيدى , أن صديقى الصغري هنا "  -
 ال خيجل من االعتراف – هو امليجور باجستوك الذى كفى خدمتك –أخرى  جندى قيدم يا سيدى 

 بذلك  أن ىل اآلن شرف التحدث اىل مستر دمىب على ما أعتقد ؟ 

 رد عليه دمىب ...يا ميجور , أنىن املمثل احلاىل الغري جدير لذلك األسم  -

 قسمآ باهللا أنه ألسم عظيم . سم عظيم يا سيدى انه ال, وحق اهللا  -

 ..أنك من الطيبة ألن تقدره رمبا بأكثر مما يستحق يا ميجور  -

 هل ستبقى هناك يا مستر دمىب  -

 وسوف أنزل بفندق بيدفورد , أنىن احضر عادة مرة كل أسبوع  -

 اذا مسحت ىل ؟ ...شوف يكون ىل شرف زيارتك بفندق بيد فورد  -

. بعد أن نظر ىف قوائم اجليش . ورد مستر دمىب الزيارة للميجور , د ذلك مستر دمىب وزار امليجور بع

مث نزل اىل بريتون مرة أخرى ىف نفس العربة كمستر , وبعدئذ زار امليجور مستر دمىب ىف مرتله باملدينة 
 . توثقت عرى الصداقة بني الرجلني بسرعة غري عادية , وباألختصار . دمىب 

وملا وجد امليجور , ىب قد أحضر معه مس توكس ومسز تشك اىل بريتون لتريا طفليه وكان مستر دم
حيث أمتدح مس توكس كثريآ أمام , دعاه لتناول الغذاء معهم بفندق بيد فورد , هناك مرة أخرى 

 . كان امليجور لنفسه بأستمرار , غري أنه على طول الطريق عائدآ اىل فندقه . جارها وصديقها امليجور 
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ايه ...يا سيدتى , سوف تصبحني مسز دمىب ...هل سوف تفعلني ؟ , يا سيدتى , هل سوف تفعلني  -
لن يكون ذلك طاملا استطاع جو باجستوك أن يقف ىف طريقك يا . ال اظن ذلك يا سيدتى , ؟ كال 
 . سيدتى 

لسني  اىل كان مستر دمىب ومسز تشك ومس توكس جا , " وكان يوم األحد "وىف اليوم التاىل لذلك 
 : وهى تصيح , وقد ولع وجهها وبرقت عيناها ىف فرح , حيث اتت فلورنس جترى , طعاك األفطار 

 وهو ال يريد أن يدخل , يا بابا ها هو والتر ! يا بابا  -

 من ؟ ماذا تقصد الفتاة ؟ ما هذا ؟  -

 قدت والتر الذى وجدىن عندما فُ" قالت فلورنس ىف رقة وخجل " والتر يا أىب "  -

أن هذه الفتاة قد أضحت غريبة " تساءل مستر دمىب مكشرآ " هل تقصد جاى الصغري يا لويزا ؟  "  -
 . األطوار ذات صخب 

مصحوباً بشخص غريب , وعادت لتقول أنه جاى الصغري , واسرعت مسز تشك اىل املمر اخلارجى 
 . املنظر 

من ! ما األمر , يا جاى , واآلن " دمىب كالمه وبعد ما دخل تابع مستر , "أخربوا الغالم أن يدخل "  -
 أرسل اىل هنا ؟ أمل يكن هناك شخص أخر ليحضر سوالك ؟ 

أرجو أن , لقد كنت من اجلرأة حبيث حضرت لغرض شخصى . مل يرسلىن أحد , عفوآ سيدى "  -
 .تسمح ىل بذكره 

 :  باآل اىل ما قال دون أن يلقى, كان ينظر حواليه ىف قلق اىل شى ما , ولكن مستر دمىب  -

 ما هذا ؟ أعتقد أنك أخطأت ىف الباب يا سيدى "  -

وتطلع , وقف منحنياً ملستر دمىب وملوحآ خبطافه ىف ادب لسيدات , وتقدم القبطان خطوة اىل الداخل 
 ..مستر دمىب هلذه الظاهرة ىف دهشة وغضب 

 : وقال , وتكلم والتر وهو يرتعش وملقى نظره ىف األرض  

لوال , حىت بعد أن وصلت اىل هنا , يا سيدى  لقد كانت تنقصىن الشجاعة لطلب مقابلتك , د أعتق -
 ....." رؤيىت ملس دمىب و 

وهو يتتبع عيىن والتر املتجهتني بنظراما اىل فلورنس الىت كانت واقفة , قال مستر دمىب " حسناً "  -
استمر ..حسنآ " تشجع والتر بابتسامتها ويكشر دون وعى منه لفلوررنس الىت كانت , تصغى بأهتمام 

 " لو مسحت , ىف كالمك 
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قد , وعدم قدرته على الوفاء بدين ما , فبسبب خسارته ىف عمله , أن عمى املسكني ىف مأزق كبري  -
وملعرفتك . لكرمك يا سيدى , فلو تعطفت . واصبح مهددآ بفقد كل ما ميتلك , أوقع احلجز ىف بيته 

فنحن لن نقو أبدآ على أن نفيك , عمل أى شئ ملساعدته ىف اخلروج من هذا املأزق ي, بأنه رجل حمترم 
 حقك من الشكر 

 وأمتألت عينا والتر بالدموع وهو يتابع كالمه 

وهناك كابيت , ولكن هناك بضاعة عمى . أكثر من ثالمثائة جنيه ...أنه مبلغ كبري جدى يا سيدى " 
ولكن أذا , وأنا ال أحب أن اذكر ايضآ مكسىب من عملى . آ كتلى أيضأ الذى يرغب ىف أن يكون ضامن
 . وقف الغالم منخفض الرأس أمام موظفه..." أمكن اخذه نظري املال الذى تقرضه لعمى 

 

 لينثر " قرب مرفق مستر دمىب "وأفسح مكانآ بني أكواب األفطار , وعندئذ تقدم كابنت كتلى حنو املائدة 
  . " ماسكة السكر "وأداة التقاط قطع السكر , ومالعق الشاى , ونقوده , عليه ساعته الفضية 

 ! .." يا بول تعال اىل هنا " ونادى مستر دمىب  -

 . واخذه مستر دمىب على ركبته , وأطاع الطفل األمر 

 ماذا كنت ستفعل ؟ , لو كانت لديك نقود اآلن بالقدر الذى يقوله جاى الصغري  -

 اقدمه لعمه  -

 . وسوف نستخدمها معآ , عندما تكرب فسوف تشاركىن أمواىل ! حسنآ ...تقرضه لعمه  -

 . قاهلا بول الذى كان قد لقن هذه العبارة مبكرآ ىف حياته " دمىب وولده "  -

وتقرض هذا املال , من اآل " دمىب وولده " هل ترغب ىف أن تكون " اردف األب , " دمىب وولده "  -
 لعم جاى الصغري ؟ 

 وهكذا سترغب فلورنس , حت يا بابا أوه لو مس -

 هل ترغب أنت ىف ذلك ؟ ...البنات ال شأن هلن بدمىب وولده  -

 ! أجل . أجل يا بابا  -

 أذن فسوف نفعله  -

 . وعندئذ توجه مستر دمىب اىل منضدة ما وكتب خطابآ قصريآ وأغلقه 

ال . ل مقدمآ لك من السيد بول واعترب هذا العم. أعط هذا ملستر كاركر سوف يقوم هو بدفع املبلغ  -
 ارغب من املزيد من الكالم من فضلكم 
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ولدى رؤية اشياء القبطان على . مل يستطع والتر اال أن حيىن راسه ويغادر املكان , واذا أسار حنو الباب 
 " تكرم باخذ هذه األشياء بعيدآ من فضلك يا سيدى " قال مستر دمىب , املنضدة 

,  حتية للسيدات عدة مرات " خطافه "مث قبل الكابنت كتلى . اال أن يطيع ومل يكن أمام القبطان 

اال ان , وأخذت فلورنس جترى خلفهما لتبعث برسالة اىل سول العجوز . واصطحب والتر خارج الغرفة 
 . مستر دمىب طلب منها العودة وأمرها بالبقاء ىف مكاا 

 قالت مسز تشك ..ة يا طفلىت العزيز, أمل تصبحى أبدآ مث أل دمىب  -

 ! أنىن شاكرة جدآ لبابا . ال تغضىب مىن , يا عمىت العزيزة  -
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 " مدرسة الدكتور بلمبر "  الثامن الفصل

, أخذ بول يقوى ويشتد , وشيئآ فشيئى , رعت مسز بيبكني بول الصغري وأخته حواىل اثنىت عشر شهرآ 

, احلامل كما كان , اهلادئ ,  نفس الطفل القدمي كما أنه بقى, ولكنه كان ال يزال يبدو حنفىي رقيقآ 

حضر مستر دمىب , وىف ذات عصر من ايام السبت . بأدئ األمر , عندئذ وضع حتت رعاية مسز ببكني 
 . لدار مسز بيبكني دون توقع 

كما أخشى , وال شك ىف انه , أن ابىن اآلن ىف السادسة من عمره " قال مستر دمىب " مسز بيبكني "  -
ولقد كان جيب أن يكون ابىن متفوقآ جدآ على . لف ىف دراسته عن الكثريين من أقرائنه ىف مثل سنه متخ

وان تعليم مثل هذا السيد الصغري . أن هناك مركزآ كبريآ ينتظره . أقرانه بدال من أن يكون متخلفآ عنهم 
 " .. بلمري ولقد كنت أفكر ىف ارساله ملدرسة الدكتور. ال جيب أن يؤجل أو يترك ناقصآ 

, لقد مسعت أا تدار حبزم ودقة شديدين " قالت مسز بيبكني " أعتقد أن مدرسة الدكتور بلمري ممتازة  -

وعاد مستر دمىب اىل فندقه وقد صمم . وال يوجد شئ جيرى فيها سوى التعليم من الصباح اىل املساء 
 . تور بلمري جيب أن يأخذه ىف رعايته بشدة على ان بول جيب أن يبدى ىف احلال منهجآ دراسيآ وأن الدك

فأن . غري اا مل تكن بيتآ يجآ من الداخل .ومؤسسة الدكتور كانت مرتال بدعيآ ىف مواجهة البحر 
واملناضد واملقاعد كانت موضوعة ىف . الستائر ذات األلوان احلزينة القامتة كانت تستقر خلف النوافذ 

ومل يكن . كان ىف العامل ميكن أن جيرى فيه طعام أو شراب صفوف وحجرة الطعام كانت تبدو كأخر م
وىف بعض األحيان كانت تسمع , هناك صوت ما ىف مجيع ارجاء املرتل عدا دقات ساعة كبرية ىف الصالة 

 . هناك أصوات الصغار وهم يرددون دروسهم 

أما يده .  يد والده وعلى عتبات باب الدكتور وقف بول ذات يوم بقلب مرجتف ويده اليمىن الصغرية ىف
 . االخرى فكانت يد فلورنس حتتويها بشدة 

, هذا هو السبيل لتكون حقيقة دمىب وولده  " قال مستر دمىب ىف زهو و انتصار " واآلن يا بول "  -

 " . أنت اآلن رجل تقريبآ . وتستحوذ على نقود كثرية 

 . قال الطفل " تقريباً "  -

وانتثرت , وقد استقرت على كرة أرضية على كل من ركبتيه , كتبه وكان الدكتور جالساً ىف غرفة م
وكيف حال صديقى الصغري " قال ملستر دمىب " يا سيدى , وكيف حالك " ؟. الكتب الكثرية من حوله 
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كيف حال صديقى " بدت الساعة الكبرية ىف القاعة وكأا تردد قائلة , وملا توقف عن الكالم " ؟ 
 " . قى الصغري ؟ الصغري ؟ كيف حال صدي

 .قال بول جميىب الدكتور وكأنه جييب الساعة ىف ذات الوقت " أشكرك يا سيدى , حسنآ جدآ "  -

 " هل سوف جنعل منه رجال ؟ " قال الدكتور بلمري ! ها "  -

 . أحاب بول " أنىن أفضل أن اكون طفال "  -

 " ملاذا ؟ .." قال الدكتور ! حقآ "  -

وكان يضرب بيده ىف كربياء على . بتعبري غريب على وجهه . دة يتطلع اليه وجلس الطفل على املنض
ولكن بيده األخرى كانت تتحرك بعيدآ حىت . ركبته كما لو كان مينع الدموع املتصاعدة اىل ما فيه 

مث مل تلبث الدموع أن , " هذا هو السبب " وكأنه أراد بذلك أن يقول , استقرت على عنق فلورنس 
  . أتت منهمرة

 . قال مستر دمىب " وداعآ , يا طفلى , بول  -

 " يا بابا , وداعآ  -

 " أليس كذلك ؟ " قال دمىب , وتكون رجأل جمتهدآ , انت سوف حتاول أن تتعلم أشياء كثرية هنا "  -

 سوف أحاول  -

 وسوف تنمو األن سريعى  -

 . ة بوجهه ىف سرعة كضوء غريب ومرة اخرى طافت النظرة القدمي. أجاب الطفل " أوه سريعآ جدآ "  -

وكان وجهها آخر شئ الح له ىف مدخل الباب وهى . وجرى فلورنس عائدة لتلقى يذراعيها حول عنقه 
مث مسع بول بعدئذ دقات الساعة العالية ىف القاعة وهى . تتلفت حنوه بابتسامة تشجيع خالل دموعها 

 "  حال صديقى الصغري ؟ كيف حال صديقى الصغري ؟ كيف" تتساءل ىف جد ورازنة 

أنىن متعب " ولكنه لو أراد األجابة لقال . يتسمع ىف صمت وسكون , وجلس الطفل بيدين مطويتني 
 " . وحزين جدآ , منفرد ! متعب ...

وما أن مر اىل جوار . نزل بول اىل احلجرة الىت يودى فيها الصغار واجبام الدراسية , وىف الصباح التاىل 
هل هذا هو دمىب ؟ وعندما أجاب بول " حىت مسع صوتآ من الداخل يصيح قائال  , باب نصف مفتوح

 . فدخل الصىب " ادخل يا دمىب " قالت مس بلمرب " نعم يا سيدتى " قائال 

 وجذب ألتفات بول اىل كوم صغري من الكتب اجلديدة 

 هذه هى كتبك يا دمىب  -

 كلها يا سيدتى  -
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اذا كنت جمتهدآ ىف العمل كما , ضر لك بعضآ ىف القريب العاجل ومستر فيدر سوف حي, " نعم "  -
 يا دمىب , أتوقع أنك ستكون 

 اشكرك يا سيدتى  -

 سوف أخرج اآلن لسري بعض الوقت  -

ارجو أن تقرا ما وضعت عليه من عالمات ىف , أى من اآلن حىت وقت األفطار , وبينما أنا ىف اخلارج 
 . ىب وابدا ىف احلال ال تضيع وقتك يا دم. هذه الكتب 

 . تبع بول بلمري اىل أعلى , وملا انتهى االفطار 

 كيف سرت ىف هذه الكتب ؟ , واالن يا دمىب  -

 . وكان بول قد أختلط عليه كل شئ 

هذا سئ جدآ واآلن خذ الكتاب الذى ىف اعلى الصف بعيدآ عندما تكون !  دمىب , دمىب , اوه  -
 . حفظت الدرس األول 

وكان ىف بعض األوقات ينسى كل شئ وأخريى صعد اىل . كما امر واخذ يذاكر ىف اجتهاد وفعل بول 
 . الطابق العلوى مرة أخرى ليكرر دروسه 

مث الرابع قبل , قم الثالث , وأثنت مس بلري عليه وقدمت له ىف احلال الدرس الثاىن , واشتغل بول جيدآ 
فتشعر بالدوار والنعاس وعدم القدرة على , لغدار مباشرة مث استائف العمل يشدة ىف دراسته بعد ا, الغداء 

ولكن كل الغلمان اآلخرين كانوا يشعرون بنفس الشئ وكانوا يضطرون اىل . الفهم واألستيعاب 
كان هناك عمل اخر وأستعداد لليوم التاىل وأخريآ كان هناك , األستمرار ىف الدراسة أيضا وبعد الشاى 

 . نوم 

 ليوم السبت السعيد كانت فلورنس دائماً تأتى عند الظه وكان يذهبان معآ اىل يا: وىف يوم السبت 
وفلورنس تغىن له , أو ميكثان ىف حجرة مس بلمرب اخللفية الكئيبة , شاطئ البحر أو جيلسان ويسريان معآ 

غري أن بول كان يبدو سعيدآ جدى ىف كل هذه , ىف رقة ونعومة ورأسه النائم مستقرا على ذراعيها 
 . كانت فلورنس هى كل ما كان يفكر فيه . األحوال 

بعد أن يارا عائدين ببول اىل مدرسة , وكانت مس نيرب عائدة ذات ليلة من لياىل األحد مع فلورنس 
كانت قد كتبت عليها بعض الكلمات , الدكتور بلمرب عندما قدمت له فلورنس قطعة صغرية من الورق 

 . 

اريدك .  الكتب الصغرية الىت حيضرها بول للمرتل ليحل التمارين الطويلة أنظرى يا سوزان هذه امساء"  -
 " . باكر صباحآ , اذا مسحت ىل , أن تشتريها ىل 
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 وملاذا تريدين هذه الكتب ؟  -

 .واجعل العمل القادم اسهل قليال بالنسبة له , أعتقد انىن استطيع ان اقدم لبول بعص املساعدة  -

, هذه الكتب ليال لتتابع دروس بول بعد أن تكون فد ات دروسها اليومية وكانت فلورنس جتلس اىل 

 . وهكذا تعلمت حاال قدر بول بل واكثر 

وأرته كل صعب , وكان اجرها عظيمآ حني جلست ذات امسية من امسيات السبت اىل جانب بول 
لة األحد وتساعده كانت فلورنس جتلس مع بول لي, ودائمآ بعد ذلك . وقد بات واضحآ سهال , عسري 

 . ىف صرب ىف أداء عمل األسبوع التاىل 

صمم مستر دمىب أكثر من , واصبح جمتهدآ مجدآ , وملا قال الدكتور بول أن بول قد تقدم تقدمآ كبريآ 
 . ذى قبل على أن يضطر ولده اىل تعلم شيئآ اكثر 

وذات .  شرود وأطوار غريبة ولكنه أحتفظ بكل ما كان له ىف املاضى من, وحاال فقد بول كل حيوته 
 : اكرب ولد ىف املدرسة لرؤية بول , مساء ذهب مستر توتس 

 . صاح توتس وهو يدخل حجرة بول , " فيما تفكر "   -

 . أنىن أفكر ىف أشياء كثرية ! أوه  -

 . حقيقة ؟ سأل توتس  -

 .تس ىف اضطراب وهو يتطلع اىل وجهه ومحلق مستر تو, قال بول " اذا كان عليك أن متوت "  -

والرياح ب كما , اال تظن أنه من األفضل أن متوت ىف ليلة مقمرة عندما تكون السماء صافية متامآ  -
 . تفعل ىف الليلة املاضية 

 أنه ال يعرف شيئى عن هذا األمر , وهو ينظر ىف شك اىل بول , وقال مستر توتس 

األقل حتدث أصواتا ىف الفضاء كاصوات البحر ىف ولكنها كانت على " قال بول " رمبا مل تكن ب "  -
كان هناك . ضت وتطلعت , وبعد ما أنصت املياه وقتآ طويال . لقد كانت ليلة بديعة . األصداف 

وراح . والشراع كانت تشبه ذراعآ من فضة . قارب ذو شراع , ىف ضوء القمر املتكامل , تقارب بعيد 
 " هاك هى ! هاك هى :  يناديىن ألغدو اليه –القارب بعيدآ بعيدى وبدا انه ينادى 

 وصاح من ؟ , وارتعب توتس لتلك الصيحة املفاجئة 

ليلة , ليلة سعيدة , ليلة سعيدة يا عزيزتى ! تتطلع اىل هنا وتلوح بيدها أا تراىن , ! أخىت فلورنس  -
 . سعيدة 

 مساء ليتطع باحثآ عن فلورنس واذا باتت األمسيات أكثر طوال حينئذ كان بول يزحف اىل نافذته كل
, وكانت دائمآ متر ىف وقت معني وكانت رؤيتها شعاعآ يجآ من ضوء الشمس ىف حياة بول اليومية 
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وبعد هبوط الظالم كان كثريآ ما يسري شبخ اخر مبفرده أمام مرتل الدكتور وكان هذا الرجل حينئذ ال 
ويتطلع اىل , دون أن يلحظه أحد ,  هدوء كان يفضل أن يأتى ىف, يشاركهما كثريآ ىف يوم السبت 

 . ويرسم اخلطط ويؤمل , ويراقب , وينتظر , النوافذ حيث كان ابنه يستعد ليغدو رجال 
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 " أعمال المكتب " التاسع الفصل

يعرض , كانت مكاتب مستر دومىب ىف ساحة يوجد بأحد اركاا وكان قدميآ لبيع أفضل أنواع الفاكهة 
ا بني الساعة العاشرة صباحآ واخلامسة مياءآ النعال واحملافظ وأطواق الكالب والصابون فيها البائعون م
 ....وما اىل ذلك  

تراجع هؤالء البائعون اىل اخللف بأحترام وجرى البواب ليفتح الباب ويفسح , وملا ظهر مستر دمىب 
 الطريق  

 مستر دمىب ليشعل النريان بوضع أسرى اىل حجرة, مستر دمىب يدخل , وملا رأى مستر بريش الساعى 
ويضع كرسيه ىف مكانه  مث أستدار حلظة دخول مستر دمىب اىل احلجرة ليأخذ , فحم جديد ىف املدفأة 

 معطفه وقبعته ويعلقهما  

وأقرب حجرة ملستر دمىب كانت تلك الىت يشغلها كاركر مدير اعماله  وكان مستر كاركر ىف حنو 
وصفني كاملني من األسنان الالمعة الرباقة , ذا وجه أمحر اللون , عني من عمره الثمانية والثالثني أو األرب

وكانت ابتسامة عريضة تلوح على وجهه , النه كان يظهرها كلما تكلم , الىت ال ميكن جتنب النظر أليها 
 ا شئ مما يبدو على القطة حني متوه غاضبة  , 

وبيده عدد من ,  يدخل حجرة مستر دمىب ذات يوم وهو, قال مستر كاركر " كيف حالك اليوم ؟ "  -
 األوراق  

 "  هل لديك شئ ىل ؟ " قال مستر دمىب " كيف حالك يا كاركر ؟ " -

وهو يقترج أن حنجز مكانآ على , أرسل  مورفن افادة بوفاة شاب ىف توكلينا ببلدة باربادوس "  -
 على ما أعتقد ؟ , ال يهمك من يذهب  للشخص الذى سوف حيل مكانه  أنت " صن آند أير "الباخرة 

 : فهز مستر دمىب رأسه ىف غري أكتراث 

 " من هذا ؟ أدخل " مث تابع " أنه ليس عمال طيبآ "  -

 وقد ظهر ببعض اخلطابات ىف يده  , قال والتر "  يا سيدى , هذه خطابات ملستر دمىب "  -

 "  أذهب انت اىل عملك  " وهو يأخذها منه ىف حده, قال مستر كاركر " حسنآ جدآ "  -

ىف انتظار ان , وتردد والتر برهة , أسقط كاركر واحدآ منها على األرض , ولكن عند تناول اخلطابات 
التقط اخلطاب ووضعه بنفسه على مكتب , ولكن عندما مل حيدث ما كان ينتظره , يالحظ أحدمها ذلك 

 املنتظم الذى يرسل عادة بواسطة فلورنس  مستر دمىب  وكان هذا اخلطاب هو تقرير مس بلمرب الدورى
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, حىت استدار ونظر ىف صرامة أليه , وما أن جذب ألتفات مستر دمىب اىل هذا اخلطاب بواسطة والتر 

