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كان إيجل) ماونت الليدي من ساميٍة بموافقٍة (امُلقام آبي مالوود بازار أن عىل الجميع اتَّفق
الجانبية والعروض واألرجوحات الدورانية األلعاب به ُوِجدت حيث كبريًا؛ نجاًحا ق يحقِّ
كانت التي الخريية األعمال أيًضا أذكر أن ينبغي كما الناسكثريًا، بها استمتع التي الرتفيهية
بماهيتها. يخربني أن منهم أيٍّ باستطاعة كان إذا فقط العمل، هذا من الرائعة الغاية هي
وهم الخصوص وجه عىل بثالثٍة منهم؛ قليلٍة بمجموعٍة إال معنيِّني لسنا نحن حال، أي عىل
وأصواتهم اِدقات، الرسُّ أو الرئيسية الخيام من اثنتني بني يمرُّون كانوا ورجالن، سيدة
الذائع العرَّاف ذلك الجبل؛ سيد خيمة يمينهم عن وكانت بينهم. دائر جدال بسبب عالية
مرسوم الداكن، األرجواني باللون خيمة وهي ، للكفِّ وقراءته البلورية كرته مع الصيت
كبري بعدد ح تلوِّ وهي اآلسيوية اآللهة تمثِّل ممتدة خطوط والذهبي األسود باللوننَي عليها
يف ملساعدتك اآللهة الستعداد ترمز األيادي هذه كانت ربما أخطبوط. وكأنها األيادي من
األيادي من كبري عدد لها الوِرع الكف لقارئ املثالية الكينونة أن تعنيضمنيٍّا وربما الداخل،
الخيمة كانت وقد الفرينولوجيا، عالم فروسو خيمة توجد اآلخر الجانب عىل اإلمكان. قدر
وشكسبري، سقراط لرءوس توضيحية برسومات ومزيَّنة األوىل؛ من شكلها يف بساطة أكثر
باللوننَي فقط كانت الرسومات هذه لكن النتوءات، ذي النوع من أنها الواضح ومن
عقالني لعلم الجامدة املنزلة أصبحت مثلما تماًما وملحوظات، أرقام وبها األبيضواألسود،
بداخلها ما وكل مظلم، لكهف بأنها توحي فتحة األرجوانية للخيمة كان بحتة. بطريقة
نحيل رجل وهو — الفرينولوجيا عالم فروسو بينما الظالم. وهذا يتناسب صمت هو
— متوقعة غري برشاسٍة يوحي أسود بلون وسالفتان شارب وله البرشة، داكن الثياب رث
وإنما الخصوص، وجه عىل ألحد ليس صوته، بأعىل ويتحدَّث َمحَفله خارج يقف كان
أنها — وبالتجربة — شك بال سيَثبُت أمامه من يمر شخص أي جمجمة أن رشح يحاول
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فيها ظهرت التي اللحظة يف وبالفعل، شكسبري. جمجمة نتوءات نتوءاتها يف تماًما تشبه
َلِبقٍة إيمائيٍة بحركٍة — عليها وعرض النشيط فروسو أمامها قفز الخيمتنَي، بني السيدة

رأسها. يف النتوءات س يتحسَّ أن — غابر لزمٍن تعود
العذر؛ لها نلتمس أن بد ال لكن الفظاظة، إىل أقرب بكياسة عرضه السيدة رفضت
وهي — العذر لها نلتمس أن أيًضا الرضوري من وكان دائر. جدال خضم يف كانت ألنها
مرموق، شأن ذات سيدة وهي إيجل. ماونت الليدي كانت ألنها — حال أي عىل معذورة
تائقة، نظرة تبدو السوداَوين العميقتنَي عينيها ويف الوقت، ذات يف وجامحة جميلة وتبدو
ذلك الفرتة؛ تلك يف معتاد غري فستانًا ترتدي وهي ورشاسة. حماسة من يشء ابتسامتها ويف
الجدية من مزاجيٍة حالٍة يف األوىل العاملية الحرب ترتكنا أن قبل وقعت قد األحداث هذه أن
، رشقيٍّ شبه طابٍع ذو إنه حيث األرجوانية؛ الخيمة يُشبه الواقع، يف فالفستان، والتذكُّر؛
إيجل ماونت آل أن يعرفون كانوا الجميع لكن وغامضة، غريبة وشعاراٍت برموٍز ومغطٍّى
اهتماًما يُبديان كانا وزوجها بأنها للقول الشائعة الطريقة هي وهذه بالجنون، يتَِّسمون

الرشقية. والعقائد بالثقافات
بها يتسم التي التقليدية من النقيض طرف عىل السيدة بها تتَّسم التي الغرابة كانت
أطراف من الغابر، الوقت ذلك يف السائدة للموضة كامل بشكل متبعني كانا اللذان الرجالن
هناك كان الرجَلني تقليدية يف حتى لكن الزاهيتنَي، العاليتني قبعتيهما وحتى قفازيهما
الوقت، ذات يف ومميز الئق بمظهر يبدو أن من تمكَّن هاردكاسل جميس أن ذلك اختالف؛
بدا وقد واعًدا، سياسيٍّا رجًال هاردكاسل كان ومألوف. الئق بمظهر هانرت تومي بدا فيما
أن املؤكد من بأنه أًىس، بكل ذلك، تربير ويمكن السياسة. عدا يشء بكل ا مهتمٍّ املجتمع يف
عىل نفسه يقدم ما غالبًا هو بعدالة، عليه نحكم وحتى لكن واعد، سيايس هو سيايس كل
البازار يف له أرجوانية خيمة أي توفري يتم لم ذلك، من الرغم وعىل باألداء. يهتم سيايس أنه

فيها. ليعمل
الوحيد اليشء هي والتي الواحدة، العدسة ذات بالنظارة يعبث هاردكاسل كان وبينما
إمكانيات نستنفد أن ينبغي أننا أعتقد يل، «بالنسبة قال: الصارم، القانوني وجهه يف الالمع
موجودة االستثنائية النفسية القوى إن السحر. عن نتحدث أن قبل املغناطييس التنويم
(fakirs) والزُّهاد الدراويش فعل لقد يبدو. فيما املتخلِّفة الشعوب لدى حتى شك، بال

املدهشة.» األشياء من الكثري
(fakers)؟» امُلدعون «أقلت فيها: مشكوك سذاجة يف اآلخر الشاب سأله
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أنت أشياء يف نفسك تُقحم تظل ملاذا سخيف. أنت بساطة بكل «تومي، السيدة: قالت
سحرية خدعة الساحر فعل كيف يعرف بأنه يرصخ املدرسة يف كصبي تبدو تفهمها؟ ال
التنويم عن أما الفيكتوري. العرص لبدايات تعود املدرسة فرتة من الشكوكية تلك إن ما.

