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يِجد ما «غالبًا جانبًا: تليجراف دييل جريدة إعالنات صفحة يُلقي وهو هوملز شريلوك قال
أنك يُسعدني أهمية. وأقلِّها أشكاله أبسط يف شديدة سعادة الفن أجل من الفنَّ يُحبُّ من
تكرَّمَت قد التي بالسجالت كبريًا اهتماًما تُوِل فلم واطسون، يا الحقيقة هذه أدركَت قد
الشهرية بالقضايا ة الخاصَّ — واآلخر الحني بني تُدوِّنها كنَت أنك وأعرتف — بإخراجها
فيها، مثَلُت قد التي امُلثرية بامُلحاكمات كبريًا اهتماًما تُوِل لم وكذلك تَولَّيتُها؛ التي العديدة
َمَلكات إلعمال مجاًال يل أتاحت قد ولكنها ة، ُمهمَّ غري ذاتها حدِّ يف تكون قد التي بالوقائع بل

عميل.» مجال تكوَن أن اخرتُت التي املنطقي والبناء والتحليل االستنتاج
قد التي اإلثارة د تعمُّ تُهمة لنفيس أغفر أن يُمكنني ال ذلك، «ومع أبتسم: وأنا قلُت

دوَّنتُه.» ملا هتَها وجَّ
بها ويُشعل بامِللَقط جة ُمتوهِّ فحمة يأخذ وهو قال هكذا أخطأت.» قد تكون «ربما
بالجدال، ُمولع ِمزاج يف يكون عندما نه يُدخِّ الذي الكرز خشب من املصنوع الطويل غليونه
حالة يف يكون عندما نه يُدخِّ الذي الطني من املصنوع لغليونه بديًال يكون ما عادة والذي
اإلثارة عامل إضفاء ُمحاولة يف أخطأت قد تكون «ربما قائًال: أردف ثم ل، وتأمُّ تفكري
يف التي امَلحضة، املنطقية الُحَجج بتسجيل االلتزام من بدًال كتاباتك كلِّ عىل والتشويق

النتيجة.» إىل ووصوًال بالسبب بدءًا برمته لألمر الوحيدة البارزة مة السِّ هي الواقع
إذ الربود؛ من بيشءٍ َعلَّقُت هكذا بالفعل.» األمر هذا يف ك حقَّ أوفيتُك قد أنَّني «أرى
شخصية يف قوية صفٌة أنه مرٍة من أكثر الحظُت قد كنُت الذي الغرور من أشمئزُّ كنُت إنني

امُلتفرِّدة. صديقي
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فيه أفكر كنُت ما عىل عادته، كانت كما أجاب، هكذا غروًرا.» أو أنانية ليست إنها «ال،
يشء إنه شخيص؛ غري يشء ألنه فهذا ها؛ حقَّ براعتي توَّىفَّ أن طالبُت «إن ُقلته. ما عىل وليس
املنطق عىل تركز أن بدَّ فال ولذلك نادر؛ فيشءٌ املنطق أما ُمعتاد، أمر الجريمة يتخطَّاني.
امُلحارضات، من كمجموعٍة ل يَُسجَّ أن ينبغي كان ما قيمة من َحططَت لقد الجريمة؛ ال

الحكايات.» من سلسلة مجرَّد وجعلتَها
املدفأة ِنريان جانبَي عىل اإلفطار بعد وجلسنا الربيع، أوائل يف بارًدا صباًحا كان
امُللوَّنة البيوت خطوط بني كثيف ضباب هبط بيكر. بشارع القديمة الُغرفة يف امُلبهجة
ُمظِلمة كلطخاٍت الثقيلة الصفراء األكاليل عرب امُلقابلة النوافذ وبدت الرمادي، البُنِّي باللون
األطباق األبيضوعىل القماش عىل ضوءُه وملَع ُمضاءً، الغازيُّ مصباحنا كان الشكل. عديمة
طوال صامتًا هوملز شريلوك كان بعد. نُظَِّفت قد الطاولة تكن لم إذ واملعادن؛ الخَزف
نَِكد، بِمزاٍج أخريًا ظهر حتى الجرائد، من لعدٍد اإلعالنات أعمدة ُمطالعة يف ُمنهمًكا الصباح

األدبيَّة. نَواِقيص عن ليُحاِرضني بدا، كما البحث، من يئس أن بعد
ويُحدِّق غليونه دخان ينُفُث خالله جلس صمٍت بعد أرَدف هكذا الوقت.» نفس «ويف
بها، باالهتمام لَت تفضَّ التي القضايا هذه كلِّ بني من إنَّه إذ اإلثارة؛ د بتعمُّ يُمكن «ال النار، يف
فاملسألة اإلطالق. عىل القانوني بتعريِفها الجريمة مع تتعاَمل ال منها معقولة نسبة ثمة
ساذرالند، للسيدة الفريدة والتجربة فيها، بوهيميٍّ ملٍك ُمساعدة حاولَت التي الصغرية
أموًرا كلها كانت األعزب؛ النبيل وواقعة امُللتوية، الشفة ذي بالرجل امُلتعلقة واملشكلة
اقرتبَت قد أنك أخىش اإلثارة، د تَعمُّ تحاشيك يف ولكن للقانون. املعروف اإلطار عن خارجة

تاِفه.» هو ا ممَّ
التي األساليب «ولكنَّ قائًال: أردفُت ثم أجبتُه، هكذا قلت.» كما النتيجة كانت «ربما