 كما لو كان قد أعتقد انه قد ختريه عمدآ دون باقى اخلطابات  

  قاهلا مستر دمىب ىف عظيمة وتعال " ميكنك أن تغادر احلجرة يا سيدى "  -

وثىن اخلطاب بني أنامله كما لو كان يريد أن يلقى به ىف سلة املهمالت غري أنه مل يلبث أن وضعه ىف 
 حني رأى والتر خارج الباب  , جيبه 

" ارسل جو الصغري " , مث تابع مستر دمىب "  ..انت تريد شخصى ترسله اىل جزر اهلند الغربية ؟ "  -

 ..... نادى عليه 

 وعاد والتر بسرعة 

 . سوف ارسلك لتأخذ مكان أحد شبابنا ىف دار األحصاء بباربادوس ىف جزر اهلند الغريبة  -

 وهل سأبقى هناك يا سيدى ؟  -

 . ماذا يقصد يا كاركر ؟ سأل مستر دمىب  -

 . هل سوف أعيش هناك ؟ قاهلا والتر مترددآ : أقصد  -

 بالتأكيد : اجابه دمىب  -

 واحنىن والتر له 

 . اال اذا كان لديه ما يريد أن يقول " قال مستر دمىب , يا كاركر ,  ما يدعو لبقائه ليس هناك"  -

انىن ..أنىن ..أكاد ال أدرى " أجاب والت وهو يرتعش وال يقوى على التفكري " كال يا سيدى "  -
 . يا سيدى , شاكر جدآ 

 قال مستر دمىب " يا كاركر , ال ضرورة لبقائه "  -

 . اخلارج وقد أمتأل دهشة وعجباً وسار والتر اىل  -

وانه على وشك أن حيرم من , ومل يكن مبستطيع ان يصدق انه على وشك أن يرسل اىل جزر اهلند الغربية 
 ومن كل من كان – كال أنه يقصد بول –ومن الكابيت كتلى ومن رؤية فلورنس دمىب , العم سول 

 .ومن كان يتطلع أليهم ىف حياته اليومية , حيب 
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 " بول يعود الى منزله " العاشر الفصل

 واقتربت أجازة منتصف الصيف  

رأى مدرسة متأل املواضبع اخلالية ىف بعض , وقد دخل بول اىل حجرة مستر فيدر , وذات مساء 
بينما كانت تطوى اخلطابات االخرى الىت فرغ منها وتغلق بواسطة مستر توتس , اخلطابات املطبوعة 

مث اردت قائال وهو يرى أحد اخلطابات حنوه " أليس كذلك ؟ , أنه انت , دمىب , ها آ" وقال مستر فيدر 
 " هذه اخلطابات لك , ها هو انت أيضا يا دمىب " 

وكان ذلك اخلطابات دعوة اىل احلفلة يعقدها الدكتور بلمرب للمدرسة كلها  وعندئذ أخربه مستر فيدر 
 نظرى لبدء األجازة ذلك اليوم  , ن يعود معها بعد احلفلة ان اخته مدعوة وأنه يستطيع ا, لفرحه العظيم 

حىت انه اضطر اىل ان يسند راسه الىت كان كثريآ ما يشعر فيها بأمل , وىف تلك الليلة شعر بول بالتعب 
وثقل اىل يده  وشيئآ فشئآ سقطت تلك الرأس على ركبة مستر توتس واستقرت هناك كما لو كان ال 

 رة ثانية  يهمها أن يرفع أبدآ م

وجد ان الطبيب قد دخل , ويهزه ىف رفق ليثري انتباهه  وملا رفع رأسه , ومسع مستر فيدر ينادى ىف اذنه 
وبدا له ان شيئى ما قد حدث ىف . وان النافذة مفتوحة وان جبهته مبللة بقطرات من املاء , اىل احلجرة 

الحظ , اعيه ليحمله اىل الدور العلوى وملا اخذ مستر توتس بول ىف ذر. ارض الغرفة تدور من حوله 
 . بول ىف دهشة أن الباب قد أضحى ىف مكان خمتلف متامآ من ذى قبل 

وأنه ىف حالة ضعف , وبينما كان راقدآ بعينني مغلقتني مسع بول الطبيب يقول انه حمتاج اىل جتديد القوى 
 : مث عاد الطبيب مع الدكتور ومسز بلمرب ليقول . بدىن شديد 

  . "ل اعتقد يا دكتور بلمرب أنه حيسن أن نعتق هذا السيد الصغري من كتبه األن حاال  أج"

 .  قال الدكتور بلمرب " بالتأكيد "

ووصل ىف اثره مباشرة مستر . نزل اىل حجرة االستقبال , وملا ارتدى بول ثيابه . واخريآ حان يوم احلفل 
 . كما لو كان يعيشان ىف مكان اخر , وكل منها حيمل قبعة ىف يده , توتس ومستر فيدر 

وهى ممسكة ىف يدها , ومل تلبث فلورنس ان وصلت وقد بدأت رائعة اجلمال ىف رداء السهرة البسيط 
 . وركعت على األرض لتطوق عنق بول بذراعيها وتقبله . ببعض الزهور اليانعة 

 .  منها وقد تأكد أنه رأى دمعة تطفر, سأل بول " ولكن ما األمر يا فلوى "  -

 . ال شئ , ال شئ يا عزيزى  -
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مث أعادته وقد أضاء مرة , ومل يستطع بول ان يفهم ملاذا حولت فلورنس وجهها بعيدآ للحظة وجيزة 
 . أخرى األبتسامات 

وسألوه عن , وكانوا يأتون ويتحدثون اليه بني آونة وأخرى , حىت الغرباء , كانوا مجيعآ ظرفاء معه 
وكانت فلورنس تريد ان جتلس اىل جواره . وعما اذا كان متعبآ , ت راسه تؤمله وعما اذا كان, صحته 

وقد . ولكن بول جعلها ترقص حني اخربها بان ذلك يسره كثريآ , طول الليل وال ترقص على األطالق 
الن قلبه الصغري كان ميتلئ بالفرح ووجهه يلمع باحلبور عندما كان يرى الناس مجيعى , كان هذا حقيقيآ 

 . معجبني باخته احلبيبة 

وهم يلوحون خلفه بقبعام , وودع السادة الصغار بول ىف صخب وضجيج , وحان الوقت للرحيل 
 ! " . دمىب ال تنسىن " ويتدافعون على الدرج ملصافحته وكل منهم يصيح 

 عندما ,وملا ذهب بول ملرتله محل على الدرج الذى كان يذكره جيدآ وكان يذكر أيضآ سريره القدمي 
 ! ولكن كذلك هناك أمر يقلقه . وضعوه فيه 

 .. لو مسحتم , دقيقة واحدة . اريد أن أحتدث مع فلورنس" 

 . ووقف اآلخرون بعيدآ , واحننت الفتاة فوقه 

 أمل هو بابا الذى ىف القاعة عندما أتوا ىب من العربة ؟, فلوى يا حبيبىت "  -

 نعم يا عزيزى  -

 يا فلوى هل فعل ذلك عندما رآىن ادخل ؟ ,  حجرته أنه مل يبك ويذهب اىل -

 . وضغطت بشفتيها على خده , فهزت فلورنس رأسها 

 " ال ختربيهم بأىن سألتك ىف هذا األمر ...كنت اظن انه فعل ذلك , أنىن مسرور جدى انه مل يبك  -
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   " ما كانت تقوله األمواج دائمآ " الحادى عشر الفصل

لقد ظل راقدآ هناك ىف هدوء ينصت اىل األصوات الىت ىف . ن فراشه الصغري ومل ينهض بول أبدى م
 . وهو ال يهتم كثريآ مبرور الوقت , الشار ع 

وكان , الذى كان يعرف أنه جيرى وسط املدينة العظيمة , وكانت أفكاره تتجه بطريقة غريبة اىل النهر 
 . لثابت املستمر حنو البحر وىف جريانه  ا, يسرح الفكر ىف لون ذلك النهر وىف عمقه 

 " . انه حيملىن معه بعيدآ . يا فلوى ؟ , ملاذا ال يتوقف ابدآ عن اجلريان "  -

ولكن شبحآ حيمل رأسه على يديه كان  . أن فلورنس ال تتغري أبدآ . وتغري كل الناس حوله عدآ فلورنس 
, وال يرفع وجهه اال نادرى ,  احد ال يتحدث اىل, ويبقى طويال وجيلس ساكنآ اىل جواره , يعود كثريآ 

 . وىف خالل الليل كان جالسى هناك ىف خوف , حىت ان بول بدأ يتعجب هل هى حقيقة هذا أم خيال 

 ما هذا ؟ , يا فلوى  -

 أين يا حبيىب  ؟  -

 هناك ىف أسفل الفراش ؟  -

 ! ال احد هناك سوى بابا  -

 " . اال تعرفىن ؟ , يا ولدى " وهويقول وش واتى اىل جانب الفراش , ورفع الشبح رأسه 

وقبل أن . ولكن الوجه الذى ظن انه قد تغري حترك كما لو كان ىف أمل شديد , وتفرس بول ىف وجهه 
حتول الشبح بعيد ىف سرعة خاطفة عن السرير الصغري , يتمكن الولد الصغري من مد يديه جلذبه اليه 

 . وخرج من الباب 

 ناداه قائال ,  رأى الشبح فيها جالسآ عند أسفل الفراش وىف املرة التالية الىت

 " . الواقع أنىن سعيد جدآ !! ال حتزن من أجلى يا عزيزى بابا "  -

 . ومل حياول بول أن يعرف كم من اللياىل ظل النهر القامت األسود ينحدر حنو البحر على الرغم منه 

ولكنه قريب جدآ ! ريقه بني ضفتيه اخلضراروتني وهو يشق ط, يا له من مسرع ىف جريانه يا فلوى "  -
 " . أنىن امسع األمواج . من البحر 

يا هلا من . قم أخربها حاآل بعد ذلك ان حركة القارب فوق النهر دهده وجتلب اليه الراحة والنعاس 
لقارب اآلن ها ا! يا ألزهار اليانعة املزدهرة الىت تنمو فوقها ! ضفاف قد اصبحت اآلن رائعة األخضرار 
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من . وها هو شاطئ بديع جذاب قد الح أمامه , ولكنه يبحر ىف سهوىل ورفق , قد خرج اىل البحر 
 . ذلك الواقف على الشاطئ ؟ 

 " . أنىن اعرفها بوجهها , ماما تشبهك يا فلوى  -

 . ومل يتحرك شئ آخر ىف احلجرة , وأشرق الضوء الذهىب على احلائط 

 .ومات الصغري بول 
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 "األب والبنت " الثانى عشر فصلال

 هناك سكون تام ىف مرتل مستر دمىب  والطفل يرقد هادئآ مجيل املنظر على فراشه الصغري  

ألنه كان جيلس ىف الركن الداخلى ىف غرفته اخلاصة , مل ير أحد األب احملزون , وخالل ذلك الوقت 
 اال عند ما يسري لقضاء ضرورة ما  بيد أن وكان ال يظهر, بينما كان بعض الناس ىف اخلارج , املظلمة 

وأنه قد بقى , اخلدم امسوا ىف الصباح بأم قد مسعوا السيد يصعد اىل الدور العلوى ىف منتصف الليل
  حىت أشرقت الشمس  – ىف احلجرة –هناك 

, ات أخذ مستر دمىب مير وسط مجاعة من اخلدم الذين يرتدون ثياب احلداد والنسوة الباكي, واآلن 

وخيترق القاعة ىف طريقه اىل عربته الىت تنتظره ىف اخلارج  وكان اولئك الناس يظنون ان احلزن اهلائل الذى 
 غري أن وجهه بدآ شاحبآ قد أمتص منه ماء احلياة  , نزل به مل يستطع ان يقهره 

جراسها  لقد وحترك اجلناز الكبري ببطئ ىف الشارع حىت اقترب من أبواب الكنيسة الىت كانت تدق ا
 وهو كل ما تبقى له بعد ذلك على االرض  , واخذ امسه , كانت نفس الكنيسة الىت تعمد فيها الطفل 

وغادر الكاهن املكان سأل مستر دمىب عن الرجل املكلف باحلضور وتلقى , وملا أنتهت املراسيم الدينية 
 الكلمات ويترك عادة الكنيسة  وهو احلجر الصغري الذى تنقش عليه بعض"التعليمات خبصوص النصب 

  . "للذكرى 

 " . نعم يا سيدى " وتقدم أحد الرجال قائال 

 . أظن انه لن يكتب شئ عدا األسم والسن  -

قال الرجل وهو يشري . فأنىن أظن أن هناك خطآ ما , أرجوك لو مسحت ان تقرأ ما كتب مرة أخرى  -
  . "الطفل الوحيد احملبوب " اىل العبارة املكتوبة 

 : وأردف الرجل قائال 

 " . األبن الوحيد احملبوب " أعتقد يا سيدى أن هذه العبارة جيب أن تكون  -

 . سوف أصحح اخلطأ , انت على حق  -

ومل ير أحد . ىف رادئه األسود , للمرة األوىل , ووجهه خمبأ , وبعود االب ىف خطوات مسرعة اىل العربة 
 ! وآالمه , وأفكاره , مل يعرف أحد ماذا كانت مشاعره و, حمياه مرة أخرى ىف ذلك اليوم 

هل هو . اخربيىن شيئآ اكثر عن أىب " قالت فلورنس ىف الصباح التاىل ملسز تشك , " ياعمىت العزيزة "  -
 ...." كسري القلب جدآ ؟ هل هتاك ما أستطيع أن أفعله لكى 
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ال ..ثني ؟ ال جيب أن تظهرى نفسك له عما تتحد" قالت مسز تشك بسرعة , " يا طفلىت العزيزة "  -
 " . حتلمى بشئ من هذا القبيل 

. وبأدئ األمر مل تستطع فلورنس أن تفعل شيئآ سوى أن تبكى وتتجول ىف أعلى املرتل وىف أسفله 

مل تعرف عزاء . وتتدفن وجهها ىف فراشها , تسرع اىل حجرا , حني تتذكر ما أصاا فجأة , وكانت 
 . تكن حتس اال مبرارة االسى وقسوته ومل , أو سلوى 

وتتسل دون , كانت تترك غرفتها ىف خفة , وتطفئ كل األنوار , وعند ما كان ينام أهل املرتل مجيعآ 
حيث كانت تسند وجهها ورأسها وتالمسه , أحداث أى صوت اىل أسفل اىل باب حجرة والدها 

لكى ,  يسمح هلا بأن تظهر له بعض احلب كانت أمنيتها الوحيدة أن. وقد حبست أنفاسها , شفتيها 
لو , ولتحقيق هذه األمنية كانت مستعدة الن تركع عند قدميه وتتوسل أليه . تعزيه ىف ما أصابه 

 . أستطاعت وجترأت 

ال راها . وكان األب يعيش وحيدآ مرتعال . كان الباب مغلقآ دائمآ , ولكن مل يكن أحد يعرف لك 
 . ا مل يكن يعرف أا ىف املرتل ورمب. أبدآ وال يسأل عنها 

وكان من احملتمل أن تؤثر , كانت تبلغ الرابعة عشر . وفلورنس مل تكن قد تعدت طور الطفولة اال بقليل 
وتؤدى ا اىل تصور خماوف غامضة , الوحشة واألنفراد ىف ذلك املرتل الضخم ىف نفسها وأعصاا 

كار احلب ومشاعره حىت أنه مل يسمح ملشاعر الرعب غري أن قلبها كان مليئآ بأف.وخياالت خميفة 
 . واخلوف بالدخول اليه 

وىف . دون زيارة باب غرفة والدها , مل تكن الفتاة تستطيع أن تذهب ليال اىل فراشها , ومن وفاة أخيها 
. وشجعها أن رأت شعاعآ من ضوء من الداخل . ما أن المست الباب حىت وجدته مفتوحاً , هذه اليلة 

مدفوعة باحلب العظيم الذى ىف , ويداها ترتعشان ,  تلبث أن دلفت اىل الغرفة ىف خفة وسكون ومل
 . داخل نفسها 

قرأت ذلك . وحتول بوجهه حنوها . وعيناه مثبتتان اىل املائدة , وكان والدها جالسآ ىف تفكري عميق 
 . تعسآ , جمهدآ , الوجه كئيبآ 

 ". ى تكلم معى يا عزيز! بابا ! بابا "  -

 . وفزع لسماع صوا وقفز من على مقعده 

 ملاذا أتيت اىل هنا ؟ ما الذى افزعك ؟ " قاهلا ىف قسوة وتابع . ما األمر ؟  -
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أن احلب الدافئ الذى كان ىف قلب . والواقع انه مل يفزعها شئ سوى ذلك الوجه الذى حتول حنوها 
وكأا قد حتولت اىل قطعة من , اة ونظرت أليه ووقفت الفت, جتمد أمام ذلك الوجه , األبنة الصغرية 

 . حجر 

كان خيلو متامآ من مالمح . مل تكن هناك أيه ملسات احلب أو الشفقة ىف ذلك الوجه الصارم اجلامد 
 . األهتمام وأطياف الرقة واألنعطاف األبوى 

والغرمي الذى تتميز عليه , هل كان دمىب قد رأى أمامه حينئذ من ختيل أا املنافس الناجح البنه الفقد 
والنجاح ؟ أم أنه كان ينظر اىل الفتاة على أا املنافس الناجح له شخصياً ىف , والقوة , بالصحة 

اجتالبعاطفة ابنه وحمبته ؟ أكان من املمكن أنه قد وجد من املؤمل أن ينظر اىل مجاهلا الرائع ويتذكر ابنه 
 ؟ . امليت 

وهكذا مات األمل ىف قلب فلورنس بعد أن . انه غري مرغوب فيه وما اسرع ما يعرف الشخص احملب 
 . وقفت وتفرست ىف وجه ابيها 

 هل انت مرتعبة ؟ هل هناك شئ ما جعلك حتضرين اىل هنا ؟ : أنىن أسالك يا فلورنس  -

 ؟ .....لقد اتيت يا أىب  -

 ملاذا ؟ " ..على الرغم من ارادتى "  -

وهى تتشنج , اسقطت رأسها بني يديها ,. د كان واضحاً على وجهه لق. وأدركت أنه يعرف ملاذا أتت 
 . ىف بكاء طزيل خافت 

ان هذا املنظر قد خيتفى من ذاكرته بسرعة . دعه يتذكر هذا املوقف ىف تلك احلجرة ىف السنوات القادمة 
وقف ىف أنه سوف يذكر هذا امل. ولكنه سيظل راسخاً هناك ىف أعمق أعماق نفسه , كما يعتقد هو , 

 . ىف السنوات التالية , تلك احلجرة 

 . وأخذها من ذراعها وكانت يده باردة مفككة 

 –وحتتاجني اىل الراحة " , قال وهو يرفع الشمعدان ويقودها حنو الباب " على ما أرى , انت متعبة "  -
 ..."  سعيدة ليلة. لك طريقك على السلم , يا فلورنس لقد كنت حتلمني سوف أقف هناك ألضى  , هيا 

مث صعدت السلم , ليلة سعيدة يا عزيزى بابا : أجابت وهى تبكى , وبينما كانت ال تزال مغطية وجهها 
بيد أنه كان . وبدت بعد برهة وجيزة كما لو كانت تريد العودة اليه لوال خوفها وخشيتها . ىف صمت 

والشمعدان ىف يده , فاً هناك بال حراك وظل أبوها واق. مل حيفزها على تنفيذه أى مشجع , خاطراً عابراً 
 . حىت اختفى رداء طفلته اجلميلة ىف الظالم , 
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 . ىف السنوات التالية من عمره , ىف تلك احلجرة , دعه يتذكر كل هذا 

وهذا . وهى تصعد ذلك الدرج كانت حتتوى أخاها ىف ذراعيها : وآخر مرة راقبها فيها من نفس املكان 
وجلسفى , وأغلق بابه , ودخل مستر دمىب اىل حجرته . بل زاد من صالبته , ا االن مل حيرك قلبه حموه

 . وأخذ ينتحب على ولده الفقيد , كرسيه 
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 " والتر يرحل بعيدآ " الثالث عشر الفصل

قد , بدآ والتر كئيبآ حمزونا وهو يتلفت حواليه ىف حجرة منوه العتيقة ويتخيل أنه بعد ليلة أخرى واحدة 
 . اها على األطالق ال ير

وهكذا ما أن عاد اىل غرفته بعد أنتهاء عمل . ولكن والتر كان ىف نفس الوقت يفكر ىف عمه العجوز 
 : حىت نزل منها ثانية ليجلس اىل عمه العزيز , يومه األخري ىف لندن 

 من ماذا تريد أن ارسل لك" وهو يضع يده على كتف الرجل العجوز , قال ىف مرح , " ياعمى "  -
 " . باربادوس ؟ 

أرسل ىل من هذا األمل , األمل ىف أن نلقىت ثانية على هذا اجلانب من القرب . األمل يا عزيزى واللى  -
 . قدر ما تستطيع 

 . أليس كذلك ؟ , على أنك لن تنسى ما سوف ترسله ىل ياعمى  -

, ئ أمسعه عن مس دمىب سوف ابعث أليك بكل ش, أجاب الرجل العجوز " . كال , كال يا والتر "  -

على أنىن أخشى اال يكون هذا الذى ! يا هلا من مسكينة , وال سيما اآلن بعد أن غدت وحيدة منفردة 
 . ابعث به عنها شيئآ كثريآ يا واللى 

وال طبيعتها احللوة , أخربها أنىن قلت أنىن لن أنسى وجهها اجلميل " قال والتر , لو رأيتها يا عمى  -
 . الرقيقة 

. ومل يرمها والتر ىف احلال اذ كان ظهره اىل الباب . أتت فلورنس وسوزان اىل الدكان ,  هذه اللحظة ىف

 . ولكنه رأى عمه يقفز من مقعده 

 ما ذا ىف االمر ؟ " صاح والتر ! . ماذا يا عمى "  -

 . قم أعطت يدها لوالتر , وقبلت العم سول على خده ! " . مس دمىب " فأجاب سول العجوز 

 . يا والتر ؟ قالت فلورنس , اسوف ترحل بعيدآ  -

 . أمامى رحلة طويلة كما تعرفني , أجل يا مس دمىب  -

 . وأنا أيضاً حزينة يا والتر . أن عمك حزين لفراقك بالتأكيد  -

اهكذا متوت . "  الذى كان تتملكه الدهشة كما يتملكه األعجاب , والتفت فلورنس اىل العم سول 
نعم ان ذلك التعبري اجلميل . ولكنك مل تتغريى ! لقد أزداد مجالك كثريآ .  قال سول العجوز " سريعاً ؟ 

 " . كان أيضآ على وجهك الصغري ىف سالف الزمان 
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 . حسن كنت خملوقة صغرية ؟ " قالت فلورنس ىف ابتسامة حلوة " هل تذكرىن "  -

, ىف هذه اللحظة الىت دخلت فيها اىل هنا كيف ميكن أن انسالك ؟ و. العزيزة , يا سيدتى الصغرية  -

 ....وويترك لك رسائل و و , كانو واللى يتحدث معى خبصوصك 

 ! اشكـــرك يا والتر . حقآ  -

 هل تظن أنك سوف تغيب لفترة طويلة جدآ ؟ " سألت والتر قائلة , وبينما كانت تغادر املكان 

 . قال مستر دمىب ذلك حني أمر بتعييىن هناك لقد . قال والتر , أخشى ان يكون كذلك . ال أعرف  -

 وهى تتطلع ىف هلفة اىل وجهه,هل هى خدمة ملصلحتك يا والتر ؟ سألتها فلورنس  -

  . " كال "كان  اجلواب هو . واجابت تعبريات وجهه قبل أن تنطق شفتاه 

ورمبا ,  العميق ولكنه سوف يشفى من حزنه" , قالت ىف رقة " أخشى أن تكون غري مقرب اىل أىب "  -
 " وعندئذ  سوف اطلب اليه أن يعيدك اىل هنا الجل خاطرى . يتحدث معى ىف حرية وانطالق ذات يوم 