«… ليشمل يتسع نجعله أن نستطيع بأننا الشك فيخالجني املغناطييس،
كانت شخص عىل وقع قد نظرها وكأن إيجل ماونت السيدة بدت اللحظة تلك يف
يقوم حيث كشك عند ويقف سوداء مالبس يرتدي وبدين قصري رجل وهو تنتظره؛
نحوه مرسعة فانطلقت طاولة. عىل موضوعة قبيحة زخارف عىل األطواق بإلقاء األطفال

قائلة: وصاحت
التنجيم؟» يف أتعتقد شيئًا: أسألك أن وأريد عنك. أبحث كنت براون، «األب

يف قال ثم يده، يف بالطوق ممسك وهو حائًرا الكالم إليه ه ُوجِّ الذي الشخص بدا
النهاية:

«… خدعة كله كان لو بالطبع يف». «تعتقد كلمة استخدام تقصدين بأيمعنًى «أتساءل
أو مبتذل بساحر ليس إنه أبًدا. ُمخادًعا ليس الجبل سيد لكن «أوه، قائلة: صاحت
إنه حفالتي؛ يف الطالع ويخرب يتلطَّف أن له كبري لرشف إنه اإلطالق. عىل عاديٍّ عرَّاف
أشياء عن بالحديث ليس تنجيمه أن كما كبري. وعرَّاف ُملهم إنه موطنه، يف كبري ديني زعيم
ُمثُِلك وعن نفسك، عن عميقة روحانية بحقائق يخربك إنما ثروة؛ عىل تحصل كأن مبتذلة

العليا.»
إذا إنه أقول أن وشك عىل كنت عليه. أعرتض ما هو هذا «بالطبع، براون: األب قال
األمر يكون أن يمكن وال كثريًا. فيه أمانع ال فأنا وكذب، خدعة عن عبارة كله األمر كان
وبشكل املبهرجة. البازارات يف األشياء بقية مع الحال هو كما تماًما خدعة، مجرد من أكثر
كان إذا لكن املزاح، أو الِخداع من نوع عمليٍّا، هو، البازارات هذه يف يشء كل فإن بآخر، أو
وسأُحجم جهنمي كِذٌب فهو إذن روحانية، حقائق عن للمرء ويكشف دينيٍّا شيئًا التنجيم

تماًما.» عنه
ما.» نوٍع من كمفارقة هذا «يبدو مبتسًما: هاردكاسل قال

الكفاية. فيه بما واضًحا األمر يل يبدو املفارقة. هي ما «أتساءل متأمًال: القس قال
أنواع كل أخرب بأنه واالدِّعاء أملاني جاسوس زي يف بالتنكُّر ما شخص قام إذا أنه أعتقد
بإخبار بالفعل، رجل، قام ما إذا لكن كبري، رضر إىل يؤدي لن ذلك فإن لألملان؛ األكاذيب
بحقائق العرَّافسيخرب كان إن أعتقد لذا الحال؟ سيكون فكيف حقيقية، بمعلومات األملان

«… تلك مثل
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ا؟» حقٍّ ذلك «أتعتقد متجهًما: هاردكاسل قال
العدو.» مع يتعامل أنه أعتقد «أجل، اآلخر: قال

أنه يعتقد براون األب كان إذا «حسنًا، وقال: مكتوم، ضحك يف هانرت تومي انفجر
من قديًسا النحايس اللون ذا امُللَهم ذلك سيعترب أنه أعتقد كذبًا، دامت ما بالتنبؤات بأس ال

ما.» نوٍع
ما دوًما إنه توم. عمي ابن تقويم إىل سبيل ال أنه «أعتقد إيجل: ماونت الليدي قالت
إال مرسًعا هنا إىل يأِت لم أنه وأعتقد األمر. عىل هو يطلق كما املشاهري، ملهاجمة يسعى

موىس.» أو بوذا ملهاجمة استعداد عىل إنه آتيًا. كان الجبل سيد بأن سمع حني
بِك؛ يعتني ملن حاجة يف أنِك «اعتقدت ابتسامة: املستدير وجَهه علت وقد الشاب قال

األرجاء.» يف يزحف وهو البُني القرد ذلك رؤية أحب ال فأنا إليِك؛ جئت فقد لذا
حني سنوات، منذ أخرى! مرة الحديث نفس تعاود أنت «ها إيجل: ماونت الليدي قالت
لكنني البُنِّية، البرشة ذوي األشخاص ضد متحيِّزين جميًعا كنا أننا أعتقد الهند، يف كنت
أفضل ذلك عن أعرف إنني أقول أن ويرسني الرائعة، الروحانية ُقواهم عن شيئًا أعرف اآلن

شخص.» أي من
بُنِّي كونه مع تتسامحني إنِك هنا. تتعارض انحيازاتنا أن «يبدو براون: األب قال
أنا وبرصاحة، البرشة. بُني ألنه براهمانيٍّا كونه مع أنا أتسامح بينما براهماني، ألنه البرشة
الروحانية، الضعف بنقاط أكثر أهتم إنني االهتمام. من الكثري الروحانية القوى أُعري ال
أو الجميل، النحاس لون بنفس برشته لون ألن فقط لكرهه أحًدا يدفع سببًا أرى ال لكني
وهو أضاف ثم الشمال.» يف البنية املائية الجداول تلك أو البُنِّية، الجعة أو القهوة حبوب
يشءٍ أيِّ لصالح متحيِّز أني أظن «لكنني تام: شبه نحو عىل عينيه ويغلق السيدة إىل ينظر

بُنِّي.» إنه عنه يُقال أن يمكن
تتفوَّه أنك أعلم كنت اآلن! «هاك انتصار: عن تنمُّ بنربة إيجل ماونت الليدي صاحت

فارغ!» بكالم
بكالم أحدهم يتحدَّث حني الواقع، «يف متذمًرا: املستدير الوجه ذو املضطهد الشاب قال
البلورية؟» الكرة يف بالتحديق سنبدأ متى صبيانية. شكوًكا عليه تُطلقني فإنِك منطقي

سنقوم إنما البلورية، الكرة يف نُحدِّق لن الواقع، ويف تحب. وقت أي «يف السيدة: ردت
الهراء.» من القدر نفس عىل إنهما ستقول أنك أعتقد للكف؛ بقراءة
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فهناك واملنطق؛ الهراء بني وسًطا مساًرا هناك أن «أعتقد مبتسًما: هاردكاسل قال
ستأتي هل تماًما. مذهلة النتائج تكون ذلك ومع اإلطالق، عىل هراءً وليست طبيعية تعليالت

يعرتيني.» الفضول بأن أعرتف نفسك؟ عىل األشياء هذه لتجربة
شعوره حرارة بفعل األحمر اللون إىل املستدير وجهه تحوَّل وقد مغمغًما املتشكك قال
ذلك مع وقتكم تُضيعون سأدعكم الهراء، هذا عىل صربًا أطيق ال «أوه، والتشكك: باالزدراء
الهند.» جوز ثمار عىل الخشبية الكرات إلقاء يف أقيضوقتي أن أُفضل إنني البني؛ املشعوذ

كالسهم. نحوهم ه فتوجَّ منهم، بالقرب يحوم يزال ال الفرينولوجيا عالم كان
جوز ثمار من بكثري أرقُّ شكل البرشية للجمجمة العزيز. سيدي يا «الرءوس وقال:

ب…» تقارن أن الهند جوز لثمرة يمكن ال الهند.
أصواتًا وسمعوا األرجوانية، للخيمة املظلم املدخل إىل بالفعل دلف قد هاردكاسل كان
الفرينولوجيا عالم نحو هانرت توم استدار وفيما الداخل. من تأتي التمتمة إىل أقرب خفيضة
نحو منه مؤسف اكرتاث عدم خاللها من أظهر صربه، نفاد عن تنمُّ بطريقة عليه وردَّ
جدالها تكمل أن وشك عىل السيدة كانت للطبيعة، والخارقة الطبيعية العلوم بني الفرق
خرج فقد وجهها؛ عىل الدهشة بدت وقد حديثها عن توقفت حني ذلك القس؛ مع القصري
وكانت الالمعة، األحادية ونظارته املتجهم بوجهه أخرى مرًة الخيمة من جيمسهاردكاسل
بالداخل، ليس «إنه برسعة: السيايس الرجل قال وجهه. عىل تماًما واضحة الدهشة أمارات
قد الرجل أنَّ عن بيشء ثرثر جناحه ترتيب عن املسئول املسن الزنجي وذلك اختفى. لقد

الذهب.» مقابل املقدسة أرساره بيع عىل الذهاب ل فضَّ
قلت «هاكم! وصاحت: وجهها تألأل وقد اآلخرين نحو إيجل ماونت الليدي استدارت
الحشود؛ وسط هنا وجوده يكره إنه عنه! ويسمو تتخيلونه يشء أي عن يختلف إنه لكم

عزلته.» إىل عاد لقد
أتعرفني عليه. الُحكم يف منصًفا أكن لم ربما آسف؛ «أنا جادة: بنربة براون األب قال

ذهب؟» أين
ما دوًما فهو وحيًدا، يكون أن يريد حني إنه ذلك. «أعتقد جادة: بنربة مضيفته قالت
ربما الخاص. ومتحفه زوجي مكتب بعد األيرس، الجناح نهاية عند الدير، ساحة إىل يتَّجه

مىض.» فيما للرهبان ديًرا كان املنزل هذا أن تعلم
ذلك.» عن «سمعت باهتة: ابتسامة وجهه وعىل القس أجابها
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تشاهدوا أن ا حقٍّ لكم ينبغي أردتم. إذا هناك، إىل «سنذهب حماس: يف السيدة قالت
األحمر؟ مريو قمر عن قبل من تسمعوا ألم حال. أي عىل األحمر القمر أو زوجي؛ مقتنيات

ياقوتة.» إنه أجل،
سيد فيها بما املقتنيات، لتلك برؤيتي كثريًا «سأُرسُّ هادئة: بنربة هاردكاسل قال
جميًعا توجهوا ثم املتحف.» يف املعروضة القطع أحد هو امُللهم الرجل ذلك كان إذا الجبل،

املنزل. إىل املؤدِّي املمر نحو
أرغب لكني هذا، يهمني «ال املسري: مؤخر يف كان بينما قائًال املتشكك توماس غمغم
الطالع.» ليقرأ أتى قد يكن لم إذا هنا، إىل البُني املتوحش ذلك قدوم أعرفسبب أن يف بشدة
فكاد أخرى مرة وراءه األخري انطلق العنيد، فروسو أمام من توماس اختفى وبينما

«… النتوء «إن وقال: معطفه بذيل يمسك
لرؤية آتي حني دوًما يُصيبني الذي التحدُّب ذلك تحدُّب. بل نتوءًا، «ليس الشاب: قال

العالم. قبضة من ليفرَّ خطاه يف وأرسع إيجل.» ماونت
التي الطويلة الغرفة عرب يمروا أن الزوار عىل كان الدير، ساحة إىل طريقهم ويف
والتمائم العجائب يحوي الذي الخاصواملميز متحفه لتصبح إيجل ماونت اللورد خصصها
باستطاعتهم كان له، املواجه الجدار طول وعىل املفتوح، الوحيد الباب خالل ومن اآلسيوية.
تحيط والتي بينها، من الشمس ضوء وملعان الطراز القوطية الجدارية األقواس رؤية
يف املسقوفة ممراتها يف يمشون الرهبان كان حيث الشكل؛ املربعة املفتوحة باملساحة
كونه من أكثر استثنائيٍّا األوىل للوهلة بدا بيشء يمروا أن عليهم كان لكن الغابرة، األزمنة

لراهب. شبح مجرد
قدمه، أخمص وحتى رأسه قمة من البيضاء املالبس يرتدي عجوًزا، نبيًال رجًال كان
األبيض اللونني من بمزيج تقليدية إنجليزية كانت برشته لكن فاتح، أخرض بلوٍن وعمامة
كان باللطف. يتَّسم هندي أنجلو كولونيل شارب يشبه ناعم أبيض شارب وله والوردي،
األقل عىل أو مهابة، أكثر بشكل الرشقية متعه مع تعامل الذي إيجل ماونت اللورد هو ذلك
والفلسفات األديان سوى يشء أي عن يتحدَّث يكن لم حيث زوجته؛ من ِجدِّية أكثر بشكل
الرشقيني. اك النُّسَّ طريقة عىل مالبسه يرتدي أن له الرضوري من أنه يعتقد وكان الرشقية،
من التي الحقائق بسبب الكنوز هذه يقدِّر وكأنه بدا كنوزه، بعرض مرسوًرا كان وبينما
حني وحتى املالية. قيمتها عن فضًال كمقتنيات، قيمتها بسبب ال تمثلها، أنها املفرتض
ذات املتحف يف الوحيدة القطعة هي تكون ربما والتي — الكبرية الحمراء الياقوتة أخرج
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فضًال حجمها، من أكثر باسمها مهتم أنه بدا — فقط املالية الناحية من العظيمة القيمة
املالية. قيمتها عن

وهو مذهل، بشكل وكبري اللون أحمر كريم حجر أنه بدا فيما يُحدِّقون اآلخرون كان
يف الحجر يُدير أخذ إيجل ماونت اللورد لكن الدماء، من شالل وسط شعلة وكأنه يلمع
قصًة عليهم قصَّ السقف، إىل يحدِّق كان وبينما إليه؛ ينظر أن دون ومن مباالة بال يديه
كان الغنوصية األساطري يف الجبل ذلك أن وكيف األسطوري، مريو جبل طابع عن طويلًة

األسماء. املجهولة البدائية املقدسة القوى بني للرصاع مكانًا
يغفل أن دون (من الغنوصيني عند املادي الكون خالق عن املحارضة نهاية وبحلول
الوقت حان قد أنه اللِبق هاردكاسل السيد رأى املوازي)، املانيشية بمفهوم هذا عالقة
ونظًرا الحجر. عىل نظرة يلقي بأن له اإلذن طلب أنه ذلك الحديث؛ مسار يف تحويل إلحداث
قد الوحيد ببابها الطويلة الحجرة وكانت املكان، عىل تنسدل بدأت قد املساء خيوط ألن
يف الجوهرة ليفحص الخارجي املسقوف للممر هاردكاسل السيد خرج ُمطَّرد، ظالم ها لفَّ
الجبل سيد وجود مريب، وبشكل ببطء يدركون، األوىل وللمرة بدءوا حينها أفضل. إضاءة