لقد صنعت هذه اهلدية الغرية " ناولتة ربطة صغرية وهى تقول , وملا احتلت فلورنس مقعدها ىف العرىب 
بعد أن , أنك االن اخى يا والتر . ىن أبدآ ال تتس. ليبارك اهللا , واآلن يا والتر . خدها مع حىب . لبول 

 . مات بول 
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 " وجوه جديدة "  الرابع عشرالفصل

ذهب مستر دمىب لتناول األفطار مع صديقه امليجور باجستوك قبل أن خيرجا ىف رحلة اىل ملينجتون ذات 
 . يوم 

 قارة أوربا ميكن أن ال يوجد رجال كثريون ىف. أنىن فخور برؤيتك . أنىن سعيد برؤيتك , دمىب "  -
 " . يا دمىب ,  ولكن جوى ىف الواقع فخور بأن يراك –تقول هلم جوى باجستوك هذا الكالم 

 . يا ميجور أنك لطيف للغاية  -

وال ميكن أن . لقد كان ىف وحدته وانفراده سعيدآ بصحبة امليجور . ومل يناقش مستر دمىب هذه النقطة 
 . ولكنه كان يلني وينجذب حلديثه , يق حنوه يقال بأنه كان يشعر بامليل العم

 فهل رأيت صديقنا ؟ ...لقد كنت تتطلع اىل الطريق يا سيدى  -

 ال يا ميجور ...تقصد مس توكس  -

 . ىف الزواج يا دمىب ...تتطلع اىل أعلى ...تلك العجوز الغبية  -

 أنىن اسف هلا  -

 . ها ورؤيت مس توكس ىف تلك اللحظة ىف نافذا تروى زهور

وهو يطوح يده ىف اهلواء ىف اجتاه مس توكس الىت , قال امليجور " ان طموحك هو غباء يا سيدتى "  -
, ملا أزعجىن ىف شئ , ولو كان هذا الطموح يرتد اىل اذنك ليصمك بالغباء فحسب " مل تكن تراه 

أكرامهم لك ! هم على ولكن يغيظىن أن تصىب القوم الكرماء الذين ال يشكون ىف نياتك فيكون هذا جزاؤ
. " 

أرجو أال تعىن بقولك هذا ان مس توكس من الغباء حبيث " وقد أمحر وجخ , قاهلا دمىب " يا ميجور "  -
 ......."أا 

أن امراة  , يا دمىب , وجو يقول لك , ولكن جوى رجل حمنك يا سيد ى . أنا ال اعىن شيئاً , يا دمىب  -
 .طموح شريرة تسكن هنا 

 . تر دمىب نظرة غاضبة ىف ذلك االجتاه وارسل مس

واستقبل مستر . لوحت مس توكس مبنديلها األبيض وهى تقف ىف نافذا , وقبل أن تسري العربة بعيدآ 
 . وبدا على امليجور السرور الشديد لذلك . دمىب هذه التحية بربود شديد 
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وبال , باردة , ياء تبدو له مظلمة كانت كل األش. ومل جيد مستر دمىب متعة أو راحة ىف  تلك الرحلة 
 . حياة 

؟ كان تفكري مستر دمىب .ملاذا ختري املوت موضوع امله دوا هى . وبقيت ابنته , أن ولده قد ذهب 
 . يدور حول هذا األمر طوال الرحلة 

 على عندما رأيا كرسيا جيرى, ىف ليمنجتون أكان مستر دمىب وامليجور يسريان معآ , وىف الصباح التاىل 
, وعلى الرغم من أن تلك السيدة مل تكن شابة صغرية السن . وبه سيدة جالسة , قادمآ حنوها , عجالت 

. كما كانت مالبساها وحركاا أقرب اىل مالبس الشابات وحركان, اال أن وجهها كان  متوردآ 

 . تكربة جدآ وم, أنيقة مجيلة , وعلى جانب الكرسى ذى العجالت كانت تسري شابة صغرية السن 

هذا هو امليجور باجستوك " , قاهلا السيدة الىت ىف الكرسى ىف نربات بطيئة شاذة , " يا عزيزتى أدث "  -
 . " 

مث أحنىن ىف اخنفاض . وأخذ يد السيدة الىت ىف الكرسى ورفعها اىل شفتيه , وهرول امليجور اىل األمام 
 . شديد للسيدة األخرى 

مسز . مستر دمىب . مسز سكيتون , مستر دمىب .  لك صديقآ يا سيدتى ؟ هل تسمحني ىل أن اقدم"  -
  ... " لندن "هو رجل قوى معروف ىف أضخم مدن العامل , يا سيدتى , أن صديقى دمىب . جراجنر 

 . قالت مسز سكيتون . ال يوجد من ال يعرف أمهية مستر دمىب   -

 :  السيدة الشابة قائال مث ألتفت اىل. وشكرها دمىب هلذه التحية خبفش رأسه 

 هل تعيشني هنا يا سيدتى ؟  -

 . أن ماما حتب التغيري . لقد ذهبنا اىل عدة أماكن كثرية , كال  -

أنىن ال احب . أنىن من أنصار الريف املعجبيني به " قالت مسز سكيتون " أؤكد لك يا مستر دمىب   "  -
أنىن أنشد الصراحة وعدم التكليف  . الوفاء واألخالص وما اريده هو . أن األبقار جتتذبىن . اتعمات 

 . " لقد أصبحنا نتصنع كل شئ بشكل مرعب فظيع 

وحيتهم السيدة . مث دعت بعد ذلك مستر دمىب لزيارم ىف أى مساء واجنىن امليجور ومستر دمىب  
 رأسها أحنناء خفيفآ للغاية أما الشابة الصغرية فقد احنت . الكبرية حبركة من يدها كالىت تلوح ا الفتيات 

 . وتلفت امليجور ومستر دمىب وأخذا يتتبعام بعيوما ومها تغادران املكان 

 . قال مستر دمىب " تبدو ىل أا راقية جدآ "  -

هى أخت املرحوم , أن السيدة املبجلة مسز سكيتون يا سيدى " أجاب امليجور  " راقية يا سيدى "  -
يا , ولكن من ناحية األصل والعرافة , أن العائلة ليست غنية . اللورد احلاىل وعمة , اللورد فينكس 
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وأخذ امليجور يسري ويأتى حبركات كما لو كان ال يستطيع أن يعرب عن أفكاره ....." فأن , سيدى 
 . بالكالم 

 بقول يا مسز جراجنر ...كما الحظت , أنت كنت ختاطب األبنة  -

مث مات زوجها . زوجت الكولونيل جراجنر وهى ىف سن الثامنة عشرة يا سيدى ت, ادث سكيتون "  -
 . وهى اآلن مل تبلغ العام الثالثني من عمرها بعد . ىف العام التاىل لزواجهما 

 . . لو ال أا متكربة جدآ , ولقد كان ىف أمكاا أن تتزوج بعد ذلك عشرين مرة 

وجداها مستلقية بني حواشى , يجور مسز سيتكون عندما زار مستر دمىب وامل, وبعد ذلك ببضعة أيام 
وهى تبدو أروع مجاال وأكثر , وكانت أدث تقف اىل جوار آلة موسيقية تعزف عليها . أريكة وثرية 

 . كربياء عما كانت عليه من قبل 

أال تكون حنن السبب ىف أيقاف " وهو يقترب حنوها : قال مستر دمىب , " يا مسز جراجنر , أرجو "  -
 " فك ؟ عز

 ال , أوه . أنتم ؟  -

 . يا عزيزتى أدث ؟ قالت مسز سكيتون , ملاذا اذن ال تستمرين  -

 استجابة هلواى . لقد توقفت كما بدأت  -

 ..أنىن وحبيبىت ادث نكاد ىف الواقع أن خنتلف ىف بعض األحيان , هل تعرف يا مستر دمىب  -

 . يا ماما ؟ , ىف بعض األحيان , ليس متامآ  -

 . أن هذا لكفييل بأن يكسر قلىب . يا حبيبىت , أوه ليس متامآ أبدآ  -

 . يبدو أنه ال يوجد لديكم اصحاب كثريون هنا " وعندئذ قال مستر دمىب الدث 

 حنن ال نرى أحد  , كال  -

أنه ال يوجد أناس هنا تم بأن نصطحب , قالت مسز سكيتون وهى مستلقية على أريكتها " الواقع " 
  .معهم 

 " . هل ترمسني ؟ " وسأل أدث , مث أنظر مستر دمىب اىل عدد من الرسوم املتناثرة ىف احلجرة 

 نعم  -

 وهل تعزفني ؟  -

 نعم  -

 وهل تغنني ؟  -

 نعم  -
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 . كما لو كانت غري راغبة ىف األجابة , وأجاب املرأة الصغرية  على كل هذه األسئلة بطريقة غريبة 

 .  ؟ قال مستر دمىب هل ىل أن أؤمل ىف مساعك -

 . اذا كنت ترغب ىف ذلك , اوه بالتأكيد  -

وض مستر دمىب ووقف يسمع اىل جوارها وضت الشابة اجلميلة املتكربة بعد ما , وجلست اىل قيثارها 
مث أجتهت مباشرة اىل البيان , فرغت من أدائها وتلقت شكر مستر دمىب وثنائه بطريقة تظهر عدم األهتمام 

 . لعب واخذت ت

ولو كان . ولكن مستر دمىب مل يعرفها . وغنت ادث األغنية اىل غنتها ابنته الغري حمبوبة ألخيها امليت 
 . فأيه اغنية لفلورنس كانت لتحرك عواطفه , عرفها 

 



 تشارلز ديكرت -دمبـى وولده         44
 

 

 " أنباء جديدة عن العم سول "  الخامس عشرالفصل

 .أثر يوم وهى ال تزال تعيش ىف وحدا ومر يوم . كانت فلورنس تعيش وحيدة ىف املرتل الكبري اخلاوى 

  

ىف بعض , حىت اا كانت , فيما لو كان والدها حيميها , وكانت كثريآ ما نتخيل حياا ىف سرية خمتلفة 
كانت ختال أن امها ال تزال حية , وىف أحني أخرى . اللحظات تكاد تعتقد أن هذه الصورة حقيقة واقعة 

حني كان حيل املساء ويهبط , ولكنيا له من سجن وأسى .  وحنان وأا تعانقها ىف حب وسعادة, 
 !! . وخيفف من لوعتها , وال أحد هناك يؤنس وحشتها , الظالم 

على . كانت صغرية جدآ ومل تكن تدرى كيف تعرب عن حبها . ومل يكن أبوها يعرف كم كانت حتبه 
 . فيه أا حتبه كثريآ حىت يأتى يوم يعرف , اا عولت على الصري وحماولة التعلم 

 . واصبحت تلك فكرة حياا كلها 

 ! كم مر من الزمن دون أن حنصل على أخبار من والتر " قالت فلورنس لسوزان ينرب , وىف ذات صباح 

 !  ولكن ماذا يهمنا ما يقول –كما أن بريسن يقول . وقت طويل بالتأكيد يا مس فلوى  -

 .  ؟ ماذا يقول يا سوزان ؟ هل ختربيىن -

يقول أم مل يعرفوا من قبل شفينة ذهبت ىف هذه الرحلة وتأخرت أنباؤها مثل تلك السفينة الىت أقلت  -
 . والتر 

 يا سوزان , هيا نذهب اىل هناك ىف احلال .....جيب أن ازور عم والتر  -

 خرائط يتتبع وىف مجيع احناء احلجرة كانت هناك, وعلى املنضدة . واستقبلتهم العم سول عند الباب 
 . عليها العم التعيس خط سري السفينة املفقودة ىف البحر 

 . والحظت فلورنس ىف احلال أن هناك تغريى فد اعترى الرجل العجوز 

أنا متأكد أنك لست على ما ,  أنك قلق جدآ – قالت  فلورنس ىف حنان -..أنت لست على ما يرام  -
 " . يرام 

 . ون فيها رجل ىف مثل سىن أنىن ىف أحسن حال ميكن أن يك -

مث أسرع ا اىل , تناول العجوز يديها ورفعهما اىل شفتيه , وبينما شرعت فلورنس ىف مغادرة املكان 
 . عربته ىف اخلارج بطريقة غريبة 
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بواطسة روب , الذى كان مع سول جلز حني زارته فلورنس , وىف الصباح التاىل أوقظ الكابنت كتلى 
 . عمل ىف الدكان الغالم الذى كان ي

 زار القبطان . ما األمر  -

 .  حزمة من املفاتيح وطرد مغلق " روب "فقدم له 

وكان باب الدكان مفتوح . وجدت هذه على وسادتى , قال روب , وعندما استيقظت هذا الصباح " 
 " . ومستر جلز غري موجود 

 : وما أن تناول القبطان الربطة حىت فتحها وقرأ االن 

أو عندما حتصل على أخبار أكيدة . على هذا توجد وصيىت ال تفتحها قبل مضى عام , ى ِند كتل يا عزيز
سوف يذكرك ىف , واذا مل يصلك شئ مىن أو مل ترىن مرة أخرى فتذكر صديقآ قدميآ . من عزيزى والتر 

لوقت الذى حىت اية ا, وأرجوك أن حتتفظ لوالتر ببيت ىف املكان القدمي . حب وحنان حىت النهاية 
من صديقك , ووداعا يا عزيزى , فسوف يكون ذلك دون جدوى , على األقل ال تبحث عىن , ذكرته 

 . سولومون جلز . املخلص 

 . متأثرآ حبزنه وقلقه على والتر , قد أنتخر " سول جلز " وخشى القبطان أن يكون صديقه العجوز 

وظل أسبوعى كامآل يقرأ أمساء املفقودين ومن . وحبث الكابنت عن صديقه القدمي ىف كل مكان باملدينة 
 . وكان خيرج كل ساعات النهار ليتعرف على سولومون جلز , عثر عليهم ىف مجيع الصحف 

وشرع يفكر فيما جيب عمله بعد ذلك وشعر القبطان بان االحتفاظ مبرتل , وأخريآ يأس الكابنت كتل 
 قرر الكابنت أن يعيش حيث كان ميتلك يولومون جلز وهكذا. والتر ىف املكان القدمي هو أول واجباته 

 . ويرى ماذا سيكون من ذلك , وان يستأنف عمله ىف صناعة االدوات الصغرية . دكانه 

وأا لن توافق على ذلك , ولكنه كان يعلم أن ذلك يستلزم تركه جلناحه ىف مرتل مسز ماكستينجر 
 . كابنت اهلرب منها وهلذا قرر ال. وسوف متنعه بكل وسيلة , أطالقآ 

 . وذهب القبطان ملرتل ماكستينجر للمرة االخرية 

هل تسمحني بقبول أجيار ثالثة شهور " وضمريه يؤنبه بشدة " هل تسمحني يا سيدتى  ؟ قال الكابنت   -
 " . مقدمآ ؟ 

 . أجابت السيدة ىف حدة او هكذا ظن أا تتكلم معه حبدة " . وملاذا يا كابنت كتل ؟ "  -

 . ارتعب الكابنت جدآ و

 . أكون شاكرآ جدآ لو قبلت . أنىن ال أجيد االحتفاظ بنقودى  يا سيدتى  -

 . أنا ال استطيع أن ارفض هذا الطلب ..يا كابنت كتلى , حسنا  -
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 . باعطاء مثانية عشر بنساً لكل فرد من صغار العائلة . يا سيدتى , وهل تسمحني  -

اىل أن اضطر الكابنت أسفآ حزينآ , تينجر كخلية النحل ومكثوا معه وهناك هرع اليه اطفال مسز ماكس
ورمبا اىل االبد , قاصدى تركها هناك , لصرفهم وىف سكون الليل وضع الكابنت أشيائه الثقيلة ىف صندوق 

, وىف منتصف الليل . اال أذا وجد يومآ ما رجال جريئآ شجاعآ يستطيع أن يأتى اىل املرتل ىف طلبها , 

 . الكابنت لساقيه العنان أطلق 

وال استطيع أن أسف ما قاساه الكابنت ىف اليوم التاىل من فزع وخماوف كلما رأى قبعة أمراة متر ىف 
كما ال استطيع أن أحصى عدد املرات الىت قفز فيها خاجرآ من الدكان ليتجنب من ختليهم , الطريق 

 . عائلة ماكستينجر هامجني عليه 

ويدخل عليه قليال من , أن بفحص الدكان , قد أستطاع مع كل ذلك , على أن الكابنت كتل 
 .التحسينات 
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 "أدث المتكبرة "  السادس عشرالفصل

ووجدها مستلقية على أريكتها كعادة , كان الوقت ظهرآ حني وصل امليجور اىل حجرة مسز سكيتون 
 . حتتسى كوبآ من القهوة 

 " . فأنا متعبة هذا الصباح , ال تقترب مىن ,  عىن أجلس بعيدآ جدآ" قالت السيدة , أجلس  -

 . مث سالته مسز سكيتون عن حال صديقه 

أنه . هو خري حال ميكن أن يكون فيها رجل ىف مثل حالته " , أجاب امليجور " يا سيدتى , دمىب "  -
 " . هذا الدمىب , أنه واقع ىف احلب . ىف حال تعس يا مدام 

. هناك أشارة اىل ادت ىف كالمك . " قالت مسز سيكيتون , "  ترمى أليه ال أستطيع ان افهم ما"  -

 " أو يتركه حلاله ؟ , يا عزيزرى امليجور ؟ هل تنصح بالتحدث اليه , أنظن أنه جاد ىف ذلك 

 . قال امليجور وهو يضحك ويقهقه بشدة " يا سيدتى ؟ , هل سوف نزوجه ألدث جراجنر "  -

 . تساءلت املرأة  " كيف نستطيع أن نزوجه ؟"  -

أتركى دمىب حلاله يا . يا مدام جاد ىف رغبته , ودمىب . صيد مثني " , قال امليجور " أن دمىب يا مدام "  -
 " . وثقى جبوزيف باجستوك اىل النهاية , ال تفعلى أكثر من ذلك ; افعلى كما فعلت من قبل . مدام 

 . ت مسز سكيتون قال" . هل تظن هذا حقيقة يا عزيزى امليجور "  -

وصديقها باجستوك سوف , أن السيدة اجلميلة مسز سكيتون. يا سيدتى , أنىن متأكد من ذلك "  -
 " . حني يشاركان ىف ثروة مرتل ادث دمىب , ىف زهو وانتصار , يتحدثون كثريآ عن ذلك ىف املستقبل 

ان مستر كاركر " هلجة جادة مث مل يلبث أن أردف ىف , وتوقف امليجور فجأة لينطلق ىف قهقة عالية 
 " . قد حضر , ساعد دمىب األمين 

 . هذا الصباح ؟ سألت مسز سكيتون  -

ان مستر دمىب يريد من مستر كاركر أن جيمع له " وتابع , أجاب امليجور " هذا الصباح . نعم "  -
" ان الكربياء ذاته كشيط, يا سيدتى , املعلومات عن أدث دون ان خيربه دمىب بشئ ما اذ ان دمىب متكرب 

 . 

 " . أين كنت ؟ " قالت مسز سكيتون بعد ما غادر امليجور احلجرة , " خصلة بديعة "  -

 . اجابت دون أن تدير رأسها " لقد قلت ىل أنك مشغولة فبقيت بعيدآ "  -

 . وكان األزدراء اهلادئ الساكن يلوح على وجهها اجلميل 



 تشارلز ديكرت -دمبـى وولده         48
 

 . كيتون بدأت مسز س, " يا ابنىت العزيزة "  -

 . قالت ادث بابتسامة , " لست بعد أمراة "  -

 !يالك من غريبة األطوار اليوم يا عزيزتى "  -

وهو يقترح بأن نتناول معه األفطار غدآ مث ,  لقد أتى امليجور باجستوك بأحسن حتية من مستر دمىب 
 هل تذهبني يا أدث ؟  . " كينلورث " و " وارويك "تركب اىل 

 . وأخذت تتنفس بصعوبة وهى تنظر اىل امها , وقد امحر وجهها جدآ : الت ق! هل اذهب  -

" هاك خطاب مستر دمىب يا ادث " قالت األم دون اكتراث " يا عزيزتى , أعلم أنك سوف تذهبني "  -

 . 

 " ال رغبة عندى لقراءته . اشكرك  -

 . قالت مسز سكيتون " أذن حيسن أن أرد عليه بنفسى "  -

وكانت . بعد رحلة مع مستر دمىب وامليجور مستر كاركر جلست السيدتان مبفردمها , التاىل وىف املساء 
 . اىل جوار قيثارا , أما أدث فكانت جتلس صامتة على انفراد . مسز سكيتون مستلقية على أريكتها 

 . وأخريآ قالت مسز سكيتون ىف حدة 

 ملاذا مل ختربيىن أنه على موعد هنا ىف الغد ؟ "  -

أنت تعرفني أنه قد " مث أردفت تقول . اجابتها ادث ىف كم " ...يا أماه , ألنك تعرفني ذلك "  -
. انه فخور ذه الصفقة . لقد فكر ىف الصفقة واخرب صديقه ا . أو انه سوف يشتريىن غدآ , اشتراىن 

 " . ى هذا وأا قد أبتعيت رخيصة الثمن ياللتعاسة أن اعيش ألر, أنه يظن أا تالئمه 

 ....." أمل تكوىن منذ طفولتك " , ماذا تقصدين ؟ اجابت األم الغضىب  -

ما الطفولة الىت تركتيها ىل يومآ ما ! مىت كنت أنا طفلة . " وهى تتطلع اليها , قالت ادث ! " طفلة "  -
لشباك وتلقى ا, ترسم اخلطط , خماتلة , ؟ لقد كنت قبل أن أعرف نفسى أو أعرفك أمراة ما كرة 

 " . للرجال 

أنظرى اىل أنا الىت مل اعرف أبدآ ما هو احلب " مث أردفت وهى تدق بيدها على جيدها الناصع اجلميل 
لقد تزوجت ىف شباىب الباكر من رجل مل اشعر حنوه األ بعدم األكتراث أنظرى . املخلص والقلب األمني 

  سنوات منذ وفاته ؟  ماذا كانت حياتى ملدة عشر–بعد أن أصبحت أرملة . اىلَّ 

لقد كان , هذه كل حياتك . أجابت األم " لقد كنا نبذل كل جهد للحصول على زوج حنىن "  -
 " . لو كنت قد قدمت التشجيع الكاىف , ميكنك الزواج بزوج طيب يا ادث عشرين مرة على األقل 
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"  أحاول ايقاع هذا الرجل كل ما أستطيع أن أقول هو أنىن مل. " قالت أدث , " أنىن أحتقر نفسى "  -

 . 

 " . أنت تتكلمني كما لو كنت تكرهينه ! هذا الرجل "  -

والذى , من هو الذى يعرفننا متامآ " وعيناها مثبتتان على أمها , قالت ادث " أتريدين أن اخربك "  -
 اشعر أمامه باهلوان وفقدان الثقة أكثر من شعورى بذلك أمام ضمريى ونفسى ؟ 

أجاب األم ! . الذى يدعى مستر كاركر على ما أظن , م على الرجل املسكني الشئ احلظ هذا هجو"  -
 بربود

ىف خطوات ثابتة , مث خرجت من احلجرة . وارحتف جسدها كله , وضغطت ادث بيديها على وجهها 
 . كعادا , منسمة بالتعاىل والكربياء 
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 " تغييرات فى المنزل "  السابع عشر الفصل

 . كانت فلورنس متسكت مع أصدقائها , ن مستر دمىب ىف ليمنجتون بينما كا

وعند عودا اىل املرتل أخربوها أن والدها يريد التحدث أليها واسرعت فلورنس وهى وجلة خائفة اىل 
وهلذا . ولكن قلبها كان تواقى اليه . وكانت تفكر ىف طريقها أليه ىف هل تقبله أم ال . الدور السفلى 
 . بله صممت أن تق

 . كانت هناك سيدتان باحلجرة وتوقفت فلورنس . غري أا مل جتده جالسآ مبفرده 

 "  . كيف حالك ؟ " وهو ميد حنوها ىف برود ويسأهلا , قاهلا هلا ابوها " فلرونس "  -

 . ولكن سحب يده بسرعة , ورفعتها اىل شفتيها ىف رقة وحياء , وتناول فلورنس يده 

هذه السيدة سوف تصبح ىف القريب العاجل مبثابة والدتك , فلورنس .  فلورنس هذه هى ابنىت. ادث  -
 . 

مث أستلقت ! " ليتك تصبح سعيدآ جدآ جدآ جدآ طيلة حياتك ! ليتك تصبح سعيدآ , يا بابا , اوه "  -
, واحننت فوقها . وضمت السيدة اجلميلة فلورنس اىل صدرها . الفتاة وهى تبكى على صدر السيدة 

 . ت خديها وقبل

وقدم ذراعه ملسز " ونرى ما يقوم به العمال ؟ " , قال مستر دمىب " هل سوف متر ىف احلجرات "  -
 . سكيتون ومها خيرجان من الغرفة 

 " . فلورنس  لن تبدائى بكرهى ؟ "  -

 . وهى تلف ذراعها حول عنقها , صاحت فلورنس " يا ماما , بكرهك أنت "  -

ابدئى بالثقة بأىن سوف أحاول أن اجعلك " قالت السيدة اجلميلة " ابدئى  بأن تظىن ىب حسنآ "  -
 . سوف نتقابل قريباً . وداعآ . يا فلورنس " . وبأىن مستعد الن احبك , سعيدة 

 . مث تركتها تضم اىل اآلخريني , ومرة أخرى ضمت فلورنس اىل صدرها 

سوف تتعلم من أمها اجلديدة اجلميلة كيف تستحوذ على حب وعندئذ أخذت فلورنس تؤمل ىف أا 
 .  والدها  
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 "قبل الزواج "  الثامن عشرالفصل

حني رفعت عينيها قرأا واقفة ىف مدخل , تفكر ىف السيدة , كانت فلورنس جالسة ذات يوم ىف غرفتها 
 . الباب 

 . صاحت فلورنس ىف فرح " ماما "  -

 . وهى تضع ذراعيها حول عنق فلورنس , ت السيدة ىف ابتسامة جادة قال, " لست بعد ماما "  -

 صاحت فلورنس  "  ولكنك سوف تصبحني كذلك قريبآ جدآ "  -

 " . هل كنت وحيدة منذ أن تركتك أخر مرة ؟ . قريبآ جدآ ! قريبآ جدى يا فلورنس "  -

 " . األطالق أا ال مىن على " ..أنا معتادة على الوحدة ....أنا ...أنا "  -

وأخذت فلورنس تفكر كيف أن مجال هذه . وجلست أدث تتطلع اليها بعيينها اللتني يشع منهما الذكاء 
 . السيدة خمتلف عما كانت تتوقعه 

 . بيد أا بدت هادئة رقيقة تدعو اىل الثقة واألرتياح , لقد كانت تظنه من النوع املتكرب 

 . ورنس اا أتت اتأخذها اىل بيتها اخلاص واخربت فل, وبعد أن حتدثا بعض الوقت 

ويثق به , ارغب ىف أن يعرف كل منا األخر . " قالت أدث " سوف متكثني معنا اىل أن اتزوج "  -
 " . جيدى يا فلورنس 

 " . يا أمى العزيزة , أنت لطيفة جدآ معى "  -

هى تتلفت حوهلا لتتأكد من أا قالت ادث و" الن هذه تكون الفرصة املناسبة , دعيىن أقول لك األن " 
جيب أن , دعيىن اخربك بأنه حني أتزوج واسافر لبضعة أسابيع " وتتحدث ىف صوت خفيض , منفردتان 

عودى اىل . ال يهمك أى شخص يدعوك للبقاء . ألن هذا جيعلىن ىف راحة أكثر , تعودى اىل مرتلك هنا 
 " ياعزيزتى فلورنس ...رتلك أنىن اعرف جيدآ ان افضل مكان لك هو م. مرتلك هنا 

 يا ماما ...سوف أعود اىل املرتل ىف يوم الزفاف  -

 . هيا اعدى نفسك للذهاب معى يا بنىت العزيزة , واآلن . أنىن أعتمد على وعدك هذا  -

كيف حال حبيبىت فلورنس ؟ جيب أن تأتى " وقالت مسز سكيتون عند دخول ابنتها مع فلورنس 
 " . وتقبليىن 

 . فلورنس وقبلتها فذهبت 
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أن أباك الذى حنبه مجيعآ لدرجة " اردفت مسز سكيتون " لقد مسعت دون شك يا عزيزتى الصغرية "  -
 " . سوف يزف اىل حبيبىت ادث بعد أسبوع من اليوم , العبادة 

  . " فلورنس "ولكىن مل اكن اعرف التاريخ . ...لقد علمت ان الزفاف قريبآ جدآ  -

 " . أمن املمكن انك مل ختربى فلورنس ؟ " قالتها أمها ىف فرح " دث يا عزيزتى ا "  -

 . وملاذا اخرب فلورنس ؟ تساءلت ادث ىف حدة وصرامة أثارت دهشة فلورنس  -

وارتكبت فلورنس عند . وعندئذ اخربت مسز سكيتون فلورنس بأن اباها سوف حيضر لتناول الغداء 
 ومل جترؤ على الذهاب قرب النافذة خشية أن يراها من .وكلما اقترب الوقت أنفاسها . مساع ذلك 

وهى متر , الشارع ومل جترؤ على الصعود اىل الدور العلوى ألخفاء عواطفها خشية أن تقابله فجأة 
 . خارجة عند الباب 

أنه آت واثر صوت مستر دمىب الغريب ىف ابنته . صاحت فلورنس وهى تقفز فجأة ! أنىن أمسعه اآلن " 
 . مث أسرعت خارجة من احلجرة , وقبلت وجهه , جرت الفتاة أليه ووضعت يديها حول عنقه  و. بشدة 

 " مسز سكيتون "وهكذا اوشكت استعدادتك أخريآ على األنتهاء يا عزيزى دمىب حىت ترتيبات احملامى ؟ 

 . 

ث أن تتكرم وعلى اد. يا مدام  لقد اخربوىن احملامون بان احلجة قد أصبحت معدة جاهزة , نعم "  -
 . بتحديد موعد ألاء العمل 

 وسكونه , وبروده , ىف مجاله , وجلست ادث كتمثال رائع بديع 

" قالت وهى ال تكاد تنظر اىل دمىب , سوف نكون ذلك حىت تريد وترغب . ليس لدى ما اقترحه "  -

 " . ال توجد لدى مواعيد 

 ! . الف موعد مع كل أنواع التجار قالته هلا بينما لديك ! ال مواعيد يا عزيزتى ادث  -

  . " ادث "انت ومستر دمىب تستطيعان ان ترتبا هذه األمور بينكم , أا من صنعك  -

سعيدآ , لقد كان على العكس . ومل يكن مستر دمىب ليعترض على طريقة زوجة املستقبل أو ميتعض منها 
ىف حسن أا سوف تكون باردة مع اصدقائه بالظن أن هذه املرأة اجلميلة املتكربة سوف متتعه وتسليه 

 . وضيوفه كما كان هو معهم شخصيآ 

وتعدد خالله الزيارات حلال القبعات ومالبس السيدات واخلياطني وجتار اجلواهر . ومر األسبوع سريعآ 
وكان على فلورنس أن . كل ذلك استعدادآ للزفاف , واحملامني وباعة الزهور وحمالت احللوى والفطائر 

أن ختلع مالبس احلداد وترتدى فستانآ مجيال لتلك , تبعآ لذلك , وكان عليها . ذهب اىل حفل الزفاف ت
 . املناسبة 
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قالت مسز سكيتون , وىف الليلة األخرية من األسبوع . وال تم بشئ , أما أدث فكانت ال تنظر اىل شئ 
 : ملستر دمىب 

 " .  عندما تأخذ مىن حبيبىت الغالية احللوة أدث ,سوف تترك ىل فلورنس غدآ , يا عزيزى دمىب "  -

 . بأنه سوف يفعل ذلك بسرور , فأجاب مستر دمىب 

وأخت تنصت . وحتول عدم أكتراثها ىف حلظة خاطفة اىل اهتمام شديد بالغ . فأدرات ادث رأسها فجأة 
 . بانتباه ملا يقال 

 . واتت اىل امها , ىل ىف ذلك املساء تركت ادث النافذة للمرة األو, وملا اصبحا منفردين اخريآ 

واال اقسم بأىن سوف , جيب أن تبقى هنا مبفردك حىت أعود " ,  قالت ادث " يا أمى , أصغى ىل "  -
 . ارفض الزواج ذا الرجل ىف الكنيسة 

 . وتطلعت األم البنتها بنظرة يبدو فيها الفزع 

أنىن لن امسح بفساد خملوقة برئية , ن عليه أن نكون على ما حن" قالت ادث بثبات " أنه يكفى "  -
 " . أن فلورنس جيب أن تعود اىل مرتهلا . أنت تفهمني ما أعىن متامآ . ألرضى الف أم مثلك 

هل تتوقعني أنه ميكن لك أن تعيشى ىف سالم ىف ذلك . صاحت األم الغضىي " أنت بلهاء يا ادث "  -
 ه ؟ املرتل ما مل تتزوج فلورنس وترحل بعيدآ عن

لقد . وأنت تعرفني اجلواب , اذا كنت أتوقع السالم أبدآ ىف ذلك املرتل , أساليىن أو أساىل نفسك "  -
 . قلت أن فلورنس جيب أن تعود اىل مرتهلا 

 " . ماذا يهمىن أنا من هذه الفتاة ؟ " , صاحت األم " دعيها تذهب "  -

. طاملا استطيع أن امنع ذلك , دروس الىت تلقتها أا تفسد بال. " قالت ادث " أا مىن كثريآ "  -

وكوىن , ومتتعى به , اصرىف املال , سريى ىف طريقك اخلاص يا أماه شاركى كما حيلو لك فيما كسبت 
وياليت . أنىن اصفح عن دورك ىف شرور الغد وآثامه . لقد نلنا الغرض من حياتنا . سعيدة كما تريدين 

 " .  دور اهللا يصفح عما قمت به أنا من

ولكن روحها القامتة املتعبة مل تستطيع أن . مث ألقت بتحية املساء اىل والداا وذهبت اىل غرفتها اخلاصة 
وحسدة بال صديق , شرعت ادث جراجنر تفكر ىف زواجها , فهناك ىف  أعماق الليل املدهلم . تنل الراحة 

 . متكربة ال تشكو برح اخلفاء , صامتة ال تتكلم , 

دون قصد الباب مفتوح الذى يؤدى اىل الغرفة الىت كانت ترقد ا فلورنس ىف ملئ , آ ملست ادث وأخري
 . شباا ومجاهلا 
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وطفرت الدموع من عينيها وهى تركع . واقتربت ادث من فراشها . وأحست ادث أا منجذبة حنوها 
 . ئمة وتضع رأسها املتصدع على الوسادة اىل جوار الفتاة النا, على ركبتيها 

 . وهكذا أمضت ادث جراجنر الليلة الىت سبقت يوم زفافها 
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 " الزفاف " التاسع عشر الفصل

ويتحدثون عن , كان القوم ينظفون الفناطس واحلشايا والسجاجيد , عند باب الكنيسة ىف ذلك اليوم 
 . حفل الزفاف 

وترك مستر دمىب حجرة  . كانت هناك حركة وضجيج وعجيج, ىف نفس الوقت , وىف مرتل مستر دمىب 
 . ارتداء مالبسه وصعد اىل اىل غرفة األستقبال ىف سترته اجلديدة الفخمة 

 . ودخل امليجور ىف مالبس أنيقة كذلك , وقُرع الباب 

مث صار هناك زحام على . ومستر كاركر اىل الكنيسة معآ , وميجور باجستوك , وركب مستر دمىب 
ال يبدو على وجهها أى اثر ملعانة الليلة , ىف خطوات ثابتة متعالية ودخلت السيدة اجلميلة . الباب 

 . ذات أجالل , منتصبة , مث وقفت هادئة . السالفة 

 . وأتى اجلميع لتهنئتها , وقعت العروس بأمضائها ىف الكتاب املعد لذلك 

وعند . ا مبلال وكانت عيناها محراوتني ومنديله. ونزلت مس توكس ببطء من مكاا ىف أعلى الكنيسة 
 . التفكري ىف مستر دمىب بكتب مس توكس مرة أخىر وهى ىف طريقها اىل املرتل  

 . فقد غادر الكنيسة وقد جن حبآ وشغفآ بفلورنس , صديق بول القدمي ىف املدرسة , أما مستر توتس 

لذى يعد أسعد األيام واال عليها مزيد من التهاىن ذا اليوم ا. وصلت العربات اىل بيت العروس , واآلن 
 . كآل دمىب متامآ , بيطبعتها , وسرت مسز تشك ألن جتد ادث شاخمة متكربة . 

, قوبل بالتصفيق الشديد , ض ابن العم فينكس والقى خطابآ قصريآ , وبعد ما تناول اجلماعة افطارها 

. ا لتودعها وما أن ظهرت ثانية حىت هرعت فلورنس حنوه. مث قامت ادث لترتدى مالبس السفر 

 . مث اختفت سريعاً , ولوحت ادث بيدها مودعة 

وأغلقت كتاا . ولكنها مل تستطع القراءة تلك الليلة , وجلست فلورنس لتقرأ . وأرخى الليل سدوله 
وكانت أمها وأخوها , ألن سحابة كانت تستقر أمام عينيها , الذى مل تستطع أن ترى كلماته بوضوح 

, أوه , ووالتر أيضآ ذلك املسكني املتغرب . من نور كاملالئكة وسط تلك السحابة امليت يشعان ىف رداء 

 . أين هو االن 
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 " أنباء عن تحطم سفينة " العشرين الفصل

كان كابنت كتل يعتقد أنه من احملتمل أن يدوم له األمن والسالم طويال  كان يعرف شخصية مشز 
كان يرجح أا قد كرست وقتها لللبحث عنه والقبض عليه  ماكستينجر القوية ذات الصالبة والعناد  و

 وال يغادر مسكنه اال بعد هبوط الظالم  , كان يعيش كابنت كتل حياة هادئة جدآ " وهكذا 

 فيما لو أمسكت به مسز ماكستينجر  , ومل يكن الكابنت يفكر أبدأ ىف املقاومة 

ع بعد شيئاً عن سفينة والتر أو عن سول جلز ولكن اشياء أخرى بدأت تشغل بال الكابنت  كان مل يسم
 النه مل جيد لديه الشجاعة لذلك  , ومل يكن قد أخرب فلورنس باختفاء الرجل العجوز 

وكان الكابنت كتل قد أمر بأبقاد املدفأة داخل حجرة , وكان مساء باردآ مظلمآ من أمسيات اخلريف 
 ب شديدة عاتية  اجللوس الصغرية  وكان املظر يسقط مدرارآ والرياح 

وفتح . قرع باب الدكان , وهو يفكر ىف والتر , وبينما كان الكابنت يقف بنظرة حزينة على وجهه 
 : الرجل فرأى شابا يقول 

 .كيف حالك يا مستر جلز ؟ , أوه  -

 : وأردف الزائر قائال دون توقف , . وكانت هذه التحية موجهة اىل الكابنت 

 " .  مستر توتس –أن أمسى توتس . أشكرك ,  حال أنىن ىف خري, أشكرك "  -

 . مث أستانف مستر توتس كالمه ثانية 

 ....." يا مستر جلز "  -

 . امسى كتل  -

 ...هل مل أستطيع رؤية مستر جلز ألنه ! أوه -

 . وملاذا أختفى , أنا ال أعرف أين ذهب . ألنه ليس هنا , انت ال تستطيع أن ترى سول جلز  -

 ...أن مس دمىب ال تعرف ,  اهللا ولكن يا -

 هل أنت قادم من عند مس دمىب ؟ " وملاذا جيب أن تعرف ؟ ساهلا الكابنت ىف صوت خفيض  -

ولقد كنت ىف . أنىن أذهب أحيانا ألزور مس دمىب . " قال مستر دمىب وهو يقهه " أعتقد هذا  "  -
قائلة أا قد أخفتها عن مس , الصحيفة ارتىن سوزان هذه , وبينما كنت خارجآ . زيارا عصر اليوم 

 . ألن ا نبأ عن شخص تعرفانه هى ومس دمىب , دمىب 

 هل أقرأ لك هذا النبا ؟ "  -
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 : واخذ مستر توتس يقرا األتى من باب أخبار السفن . فأوما الكابنت 

 .  سوثها مينت \ بقلم "

 هذا امليناء تقرر أن رجال املراقبة قد رأوا أن السفينة ديفاينس بقيادة هنرى جيمس الىت وصلت اليوم اىل
وارسلت . بعض من قطع من حطام سفينة تطفوا على بعد ميل تقريباً , قبل الغروب بنصف ساعة 

استطاعوا أن يقرأوا عليه , فاكتشف جزءى من مؤخرة السفينة , السفينة قاربآ صغريآ ملعاينة احلطام 
. ومل تر أيه اثار جلثث موتى على احلطان العائم . بسهولة " ...صن أند أي" الكلمات واحلروف التالية 

قد حتطمت ىف , الىت كانت ىف طريقها اىل باربادوس " صن أند أير " وال شك ىف أن السفينة املفقودة 
  . "االعصار األخري وأن كل شخص على ظهرها قد لقى حتفه 

مث تابع كتل كالمه وهو يتطلع اىل " . حبك وداعآ يا والتر لقد كنت أ. يا غالمى العزيز , والتر "  -
مبا يشعر , ولكن أشعر اآلن عند فقد والتر ...ومل يكن له بنون , مل يكن من دمى وحلمى " نريان املدفأة 

 ! أنتهى ..به األب التأكل عند فقد ولده أخرب السيدة الصغرية بأن كل شئ قد انتهى 

 –ظن أن مس دمىب سوف تتأثر كثريآ يا كابنت جلز ولكن ماذا ت. أنىن شديد األسف حقآ ..أوه  -
 يا مستر كتل ؟ , أقصد 

كانا متحابني كزوج , عندما مل تكن مس دمىب قد شبت عن الطوق بعد " , صاح الكابنت ! " ماذا "  -
 . من احلمام الصغري 

 . وقد سقط وجهه اىل أسفل , قال مستر توتس , أحلانا كذلك حقآ "  -

 ".ولكن ما الفائدة اآلن ؟ " , قال الكابنت ىف حزن " نهما ألخرلقد خلق كل م"  -
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 "الزوجان السعيدان "  الواحد والعشرونالفصل

ووهج النريان األمحر يشع الدفء على الستائر والطنافس الناعمة , األشواء تربق ىف النوافذ هذا املساء 
مع أا قد أعدت ألربعة ,  ىف شكل رائع جذاب واملائدة قد بسطن, والعشاء معد للتقدمي . البديعة املنظر 
. أا املرأة األوىل الىت ينظم فيها املرتل للسكىن بعد التغيريات االخرية الىت أجريت عليه . اشخاص فقط 

 . وهم يتوقعون وصول الزوجني السعيدين ىف أية حلظة 

 . روسه وسارا اىل الداخل ونزل مستر دمىب وع. لقد وقفت عربة عند الباب ! وأخريآ وصل الزوجان 

مث طوقت مسز سكيتون ! " . يا عزيزى دمىب " , صاح صوت على  الدرج " يا حبيبىت أدث "  -
, ورائها ادث . ولكنها مل تتقدم , ونزلت فلورنس اىل القاعة كذلك . الزوجني السعيدين بذراعيها 

 . وأسرعت لتقبلها 

 . وهو ميد أليها يده , قال مستر دمىب " كيف حالك يا فلورنس ؟ "  -

غري , وكانت نظرته باردة . وقعت عيناها على عينيه , وهى ترتعش , وبينما فلورنس ترفع يده اىل فمها 
ولكنها , ومل جترؤ على أن تنظر ىف عينيه ثانية . أا رات من خالهلا أهتماما وانعطافاً أكثر من ذى قبل 

 . مام شعرت بأنه ينظر أليها مرة أخرى حبنان وأهت

 " . لقد جعلوا من املرتل قصرآ فخماً " قالت مسز سكيتون , " ياعزيزى دمىب "  -

, كل ما تستطيع النقود أن تعمله قد عمل " وهو يتطلع حوله , اجاب مستر دمىب , "  أنه مجيل "  -

 " . على ما أعتقد 

  ." سألته  مسز سكيتون"..وماذا ال تستطيع النقود أن تفعل يا عزيزى دمىب ؟  "  -

 . أا قوية جدى يا مدام  -

 . ولكنها مل تفه بكلمة واحدة , ونظر اىل زوجته 

ومرت ادث أمام األواىن والقطع الذهبية والفضية املرصوصة على الصوان . وأعلن حلول موعد العشاء 
. من حوهلا ومل تلق نظرة واحدة على االشياء اجلميلة , اجلانىب كما لو كانت أكواماً من القاذروات 

 . وجلست اىل الوليمة كالتمثال الساكن , وأخذت مكاا اىل املائدة للمرة األوىل 

متكربة , فقد سر بأن يرى زوجته اجلميلة باردة , كان كالتمثال اىل حد بعيد , وألن مستر دمىب نفسه 
 ! . ال تتحرك 
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ت ادث احلجرة ىف سكون ومل ذهبت مسز سكيتون اىل الفراش وكذلك غادر, وحاال بعد تناول الشاى 
وملا دخلت فلورنس اىل حجرة الصالون مل جتد أحدآ هناك سوى والدها الذى كان يذرع . تعد ثانية 

 . احلجرة جيئة وذهابا 

 : قالت فلورنس ىف تردد عند الباب " يا بابا ؟ " , هل أخرج , " عفوآ "  -

هذه . ى من هنا كما تشائني يا فلورنس تستطيعني أن تتدخلى وخترج" أجاب مستر دمىب " كال "  -
 " . ليس حجرتى اخلاصة 

وقد وجدت نفسها للمرة األوىل ىف حياا , وجلست اىل منضدة صغرية بعيدة , ودخلت فلورنس 
 . منفردة بابيها 

وغطى رأسه , ذهب مستر دمىب وجلس ىف أحد األركان , وبعد أن سار ىف أرجاء الغرفة بعض الوقت 
 . تعد للنوم واس, مبنديل 

كانت . وهى ترفع بصرها اىل كرسيه بني حني واخر , وكان يكفى فلورنس ان جتلس هناك وتراقبه 
وأنه ال يتضايق من وجودها , سعيدة بالظن بأنه يستطيع أن ينام بينما هى جالسة معه ىف نفس احلجرة 

 . الذى كان يقلقه ىف املاضى 

وأن املنديل الذى على وجهه , قد عرفت أنه راقبها جيدآ ماذا يا ترى كانت أفكارها تكون لو كانت 
وأن عينيه مل تفارقا وجهه حلظة واحدة ؟ ؟ أنه . كان يسمح لبصره بالتحرك ذات اليمني وذات اليسار 

 . حىت أضحى غري قادر على ان حيول عينيه بعيدآ عنها , ما أن ألقى بصره عليها 

 

,  وأن مرأى فلورنس ىف مجاهلا األخاذ –قسى وأصلب الرجال هناك حلظات من الرقة واحلنان ىف حساة أ

قد بعث احلنان واالنعطاف ىف نفس ذلك الرجل , وقد استدرات اىل أمراة مكتملة دون علمه ومالحظاته 
لقد أمتزجت أنوثتها املكتملة بطفولتها . زاد حنانه وانعطافه , وكلما أطال النظر أليها . اجلامد املتكرب 

وكان على .  وشعر برغبة ألن حيدثها ويدعوها اليه –فلم يستطع أن يفصل بني األثنيتني , بها الىت كان حي
عندما وقفت الكلمات ىف حلقة لدى مساعه وقع ! تعاىل اىل هنا , فلورنس " وشك أن يناديها قائال 
برداء وقد استبدلت فستان العشاء , كانت هى أمرأته ودخلت أدث اىل احلجرة . خطوات على السلم 