املكان. يف
األعمدة صفَّ لكن األصيل، هيكله حيث من املعتاد التخطيط نفس يتبع املكان كان
بعضها تتصل كانت املربعة الداخلية بالساحة أحاطت التي املستدقة واألقواس القوطية
الَخرص، مستوى إىل تقريبًا يصل االرتفاع منخفض جدار بواسطة طولها عىل ببعض
كان مسطحة. حجرية عتبة من نوع نافذة ولكل النوافذ، لتشبه القوطية األبواب فتحولت
تعديالت هناك كانت لكن قديمة، حقبة إىل يعود املكان شكل عىل جرى الذي التعديل هذا
وزوجته؛ إيجل ماونت للورد االعتيادية غري الفردية األفكار عىل تشهد أغرب نوع من أخرى
خرز من مصنوعة وهي ُحجب إىل أقرب هي معلَّقة رفيعة ستائر األعمدة بني توجد حيث
باإلمكان كان الستائر، تلك وعىل جنوبية؛ أو قارية بطريقة ومصفوفة خفيف خيزران أو
الذي القوطي الرمادي اإلطار مع تتناقض آسيوية، وآلهة لتنانني وألوان خطوط رؤية
— املكان يف الخافت الضوء من املزيد تحجب كانت وبينما — الستائر هذه لكن عليه، علقت
ينتابُهم ما اختالف مع بها، وْعٍي عىل الحارضون أصبح التي التناقضات آخر هي كانت

شعور. من
داخل بدائرٍة أشبه هو دائريٌّ ممًىش هناك كان باملمرَّات املحاطة املفتوحة املساحة ويف
األخرضوكأنها باإلينامل مطلية حافة مع باهتة بحجارة مرصوف وهو الشكل، مربع إطار
داكن، أخرض بلون نافورة حوض يوجد املنتصف عند املمىش، هذا وبداخل مزيَّف. عشٌب
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تتألأل بينما سطحها، عىل املاء زنابق تطفو مرتفعة، حوافَّ ذات ِبركٌة بأنه القول يمكن أو
لم أخرضضخم، تمثال ُوضع الحوض هذا وفوق بداخلها. وعودة ذهابًا الذهبية األسماك
ووجهه لهم مواجًها التمثال ظهر وكان النهار. ضوء خفوت بسبب واضحة تفاصيله تَُعد
عىل لكن تقريبًا، له رأس ال وكأنه التمثال بدا بحيث انحنائه بفعل عنهم تماًما مختفيًا
التمثال هذا أن رؤية بعضهم بإمكان كان الخافت، الشفق بفعل تفاصيله اختفاء من الرغم

باملسيحية. صلة له يشء أي يمثل ال
الجبل بسيد يُدعى الذي الرجل كان الدائري املمىش ذلك يف قليلة ياردات بُعد وعىل
كأنها الوسيمة ة املستدقَّ مالمحه بدت وقد الضخم. األخرض املعبود تمثال نحو ينظر واقًفا
الرمادي اللون ذات لحيته كانت ذلك، النقيضمن وعىل ماهر. ِحَريفٌّ نحاسصنعه من قناع
وكأنها وجهه عىل تنترش ثم الذقن، عن نحيلة بخصلة تبدأ إذ نييل؛ أزرق بلون تبدو الداكن
الطاووس، لون يشبه أخرضقاتم بلون ثوبًا يرتدي الرجل وكان طائر. ذيل أو كبرية مروحة
رأى قد منهم أيٌّ يكن لم حيث مألوف؛ غري شكلها عاليًة قبعًة األصلع رأسه عىل ويضع
محدًقا الرجل وقف وقد هندية. كونها من أكثر ِمرصيًة بدت لكنها قبل، من القبعة هذه
حتى جامدة نظرته وكانت السمك، بأعني أشبه فبدتا آخرهما عن مفتوحتان وهما بعينَيه،
كان الجبل سيد شكل أن من الرغم عىل لكن مومياء، تابوت عىل مرسومة كأعني بدت إنها
ثبَّتوا بل إليه، ينظروا لم براون األب بينهم ومن الصحبة بعض فإن يكفي، بما متفرًدا

إليه. ينظر نفسه الجبل سيد كان الذي القاتم األخرض املعبود عىل أنظارهم
وسط يف يوضع لكي غريبًا شيئًا هذا «يبدو اليشء: بعض بامتعاض هاردكاسل قال

كهذا.» عتيق دير
بني نجمع أن مقصدنا، هو هذا كان سخيًفا؛ تكن «ال إيجل: ماونت الليدي قالت
أن تدرك أنك بدَّ ال املسيح. والسيد بوذا بني نجمع أن العظيمة، والغربية الرشقية األديان

متشابهة.» حقيقتها يف األديان كل
أن الرضوري غري من فيبدو كذلك، األمر كان «إذا معتدلة: بنربة براون األب قال

واحًدا.» لتحرضوا آسيا أواسط إىل تذهبوا
مختلفة، جوانب أو مظاهر ذات أنها تقصد إيجل ماونت «الليدي هاردكاسل: قال
الجديد، النقاش بموضوع ا مهتمٍّ أصبح وقد الحجر.» لهذا بالنسبة الحال هو كما تماًما
واستطرد القوطي القوس تحت الحجرية الحافة أو العتبة عىل الكبرية الياقوتة وضع بينما
ربما واحد. فني أسلوب يف الجوانب هذه بني املزج بإمكاننا أن يستتبع ال هذا «لكن قائًال:
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والطراز القوطي الطراز بني نمزج أن يمكن ال لكن واإلسالم، املسيحية بني نمزج أن يمكن
الحقيقي.» الهندي الطراز عن فضًال اإلسالمي، العربي

من يستفيق وكأنه الجبل سيد يف تدبُّ الحياة بدأت هاردكاسل، حديث أثناء ويف
الناحية يف فوقف الدائرة، من آخر ُربع حول ثابتة بخًطى يتحرَّك األخري وبدأ غيبوبة،
التمثال. ظهر نحو ينظر وأخذ نحوهم مستدير ظهره بينما األقواس، صف من الخارجية
الساعة، عقارب أحد وكأنه الدائري، املمىش حول مراحل عىل يتحرك أنه الواضح من كان

التمثال. ليتأمل أو صالة ليتلو واآلخر الحني بني يتوقف كان لكنه
ديانته؟» «ما الصرب: نفاد من يشء عن تنمُّ بنربة هاردكاسل سأل

وأنقى الرباهمانية من أقدم ديانته بأن «يقول تبجيل: بنربة إيجل ماونت اللورد أجاب
البوذية.» من

وكلتا يقف وهو الواحدة العدسة ذات نظارته عرب يحدِّق وظل «أوه.» هاردكاسل: قال
جيبيه. يف يديه

سيد عليه يُطلق الذي املعبود إن «يُقال التعليمية: اللطيفة بنربته النبيل الرجل قال
«… مريو جبل كهف يف ضخٍم تمثاٍل شكل عىل منحوٌت اآللهة

أتى حيث خلفه؛ من أتى الذي الصوت بفعل الهادئة اللورد محارضة فجأة انقطعت
عند الشابان بدا املمر. إىل دخلوا حني لتوِّهم، تركوه الذي املتحف ظلمة قلب من الصوت
من يتهاويان كادا ثم بالغضب، شعوٌر انتابهما ثم البداية، يف مرتابني للصوت سماعهما

الضحك. شدة
والجذاب: املهذب بصوته يُقهر، ال الذي العلمي املناضل ذلك فروسو؛ الربوفيسور قال
النتوءات لعلم الوقت يخصصبعض قد بعضكم أن يل يُهيَّأ لكن عليكم، أتطفل ال أني «آمل