 . ولكن هذا التغيري مل يكن هو الذى أذهله منها . وحلت رابط شعرها , واسع فضفاض 

 " . كنت احبث عنك ىف كل مكان " , قالت ادث " فلورنس يا عزيزتى "  -

مل تكن . كاد مستر دمىب أن ينكر زوجته ملا حل ا من تغري عجيب , وملا جلست اىل جانب فلورنس 
, ونربات صوا , وأسلوا , ولكن طريقتها , ى الشئ الوحيد اجلديد الذى رآه منها ابتسامتها اجلذابة ه
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كل تلك األشياءء كانت جديدة عليه , ورغبتها الشديدة ىف أن تبهج وتسعد الفتاة اجلالسة اىل جوارها 
 " . هذه ليست ادث ! عجبآ " حىت أنه قال ىف نفسه , متامآ 

 " . أن أىب نائم . ة أخفضى صوتك يا أمى العزيز"  -

 . ورأى دمىب وجهها ىف جالء ووضوح , وتطلعت ادث اىل الركن 

 ". تعاىل معى  يا عزيزتى , هيا . يا فلورنس , مل أكن اظن أنك هنا "  -

  . "وهى مترددة ,  فلورنس تقول هذا ".على ما أظن ؟ , عندما يستقيظ , بابا لن يتوقع أن جيدىن "  -

  . " قالت هلا ادث "يا فلورنس , ع ذلك اتظنني أنه يتوق -

وخرجا , ولفت ادث يدها حول ذراعها . مث مل تلبث أن ضت , وأحنت فلورنس رأسها اىل األسفل 
 . وىف تعجب , ودمىب يرسل نظره أليهما خلسة , من احلجرة كأختني متحابتني 

ودقت الساعة .  مبرور الوقت دون ان حيس, جالسآ ىف ذلك الركن من احلجرة , بعد ذلك , وظل دمىب 
وكان طيلة الوقت يبحلق ىف املوضع الذى كانت . ثالث دقائق قبل أن يتحرك من مكانه ىف تلك الليلة 

 . أشد أظالمآ من الليل , بيد أن سحابة جتمعت على وجهه , واشتد اظالم احلجرة . فلورنس جالسة فيه 
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 "حفلة تدشين المنزل "  الثانى والعشرونالفصل

وللتعرف على رجال اتمع , ملناسبة الزواج , قام مستر دمىب ومسز سكيتون بتنظيم عدد من احلفالت 
وقدمت مسز . وتقدم مستر دمىب قائمة برجال األعمال البارزين لدعوم على العشاء . الراقى وسيداته 

 . ألمر بالنيابة عن أبنتها الىت مل تبد أى اهتماماً ذا ا, سكيتون قائمة أخرى 

. ىف انتظار حلول العشاء , وكان مستر دمىب يسري ىف مالبسه األنيقة الفخمة بقلق ىف قاعة االستقبال 

. واستقبله مستر دمىب مبفرده , وكان رجال واسع الثراء , وحضر أوال مدير أحدى الشركات العامة 

 . ء أى شئ ىف العامل وكان يقلق عنه أنه يستطيع شرا, وكان ثاىن احلاضرين مدير أحد البنوك 

, وملا دخال معآ . وكانت فلوورنس اىل جوارها . وهندئذ ظهرت مسز دمىب ىف أوج مجاهلا وكربيائها 

 . أظلم  وجه مستر دمىب كما أظلم ليلة عودته اىل املرتل مع عروسه 

, ت اتمع وأدارات الشركات وسيدا, ورءساء جملس , ومن بينهم املديرين , وزاد عدد القادمني سريعآ 

 . واصدقاء مسز سكيتون , وامليجورباجستوك , وابن العم فينكس 

, أحست بالدور الصغري الذى يلعبه والدها ىف كل ما جيرى حوهلا , وبينما فلورنس جالسة مبفردها 

 . مل كان يبدو قلقآ ضيق الصدر , ىف أمل , ورات 

ظهر رغبة أو اهتماماً ىف ادخال السرور عليهم ومل ت. وكانت مسز دمىب تستقبل ضيوفه ىف برود وكربياء 
 . ومل تفتح فمها بكلمة واحدة بعد أن استقبلتهم , 

الذين كانوا , ومل يبق باحلجرة سوى مستر دمىب ومستر كاركر , انصرف املدعون مجيعآ , واخريآ 
 . ومعهما مسز دمىب وأمها , يتحدثان معاً 

 : وهو يقول , ليستأذن ىف مغادة املكان , وتقدم مستر كاركر اىل األمام ىف تأدب 

 . أرجو اال تتعب مشاق هذه الليلة البهيجة مسز دمىب ىف الغد  -

بان مسز دمىب , أنىن أسف ألن اقول . قد وفرت على نفسها التعب " قال مستر دمىب " مسز دمىب "  -
 " . ىف هذه املناسبة , أنىن اود لو كنت قد أتعبت نفسك أكثر من ذلك قليال , 

 . مث حولت بصرها بعيدآ دون أن تتكلم , فنظرت اليه ىف كربياء 

أنك مل تعرىف أنه على وادبك أن تستقبلى أصدقائى " وتابع مستر دمىب كالمه " وأنىن اسف يا مدام "  -
امنا , يا مسز دمىب , أن بعض هوالء الذين جتاهلتهم الليلة , جيب ان اقول كل . باحترام اكثر من ذلك 

 " . فونك بأيه زياردة يؤدا لك يشر
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 .  أجابت ادث وهى تنظر اليه بثبات ".اال تعرف ان هناك شخصآ اخر ىف هذا املكان ؟  -

كما تعرفني يا مدام , مستر كاركر !! صاح مستر دمىب " . أرجوك ال تنصرف ! يا كاركر ! كال "  -
 " . هو موضع ثقىت , 

 . ال مستر كاركر ق, " ارجو أن تسمح ىل باالنصراف "  -

الشئ الذى أعترض عليه ىف سلوكها " قال مستر دمىب ىف هلجته املتعالية " لقد ذكرت ملسز دمىب "  -
أرجو لك ليلة سعيدة , كاركر " مث أردف وهو يؤمى برأسه لكاركر " والذى انتظر أن تعاجله وتصححه 

 . " 

,  مث مل تلبث أن ارخت عينيها بأزدراء عميق ,كانت تتطلع مبحلقة اليه . ومل تنبس الزوجة بنبت شفة  -

 . كما لو كان غري جدير بأن تتحدث اليه 

حني رأى زوجته بعد ذلك , واقفاً ىف الظالم مبحض الصدفة , ىف تلك الليلة , هل كان مستر دمىب 
ذلك  . وقد تغري وجهها كلية, قادمة بالشموع ىف يدها من الغرفة الىت ترقد ا فلورنس , بساعة واحدة 

 . الوجه الذى مل يقو هو أبدى على تغيريه ؟ 
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 "مسز ماكستينجر تجد كابتن كتل" الثالث والعشرون الفصل

 الىت فتحها الكابنت بعد مرور سنة "يبحثان وصية جلز , كان كابنت كتل جالسآ مع  صديقه مستر بنسىب 
حىت أنه لوال مساعدة , آ وكان هذا الشئ مرعب.  عندما حدث شئ ما "كما طلب صديقه العجوز 

 . ألضحى الكابنت كتل ىف عداد املىت من تأثري تلك الساعة الرهيبة , الصديق بنسى 

فهذا سر غامض مل نعرف , دون أن حيكم الرتاج من الداخل , كيف أن الكابنت يؤمئذ أغلق الباب فقط 
هو أن مسز ماكستينجر مل , ولكن الذى حدث نتيجة لذلك السهو أم األمهال . حىت األن له تفسريآ 

حىت ان كابنت كتل وجد نفسه فجأة يتطلع أليها ىف ذعر , تلبث أن أقتحمت الباب ىف خفة وسرعة 
 . وارجتف بدنه من قمة الرأس اىل اخص القدم , وقد سحب وجهه , شديد 

حنو الدرج حىت أندفع , وادرك ما زقع فيه من مأزق , ولكن ما أن متلك الكابنت نفسه بعد برهة وجيزة 
 . كان ال يفكر حلظنئذ اال ىف اخفاء نفسه ولو ىف باطن األرض . غري مكترث مبا قد يلحق به من أذى , 

وال , أجترؤ على أن تنظر ىف وجهى " صاحت مسز ماستينجر  وهى توقفه " كابنت كتل , أوه " -
 ! . تطأطئ رأسك خجال 

 . وكانت ال تبدو على الكابنت أى جرأة أو شجاعة 

صاحت ! . لقد كنت محقاء حني وضعت الثقة ىف غري حملها وآويتك ىف مرتىل يا كابنت كتل , أوه "  -
ال يوجد أحد  ىف شارعنا ال يعرف أنىن كنت أخسر نقودى من جراء شراهتك ىف " مسز مكاستينجر 
 " . املأكل واملشرب  

 . وتوقف املرأة لتلتقط انفاسها 

يا كابنت ! وختتفى عىن عامآ بأكمله " ت مسز مكاستينجر وهى تصيح أردف! مث بعد ذلك رب مىن "  -
 . " اريد أن اعرف ما أذا كنت ستعود اىل املرتل , كتل 

ولكن ال , قد أهذب " وقال هلا ىف ضعف وخوف . وبدأ على الكابنت األستعداد ألن يذهب معها 
 " . حتدثىن ذه الضجة 

 " . ارحلى يا سيدتى الصغرية , ها " ها قال بنسىب وهو يهدئ" آى , آى , آى " -

 . سألته ىف تعظم وكربياء ." ومن تكون أنت "  -

 "ويعود أليها بزجاجة من الروم , وذهل الكابنت حني رأى صديقه بنسىب يقنع تلك املرأة العاتية بالتدريج 

مث مل يلبث بنسىب أن . دون أن يبدو أنه يقول هلا شيئاً , ويهدئ من أعصاا الثائرة  , "نوع من اخلمر 
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, ومل مر الوقت ومل يظهر بنسىب , أنا ذاهب ملرافقتها اىل املرتل , يا كتل " ارتدى سترته وهو يقول 

. راودت الكابنت الشكوك وخشى ان مسز مكاستينجر قد احتفظت بصديقه رهينة حلني حضوره 

 . ىف سبيل اعتناق صاحبه ىف أن يضحى حبريته الشخصية , كرجل ذى شرف , وعندئذ فكر الكابنت 

عندما , وأخريآ . أخذت تلك األفكار كلها تشغل عقل كابنت كتل طويال دون أن حيضر مستر بنسىب 
ومل يلبث مستر بنسىب . مسع صوت عجالت تقترب حنو املرتل , وشرع ىف خلع مالبسه , يأس الكابنت 

 . أن دخل حمييآ 

 . وأنه لن يستطيع التخلص منها , ادت ىف نفس العربة وارتعب الكابنت للظن أن مسز مكاستينجر قد ع

سرعان ما عرف الكابنت أنه صندوقه اخلاص الذى , ولكن بنسى كان ال حيمل معه سوى صندوق كبري 
 . كان قد تركه ىف مرتل مسز مكاستينجر 

كان . ز حىت شرع يفكر ثانية وبعمق ىف صديقه سول جلز العجو, وما أن ترك الكابنت مبفرده مرة أخر 
ولكن سول العجوز , وكان يظن أنه قد يراه يومآ ما , الكابنت مل يفقد األمل بعد ىف عودة ذلك الصديق 

 . مل يأت 
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 " عالقات منزلية "  الرابع والعشرونالفصل

اذ كان , كشخص أعلى وأعظم منها , كان مستر دمىب يتصرف حنو جتاه زوجته األوىل بكربياء وبرود 
, سوف تضاف اىل شخصيته هو , وكان يظن أن الشخصية املتعالية لزوجته الثانية . ذلك خيال نفسه ك

 . ومل يكن يفكر أبدآ ىف أمكان وقوف هذه الشخصية ضده ! . مزيد من العظيمة 

حيث كان يبغى القوة والسلطان , كان هو ان خيضع ويجرد من سطوته , نعم أن القدر املكتوب عليه 
 .  والسطوة 

, كما أكتسب قلب ابنه من قبل ؟ من كانت هى . نت تلك الىت استطاعت أن تكسب زوجته مىت كا

خالل طفولتها الىت قضتها بال أم , الىت كان هيتطلع اليها دائماً ىف قلق وخوف , غري تلك الصبية الوديعة 
 يوم ىف أعماق ألنه كرهها ذات, والىت وقع فعال ما كان خيشاه خبصوصها , خشية أن يكرهها يوماً ما , 

 قلبه ؟ 

وكان مجاهلا ينجذب الناس . كانت ال تشبه ىف شئ . لقد كان هو وهى دائمآ غريبني أحدمها عن األخر 
 . الذين ال ينجذبون اليه 

وكان مستر دمىب . كانت تقف كربياء زوجته ىف ملئ قوا وعنفوا ,  وىف مواجهة كربياءع وعجرفته 
 . لوه وتفوقه عليها مصمم على أن يربهن هلا على ع

 . بعد أن عادت اىل املرتل متأخرة ’ ,ذهب اليها ىف غرفته اخلاصة , وىف ذات ليلة 

 " . جيب أن اقول لك بضع كلمات " قال وهو يدخل , " مسز دمىب "  -

 . أجابت زوجته " غدآ "  -

ال أن خيتارها ىل ,  بنفسى أنىن معتاد على ختري أوقاتى" وتابع , قال دمىب " أنت ختطئني فهم مركزك "  -
" واآلن أنا اصر على هذا الطلب . لقد طلبت اليك أن تعديله سابقاً . أن سلوكك ال يعجبىن . اآلخرون 

 . 

 . واغلقت شفتيها املرتعشتني , فنظرت اليه ىف ثبات 

املال تضعيني قدرآ كبريآ من , أنت شرعة طماعة " قال مستر دمىب " يا مدام , أنت مكلفة جدى "  -
يا مدان , مث جيب أن تفهمى بوضوح . ىف االندماج ىف نوع من اتمعات غري ذى جدوى بالنسبة اىل 

لقاء , واعتربه شيئآ حيب الوفاء به , أنىن أطالب ذا كحق من حقوقى . انىن جيب ان احترم واطاع 
 " . املركز الضخم الذى سقته أليك بزواجى منك 
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 . وظلت عيناها مثبتتني عليه . ومل تفه ادث بأية كلمة 

 " . ولقد تفضل مستر كاركر . أن هواء بريتون أفضل لصحتها , لقد علمت من أمك يا مسز دمىب  -

غري أنه استمر ىف , والحظ مستر دمىب هذا التغيري . وامحرت وجنتاها غضباً . فتغري لون وجهها فجأة 
 . كالمه 

سوف , وعندما تعودين اىل لندن . وتأجري مرتل لفترة ما لقد تفضل مستر كاركر بالرتول اىل هناك " 
 " . أن مرتال كهذا حيتاج اىل عقل ذكى مفكر . أستخدم مسز بيبكني كمديرة للمرتل 

 . وتدير سورأ حول ذراعيها , وهى ال تزال تبحلق فيه بشدة , وعندئذ جلست مسز دمىب 

بل منك بطريقة غريبة وعندما ذكرت لك أن ذكرى ملستر كاركر قد قو, لقد الحظت منذ حلظة "  -
كنت تعارضني , أعتراضى على األسلوب الذى استقبلت به ضيوىف , سابقاً أمام هذا الوكيل الوثوق به 

وتعودى نفسك على , ىف أن يشهد ذلك املوقف  حيسن األ تفكرى ثانية ىف مثل هذا األعتراض يا مدام 
 "   يتغري سلوكك كما أريد  فيما اذا مل, وجوده ىف مثل تلك املناسبات 

 : أجابت مسز دمىب ىف صوت خفيض , وبوجه ثابت مل يتحول 

 هل كنت قد طلبت أليك الزواج ىب ؟ . جيب أن تتكلم معاك ! وحبق السماء ! أنتظر  -

 . أن نبدآ مثل هذا النقاش , أنه غري ضرورى باملرة يا مدام "  -

 " حببتك ؟ هل حاولت مرة أن تكسب قلىب ؟ هل ظننت أنىن ا" واستمرت الزوجة قائلة  -

 . أجاب بربود"  . رمبا ال "  -

هل تظن أن تستطيع أن جتربىن على . لقد كنت تعرف تارخيى العام " . لقد كنت تعرف من أنا "  -
 . كما لو كان قد سئل هل يستطيع دفع عشرة آالف جنيه , وابتسم مستر دمىب ىف استهتار . الطاعة 

ولعلك لن تم بأن . كما تعلم , أنىن ال أشعر حنوك بعاطفة ما . سوف أرجوك رجاء ؟ ولكنىن "  -
وىف العقدة الىت , غري أننا مرتبطان معا . وأنا اعرف ايضأ أنك ال حتس حنوى بأية عاطفة . أحاول ذلك 

مبرور و. دعنا اذن نتصرف أحدنا جتاه األخر بأسلوب افضل من هذا . ينطوى آخرون ايضاً , تربطنا 
 " .قد تنشأ بيننا صداقة ما , الوقت 

  

ال أستطيع أن أقبل أى عرض غريب " قال هلا دمىب ىف هلجة بالغة التعجرف والكربياء " يا مدام "  -
 " . كهذا 

لقد حتطمت الثقة بينا . " وتشري بيدها ناحية الباب , قالت له ىف كربياء ! " يا سيدى , اذهب اذن "  -
 " . أبعد ما نكون أحدنا عن اآلخر , ن اآلن فصاعدآ م, اننا . متامآ 
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 " انفصال "  الخامس والعشرونالفصل

وعرفت أن املرارة تزيد بينهما يومآ , الحظت فلورنس ىف حزن الكراهية الىت نشأت بني أبيها وبني ادث 
 .  بعد يوم 

 كنات أيضاً تعيسة لنفس هذه أليس من احملتمل أن أمها. ومعها , رأت والداها بارداً صلباً مع ادث 
وأا ماتت حزنآ وكمدآ ؟ غري أا كانت ال تلبث أن تفكر كيف أن ادث تعامل والدها , املعاملة 
مث تأتى بعد ذلك . فتحمس سريعاً بأنه من اخلط البالغ أن حتب شخصآ يقف ضد والدها , بازدراء 

وهكذا . تعلها تبدو للفتاة كنكران جلميلها و, فتهز هذه األفكار هزاً عنيفاً , كلمات رقيقة من ادث 
, اكثر مما كانت تقاسى وهى تعيش وحيدة ىف املرتل احلزين , اخذت تقاسى فلورنس من حبها لكليهما 

 . قبل أن بط أمها اجلديدة احللوة عليه 

 ذلك أنه مل يكن لديها ظل من الشك ىف ان ادث ثد, غري أن شيئاص واحدآ كان يريح قلب فلورنس 

 . الشقة الىت تفصلها عن والدها , حببها هلا وانعطافها حنوها , وسعت 

 . عولت على الذهاب ملستر دمىب والتحدث أليه ,  نعاسة سيدا الصغرية " سوزان نيرب "وملا رأت 

 . لدخول زائرته تلك , الذى كان جالسا يتفرس ىف نريان املدفأة , وعجب مستر دمىب 

 ماذا تريدين ؟  -

حني حضرت اىل , الىت مل تكن قد تعلمت الكالم بعد ,  ظللت اثنىت عشر عامآ أرعى مس فلوى لقد -
والبد ىل من , يا سيدى , كما أعتقد , وأن اخلدمة األمينة املخلصة تعطيىن احلق ىف الكالم . هنا ىف البدء 

 " . أن أتكلم 

 " . كيف جترؤين ؟ " ها ىف غضب وهو يتطلع الي, قال مستر دمىب ! " يا امرأة , ماذا تعنني "  -

أنه لو أتيح ألى سيد . واكثر البنات صربآ , وامجل , هى اخلص " قالت سوزان نيرب " مس فلوى "  -
على أن جيلب احلزن اىل قلبها , لفضل أن يفقد كل ثروته وعظمته , ىف اجنلترا أن يعرف قدرها جيدآ 

 " الرقيق 

 " . ى الغرفة اترك" صاح مستر دمىب " يا امراة "  -

, هذا املرتل الذى قضيت به هذه السنني الطوال , ولو تركت املرتل برمته , سوف أمت كالمى "  -

ولقد رأيتها تنمو . لقد رأيت مس فلوى حتاول وحتاول وهى ال تزال بعد طفلة . ورأيت فيه أشياء كثرية 
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, لقد رأيتها دائمآ أبدآ مل و.  اىل سيدة ناضجة – شكرآ هللا –وتتحول , دون أى عون وتشجيع , 

 " . انىن أجهر بأن هذا عار فظيع . وتعامل بقسوة كل ذلك بعمق 

وهى تدلف اىل , الىت أصبحت اآلن مديرة مرتل مستر دمىب , قالت مسز بيبكسن ! " ما هذا "  -
 . احلجرة 

هل . اىل هذا السؤال ما هذا يا مدام ؟ لعمرى أنه حيق لك أن تس" قال مستر ىف غضب ! " ما هذا "  -
 " . تعرفني هذا  يا أمراة ؟ 

 . صاحت مسز بيبكني ىف صوت خشن قبيح " . كيف جترؤين على الدخول اىل هنا ؟ أخرجى حاال "  -

فأنت تعرفني كيف تتصرفني " قال مستر دمىب , " اذا وجدت أناسا عصاة ىف خدمىت يا مسز بيبكسن  -
 " . خذى هذه املرأة بعيدآ . معهم 

لديك مهلة , يا سوزان نيرب " اجابت مسز بيبكني , " أنىن اعرف ما جيب أن أفعله , يا سيدى "  -
 " . تغادرين بعدها هذا املرتل , مقدراها شهر واحد من اآلن 

وأن عزائى أنىن قلت اليوم شيئاً من احلق الذى كان جيب أن يقال . أنىن أنوى أن أغادر هذه اللحظة "  -
   ."منذ زمن طويل 

 . غادرت مس نيرب احلجرة , وذه الكلمات  -

وجدت , وملا صعدت فلورنس اىل حجرة سوزان . وانتشرت األنباء حاال ىف املرتل ان سوزان ستذهب 
 . أن سوزان قد أغلقت أخر حقيبة هلا وجعلت عليها مرتدية قبعتها 

ماذا أفعل بدونك ؟ هل تتحملني ! ة يا فتاتى العزيزة يا صديقىت القدمي! اسوف تتركيىن ! . سوزان "  -
 .فراقى هكذا ؟ 

  

" قالت سوزان وهى جتهش بالبكاء " أنىن حقاً ال استطيع , يا حبيبىت الغالية مس فلوى , كال , كال "  -

 " . لقد أديت واجىب كامال . غري انه ال حيلة ىل ىف األمر 

 . قالت سيدا باكية " واىل أين تذهبني يا سوزان "  -

سوف اذهب بالعربة اىل هناك وابقى . " قالت نيرب الكسرية القلب " يا سيدتى , لدى اخ ىف الريف "  -
 " . معه 

 . وهرعت فلورنس بدورها اىل عناقها ىف دموع , واحتضنت سوزان سيدا الصغرية مودعة 

توتس يرسل أن مستر " قال تولينسون خاجر الباب خماطباً فلورنس " أستميحك عذرى يا سيدتى "  -
 " . حتياته وينتظر ىف حجرة األستقبال 
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 . واسرعت فلورنس اىل قاعة األستقبال 

أميكن أن اطلب اليك أن . أنىن متاكدة أنىن استطيع أن اطلب منك خدمة , يا عزيزى مستر توتس  -
 . تم بسوزان حىت تركب العربة ؟ 

, وبعد عشاء طيب . ء قبل القيام برحلتها وىف احلال طلب مستر توتس من سوزان أن تتناول معه العشا

حىت أوشك , أدخل مستر توتس سوزان ىف عربة الليل ووقف اىل جوار النافذة متردداً , وحتيات كثرية 
 : مث قال فجأة , السائق على القيام 

 ....." مس دمىب كما تعرفني ! يا سوزان , امسعى "  -

 " . يا سيدى , اجل "  -

هل تظنني ....مبرور وقت طويل ...ولكن مبرور الوقت ...ليس ىف احلال ...تستطيع هل تظنني أا "  -
 . ان حتبىن ؟ قال مستر توتس املسكني ....اا تستطيع أن 

 ".أبدأ ...جيب أن اقول ان ذلك لن يكون ابدآ . كال , ياهللا "  -

 " . أشكرك , هذا ال يهم " قال مستر توتس , "أشكرك "  -
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 "الوكيل الموثوق به , مستر كاركر " دس والعشرونالفصل السا

خرج , وبينما هى ترتل من عربتها . وعادت مبكرة اىل املرتل  , وخرجت أدث مبفردها ذلك اليوم 
 . شخص ىف هدوء من القاعة وقدم هلا ذراعه 

 قال كاركر " . هل أستطيع التحدث أليك لدقيقة واحدة ؟ ! مدام "  -

 هل هو أمر عاجل ؟  -

 عاجل جدآ  -

كنت قد تلقيت أمرا من الرجل الذى األن للتو . أرجو أن تستمع أنت اىل , قبل أن استمع اليك  -
 .النىن لن استلمها , فال حتاول تسليمها , بتسليمى رسالة ما 

. أمسحى ىل أن اقول أنىن قد أتيت اىل هنا لغرضني . أنه من سوء حظى أن أكون هنا ملثل هذا الغرض  -

 . أحدمها وهذا 

 . قد أنتهى امره ...ذاك الغرض األول  -

أن اكون رسوله أليك ألنه يعرف أنك ال حتبيىن وألنه يعتربه اذالال لزوجته . لقد طلب اىل مستر دمىب  -
أن مستر دمىب مل يعرف ىف حياته من قبل كربياء غاضبة وكراهية شديدة . أن تتلقى األوامر عن طريقى  

 . تقفان ىف مواجهته 

 . غرأا أن شفتيها مل تتحركا " ولكنه سوف يعرفهما اآلن " وكانت ادث على وشك أن تقول 

جيب أن أرجوك بكل أخالص أن تتحفظى ىف , مث ال جيب أن انسى الغرض الثاىن من هذه املقابلة "  -
 " . اظهار حبك ملس دمىب 

 ماذا تعىن ؟ ...أحتفظ ؟  -

 . قال كاركر بصوت منخفض 

فاذا استمررت ىف اظهار . ماته تقضى أن اخربك أن سلوكك حيال مس دمىب ليس مقبوال لديه أن تعلي -
 . فانك لن تود هلا بذلك نفعاً , هذا احلب هلا  

 هل اعترب ان هذا ديد ؟  -

 .ولكنه ليس موجهاً ضدك . هذا ديد  -
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,  قد هبطت من حتتها مث اوت كما لو كانت األرض. وقفت ادث تبتسم ىف وجه باحتقار ومرارة 

ووقفت ىف مواجهته مرة , ودفعته ادث بعيدآ . وكانت على وشك الوقوع لوال أنه اخذها ىف ذراعيه 
 . ويدها منبسطة ممدودة , أخرى 

 . ال تقل شيئاً اخر الليلة . ارجوك أن تتركىن  -

 . وقبلها وانسحب , وتناول يدها ىف احدى يديه 
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 "هروب أدث "  السابع والعشرون الفصل

 . مل تكسر األيام حدة احلواجر الىت  قامت بني مستر دمىب وزوجته 

وملا الحظت أن ادث تتجنبها . كانت كثريآ ما تبق وحيدة حينئذ , الىت بلغت السابعة عشرة , وفلورنس 
 . ذهب اىل غرفتها ذات ليلة , 

 هل اغضبتك ؟ , " ماما "  -

 . كال  -

 . ألىن احبك من كل قلىب , أنىن احس بأقل تغري , ما العزيزة لقد تغري سلوكك معى يا ما -

وهى تنظر ىف عيىن الفتاة اللتني كانت تنظران أليها ىف وله وحب , أجابت ادث " يا حبيبىت فلورنس "  -
ولكن . وليس لك أن تسمعيه , ليس ىل أن اقدم السبب , ال استطيع أن اذكر لك سبب هذا التغري " 

 " كون هذا ما جيب أن ي

وهى تتطلع اىل ادث , سالت فلورنس " يا ماما ؟ , احدانا عن األخرة , هل سوف نصبح غريبتني "  -
 . ىف خوف 

ألنىن ال ازال كما كنت . يا فلورنس , ولسوف نكون هكذا ىف الظاهر فقط , لن نكون غريبتني متامأ  -
 بل أنه من الضرورى –انه حيسن  , وساكون كذلك دائمآ يا عزيزتى فلورنس, من حنوك ىف أعماق قلىب 

 " .  أال ترى أحدانا األخرى كثريآ –

 . سألت فلورنس " على الدوام "  -

 . لست اعرف " أجابت ادث , " ال اقول ذلك "  -

 " . لقد اعتراك تغري ما " قالت فلورنس ىف هلفة ورقة " ماما "  -

على الرغم من أن األشياء تبدو خمتلفة , ى من حنوك ثقى أنىن لن اتغري ىف داخل. كال يا حبيبىت . كال "  -
 ! . أن حىب وندمى يرافقانك دائمآ. يا فلورنس , اذهىب . ال تسأليىن سؤاال أخر .  بيننا 

اال , كانتا ال تتقابالن ملدة أيام بأكملها . مل تعد فلورنس وادث كما كانتا من قبل , ومنذ ذلك احلني 
 . مىب وحبضور مستر د, على املائدة 

ومل يكن . أخذت فلورنس مقعدها اىل مائدة العشاء , وىف اليوم السابق لعيد الزواج والدها الثاىن بادث 
. هناك حديث كثري على املائدة ومسعت فلرونس أباها يتحدث اىل مستر كاركر احيانا على أاء العشاء 

 . قال مستر دمىب , وملا وضعت احللوى على املائدة 
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 "أنىن أخطرت مديرة املرتل أن مجاعة سوف حتضر هناك باكر للعشاء ,  يا مسز دمىب أظنك تعرفني -

 . أجابت مسز دمىب " أنا ال أنتاول العشاء ىف املرتل "  -

ستكون حواىل اثنىت عشر " أستأنف مستر دمىب غري ملف باال لردها " لن تكون مجاعة كبرية العدد " -
 " .أو أربعة عشر شخصاً 

 . كررت مسز دمىب ..تعشى ىف املرتل أنا ال أ -

واذا مل يكن لديك ..ال توجد مظاهر جيب احملاظفة عليها أمام الناس ىف مثل هذه املواقف واملناسبات  -
  " .–يا مسز دمىب ; أحترام لنفسك 

 " . ال يوجد عندى شئ من ذلك "  -

أنىن اقول أذا مل , من فضلك  , امسعيىن" وهو يضرب بيده على املائدة , صاح مستر دمىب " مدام "  -
 ..." يكن لديك احترام لنفسك 

  . " أجابت ادث ". وانا اقول أنه ال يوجد عندى ذلك  -

, بأن لدى بعض االحترام لنفسى , أنه مل يكن عندها احترام لنفسها , اخرب مسز دمىب , كاركر "  -

 . " ولذلك فأنا اصر على الترتيبات الىت أعددا لباكر 

 " . أنىن سوف أتكلم معه ىف هذا الشأن مبفردى ... اخرب سيدك ذا العظمة واجلالل " -

 . انىن ارفض أن اقدم لك هذه املنحة "  -

 يا سيدى , ان ابنتك موجودة معانا "  -

وأنت . ان من واجبها ازائى أن تعرف التصرفات الىت تغضبىن لتجنبها , أن ابنىت سوف تظل موجودة  -
 . ها على هذه التصرفات اقوى مثل أمام

  ". وهى جتلس ساكنة متامآ ,  قالت الزوجة "...لن أحاول ايفافك  -

 " . يا مسز دمىب , أن ابنىت حاضرة " ,  قال مستر دمىب " أنىن مل اين حني بدأت كالمى "  -

تفكر و, أن تنظر اىل هنا " وهى تشري بيد مرتعشة اىل فلورنس , قالت ادث " وهكذا ال يكفيك "  -
أنت األن تضيف اىل ذلك قسوة . وىف االمل الذى سببته ىل باجبارى على عمل ما تريد , فيما ارتكبته 
أنت تعلم أنىن مستعدة ألجل خاطرها أن افعل ما تريد . بأن تريها أيه هوة تريدت أنا فيها , بالغة اخرى 
 ...." .  عبدة ذليلة لك  ولكنىن ال استطيع أن اخضغ نفسى متاماً ألرادتك وأصري–أذا استطعت 

 . وهى تبكى  , وأطاعت فلورنس األمر . وأمرها بان تغادر احلجرة , وحتول دمىب اىل فلورنس 

 " مسز دمىب ". لن افعل شيئاً مما تطلب  -
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وأنىن , ان مسز دمىب تضعىن ىف موقف ال يتالءم مع شخصيىت " , قال مستر دمىب مكشراً " كاركر " -
 . "  هذه األمور عند حدها جيب أن أوقف األن

واخربه أنىن مستعدة , أنىن اريد االنفصال عنه " , قالت ادث موجهة حديثها اىل كاركر " اخربه "  -
غري أنه ال ميكن أمتام , اذ أن ثروته ال فيمة هلا عندى , ألن يتم هذا النفصال وفقاً للشروط الىت مييلها هو 

 " . هذا األمر بسرعة عاجلة 

يا مدام ؟ ارتدين , هل تعرفني من أنا . " ىف دهشة بالغة , صاح زوجها , يا مسز دمىب " سماء يا ل"  -
وانفجر دمىب " أنت غبية محقاء !! قد انفصل عن زوجته ,  مستر دمىب –أن يقول الناس أن مستر دمىب 

 . ضاحكا 

. وألقت ا على االرصوذراعها , ومزقت مسز دمىب اجلواهر الىت كانت المعة متأللئة على جيدها  -

 . قم غادرت احلجرة , وهى تتطلع اىل مستر دمىب ىف صرامة , حتركت حنو الباب , وبدون كلمة واحدة 

وأا قد . قد مسعت ما يكفى ألن تعرف أن ادث ال تزل حتبها ; قبألن تغادر الغرفة , وكانت فلورنس 
 واخذت –دث وتعرب هلا عن عرفاا جبميلها كانت تريد أن تشكر ا, اخفت عنها تضحياا لئال تقلقها 

 . فلورنس تتجول خالل املرتل على أمل ان تقابل ادث قبل الذهاب اىل الفراش 

, وفتح مستر كاركر الباب نفسه , وكانت تسري ممرآ عندما رأت مستر كاركر هابطاً على السلم مبفرده 

 . وت مث أغلق الباب وراءه دون أحاث ص, وتسلل اىل اخلارج خبف 

واغلقت باا , حىت هرعت اىل حجرا , وما أن متالكت نفسها . وجرى الدم باردآ ىف عروق فلورنس 
كما لو كان هناك خطر ما يكمن اىل , كانت ال تزال حتس بالرعب واخلوف , ولكن حىت بعد ذلك , 

 .جوارها 

, ومبكرآ ىف ذلك املساء .  هلا ولكنها مل تر اثرا, وىف الصباح حبثت عن ادث مرة أخرى ىف مجيع الغرف 

 . قابلت فلورنس أدث وهى ترتل الدرج مبفردها 

 دعيىن –ابعدى عن طريقى . ال تفترىب مىن " وكم كان رعبها هائال حني صاحت أدث ىف وجهها قائلة 
 ! . ال تلمسيىن ! أمر 

.  على فراشها ومل تعرف أكثر حىت الفت نفسها راقدة. ووقفت فلورنس على الدرج مغشياً عليها 

 . لتطمئن على أا ىف سالم وأمان باملرتل , وصممت أال تنام قبل أن تعود أدث 

وملا اخربوا مستر دمىب أن زوجته مل . ومل تعد أدث , مث أتى منتصف الليل , وهبط الليل , ومر املساء 
 . ارسل خادماً اىل األسطبالت ألستدعاء سائق العربة , تعد اىل املرتل 
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الذى قال أنه قد ساق العربة بسيدته ىف الساعة العاشرة اىل مرتهلا القدمي حيث , خلادم مع احلوذى وعاد ا
 . قابلها مستر كاركر 

 . وقد ابيض لون وجهه جدآ , ورأت فلورنس والدها 

ومل يلبث . وفتح الباب وهرع اىل الداخل . وذهب يعد ساعداً اىل حجرة مسز دمىب , وأمسك مشعداناً 
 . ى على األرص بكل رداء كان لزوجته منذ زواجها به أن الق

احلجة أليها عند : رأى بعض األوراق على املنضدة , وبينما هو يعيد تلك املالبس ىف أكوام اىل األدراج
الرجل الذى اختاره هو ألذالهلا , وقرأ ىف اخلطاب أا قد قرأت مع كاركر . ومعها خطاب , زواجهما 

 . وجرح كربيائها 

هى الشعور األول الواضح الذى نتميز ىف نفس فلورنس , نت الشفقة الىت متلكت قلبها على والدها وكا
أوه يا عزيزى بابا " وهى تصيح , وذراعاها ممدوتان , وأسرعت فلورنس حنو ابيها .  على حزا العميق 

 " . يا عزيزى بابا !! 

. فسقطت على االرض الرخامية , ا بشدة وضر, رفع ذراعه القاسية , ولكنه ىف سورة غضبه اهلائل 

حيث أما , مث أمرها بان تتبعها , واصفاً اياها بنعوت قبيحة , انطلق ىف سب ادث , وحلظة أن ضرا 
 . كانتا دائمآ شغوفتني أحدامها باألخرى 

اق قلبها مث مل تلبث أن صعد أنه حزن عظيم من أعم, ولكنها نظرت اليه . ومل تنبس الفتاة بكلمة واحدة 
 . وجرت كاليتيمة خارجة من مرتله , لقد رأت أنه ال يوجد هلا أب على األرض . 

 



 تشارلز ديكرت -دمبـى وولده         77
 

 

 "هروب فلورنس وأكتشاف عجيب "  الثامن والعشرون الفصل

مع أا مل تكن حينئذ تائعة , سرح فكر فلورنس ىف املرة األخرة الوحيدة الىت تاهت فيها ىف مدينة لندن 
وما ان وصلت اىل هناك سقطت . ذلك الطريق حىت أتت اىل مرتل العم والتر فسارت ىف , ضائعة كاآلن 
 . مغشياً عليها 

وقد شحب وجه جدآ ووضعها على نفس األريكة القدمية الىت , ورفعها الكابنت كطفلة صغرية ىف يديه 
 . نامت عليها قبل ذلك بزمن طويل 

 . وعيها صاحت فلورنس عندما أستعادت " أهو انت , كابنت كتل "  -

 . أجل يا سيدتى الصغرية . أجل  -

 هل العم والتر هنا ؟  -

 . انه ليس هنا منذ زمن بعيد " أجاب الكابنت " يا مجيلىت ؟ , هنا "  -

ال تبعدىن عن , ال يوجد لدى من أستطيع الذهاب اليه ىف هذا العامل ! انقذىن . يا كابنت كتل , أوه  -
 ! هنا 

 " . أنت يا فرح قلىب " صاح الكابنت " صغرية يا سيدتى ال, أبعدك "  -

 . اخت فلورس يده وقبلتها ,. ... أغلق الكابنت الباب , وذه الكلمات 

وبعد ذلك سوف تصعدين اىل حجرة سول جلز , قال الكابنت " البد لك من تناول األفطار اآلن "  -
 . حيث تنامني كاملالك الطاهر , العجوز 

 مث قال هلا , على الرغم من أرادا اىل الدور العلوى , الكابنت بني ذراعيها محلها , وحىت ال تتعب 

ولسوف أتركك اآلن . ان ما حتتاجني اليه هو النوم . أنت هنا ىف أمان تام ! يا سيدتى الصغرية "  -
 " ناديىن ..وحني حتتاجني اىل شئ  . تنامني 

وبينما هو ,  ليتأكد من أن أجدآ ليس باخلارج حىت فتح باب الدكان, وما أن نزل الكابنت اىل أسفل 
 " . يا كابنت جلز ؟ , كيف حالك " مسع صوتا اىل جانبه يقول , يفعل ذلك 

 .ورأى انه مستر توتس 

  

 . كيف حالك يا بىن ؟ قال الكابنت "  -
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غب غري أنىن اآلن لست أر" قال مستر توتس , أشكرك يا كابنت جلز , حسناً أنىن ىف خري حال "  -
 .وال أعتقد أنىن سوف اكون كذلك يوماً ما . متاماً 

 . وكان مستر توتس يشري ذا الكالم من بعيد اىل حبه اليأس فلورنس 

 " . انه شئ هام ! هل تسمح ىل بكلمة معك , قال مستر توتس " يا كابنت جلز "  -

 " . أكون شاكرآ لك , فأذا استطعت أن تسرع ىف كالمك , أنىن مشغول هذا الصباح , أن ترى  -

 ...." وقد رجدت الباب مغلقاً , حدث وأنا سائر ىف هذا الصباح مبكرآ ىف هذا الصباح "  -

 . سأل الكابنت " يا أخ ؟ , أكنت تنتظر هناك ! ماذا "  -

مث سرت , ولكن الشخص الذى قابلته فجأة . لقد كنت أظن أنك ىف اخلارج . مل أقف حلظة واحدة  -
 . طلب مىن أن اخربك ان تستعد لشئ هام , معه بعيداً 

   . " سأله الكابنت ىف تعجب "! . تقول أنك قد قابلت شخصاً "  -

وجدته هينتظر , غري انىن عند وصوىل اىل الباب . يا كابنت جلز , ولكنىن ال اعرفه بالتأكيد , أجل "  -
 " . واجهة أمر هام جدآ هناك وقد رجاىن أن اطلب منك االستعداد واخلروج اىل ركن الشارع مل

مث خرج ملقابلة الشخص , واستاذن منه ىف الذهاب على أن يعود بعد مخس دقائق, وشكر الكابنت حمدثه 
 . الذى بعث ذه الرسالة الغامضة مع مستر توتس 

 . ومل يقو على الكالم حىت شرب كوبا من الروم , وبدا كأىن يبكى , وملا عاد كان شاحب الوجه جدآ 

 " . أرجو اال يكون هناك ما يسئء " قال توتس برقة " ا كابنت جلز ي"  -

 " . ان األمر على العكس من هذا متاماً " قال الكابنت , كال على األطالق , اشكرك يا بىن  -

وقرع خبفة على باب . وصعد لريى فلورنس , اغلق الكابنت الباب خلفه , وملا غادر مستر توتس املكان 
 .....مل يتلق جوابا ولكنه , فلورنس 

وتفرست حوهلا نظرة , حني كانت الشمس بط ىف األفق املغرىب , واستيقظت فلورنس بعد وقت طويل 
 . مث مل تلبث أن تذكرت كل شئ , دهشة 

 . كيف حالك ؟ , قال الكابنت وهو يقرع الباب " يا مجيلىت الصغرية "  -

 " . أهو أنت ؟ " ,  اليه وهى رع, صاحت فلورنس " يا صديقىت العزيز "  -

 . وابتهج بنظرة السرورى الىت الحت على وجهها عند رؤيته , وشعر الكابنت بالفخر 

 . سوف انزل العد العشاء  -
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, وضعت فلورنس غليونه ىف يده ورجته أن يدخن وعندما أعدت له كأسا من الروم , وبعد العشاء 

مث اشعلت له الغليون وتطلعت اليه بابتسامة . عزاز شعر بالتكرمي واال, ووضعتها أمامه على املنضدة 
 . امتزج فيها احلب بالرعفان باجلميل حىت دمعت عينا الكابنت 

كانت فلورنس اهدأ مما كانت عليه ىف اليوم السابق وملا كانت أضواء نريان املدفأة , وىف اليوم التاىل 
 :  الطويل بقوله تسطع على حوائط وسقف احلجرة الصغرية قطع الكابنت السكون

 يا عزيزتى ؟ , امل تسافرى بالبحر أبدآ  -

 كال -

 . انه لقوة هائلة جبارة  -

 هل واجهت يومآ عاصفة مريعة ؟  -

ولكنىن ال اقصد نفسى ذا : وتابع الكابنت ..لقد تقابلت مع عواصف وأنواء كثرية , طبعآ يا عزيزتى  -
 . يا حبيىت ,  غرق الذى, بل أعىن ابىن العزيز والتر , الكالم 

 أنىن ارتبع ملرآاك , ما هذا ؟؟ يا عزيزى كابنت كتل . لقد تغري وجهك   -

وكم طوت اللجج من سفن " وتابع الكابنت , " يا مجيلىت , وأخطار ىف أعماق البحر , هناك آلىل "  -
حيانا تنقذ رمحة وأ, بيد أن هناك أيضاً منافذ للنجاة ىف هذه األعماق ! عظيمة وقلوب شجاعة مقدامة 

 . " فيعود اىل بيته بعد أن كان يظن ميتاً , السماء رجال ما 

 . نظرته الىت كانت تتجه خلفها اىل الدكان حيث كان مصباح يضئ , وهى ترتعش , وتتبعت فلورنس 

 –أنظرى هناك " وتابع الكابنت " ...ال تنظرى حواليك األن ! تشجعى ! يا عزيزتى فلورنس , اثبىت "  -
 " . لى احلائط ع

مث صاحت , وقفزت ناهضة وتطلعت حوهلا . وكان هناك خيال على رجل على احلائط بالقرب منها 
 .  جاى خلفها " والتر "وهى ترى , صيحة هائلة 

 . كان يبدو أملها وعزاءها ىف هذا العامل . وادفعت ىف ذراعيه , مل تكن تفكر فيه األ كأخ 

مثقال , وهو جيلس اىل مائدة الشاى , كما أرق  يؤمئذ ,  أبدأ من قبل ومل يشرق وجه الكابنت ىف حياته
 . ومن والتر اىل فلورنس , البصر من فلورنس اىل والتر 

 . مث أستاذن والتر ىف ترك املكان للنوم . وجلسوا هكذا حىت تقدم الوقت 

  . " فلورنس اىل والتر "أنىن السبب ىف رحيلك بعيدى  -

فهو شعورى بأن القدر قد يتيح ,  جيعلىن سعيدآ جدآ برؤيتك والتحدث اليك اآلن اذا كان هناك ما"  -
 ...." ىل فرصة لتقدمي خدمة لك 
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 . وابتسمت فلورنس ىف غبطة 

 . قال والتر " لقد تغريت " 

 أنا تغريت ؟  -

 خمتلفاً شيئاً, أوه ....وها انا اآلن أجدك , لقد تركتك طفلة صغرية " فقال والتر ىف صوت منخف جدآ 
 ..." . جدآ 

لقد عرف اآلن أا أصبحت فتاة شريدة بال . ورفعها اىل شفتيه وقبلها , وتناول والتر يدها ىف كلىت يديه 
 . ولكنها بدت ابعد كثريآ عما كانت ىف أحالم صباه , بيت 
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 "صديق صادق " التاسع والعشرون الفصل

 . ة اجللوس دخل مستر توتس مندفعا اىل حجر, وىف ذلك الصباح 

 أرجو أن أحتدث اليك على انفراد . لقد كدت أن افقد عقلى , قال توتس " يا كابنت جلز " 

, هذا الشخص املوجود هنا هو والتر أبن اخ سول جلز العجوز " , " قال الكابنت , يا أخ, أنظر هنا  " -

 " . الذى كان يظن أنه غرق ىف البحر 

أنا أخشى أن يكون البلبل قد غمرك ...أنا ...أنا . كيف حالك ؟! أهلى يا " وحبلق توتس ىف والتر قائال 
 . هل تسمح ىل بكلمة ىف الدكان ؟ , بشدة يا كابنت جلز 

 : وهو يهمس ىف أذنه , وخرجا معاً , وجذب الكابنت من سترته 

 قد حني قلت ىل أنه ومس دمىب, هو الشخص الذى كنت تعنيه , يا كابنت جلز , ذلك الشاب اذن " 
 " خلق أحدمها لآلخر ؟ 

 "كنت أظن ذلك حينئذ ,     نعم يا بىن -  

على األقل غرمي , أنه ليس " مث اردف قائال , وصمت لربهة . قال مستر توتس , " أنه غرمي كريه "  -
 ! . فدعىن أبرهن اآلن على ذلك , اذا كانت عاطفىت فري أنانية حقاً يا كابنت جلز : كال . كريه 