«… والذي الكثريون، يزدريه الذي
أن وشك عىل لكنك نتوءات، أي لديَّ ليس «اسمع، قائًال: اندفاع يف هانرت تومي صاح

«… أيها بعضها، عىل الحصول يف لنفسك تتسبَّب
ثم ومن الباب؛ من أخرى مرة انسحب بينما بلطف به أمسك قد هاردكاسل كان

الداخلية. الغرفة باتجاه أخرى مرًة ينظرون وعادوا جميًعا الوقوف التفت
تحرَّك، من أول هو أخرى، مرة املندفع، تومي كان حيث األمر؛ حدث اللحظة تلك يف
الجوهرة ترك قد أنه تذكَّر حني هاردكاسل أن ذلك أفضل؛ نتيجٌة املرة هذه لتحرُّكه وكان
تومي كان يشء، أي رؤية من أحد أي يتمكَّن أن وقبل مكانه، من قفز الحجرية الحافة عىل
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بني الفتحة خارج وكتَفيه برأسه منحنيًا كان وبينما قطة، وكأنه منه بقفزة املمر عرب قد
به!» أمسكت «لقد قائًال: األرجاء يف صداه رنَّ بصوت صاح األعمدة، من اثنني

قد كانوا املنترصة، صيحته يسمعوا أن وقبل التفتوا، أن وفور اللحظة، تلك خالل
لون ذات كالسهم يٌد اندفعت العمودين، أحد زاوية عند أنه ذلك يحدث. وهو يشء كل رأوا
مثيًال رأوا قد أنهم لو كما وبدت املنطِفئ، الذهبي كاللون الربونزي، إىل أقرب هو أو بني
عىل يهجم ثعبان وكأنها خاطفة مبارشة بصورة انسلت قد اليد كانت آخر. مكان يف لها
وبدا الجوهرة. اليُد اختطفت وهكذا الطويل. النمل آكل حيوان لسان رضبة أو فريسته،

الباهتة. الخافتة اإلضاءة تلك يف ملعانه رغم خاليًا النافذة لحافة الحجري اللوح
األمام من رفاق يا قابلوه بقوة. يتملَّص لكنه به، أمسكت «لقد الهثًا: هانرت تومي قال

حال.» أي عىل الجوهرة من تخلص قد يكون أن يمكن ال —
املنخفض، الجدار عن اآلخر البعض وقفز املمر إىل البعض فهرع كالمه، اآلخرون ذ نفَّ
إيجل ماونت واللورد هاردكاسل من يتكوَّن الذي الصغري الحشد ذلك أن النتيجة فكانت
أصبحوا قد التخلصمنه، يمكن ال والذي النتوءات، عالم فروسو السيد وحتى براون واألب
بإحدى ثيابه ياقة من بشدٍة به يمسك هانرت كان الذي األسري الجبل بسيد يُحيطون جميًعا
تماًما معقولة غري بطريقة واآلخر الحني بني التملُّص الجبل سيد يحاول بينما يديه؛

ملهم. رجل ومهابة لجاللة بالنسبة
نفتِّشه. أن فقط ينبغي به، أمسكنا أن وبعد «اآلن رساحه: يطلق وهو متنهًدا هانرت قال

هنا.» الجوهرة أن بدَّ ال
بقبعتيهما — وهاردكاسل هانرت من كلٌّ املمر يف تواجه ساعة أرباع ثالثة وبعد
ما بطريقة اتسخا اللذين وجوربيهما التحتيَّني وقميَصيْهما وُقفازيهما عنقيهما وربطتَي

اآلخر. يف يُحدِّق منهما كلٌّ وراح — قليل منذ يفعالنه كانا ما بسبب
اللغز؟» هذا حول آراء أي لديك هل «حسنًا، ظ: تحفُّ يف هاردكاسل سأل

الرجل جميًعا رأينا لقد لغز. أنه حدث ما عىل تطلق أن يمكنك ال «توقف، هانرت: أجابه
الكريم.» الحجر يأخذ وهو

تركه الذي املكان يف اللغز ويكمن منه. يتخلص وهو نره لم لكننا «أجل، اآلخر: رد
نجده؟» أن لنا يمكن ال بحيث فيه

املعبود ذلك تمثال وحول النافورة يف بحثت هل ما. مكاٍن يف أنه بدَّ «ال هانرت: قال
ن؟» املتعفِّ
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بداخل أفتِّش «لم اآلخر: إىل وينظر العدسة األحادية نظارته يرفع وهو هاردكاسل قال
بوليكراتس؟» خاتم عن نبحث أننا أتظن الصغرية. األسماك بطون

أن أقنعتْه قد النظارة خالل من أمامه املستدير الوجه ذلك إىل نظرته أن يبدو ما عىل
اإلغريقية. األسطورة لتلك باًال يُلِق لم الرجل

ابتلعه.» قد يكن لم ما معه، ليس الحجر أن «أعرتف فجأة: قائًال هانرت صاح
ُمضيفنا.» أتى قد ها امُللَهم؟ ذلك بطن يف أيًضا عنه سنبحث «هل مبتسًما: اآلخر سأله
أيًضا: مرتعشة بيٍد بل انفعال، يف األبيض شاربه برم بينما إيجل ماونت اللورد قال
الرسقة هذه ربط عن فضًال بيتك، يف رسقة تحدث أن املريع من للغاية. محزن أمر «هذا
التي الطريقة من يشء أي أفهم أن أبًدا أستطيع ال أني أعرتف لكنني الجبل، كسيِّد برجل

األمر.» يف وتبحثوا الداخل إىل تأتوا أن آمل حدث. ا عمَّ بها يتحدَّث
كان الذي براون، األب مع محادثة يف انخرط وقد عنهم هانرت ر تأخَّ بينما مًعا، دخلوا

املمر. حول يتجوَّل
بالرجل تمسك كنت لقد كبرية. بدنية بقوة تتمتَّع أنك بدَّ «ال لطيفة: بنربٍة الَقسُّ قال
اآللهة أولئك كأحد أياٍد، بثماني به نمسك كنا حني حتى أيًضا، قوي أنه بدا وقد واحدة، بيد

الهندية.»
إىل أيًضا دلفا ثم ثان، يتحدَّ وهما اثنتني أو مرة الساحة حول الدوران استكمال ثم
مظهره أن إال محتجًزا، بصفته أريكة، عىل جالًسا الجبل سيد كان حيث الداخلية، الغرفة

ملك. وكأنه يبدو كان
الصعب من ومظهره صوته نربة أن إيجل، ماونت اللورد قال كما صحيًحا، كان
وبدا والزهو. بالقوة ا رسٍّ إحساسه عن تنمُّ لكنها هادئة بنربة يتحدَّث راح فقد فهمهما؛
ً مخبَّأ الكريم الحجر يكون أن يمكن التي املبتذلة األماكن بشأن اقرتاحاتهم من مندهًشا
جهود عىل مبهم بشكل نفسه يف يضحك كأنه بدا وقد استياء، أيَّ يُبِد لم أنه املؤكد ومن بها،