كيف حالك ؟ .." وقال وهو يهز يد والتر مصافحاً , ستر توتس فجأة اىل داخل حجرة اجللوس واندفع م
كل عام وأنت . أنا سوف أسر كثريآ لو أحتت ىل فرصة معرفتك ...أنا . أرجو أال يكون قد أصابك برد 

 " ري أن شاء اهللا 

 " أشكرك من كل قلىب "  -

 ..." جو أن تسمحوا ىل اآلن بالكالم ىف موضوع معني أر" , قال مستر توتس " يا كابنت جلز "  -

 " تكلم حبرية . تكلم حبرية " أجاب الكابنت " آى يا بىن ,آى, آى" -

هل تعرفان أن مس دمىب قد تركت أباها . ويا مالزم والترز " قال توتس " اذن يا كابنت جلز "  -
 " وذهبت اىل حيث اليعلم أحد ؟ 

. مس دمىب ىف أمان وىف خري حال . خاطرك . يسرىن أن أستطيع دئة " ر قال والت" مستر توتس "  -

, يا كابنت كتل . وأنه لرييح رجأل كرمياً مثلك ويسعده أكثر أن جيد أنه يستطيع أن يؤدى هلا خدمة ما 

 هل تسمح بأخذ مستر توتس اىل الدور العلوى ؟ 
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وجرى ! حىت أنه مل يقو على الكالم وكم كانت دهشة توتس وفرحته عظيمتني عندما رأى فلورنس 
 . مث ضحك ضحكة خشنة , وذرف الدموع , وقبلها , وأمسك بيدها , أليها 

 . قالت فلورنس " أنىن فرحة لرؤياك , يا عزيزى مستر توتس "  -

أرجو أن يكون مجيع أفراد . أنىن مدين لك بالكثري يا مسز دمىب . أنىن ىف خري حال . أشكرك "  -
 " ري العائلة خب

 . وقال مستر توتس ذلك دون أدىن فكرة عما كان يتحدث عنه 

قال " أنىن أستطيع ان أقدم لك خدمة ما , يا مس دمىب , لقد ذكر ىل كابنت جلز واملالزم والترز "  -
 . توتس 

! وداعآ . يا مس دمىب , فسوف أحضرها لك " , قال مستر توتس " اذا كنت تريدين العثور عليها "  -

 " . ني أن تثقى ىب بعد كابنت جلز نفسه تستطع

لقد أصبحت . بعد أن غادرها مبزيج من األمل والسرور , وفكرت فلورنس طويال ىف املخلوق الطيب 
ولكن مل يكن . اذ اثرت املشاق الىت مرت فيها على صحتها , أخرياً على قدر كبري من الضعف والرقة 

 . وسبب ضيقها وجزا كان هو والتر , دآ ىف النفس كانت تعاىن وكم. هناك مرض جسدى يؤثر فيها 

اال أن فلورنس الحظت أنه , وشغوفاً خبدمتها , وتواقاً لرؤيتها . ,فعلى الرغم من أنه كان مغرماً ا 
وأخريآ عولت على التحدث اليه كانت تعتقد أا تعرف . كان ال يأت اال اذ أرسلت ىف طلبه . يتجنبها 

 . حتجابه السبب ىف انزوائه وا

 أنت تذكر املرة األخرية الىت رأيتك فيها قبل ان ترحل من أجنلترا ؟ , قالت له " والتر "  -

 . وأخرج كيساً صغريآ , فوضع يده ىف صدره 

لكانت قد استقرت , ولو كنت قد غرقت ىف أعماق البحر ! لقد كنت أضعها دائماً حول عنقى "  -
 " . معى هناك 

 " . ألجل خاطرى ؟ , ألجل , يا والتر , ئماً هل سوف تلبسها دا"  -

 ! " . حىت أموت "  -

ولقد حاولت أنت أن ختفى . لقد كنت أنا سبب حتطيم أمانيك وآمالك . أنىن سعيدة بذلك يا والتر "  -
لقد قاسيت كثريآ جدآ حىت أنك لن . ولكنك لن تستطيع ذلك , يا والتر , أشكرك لذلك . ذلك عىن 

لن تستطيع أن تنسى أنك بسبىب نقلت اىل . لسبب ىف كل ما أصابك من حزن وأمل تستطيع جتاهل ا
! بعد أن عرفت أنا اآلن كل شئ , أال تقاوم نفسك وتؤملها من أجلى . كل ما أريده يا ولتر . باربادوس 

 . 
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 . وتطلع والتر اليها بوجه يكسوه العجب والدهشة 

أنه ال يسعدىن قدر .  دورك ىف حياتى أبدآ اال كشئ مقدس لن أنظر اىل" قال هلا " مس دمىب , أوه "  -
كما أنه ال جىن وميألىن بالثقة واالعتزاز بالنفس قدر , أن أراك وأمسعك كما كنت تفعلني ليلة أن افترقنا 

لقد تركتك طفلة صغية وها أنا اآلن . غري أنه ليس ىل عليك حق . أن أراك حتبيىن وتثقني ىب كأخيك 
 " أمراة مكتملة أجد أمامى 

 . وامحر وجه فلورنس 

. طاهر , طيب , ملا متيزت به أنت من قلب واثق , أردف والتر , " غري أنىن أختذ لنفسى هذا احلق "  -

لقلت أن هناك امسآ واحدآ فقط , يا فلورنس ؟ لو كنت غنياً , ولكن كيف أجرؤ على أن أدعوك أخىت 
وأنىن غري جدير ذا األسم لوال حىب , ق ىف حبك ومحايتك ويعيطيىن احل, تستطعني  أن تناديىن به 

 " الصادق العميق مع احترامى لشخصك 

 . والدموع تنحدر على خديها , وكانت راسها منكسة 

وأملس , مرة أخرى وأخرية دعيىن أناديك بامسك الغاىل ! يا أعز خملوق لدى ! يا عزيزتى فلورنس "  -
 "  ملا قلت اآلن –نسيانك أخت ىل هذه البلد الرقيقة كعالمة على 

هل انت ...هل انت . لن أنسه مطلقاً . ال أستطيع أن أنسى ذلك " قالت فلورنس " كال يا والتر "  -
 فقري جدآ ؟ 

" تلك مهنىت اآلن . اكسب عيشى بالضرب ىف عرض البحر , لست سوى سائح متجول ىف األرض "  -

 . قال والتر 

 " . يا والتر , رة اخرى وهل سوف ترحل قريباً م"  -

 " قريباً جدآ "  -

لن أضح ىف سبيلك   . فلسوف أحبك جدآ " قالت ىف رقة بالغة " يا والتر ,اذا أخذتىن زوجة لك "  -
 " . ولكن كل حىب وحياتى سوف يكرس لك , أو من أحزن لفراقه ,  فليس لدى ما أضحى به –بشئ 

وقد أضحت , وعندئذ بكت طويال على صدر حبيبها , ده وأسند خدها اىل خ, وضمها والتر اىل صدره 
 . بعد , أو مهلة , وغري مكروهة , منذ تلك احلظة , غري وحيدة 
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 "الهارب " الثالثون الفصل

 . واملكان هو شقة فرنسية تتألف من ست حجرات , الزمن قبل منتصف الليل بساعة 

ونفس تلك السيدة , وكانت مبفردها . ى ادث  ه–كانت جتلس أمرأة مجيلة , وىف أصغر تلك احلجرات 
 . كانت جتلس وتنتظر . الىت تنظر حلوها باحتقار وازدراء , املتكربة 

, حىت وهبت واقفة , ووقع خطوات ىف الصالة , وما أن مسعت صوت مفتاح ىف الباب اخلارجى 

 " . من هناك ؟ " وصاحت 

. وهو يغلق مجيع األبواب وراءه ,  تقدم حنوها مث. وأغلقته خلفه , ودخل كاركر من الباب اخلارجى 

 . وهندئذ تسللت يدها اىل سكني قريبة ىف متناول على منضدة الطعام 

 . وتناولت املرأة السكني بسرعة خاطفة . قال كاركر وهو يدا منها " مل أرك قط مجيلة جذابة كالليلة " 

 " . وأال قتلتك " قالت ادث ! " قف مكانك "  -

 : وقال ىف رقة , ولكنه ضبط مشاعره , هه بالغضب والدهشة وطفح وج

هل تقصدين أثارة اخلوف . وبعيدان عن مرأى ومسمع كل شخص , حنن اآلن وحيدين ! هيا , هيا "  -
 . ىف نفسى ذه األالعيب ؟ 

القول لك ىف , ملا حضرت هنا ىف سكون الليل البهيم , لو كنت أخشاك , أتظن أنىن أخشاك "  -
 " . ك ما سوف أقول وجه

 " وماذا تريدين أن تقول ؟ "  -

 ! لو فعلت ذلك لقتلتك ذه السكني ! ال تقترب مىن . لن أقل شيئاً حىت تعود اىل ذلك الكرسى  -

مث جلس ىف كرسيه ىف ضيق , وضحك ضحكة خشنة , وكشر عن انيابه , وعض الرجل شفته غيظاً 
 . وقلق مل يستطيع اخفاءمها 

كم مرة " .  خدعتىن وأنا أمراة متزوجة ؟ قالت ادث وهى حتدجه بنظرات قامتة قاسية كم مرة"  -
؟ كم مرة أضفت جديدآ للتعاسات الىت حتملتها ملدة .كشفت الغطاء عن جرح لتلك الفتاة احللوة التعسة 

 . واغريتىن باالنتقام اليائس العنيف االخرق ؟ , سنتني 

 ....." لقد كان هذا السلوك مناسباً بالنسبة  اىل زوجك التعس " يا أدث ؟ اجاب الرجل , ماذا "  -

 : فأجابت وهى تنظر أليه بأزدراء وكربياء 

 . كان يكفيىن الحتقاره  وكرهه أن تكون أنت مشريه وناصحه  -
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 أكان هذا هو السبب ىف هروبك معى ؟  -

,  لقد لعبت دور اخلائن األثيم .للمرة األخرية , وهذا هو السبب ىف وقوفنا اآلن وجهآ لوجه , نعم  -

 . لقد خدعته وخدعت طفلته الربئية وخدعت اجلميع 

 : لقد عرف أن كرهها لن يقف عند حد . ومل يستطيع النظر اليها دون خوف أو وجل 

. لقد خدعت أنت أيضا كما خيدع مجيع املخادعني الغشاشني " قالت ادث " ألتفت اىل حتذيرى "  -

 ! لة ىف عربة ىف الشارع لقد رأيت زوجى اللي

وىف حلظة خاطفة . فابيض وجه كاركر خوفاً ورعباً , رن صوت اجلرس ىف الصالة , وىف تلك اللحظة 
مث مسعت أصوات , وظل اجلرس يدق . كانت ادث قد دلفت اىل حجرة النوم وأغلقت الباب خلفها 

 . ومسز كاركر من بينها صوتآ يعرفه جيداً  : خمتلفة تتحدث معآ 

وما أن رأى درجآ صغريى على مقربة . غري أا كانت مظلمة وخاوية , اقتحم كاركر باب غرفة النوم و
وهكذا . شرع يتمتم باللعنات الساخطة على ادث , وبينما هو يسري بعيد . منه حىت هبط عليه الشارع 

 . وصل اىل بوابة فناه فندق حيث أستأجر عربة تقله اىل باريس 

 " . وارجو ان تسوق بأقصى سرعة ممكنة , أنىن على عجل شديد " قال السائق  " امسع يا صديقى"  -

. ثك انتفضت ىف خاطره ذكرى األيام السابقة على زواج سيده الثاىن . ومل يكن يفكر ىف هدف معني 

وكيف أحكم احللقة حول فريسته مبهارة حىت , ومن ابنته , وأخذ يفكر كيف كان يغار من ابن سيده 
, مث اخذ يفكر كيف وقع ىف احلفرة الىت ظل حيفرها لغريه طويال .  غريه ال يسطيع ان يعربها أن أحدآ

 . فانتهى به األمر اىل التشرد والقرار من وجه العدالة 

ومرة اثر مرة كان يبدو له صوت . ومرة تلو املرة اخذ يصغى ويتسمع متلمسآ صوت عجالت خلفه 
غري أن تلك كانت أوهامآ مما تسيطر على .  األرض للحاق به تلك العجالت واضحاً قوياً وهى تنهب

وأخذت , ومل تلبث أن خبت النجوم . قلب الشرير األمث الذى يتوقع اجلزاء والقصاص ىف كل حلظة 
 . وال يرى مطاردآ ىف أثره على مرمى البصر , وهو ال يزال يتطلع اىل اخللف , الشمس تصعد ىف األفق 

واندفع ىف تلك الرحلة التعسة حىت وصل اىل . قع فيه غري عذابه وآالمه هو كانت رحلته كحلم ال وا
 . مث عرب البحر بعد ذلك وعاد اىل اجنلترا . باريس 

اىل عربة , حتقيقا هلذا الغرض , واندفع . عندئذ فكر الرجل ىف أن يذهب اىل مكان يعرفه ىف الريف البعيد 
وكان . اىل الفندق , متخفياً , حىت ذهب ىف احلال , حملطة وما أن وصل اىل ا. قطار بأسرع  ما استطاع 

عندما قفز فجأة وأخذ يتسمع ىف رعب , يشرب ويفكر على ضوء الشموس , قد جلس وقتاً طويال 
 . وخوف 
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سرعان  ما حتول اىل عينني , وشعر بضوء خافت يقترب , وأحس زة ىف األرض ومسع صيحات بعيدة 
مث وهبت .  شعر حبركة قوية جلماعة مزجمرة كبرية العدد تزحف اىل األمام مث, محراوتني تطلقان الشرر 

وأخذ هو ينتظر قطارآ , ووصل القطار وقام . اعقبتها ضجة قطار يقترب من احملطة , ريح قوية عاتية 
 . مث أخر , اخر 

واستمرت  . ض واجته اىل النافذة لرياقب, وملا شعر باهتزاز االرض , وظل راقدى يتسمع ىف فراشه 
 . تلك الرمراقبة طوال الليل 

 : حىت سال الرجل الذى دخل عليه بالشموع , وما أن طلع الفجر 

 " . ىف أى وقت قلت أنىن جيب أن اغادر هذا املكان ؟ "  -

رمبا لن يسافر معك أجد من هنا يا : " أجاب الرجل , " يا سيدى , حواىل الساعة الرابعة والربع "  -
 " . ولكنهما ينتظران القطار الذاهب اىل  لندن , هنا سيدان يوجد . سيدى 

 . وهو ينظر اليه ىف شك , قال كاركر " أظنك قلت أىن ال يوجد هنا أحد "  -

 . قال الرجل ...." يا سيدى , لقد حضر السيدان ليال "  -

 .ودفع حساب الفندق  وخرج اىل حمطة السكة احلديدية , فارتدى كاركر مالبسه بسرعة 

حىت رأى الرجل الذى كان هارباً منه , وأخذ يسري على الرصيف جيئة وذهابآ , وما أن دفع أجر السفر 
وسقط كاركر على القضبان , زلت قدمه , وىف غمرة خوفه ودهشته . ومل تلبث أن تقابلت عيوما , 

 . ىف أسفل 

 مث رأى العينني – هائلة  وأطلق صرخة– وعرف أن القطار قادم – وأحس باألرض تز –ومسع صيحة 
ميتاً , مث دفع , وقُلب املرة تلو املرة ,  ومل يلبث أن أمسك ىف عجالت القطار –احلمرواتني فوقه مباشرة 

 . على القبضان 
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 " زفاف أخر " الحادى والثالثون الفصل

 . وأخريآ حضر مستر توتس وسوزان . أخذ حمل صناعة األدوات يضج باحلركة واحلياة 

" وهى تندفع اىل حجرة فلورنس , صاحت سوزان نيرب ! " يا حبيىب احللوة اجلميلة مس فلوس , أوه "  -

 " . كيف أتصور أن اجدك هنا بال مرتل خاص بك 

 . قالت فلورنس " . يا عزيزتى الطيبة سوزان , سوزان "  -

هل سوف تتزوجني حقيقة ؟ ! يا ىل أنا الىت كنت خادمتها عندما كانت طفلة صغرية . ليباركها اهللا "  -
 . " 

 . سالت فلورنس " من قال لك هذا ؟ "  -

 . أجابت سوزان " توتس , ذلك املخلوق الربئ ! ياهللا "  -

وكانوا مجيعاً جمتمعني , حىت حلت الليلة السابقة على اليوم احملدد للزفاف , ومر الوقت سريعاً جداً 
 ! " . ها يا سول جلز " ابنت فجأة ىف زئري عال عند ما صاح الك, باحلجرة العلوية ىف الدكان 

 . مث اندفع اىل حضن الرجل العجوز الذى قد دلف اىل احلجرة 

يا ولدى العجوز , وماذا تفعل طيلة ذلك الوقت , وماذا كنت , أين كنت , سول جلز , سول جلز "  -
 . ؟ قال الكابنت وهو يبتسم ىف سعادة 

 . أجاب سول جلز "  ال أستطيع الليلة أن اقول شيئاً كثرياً ومذهول حىت أنىن, أنا متعب "  -

ولكن بعد أن مسعت العم سول سول ووالتر يسأل كل , وذهبت فلورنس اىل فراشها مبكراً ىف تلك الليلة 
 . منهما اآلخر أسئلة كثرية عن رحالما واألخطار الىت قابالها 

 " . أليس كذلك ؟ .  نتقابل باكر صباحآ سوف" وهو يفترق عنه , قال توتس " مستر توتس "  -

 " . سأكون حاضرآ بالتأكيد " وهو يشد على يده حبرارة , أجاب توتس " أيها املالزم والترز "  -

فلقد جعلتىن فلورنس أعدها بأن اخربك أا . " قال والتر " أرجو أن تعرف أنىن مقدر جدآ جلميلك "  -
 هل تريد أن امحل هلا أية رسالة منك ؟ . ديقاً تقدره أكثر منك وأا لن جتد ص, تعزك أعزازآ عميقاً 

أنىن سعيد جدآ بأن اعرف أا تزوجت الرجل الذى حتبه . أجاب مستر توتس " قل هلا يا والترز "  -
 " . وحيبها 

 . وىف الصباح التاىل تزوج والتر بفلورنس 
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صف الليل جلس العروسان على ظهرها وىف منت. مث خرجت ضخمة اىل عرض البحر , ومرت أيام قالئل 
 . منفردين 

أا . وأجلس أراقبها جتتاح عقلى أفكار كثرية " قالت فلورنس " أنىن اذ امسع صوت األموماج "  -
 ..." جتعلىن أفكر كثريآ ىف 

 " أعرف هذا ...يا حبيبىت , ىف بول "  -

نت األصوات طى األمواج مس هلا كا. بيد ان االمواج كانت جتعلها تفكر ىف بول وىف والتر أيضآ 
 . احلب األبدى الذى ال حدود له , دائمآ باحلب 
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 "الجزاء "  الثانى والثالثونالفصل

كثر اهلمس ىف حميط , بعد أنقضاء عام على تلك احلوداث , وىف ذات عصر من عصارى الصيف 
تشرت األنباء بأن شركة دمىب ان, وىف اليوم التاىل . املشتغلني بتبادل السلع حول وقوع هبوط ضخم 

وعلى رأسها اسم مستر , وىف الليلة التالية ظهرت قائمة بأمساء املفلسني . وولده قد توقفت عن أعماهلا 
 . دمىب 

ولكنه مفلس خرب على , انه ال يزال مرتال عظيماً . لقد حلت التغريات مرة أخرى ذا املرتل العظيم 
 . الرغم نت ذلك 

ويعقدون املواعيد مع بعضهم البعض ىف غرفة الطعام , بدأ أناس غرباء يفدون اىل املرتل , وبعد أيام قالئل 
 . وأخريآ قبل أن بيعاً سوف جيرى . 

ان بوللى .وترك املرتل خرابآ جترى منه اجلذران . ومل يبق أحد من احملتلني الغرباء . واآلن ذهب كل شئ 
, وبينما الليل خميم . وحيدة اآلن ىف النتزل اخلاوى , دمىب مربية بول السابقة الىت عادت لترعى مستر , 

 . أا مس توكس وعيناها جمرتان . مسعت قرعا على باب البهو , وهى جالسة ىف حجرة مديرة املنظل 

األ يوجد هنا أحد سواك . لقد تسلمت الرسالة الىت تركت ىل " قالت مس توكس " يا بوللى , أوه "  -
 " . ؟ 

 . قالت بوللى " احد اطالقآ ال ! آه " -

 . مهست توكس " ; وهل رأيته "  -

 " . ىل أنه ال يغادر غرفته أبدآ . يقولون . كال " أجابت بوللى " ليبارك اهللا "  -

 . سألت مس توكس " هل هو مريض ؟ "  -

يا ,  جدآ البد وأنه معقل العقل. غري أنه متعب العقل , أنه كما عرف صحيح البدن " كال يا مدام "  -
 " . له من مسكني 

وتعودت بعد ذلك . مث عادت مبكرة ىف اليوم التاىل . وتأثرت مس توكس حىت أا مل تقو على الكالم 
. على احلضور يوميآ اىل مرتل مستر دمىب حاملة معها بعض أنواع الطعام الشهية لتحمل اىل غرفته 

غبة اال ىف األخالص لصاحبه الذى أخىن عليه غري را, وكانت تقضى معظم وقتها ىف ذلك البيت اخلرب
 . وال يعرف أحد من أمرها شيئاً سوى أمرأة واحدة فقرية بسيطة هى بوللى , الدهر 



 تشارلز ديكرت -دمبـى وولده         90
 

لعنة اهللا " , وكان يقول لنفسه دائماً . وكاد أن ميوت من الضحك , غري أن امليجور عرف ذلك أيضآ 
 " . لقد ولدت عبيطة بلهاء , على تلك املرأة 

دعه يتذكر ذلك ىف تلك احلجرة ىف " كيف كان يقضى وقته وحيدآ ؟ ,  عن دمىب املسكني وماذا
أثقل من كل شئ , ولكنه كان عبثآ ثقيال على عقله اآلن . لقد تذكر ذلك فعال ! " السنوات القادمة 
 . آخر مما وقع له 

يع أحواهلا وتصرفتها وتذكر مج. كما كانت ليلة ان عاد هو وعروسه اىل املرتل , لقد كان يتذكرها 
الىت كانت تتطلع أليها دائمآ بابتسامتها , اا هى فقط . خالل كل ما وقع ىف املرتل املهجور من أحداث 

مث فقدها ... مث -كما مل يتغري هو أبدآ أزاءها ىف معاملته القاسية ؟ , أا مل تتغري أبدآ ازاءه . احملبة الرقيقة 
 . بعد ذلك 

مل يكن يفكر ىف ,  ترك العامل ينسلخ عنه ىف سهولة ويسر –ه كان ال يزال متكربآ  ألن–وىف كربيائه 
كان يعرف دائمآ أا كانت سوف حتبه اآلن . اال تلك الىت طردها بعيدآ , رقيق ما ىف بؤسه وشقائه 
 . من ساعة اىل اخرى , ىف وحدته , وكان جيلس مفكرآ هكذا , أكثر من أى وقت آخر 

ملا تقدم يدعوها , حىت أنه لو كان قد مسع صوا ىف الغرفة ااورة ,  يزال شديد الكربياء غري  أنه كان ال
واملصباح ىف يده , وصعد ىف خفة اىل الدور العوى , وخرج من وحدته ذات مرة ىف منتصف الليل . اليه 

ل فتاة رقيقة لقد الح له مرة أخر خيا: وتوقف متطلعآ . وكان يبكى منكس الرأس وهو يصعد الدرج . 
 . وهى حتمل طفأل ىف ذراعيها , تغىن 

. ان هنا ذكريات كثرية . مث أضحت عارية كئيبة , الىت كانت مجيلة يومآ له , وجتوال خالل الغرف 

وشغف , وضعف , وأمل , ىف بؤس , بو وفلورنس , ومل يعد يذكر اال طفليه , ولكنه متلص منها مجيعآ 
 . !!! 