يأخذه. وهو جميًعا رأوه الذي الحجر عن البحث يف اآلخرين
الزمان قوانني عن شيئًا تعلمون ال «أنتم : وتكربُّ غطرسة نزعة يف الجبل سيد قال
من اعتنقنا ما أقدم عن علوم من إليه لتم توصَّ ما أحدث فيها يتأخر أشياء وهي واملكان،
املساكني، األصدقاء أيها ال، األشياء. إخفاء معنى حتى تعرفون ال أنتم عام. بألف عقائد
بوضوٍح الحجر هذا سَرتَون كنتم فربما وإال شيئًا، تشاهدوا أن معنى حتى تعرفون ال أنتم

أراه.» كما
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هنا؟» أنه «أتقصد صارمة: بنربة هاردكاسل صاح
إنه أُقل لم لكنني أيًضا، املعاني من الكثري تحمل «هنا» كلمة «إن الجبل: سيد أجابه

رؤيته.» أستطيع إني فقط قلت إنما هنا.
هادئة. بنربة الرجل استطرد ثم مزعج، صمت ساد

باستطاعتكم أن تعتقدون فهل غوره، يُسرب ال ا تامٍّ صمتًا تصمتوا أن استطعتم «إذا
حيث الجبال، تلك يف وحيد متعبٍد صيحَة العالم؟ من األخرى الجهة يف صيحة تسمعوا أن
ربما واملسلمون اليهود حتى إنه البعض يقول الجبل. شكل فتتخذ األصلية الصورة تكمن
نداءه تسمعون هل أنصتوا! اإلنسان. ُصنع من قط تكن لم أنها ذلك الصورة؛ تلك يعبدون
لريى — طويلة لسنني فارًغا كان الذي — الجوهرة محجر يف وينظر رأسه يرفع وهو

الجبل؟» عني هو الذي املتفرد واألحمر الغاضب القمر
تنقلها أن باستطاعتك أن ا حقٍّ «أتقصد قليًال: يرتعش وهو إيجل ماونت اللورد صاح

«… لكن عظيمة، روحية بقًوى تتمتع أنك أعتقد كنت لقد مريو؟ جبل إىل هنا من
بكثري.» تصدِّق أن يمكنك مما أكثر أمتلك «ربما الجبل: سيد قال

بينما وإيابًا ذهابًا الغرفة يف يخطو وبدأ صربه نفد وقد مكانه من هاردكاسل هبَّ
جيبيه. يف يداه كانت

قًوى أن أعرتف لكنني الروحانية، القوى هذه مثل بوجود مثلك كثريًا أعتقد أكن «لم
إلهي!» يا … ربما معني نوع من

ه ووجَّ عينه. عن العدسة فوقعت يُحدِّق، ووقف الصارمة، العالية نربته انقطعت
منهم كلٍّ وجه عىل وظهرت فيه، ينظر راح الذي نفسه االتجاه نحو وجوههم الجميع

نفسها. الدهشة مالمح
للمرة رأوه حيث تماًما الحجرية، النافذة حافة عىل موجوًدا األحمر مريو قمر كان
زهرة بتلة كان ربما أو لهب، ُشعلة من تطايرت حمراء كرشارة يبدو كان ربما األخرية.
وضعه الذي املوضع نفس ويف تماًما مكانه يف كان لكنه مقطوفة، زهرة من اقتُطعت حمراء

باًال. لألمر يُلقي أن دون هاردكاسل فيه
فريًدا كان فه ترصُّ لكن أخرى، مرة به يُمسك أن املرة هذه يف هاردكاسل يحاول لم
كانت املرة هذه لكن أخرى، مرة الغرفة يف يخطو وبدأ ببطء استدار قد أنه ذلك ما؛ نوًعا
النهاية، ويف وقلق. صدر ضيق عن تنمُّ حركته كانت فقد األوىل املرة عن أما متقنة، حركته
ابتسامة شفتيه عىل ارتسمت وقد أمامه وانحنى الجالس، الجبل سيد أمام حركته توقَّفعن

ما. نوٍع من ساخرة
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جميًعا علمتنا أنك ذلك من واألهم باعتذار، لك ندين جميًعا إننا السيد، «أيها قال: ثم
التي االستثنائية قواك دوًما وسأتذكر ومزحة. كدرس دوًما سنتذكره صدقني، درًسا.
ماونت الليدي أيتها الرضر. وإلحاق األذى غري يف تستخدمها أنك وكيف ا، حقٍّ بها تتمتع
أوًال، للسيد كالمي هت وجَّ أن عىل «اعذريني نحوها: استدار أن بعد استطرد ثم «… إيجل
األمر ت فرسَّ إنني أقول وربما ذلك. قبل أنِت أمامك التفسري ذلك بإبداء ُرشفت لكنني
التنويم أنواع من نوع أنها عىل تُفرسَّ األشياء هذه معظم أن أخربتِك لقد يحدث. أن قبل
نباتات عن الهندية القصص لكل الوحيد التفسري هو هذا أن الكثريون يعتقد املغناطييس.
يتم لكن فعًال، تحدث ال األمور هذه إن بالجو. معلًقا حبًال يتسلق الذي والطفل املانجو
الرسقة أن جميًعا إلينا ُخيِّل فقد لذا تحدث؛ أنها يخالوا كي مغناطيسيٍّا الناظرين تنويم
وهٍم سوى تكن لم الجوهرة وأخذت النافذة، من تسللت التي السمراء اليد فتلك وقعت؛ قد
عنه نبحث لم اختفى، قد الكريم الحجر رأينا أن وبعد أننا إال حلم. من جزءٌ وكأنها ، لحظيٍّ
وكدنا املاء، زنابق أوراق من ورقة كل وحرَّكنا للبحرية هنا توجَّ بل فيه. كان الذي املكان يف

الوقت.» طوال مكانها يف هناك كانت الياقوتة لكن تتقيَّأ، أن الذهبية لألسماك نتسبَّب
أن فرأى شاربه، بشعر املغطَّى الباسم وفمه الرباقتنَي الجبل سيد عينَي رمق ثم
وقد أقدامهم عىل يثبون اآلخرين جعل يشءٌ ابتسامته يف وكان أكثر. اتَّسعت قد ابتسامته

انبهار. من يخلو ال الذي العام واالرتياح االسرتخاء مشاعر فجأة انتابتهم
جميًعا. لنا سعيد مخرج «هذا قلقة: ابتسامة يبتسم وهو إيجل ماونت اللورد قال
«… أعتذر كيف صدًقا أعلم وال ا حقٍّ مؤمًلا كان حدث ما إن حديثك. يف شكٍّ أدنى هناك ليس
وني تمسُّ لم أنتم يشء. من غاضبًا «لست ُمحياه: تعلو البسمة زالت وما الجبل سيد قال

اإلطالق.» عىل
عالم كان املوقف، بطل كان الذي هاردكاسل فيهم بما فرحني، اآلخرون ذهب وفيما
من تفاجأ خلفه نظر وحني الغريبة. خيمته إىل عودته طريق يف السوالف ذو الفرينولوجيا

يتبعه. براون األب رؤية
نتوءاتك؟» أتحسس أن «أيمكنني املعتدلة: الساخرة بنربته الخبري سأله

أليس اآلن، بعد يشء أي تتحسس أن تريد أنك أعتقد «ال خفيف: مزاح يف القس قال
كذلك؟» أليس ًقا، محقِّ تعمل أنت كذلك؟

لم والتي الجبل سيد مراقبة إيجل ماونت الليدي مني طلبت لقد «بىل، اآلخر: أجابه
بالترصف إال تتبُّعه أستطع لم خيمته، غادر وحني الروحانية؛ اعتقاداتها رغم حمقاء تكن
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أتحسس كي خيمتي إىل أحدهم دخل ما إذا ولكن بمهنته، ومهووس مزعج كشخص
املوسوعات.» إحدى يف «نتوءات» كلمة معنى عن للبحث سأضطر كنت نتوءاته،

يف «فولكور». مادة انظر امرأة! من لها يا «نتوءات، مرحة: بصورة براون األب قال
البازار.» يف — املزعج دور أداء يف بارًعا كنَت لقد الواقع،

أن الغريب من كذلك؟ أليس غريبة، قضية «كانت املزيَّف: الفرينولوجيا عالم أضاف
الوقت.» طوال مكانه يف كان الكريم الحجر أن تفكر

ا.» جدٍّ «غريب القس: قال
فيه. ويُحدِّق ف يتوقَّ اآلخر الرجل جعل يشءٌ نربته يف كان

مكانه يف كان الحجر أن تعتقد أَال هكذا؟ تبدو ملاذا خطبك؟ ما «اسمع! صاح: ثم
الوقت؟» طوال

وبرتدُّد: بطيئة بنربة قال ثم لطمة، ى تلقَّ قد كان لو كما بعينيه براون األب رمش
بذلك.» االعتقاد عىل نفيس أحمل أن أستطيع ال … أستطيع ال … أنه الحقيقة «نعم،

هناك يكون أن دون من شيئًا يقولون الذين الرجال من لسَت «أنت بدهاء: اآلخر قال
الوقت؟» طوال مكانها يف كانت الياقوتة أن تعتقد ال ملاذا إياه. لقولهم سبب

بنفيس.» مكانها إىل أرجعتها من أنا «ألنني براون: األب قال
كله. بجسده رست قد الُقَشْعريرة كانت لو كما مكانه، يف َحراك بال اآلخر الرجل وقف

واحدة. بكلمة ينطق أن دون من فاه وفغر
إىل أرجعها يدعني بأن اللص أقنع من أنا كنت الدقة، وجه عىل «أو قائًال: القس أكمل
إخبارك أمانع ال للتوبة. وقت هناك يزال ما بأنه وأقنعته سيحدث بما أخربته لقد مكانها.
للرشطة ببالغ سيتقدمون إيجل ماونت آل أن أعتقد ال أنني إىل باإلضافة مهنية، بثقة هذا

فعًال.» الحجر برسقة قام َمن إىل بالنظر خاصًة يخصهم، ما لهم عاد وقد اآلن
الجبل؟» سيد «أتقصد فروسو: شخصية يف متنكًرا كان الذي الرجل سأله

الياقوتة.» يرسق لم الجبل سيد «ال، براون: األب قال
عدا النوافذ خارج يقف أحد هناك يكن لم أفهم. ال «لكنني قائًال: اعرتاضه اآلخر أبدى

الخارج.» من تسللت يًدا هناك أن املؤكد ومن الجبل، سيد
الداخل.» من جاء السارق لكن الخارج، من اليد «تسللت براون: األب قال

أبتِغ لم عميل؛ رجل أنا اسمع، أخرى. مرة الروحانية التفسريات إىل نعود أننا «يبدو
«… أمان يف الياقوتة كانت ما إذا أعرف أن سوى
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بوجود أعرف أن قبل حتى خاطئًا، شيئًا هناك أن أعلم «كنت براون: األب قال
الياقوتة.»

التي اللحظة تلك «منذ عميق: تفكري بعد كالمه يف استطرد برهة، ف توقَّ أن وبعد
الناس يقول خاطئًا. شيئًا هناك أن الحال يف علمت الِخيام بجوار فيها يتجادلون كانوا
تصدقهم؛ ال عمليَّني. بشيئني ليسا والفلسفة املنطق وإن أهمية ذات ليست النظريات إن
خطبًا هناك أن تعرف اإلطار هذا خارج األمور تكون وحني هللا، من هبة السليم فالتفكري
تلك أخذ ومع فكاهية. بصورة بينهم دار الذي للغاية املوجز الجدال ذلك انتهى ولقد ما.
بأن وقال تافه متغطرس هاردكاسل أن نجد االعتبار، يف مطروحة، كانت التي النظريات
تبرص أو مغناطييس تنويم نتيجة الغالب يف يكون يحدث يشء أي أن إال ممكن، يشء كل
كل أن يعتقد كان هانرت لكن املعتاد، شكلها يف الفلسفية لأللغاز علمية أسماء كلها وهذه
ال فإنه إيجل، ماونت الليدي وبشهادة ذلك. عىل يربهن أن وأراد احتيال، محض هو يشء
خاصة بصورة هنا إىل جاء وإنما فقط، مخادعون وأمثالهم العرَّافني أن إثبات عىل يعمل
ماونت اللورد مع جيًدا ينسجم ال ألنه الغالب؛ يف يأتي يكن لم وهو العرَّاف. هذا يواجه لكي
هرع لكنه مبذِّر، شخص أنه ذلك دائًما، األموال منه يقرتض أن يحاول كان الذي إيجل،
فإن ذلك، من الرغم وعىل للغاية. جيد هذا آتيًا. كان الجبل سيد بأن سمع حني هنا إىل
لن إنه قال لقد ذلك. هانرت رفض بينما العرَّاف استشارة ى ليتلقَّ ذهب من هو هاردكاسل
تلك أن إثبات عىل عمره من الكثري أضاع أنه الواضح من بينما الهراء، هذا عىل وقتًا يضيِّع
الحالة هذه يف يعتقد هانرت كان لقد متَّسق. غري يبدو ما وهو بالفعل. هراء إال هي ما األمور
كف قراءة طريق عن سيتم أنه اكتشف لكنه البلورية، الكرة يف بالتحديق سيتم التبرصُّ أن

اليد.»
ُعذًرا؟» يُقدم كان أنه إىل «أترمي متحريًا: بدا وقد رفيقه سأله

إنما عذًرا، يكن لم أنه اآلن أعرف لكنني البداية، يف ذلك اعتقدت «لقد القس: أجابه
«… ألنه الكف، قراءة طريق عن سيتم التبرصُّ أن عرف حني ا حقٍّ ارتبك لقد سببًا. كان

ماذا؟» «ألنه صربه: نفد وقد اآلخر ألحَّ
قفازه.» يخلع أن يُِرد لم «ألنه براون: األب قال
قفازه؟» «يخلع أخرى: مرة الكالم السائل كرر

ملوَّنة كانت يده أن جميًعا رأينا قد لكنا فعل، لو «ألنه معتدلة: بنربة براون األب قال
موجوًدا. كان الجبل سيد ألن خصوًصا هنا إىل أتى لقد أجل، أوه، … بالفعل فاتح بُني بلون

االستعداد.» أهبة عىل وهو أتى لقد
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اليد تلك هي كانت بني، بلون بطالئها قام التي هانرت يد أن «أتقصد فروسو: صاح
الوقت!» طوال معنا كان لقد هذا؟ كيف النافذة؟ إىل تسللت التي