, وملا طلع النهار . شرع يبكى وحيدآ منفردآ , حيث كان الفراش الصغري , رتفعة وىف احلجرة العتيقة امل

مث عاد بشئ . قم مل يلبث أن هش وسار اىل الغرفة ىف الغرفة ااورة . حبس نفسه ىف غرفته مرة أخرى 
 . وأخذ يتطلع اىل أسفل الباب ويفكر . خمبئ ىف صدره 

فأا سوف تأخذ وقتاً طويال , فل الباب اىل البهو ىف اخلارج كان يفكر ىف أن الدماء لو احندرت من اس
 . أو على عتبات املوت , وحينئذ سوف ال يدرك أهل املرتل الرجل اجلريح اال ميتاً , حىت تصل اىل هناك 

 ! أن مستر دمىب كان يفكر ىف األنتحار 

ره غري أن صيحة أوقفته واخرج الشئ الذكان قد خبأه ىف صد, وجبه مرعب , وفجأة ض مستر دمىب 
 .  وتلفت مستر دمىب ليجد أبنته راكعة عند قدميه –حمبة ومرحة ,  صيحة عالية –حلظئنذ 
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ال أستطيع أن اكون . لقد عدت أطلب الغفر راكعة على قدمى ! ساحمىن ! يا عزيزى بابا ! بابا "  -
 " . سعيدة مرة أخر دون احلصول على عفوك ورضاك 

وأحس . وتضع ذراعيها حول عنقه , وأحس ا تلف ذراعيها حول عنقها . سيه سوار متعثرآ اىل كر
 !! . أحس بكل ما ارتكبه ىف حقها بعمق هائل وأمل شديد !!  ياهللا –وأحس , بقبالا على وجهه 

 –ولدى طفل سوف يدعو والتر قريباً باألسم الذى أدعوك أنا به ...لقد عدوت أما , يا حبيبىت , بابا " 
 ! يا بابا العزيز , ساحمىن . أحسست خبطأى ىف تركك , وملا عرفت كم أحبه ,  ولد وملا

اوه يا اهلى ساحمىن انا ألنىن حمتاج لعفوك كثريآ جدآ " ورفع عينيه قائال , حىت قبلها , وما أن التصقت به 
 . " 

ل لوقت طويال ومل يكن هناك صوت ىف املرت. واخذ يبكى , مث خفض رأسه مرة أخرى واحتضن ابنته 
 . الذى زحف اىل داخل الغرفة مع فلورنس , وظال متعانقني ىف ضوء الشمس البهيج , جدآ 

, وهو يتطلع اىل الوراء , وسارآ معى ىف خطوات ضعيفة . ارتدى مالبسه للخروج , وكطلب ابنته 

ربة الىت كانت تنتظر حىت أتيا اىل الع, حنو احلجرة الىت حبس نفسه فيها ردحآ طويال من الزمن , مرتعشآ 
 . عند الباب 

 . اللتان طانت تراقبا كل ذلك من خمبأمها , وعندئذ بكت مس توكس وبوللى 

 . ودموع الفرح ىف عينيها , وقالت مس توكس 

 .  حقآ " دمىب وولده "هى , بعد كل شئ . يا بوللى , وهكذا اضحت األبنة "  -
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 " الزواج  ما قد يذكر قبل"  الثالث والثالثونالفصل

خرج ذات يوم , وبعد أن ثرث طويال مع زوجها والتر , بعد أن راى كابنت كتل فلورنس وطفلها 
حني , وفقد قدرته على الكالم , حىت وقف فجأة بالحراك , وما أن أنعطف عند ركن الشارع . يتمشى 

 . رأى املشهد الذى يتجه حنوه 

وقد شبكت اىل , مسز ماكستينجر  , عنيدة العاتية فأمام اجلماعة مباشرة كانت تسري تلك املرأى ال
وورائها مباشرة كان . عرف الكابنت ىف احلال أا ساعة صديقة مستر بنسىب , صدرها ساعة ضخمة 

 .  ووجهه كوجه سجني تعس ال حول له وال قوة " أى مستر بنسىب "يسري ذلك البحار احلكيم 

وخلف كل أولئك سارت سيدتان يلوح على وجهيهما . وخلفهما ظهر أطفال مسز ماكستينجر الصغار 
وىف اخللف كان هناك . وتقودان بينهما رجأل قصريآ يرتدى قبعة طويلة , مظر خميف من الصرامة والبأس 

كان واضحآ انه موكب من مواكب . وكاونوا مجيعآ يسريون ىف نظام . غالم بنسىب حيمل املظالت 
 . نت مستر بنسىب وأن الضحية كا, التضحية واألستشهاد 

 . وأدركته , ولكن اجلماعة كانت قد عرفته , وأول خاطر عرض للكابنت كان أن جيرى بعيدآ 

أنىن ال امحل حنو مشاعر سيئة ! " هذا لقاء مشهود حقآ " مسز ماكستينجر , يا كابنت كتل " حسنآ "  -
 " . يبة أنىن أرجو أن اتقدم األن اىل هيكل الكنيسة بروح ط. يا كابنت كتل , 

بل كان ينظر , ومل يتطلع اىل عروسه أو صديقه , ومل يلتفت بنسىب التعس ذات اليمني أو ذات اليسار 
 . أمامه مباشرة اىل ال شئ 

, اذا اردت ان ترى صديقك للمرة األخرية كوجل أعزب " قالت مسز ماكستينجر "يا كابنت كتل "  -

توجد هنا "  أردف وهى تشري اىل احدى السيدتني ىف اخللف مث, " فأنه يسرنا أن تأتى معنا اىل الكنيسة 
 " . تسرها محايتك , يا كابنت كتل , سيدة 

وأمسكت بالكابنت وهى تأمر بالسري ىف صوت خشن , وتقدمت السيدة املشار اليها اىل األمام ىف احلال 
 . قائلة أنه ال وقت لديهم حيتمل األضاعة , قوى 

وخلوفه على . النشغاله بأمر صديقه املفأجى , امآ حديث رفيقته ىف بادئ األمر ومل يع الكابنت او يدرك مت
بعد , ولكنه ما لبث أن عرف , اذ كان خيشى أن يزوج هو أيضآ عنوة وأقتدارآ , نفسه ىف ذات الوقت 

 . اا أرملة رجل كان يدعى مستر بوكم , أن هدأت اعصابه قليال 



 تشارلز ديكرت -دمبـى وولده         93
 

كما كانت . قت أن مسز بوكم تراقب العريس باستمرار لئال يهرب طيلة ذات الو, ولقد الحظ الكابنت 
 . يشتر كان ىف حراسته بشكل ظاهر , وزوجها الرجل القصري ذو القبعة الطويلة , السيدة االخرى أيضى 

مث مل يلبث أن وصل املوكب . غري أا فشلت مجيعآ , وبذل الكابنت حماوالت كثرية للتحدث اىل بنسىب 
 . اىل الكنيسة 

 : وهنا وجد الكابنت الفرصة ليهمس ىف أذن العريس 

 " . هل تفعل هذا اآلن على حمض أرداا ؟ , جال بنسىب "  -

 . أجاب مستر بنسىب " كال " -

 . سأل الكابنت " يا بىن ؟ , وملاذا تفعله اذن "  -

 . ومل يلفظ جوابآ , ووقف بنسىب يتطلع اىل األمام بوجه جامد ال يتحرك 

 . سأل الكابنت " اذا ال رب ؟ مل"  -

 " . أا سوف متسكىن ثانية " اجاب الرجل التعس " وما جدوى ذلك ؟ "  -

 ! " . اهرب يا جالك بنسىب . أا اآل فرصتك ! تفاءل وال تبتئس " أجاب الكابنت " حاول "  -

 . رة بعد ذلك الن مسز ماكستينجر تزوجته مباش, ولكن بنسىب مل يهرب حينئذ ومل يهرب أبدال 

وسحب الكابنت .  حيث كانت هناك وليمة الزواج ىف أنتظاره " برج "وعاد املوكب مرة أخرى اىل حى 
ذلك أن قلقه أخذ يتزايذ من ناحية . غري انه يلبث أن وىل هاربآ دون الدخول , اجلماعة حىت باب املرتل 

وشرعت تبدى به شغفآ , زفاف الىت كانت قد تفرغت لصحبته بعد أنتهاء مراسيم ال, مسز بوكم 
 . واهتمامآ 
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 "األنعطاف "  الرابع والثالثونالفصل

قألت سوزان الىت كانت قد وصلت للتو مع مستر " يا حبيبىت فلوى ؟ , وهل والدك مريض جدآ "  -
 . الذى أصبح اآلن زوجها , توتس 

وهى تلمس مالبسها ىف , وزان قالت س" يا عزيزتى سوزان ؟  , ما هذا , ولكن . أنه مريض جدآ "  -
وكل شئ ؟ , وجتعيدات شعرك , يا عيزتى ؟ قبعتك القدمية , أليست هذه هى مالبسك القدمية " دهشة 

 " 

لقد كانت سوزان تقول دائمآ . سوف أشرح لك األمر " قال مستر توتس " يا عزيزتى مس دمىب "  -
ياعزيىت مس . س الىت اعتادت أن ختدمك فيها أنه مىت عدت اىل مرتلك فأا ستأتى اليك ىف نفس امالب

 " . واكثر , وكل ماكانت لك ىف املاضى , ومربيتك , أا سوف تكون وصيفتك مرة أخرى , دمىب 

لقد كان املوت خيف . وحاجة أبيها اىل ذلك كانت أقوى وأشد . وكانت فلورنس ىف حاجة اىل العون 
 . بسريره 

, على أن أفكاره كانت كثريآ ما تشرد بعيدآ , كان مييزها بوجه عام و. وكانت فلورنس مع أبيها دائمآ 

وميد يده , وكان حيجب وجهه ويبكى . وخياطبها كما لو كان ولده قد مات منذ وقت قصري , فيهذى 
 .النحيلة اىل خارج الفراش 

 ! " اعرفها أين فلورنس ؟ لقد افترقت عنها طويال حىت أنىن أكاد ال "  وىف بعض األحيان كان يصبح 

مث بدآ بعد . يتكلم ىف صوت خفيض , وهو راقد على فراشه , زأخريآ هدآ . وظل كذلك أيامآ وأسابيع 
اخرجى يا حبيبىت ومتشى ىف : " ذلك أنه يهتم بفلورنس ويفكر ىف تعبها وكثريآ ما كان يهمس هلا قائال 

 " اذهىب اىل زوجك الطيب القلب . اهلواء املمتع الطلق

  

 " . يوجد شخص ىف أسفل يرغب ىف مقابلتك " , قال والتر " عزيزتى يا "  -

حىت . وما أن رأى السيد الذى جيلس ىف حجرة اجللوس الصغرية املمتعة . ونزلت فلورنس مع زوجها
 . تذكرت ابن العم فينكس واضطربت 

 " . ال شئ هناك ىف االمر اكثر من هذا " قال والتر " يا حبيىت "  -

 " . وتقومني بزيارة  ىف مكان ما , ومعى , ىل لندن مع هذا السيد سوف تركبني ا

 . أجابت فلورنس " فسوف أذهب ىف احلال , اذا كان بابا ال يزال نائمآ  -
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مث وقفت أخريآ امام ذلك املرتل ىف شارع برووك حيث أحتفل , وقطمت م العربة حواىل مثانية أميال 
 .ج مستر فينكس وقدم يده لفلورنس وخر. بالزواج الثاىن التعس لوالدها 

 . سألت فلورنس " هل ستأتى يا والتر ؟ "  -

 " . ال شئ خييف ىف االمر يا حبييىت فلورنس . ال ختاىف . سأبقى هنا . كال "  -

وهنا اىل جوار . مث وقفت على باب حجرة األستقبال , وهى ترتعش , وصعدت فلورنس الدرج املظلم 
 . وأدرات السيدة رأسها . ورأسها معتمدة على يدها , لس اىل منضدة كانت سيدة جت, النافذة 

 " . ما هذا ؟ " قالت هى ! " يا للسماء "  -

وال يزال , ولكنه كان وجه ادث , واملشاعر العاصفة قد أضفت ذلك الوجه , كانت اآلالم والكربياء 
 . مجيال ذا رونق وجالل 

لقد ! ملاذا نتقابل هكذا , ماما , ماما , أوه " ق قلبها وانفجرت فلورنس باكية وهى تصيح من أعما
اذا كانت تريدين أن أساله . حنن ال نفترق اآلن ولن نفترق أبدآ . أتيت اآلن من عند فراش بابا املريض 

 " . أنىن متأكدة من أنه سيمنحه اآلن لو طلبت اليه ذلك . فسوف أفعل , الصفح لك يا ماما 

 . ة ومل جتب ادث بكلمة واحد

صلى هللا يا ماما لكى يغفر لك " صاحت فلورنس راكعة على قدميها اىل جوارها " صلى اهللا , أوه "  -
 ! " . هجرك لبابا 

 : وصاحت قائلة , وقال اذث ذراعيها حول رقبتها 

, صدقيىن , قبل أن يتملكىن عنادى مرة ثانية وخرسىن عن القول ! يا مالكى الطاهر ! فلورنس "  -

 " . أنىن برئية , وحى قسما بر

 . وكانت تبكى مبرارة 

ورمبا ال يشفى حىت اآلن , ولقد كان على وشك املوت . بابا قد فقد ثروته " قالت فلورنس " ماما "  -
 " . هل هناك أية كلمة استطيع أن امحلها اليه منك ؟ . 

 " . انك أصبحت عزيزة لديه ؟ " قالت ادث " هل قلت ىل "  -

 . ت فلورنس بصوت مرتعش قال" نعم "  -

 " . قوىل له أنىن آسفة أننا تقابلنا يومآ ما "  -

 " . أنك حزنت ملا قاساه من أالم ؟ " سألت فلورنس " هل أقول له "  -

لن احزن اذا كانت هذه األآلم قد علمته أن ابنته خملوقة غالية جدآ بالنسبة " أجابت ادث " كال "  -
 " . فهو نفسه لن حيزن ملا نزل به , يا فلورنس , ذا الدرس اذا اذا كان قد تعلم ه. اليه
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 . مث جتمعت الدموع ىف مأفيها , وبدت وكأن غضبها قد ذهب اىل غري رجعة 

أنىن حينئذ سوف أحاول أن اغفر له . قلت كراهيته ىل " أضافت ادث " كلمآ اشتد حبه لفلورنس "  -
 ! . يا حياتى , وداعآ ,واآلن . ىل دورى ىف ذلك ودعيه حياول هو أيضى أن يغفر . دوره فيما حدث 

 . وبدت وكأا تسكب كل ما لديها من حب املرأة وحناا دفعة واحدة . وضمت فلورنس اىل حضنها 

أذكرى . فكرى ىف أنك تركتيىن ىف القربة " , قالت ادث " عندما تتركيىن ىف هذه احلجرة املظلمة "  -
 " . ذكرى أنىن كنت احبك وا. فقط ما كنت عليه يوماً ما 

 ولكن ذكرى حبها وقبالا ظلت باقية ىف قلبها, ومل تر وجهها بعد ذلك , وغادرا فلورنس 

 



 تشارلز ديكرت -دمبـى وولده         97
 

 

 " النهاية "  األخير الفصل

غري أا أثار زوبعة مرت : حيمل وجهه آثار ثقيلة اهلموم واملعاناة , أن مستر دمىب اآلن رجل أبيض الشعر 
أن اخلطط واألفكار الطموحة مل تعد تؤرقه لقد . ىف أثرها مساء واضح املعامل وسطع , اىل غري رجعة 

 . احنصر فجره وزهوه ىف ابنته وزوجها 

ورجأل , سيده صغري السن , على شاطئ لبحر , وكثريآ ما يرى الناس , وأن أيام اخلريف تشرق اآلن 
 " . ولد وبنت " يوجد دائمآ طفالن , أو بالقرب منهما ,  ومعهما –ابيض الشعر 

كما لو كان هو غرض , ويراقبه , ويالحظه , ويسري الرجل العجوز ذو الشعر األبيض مع الولد الصغري 
ويلقى عليه باألسئلة الىت تشغل , ويتفرس ىف وجهه , وحني جلس هذا الطفل اىل جوار اجلد . حياته كله 

وعندئذ يقول الطفل . وينسى أن جييبه , ىف يده ويبقيها , كثريآ ما يتناول اجلد يده النحيلة , عقله الصغري 
 : 

 ! " . هل قد أصبحت أنا شبيهآ بعمى الصغري السكني ! , ماذا يا جدى " 

 " . ولكنه كان ضعيفآ أما انت فقوى جدآ . يا بول , نعم "  -

. ان وتبعتهما ىف كل مك, سارت خلفهما قصة احلب الشديد بينهما , اجلد والطفل , وكلما سار سوياً 

أن قصة هذا احلب . من يعرف مقدار حب اجلد العظيم للبنت الصغرية , ولكن ليس غري فلورنس 
وهو . أنه ال حيتمل أن يراها جالسة مبفردها . الن الرجل العجوز يكتمها ىف قلبه , اليتداوهلا الناس 

, أنه مغرم ا جدى . باح ويسره جدآ ان تاتى وتوقظه ىف الص, يتسلل ىف خفة ليال ليتطلع اليها ىف نومها 

 : تقول الطفلة أحيانا , وعندئذ . ويظهر هلا أروع آيات احلب حني ال يكون أحد قريبا منهما 

 ملاذا تبكى وأنت تقبلىن ؟ , يا جدى العزيز "  -

 : فيجيبها قائال فحسب 

 " . يا فلورنس الصغرية ! فلورنس الصغرية "  -

 . الىت حتجب عينيها مث يزيح ىف رقة وحنان خصالت الشعر 
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	 " ﺔﻴﻨﺎﺜﻟﺍ ﻝﻭﺒ ﺓﺭﺎﺴﺨ " ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	 " ﺔﻴﻔﻁﺎﻌﻟﺍ ﺎﻬﻟﺍﻭﺤﺃﻭ , ﺱﻜﻭﺘ ﺱﻤ ﻝﺯﻨﻤ ﻰﻠﻋ ﺔﻌﻴﺭﺴ ﺓﺭﻅﻨ " ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	 " ﻪﺘﻴﺼﺨﺸﻭ , ﻩﻭﻤﻨﻭ , ﻝﻭﺒﻟ  ﻰﻟﺎﺘﻟﺍ ﻡﺩﻘﺘﻟﺍ " ﺱﻤﺎﺨﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	 " ﻕﺯﺄﻤ ﻰﻓ ﺯﻠﺠ ﻝﻭﺴ "  ﺱﺩﺎﺴﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	 " ﻝﺎﻤﻟﺍ ﺔﻤﻴﻗ ﻑﺭﻌﻴ ﻝﻭﺒ "  ﻊﺒﺎﺴﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	 " ﺭﺒﻤﻠﺒ ﺭﻭﺘﻜﺩﻟﺍ ﺔﺴﺭﺩﻤ "  ﻥﻤﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	 " ﺏﺘﻜﻤﻟﺍ ﻝﺎﻤﻋﺃ " ﻊﺴﺎﺘﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	 " ﻪﻟﺯﻨﻤ ﻰﻟﺍ ﺩﻭﻌﻴ ﻝﻭﺒ " ﺭﺸﺎﻌﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	   " ﺂﻤﺌﺍﺩ ﺝﺍﻭﻤﻷﺍ ﻪﻟﻭﻘﺘ ﺕﻨﺎﻜ ﺎﻤ " ﺭﺸﻋ ﻯﺩﺎﺤﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	 " ﺕﻨﺒﻟﺍﻭ ﺏﻷﺍ" ﺭﺸﻋ ﻰﻨﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	 " ﺁﺩﻴﻌﺒ ﻝﺤﺭﻴ ﺭﺘﻟﺍﻭ " ﺭﺸﻋ ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	 " ﺓﺩﻴﺩﺠ ﻩﻭﺠﻭ " ﺭﺸﻋ ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	 " ﻝﻭﺴ ﻡﻌﻟﺍ ﻥﻋ ﺓﺩﻴﺩﺠ ﺀﺎﺒﻨﺃ " ﺭﺸﻋ ﺱﻤﺎﺨﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	 " ﺓﺭﺒﻜﺘﻤﻟﺍ ﺙﺩﺃ" ﺭﺸﻋ ﺱﺩﺎﺴﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	 " ﻝﺯﻨﻤﻟﺍ ﻰﻓ ﺕﺍﺭﻴﻴﻐﺘ "  ﺭﺸﻋ ﻊﺒﺎﺴﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	 " ﺝﺍﻭﺯﻟﺍ ﻝﺒﻗ" ﺭﺸﻋ ﻥﻤﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	 " ﻑﺎﻓﺯﻟﺍ " ﺭﺸﻋ ﻊﺴﺎﺘﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	 " ﺔﻨﻴﻔﺴ ﻡﻁﺤﺘ ﻥﻋ ﺀﺎﺒﻨﺃ " ﻥﻴﺭﺸﻌﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	 " ﻥﺍﺩﻴﻌﺴﻟﺍ ﻥﺎﺠﻭﺯﻟﺍ" ﻥﻭﺭﺸﻌﻟﺍﻭ ﺩﺤﺍﻭﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	 " ﻝﺯﻨﻤﻟﺍ ﻥﻴﺸﺩﺘ ﺔﻠﻔﺤ" ﻥﻭﺭﺸﻌﻟﺍﻭ ﻰﻨﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	 "ﻝﺘﻜ ﻥﺘﺒﺎﻜ ﺩﺠﺘ ﺭﺠﻨﻴﺘﺴﻜﺎﻤ ﺯﺴﻤ" ﻥﻭﺭﺸﻌﻟﺍﻭ ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	 " ﺔﻴﻟﺯﻨﻤ ﺕﺎﻗﻼﻋ " ﻥﻭﺭﺸﻌﻟﺍﻭ ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	 " ﻝﺎﺼﻔﻨﺍ " ﻥﻭﺭﺸﻌﻟﺍﻭ ﺱﻤﺎﺨﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	 " ﻪﺒ ﻕﻭﺜﻭﻤﻟﺍ ﻝﻴﻜﻭﻟﺍ , ﺭﻜﺭﺎﻜ ﺭﺘﺴﻤ" ﻥﻭﺭﺸﻌﻟﺍﻭ ﺱﺩﺎﺴﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	 " ﺙﺩﺃ ﺏﻭﺭﻫ"  ﻥﻭﺭﺸﻌﻟﺍﻭ ﻊﺒﺎﺴﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	 " ﺏﻴﺠﻋ ﻑﺎﺸﺘﻜﺃﻭ ﺱﻨﺭﻭﻠﻓ ﺏﻭﺭﻫ"  ﻥﻭﺭﺸﻌﻟﺍﻭ ﻥﻤﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	 " ﻕﺩﺎﺼ ﻕﻴﺩﺼ" ﻥﻭﺭﺸﻌﻟﺍﻭ ﻊﺴﺎﺘﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	 " ﺏﺭﺎﻬﻟﺍ" ﻥﻭﺜﻼﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	 " ﺭﺨﺃ ﻑﺎﻓﺯ " ﻥﻭﺜﻼﺜﻟﺍﻭ ﻯﺩﺎﺤﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	 " ﺀﺍﺯﺠﻟﺍ" ﻥﻭﺜﻼﺜﻟﺍﻭ ﻰﻨﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	 " ﺝﺍﻭﺯﻟﺍ ﻝﺒﻗ ﺭﻜﺫﻴ ﺩﻗ ﺎﻤ " ﻥﻭﺜﻼﺜﻟﺍﻭ ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	 " ﻑﺎﻁﻌﻨﻷﺍ" ﻥﻭﺜﻼﺜﻟﺍﻭ ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	 " ﺔﻴﺎﻬﻨﻟﺍ "  ﺭﻴﺨﻷﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	 ﺱﺭﻬﻔﻟﺍ