لقد ذلك. فعل املمكن من أنه تَجْد املكان، نفس يف األمر وجرِّب «اذهب القس: قال
ويُشمر قفازه يخلع أن استطاع البرص، ملح ويف النافذة؛ خارج وانحنى األمام إىل هانرت وثب
األخرى بيده بالهندي يمسك كان فيما العامود، من األخرى الجهة حول يده ويمد ساعده
أن حني يف واحدة، بيد اللص يمسك أنه حينها الحظت لقد باللص. أمسك بأنه ويصيح
جيب يف الجوهرة تدس كانت األخرى يده لكن يديه، كلتا سيستخدم كان عاقل رجل أي

بنطاله.»
األمر الواقع، «يف بطيئة: بنربة السابق الفرينولوجيا عالم قال ثم طويًال، الصمت ساد
نفسه. العجوز للساحر الغريب السلوك ح يوضِّ ال تفسريك أن هو يربكني ما لكن صادم.
لَم تفتيشه؟ ومن متهًما كونه من يغضب لْم لَم ذلك؟ يقل لم فلَم تماًما، بريئًا كان إذا

يفعلها؟» أن بإمكانه التي واملذهلة الخارقة األشياء إىل بخبث وأشار وابتسم جلس
تلك األمر! يف نقطة أهم عىل يدك وضعت لقد «أه، حادة: بنربة براون األب صاح
إن إيجل ماونت الليدي قالت لقد يفهموها. ولن األشخاص هؤالء يفهمها ال التي النقطة
عن كثريًا يختلف بعضها أن لك أؤكد الرب؟ بحق صحيح، أهذا متشابهة. األديان كلَّ
رجل أسوأ يتسم فيما وغاشًما، قاسيًا يكون ما معتقد يف رجل أفضل إن حتى البعضاآلخر
ذلك الروحانية؛ القوى أحب ال أنني أخربتك لقد الحس. مرهف بأنه آخر معتقد أتباع من
الياقوتة، يرسق أن يمكن الجبل سيد إن أقول ال وأنا القوى. كلمة عىل يكون التوكيد أن
يُغريه ما إن الرسقة. تستحق أنها يعتقد أالَّ كثريًا ح املرجَّ ومن يرسَقها؛ أالَّ كثريًا ح املرجَّ من
يملك ال كما تماًما يملكها، ال معجزاٍت عىل املديح ي تلقِّ ولكن الجواهر، رسقة هو ليس
اليوم. استهواه ما هو الرسقة، من النوع ذلك اإلغراء، من النوع ذلك كان الجوهرة. تلك
شيئًا يحرك أن خاللها من يستطيع مذهلة عقلية قًوى يمتلك أنه نحن نعتقد أن أحبَّ لقد
فعل. أنه نعتقد بأن سمح فقد ذلك، يفعل لم أنه من الرغم عىل حتى الفضاء، يف ماديٍّا
الشكل: بهذا املسألة أمامه تظهر لن خاصة. ملكية كلمة من املغزى تماًما يفهم ال إنه
أجعل أن «أيمكنني الشكل: بهذا أمامه ستظهر وإنما الحجر؟» هذا أرسق أن «أينبغي
غري أنها فسريى الحجر ملكية عن أما بعيد؟» جبل عىل أخرى مرة ويظهر يختفي الحجر
كثريًا يتباهى إنه مختلفة. واملعتقدات األديان إن بقويل إليه أرمي ما هو هذا صلة. ذات
أن يعني ال روحي صفة عليه هو يُطِلق ما لكن الروحانية، القوى عليه يُطِلق ما بامتالك
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أي أكثر؛ عقلية أنها معناها يف هنا الروحانية صفة إنما أخالقي. صفة عليه نحن نُطلق
فلسنا نحن أما العنارص. يف يتحكم الذي كالساحر املادية؛ األشياء يف التحكم يف العقل قوة
إننا أسوأ. مقام يف نكون حني حتى أو أفضل، مقام يف نكون ال حني حتى لذلك، شبًها
التي األقواس هذه تحت نشأنا وقد باملسيحية يدينون األقل عىل آباؤنا كان من نحن —
إننا أقول — اآلسيوية الشياطني تلك بكل نكسوها كنا إذا وحتى الوسطى، للقرون تعود
يلحق ملا مناقضتماًما خزي بنا ويلحق إليه هؤالء مثل يطمح ملا مناقضتماًما ألمر نطمح
الجميع يعتقد أن يريد فكان هو أما ذلك، فعلنا أننا أحٌد يعتقد أالَّ يف نحن سنرغب كنا بهم؛
الرجل رسق لقد الواقع، يف ذلك. يفعل لم أنه من الرغم عىل حتى ذلك؛ فعل من هو أنه
ثعبانًا كانت لو كما عنا التهمة نبعد أن جاهدين نحاول كنا وبينما الرسقة. وقوع مفخرة
لكن الثعابني، ساحر وكأنه إليه التهمة يستقطب أن يحاول الواقع يف هو كان سيؤذينا،
يف مؤثرة تصبح املسيحي العالم تقاليد هنا هذه! بالدنا يف أليفة بحيوانات ليست الثعابني
أن يمكنك املثال! سبيل عىل نفسه العجوز إيجل ماونت اللورد إىل انظر كهذا. اختبار ظل
وتعيش طويًال ورداءً عمامة ترتدي أن ويمكنك لك، يحلو كما غامًضا أو مسترشًقا تكون
هم أصدقاءك أن ووجدت بيتك من جوهرة ُرسقت إذا لكن الروحانيني، الزعماء ألقوال وفًقا
بالقلق. وتشعر للغاية تقليديٍّا إنجليزيٍّا نبيًال رجًال نفسك ستجد ما فرسعان بهم املشتبه
أيًضا ألنه فعلها؛ أنه نعتقد أن يف قط يرغب بالفعل الرسقة ارتكب الذي الرجل يكن لم
األمل ويحدوني مسيحي، لص أنه وهي أفضل، بصفة يتحىلَّ أنه كما نبيل، إنجليزي رجل

تائب.» لص أنه أيًضا وأعتقد
الوثني املحتال وذلك اللصاملسيحي فإن حدث، ملا لروايتك «وفًقا ضاحًكا: رفيقه قال
فعلته، جرَّاءَ باألسف يشعر أحدهما كان بعض. من بعضهما تماًما النقيض طرَيف عىل كانا

يفعلها.» لم أنه باألسف يشعر اآلخر وكان
اإلنجليز النبالء من رجال فهناك منهما؛ أيٍّ عىل نقسو أن ينبغي «ال براون: األب قال
أن كما والسياسة، القانون خلف وا تسرتَّ وقد هذا، وقتنا قبل رسقات ارتكبوا الذين اآلخرين
املطاف، نهاية ويف واملغالطات. بالسفسطة الرسقات عىل يغطِّي كيف يعرف أيًضا الغرب
نفسه فاألمر مالكوه؛ تغريَّ الذي العالم يف الوحيد الكريم الحجر هي الياقوتة تلك تكن لم
نظر كاألزهار.» وملونة كالنقوش منحوتة تكون ما غالبًا أخرى؛ ثمينة أحجار عىل ينطبق
الذي الكبري الدير إطار نحو القس إصبع فأشار إليه، يرمي عما مستفًرسا اآلخر الرجل إليه

أيًضا.» مرسوق وهو رائع، منقوش حجر «إنه قال: ثم القوطي. الطراز عىل كان
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