لالهتمام.» وُمثريًة جديدة كانت اتَّبعتُها قد
التحليل من األرقى بالدرجات العزيز صديقي يا الغاِفل الجمهور يهتمُّ قد ملاذا «أُف!
ُحروف ز ُمجهِّ أو أسنانه شكل من الحائك تمييز يُمكنه بالكاد والذي واالستدالل، املنطقي
تافًها؛ كنَت إن بالطبع ألومك أن يُمكنني ال ولكن األيرس؟! إصبعه جلد َقساوة من الطباعة
وُقدرتهم جرأتهم األقل، عىل املجرمون أو الناس، فقد لقد َولَّت. قد العظيمة القضايا فأيام
األقالم الستعادة أداٍة إىل ل تتحوَّ أنها فيبدو امُلتواضعة، مِلهنتي بالنسبة ا أمَّ اإلبداع. عىل
قد أنني أعتقد ولكنَّني الداخلية. املدارس فتَيات إىل النُّصح وإلسداء الضائعة الرصاص
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البداية نقطة الصباح هذا تسلَّمتُها التي الرسالة هذه تُمثِّل فقد أخريًا؛ القاع إىل وصلُت
ًدا. ُمجعَّ خطابًا نَحوي ألقى ثُمَّ اقرأْها!» ر. أتصوَّ كما يل بالنسبة

ييل: ما فيه وذُِكَر السابقة، الليلة بتاريخ بليس مونتيجيو من كان

عْرٍض َقبول عيلَّ كان إن ما حول الستشاَرتِك ٍة بشدَّ أتوُق هوملز، السيد عزيزي
مع يُزعجك. يكن لم إن غًدا والنصف العارشة يف سأزورك ال. أم كُمربِّيٍة بالعمل

تحياتي. خالص

هانرت فيوليت

الشابة؟» هذه تعِرف «هل قائًال: هوملز سألُت
«ال.»

اآلن!» والنصف العارشة «إنها
اآلن.» الجَرس تُدقُّ من هي أنها شكٍّ أدنى لديَّ وليس «أجل،

الجوهرة قضية تتذكَّر هل تعتِقد. ا ممَّ أكثر لالهتمام ُمثرية املسألة أنَّ تكتشُف «قد
يكون قد ِجدِّي؟ لتحقيٍق األمر ر تطوَّ ثمَّ تاِفهة، مسألة أنَّها البداية يف بَدت التي الزرقاء

أيًضا.» القضية هذه يف كذلك األمر
وصلْت قد امَلعنيَّة الشابَّة إنَّ إذ قريبًا؛ ستتضح شكوكنا ولكن ذلك. نأُمل دعنا «حسنًا،

ُمخطئًا.» أكن لم إن بالِفعل هنا
ولكن بسيطة مالبس ترتدي شابَّة سيدٌة الغرفَة ودخلِت ُث، يتحدَّ كان بينما الباب ُفِتَح
الزقزاق، طائر بيضة عىل املوجودة النِّقاط يُشبه نََمش به ا حادٍّ ُمرشًقا وجهها كان أنيقة.
العالم. هذا يف أهدافها تحقيق عىل عاِزمة امرأٌة أنها عن ينمُّ بالنشاط ُمفعًما أسلوبها وكان
وَقَف بينما قالت هكذا لك.» سببتُه الذي اإلزعاج عىل ستَعذُرني أنك من ُمتأكدة «أنا
والدان لديَّ ليس أنني وبما الغرابة، شديدة بتجربٍة مررُت قد «ولكنَّني ليُحيِّيها، رفيقي
بما تُخِربَني بأن ل ستتفضَّ ربما أنك فكَّرُت فقد النُّصح، أسأَلهم أن يُمكنني أقاِرب أيُّ أو

ِفعله.» عيلَّ يِجب
مُلساعدتك.» يُمكنني ما كلَّ أفعل أن يُسِعدني هانرت. آنسة يا أرجوِك «اجليس
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الجديدة عميلِته بأسلوب إيجابية، ِبصورٍة انبَهر، قد هوملز أنَّ أرى أن بوسعي كان
َجفنَيه وأرخى نفسه شتات جمع ثم امُلستقصية، بطريقته ًصا ُمتفحِّ إليها نظر وكالمها.

قصتها. إىل ليستمع مًعا أصابعه أطراف وعقد
إالَّ مونرو، سبينس الكولونيل عائلة يف أعوام خمسة منذ ُمربية «أعمُل قائلة: ثَت تحدَّ
إىل معه أطفاله وأخذ سكوشا، بنوفا هاليفكس إىل بالذهاب شهَرين منذ تكليًفا ى تلقَّ أنه
التوظيف، إعالنات وراسلُت العمل لطلِب إعالنًا وضعُت عمل. بال نفيس فوجدُت أمريكا،
ُب يتوجَّ ما أعلم أكن ولم تنفد، ادَّخرتُها قد كنُت التي القليلة األموال بدأِت جدوى. بال ولكن

فعله. عيلَّ
أذهب كنُت ويستوايز، تُدعى إند ويست يف امُلربِّيات لتوظيف معروفة وكالة تُوَجد
كان تُناسبني. قد جديدة عمٍل فرصة أيُّ هناك كانت إن ألرى تقريبًا األسبوع يف مرة إليها
تجلس تُديرها. من هي ستوبر السيدة كانت لكن الوكالة، هذه س ُمؤسِّ اسم هو ويستواي
غرفة يف عمٍل عن يَبحثَن اللواتي السيداُت تنتِظر بينما الصغري، مكتبها يف ستوبر السيدة
أيُّ لديها كان إن لرتى دفاترها فتُطاِلع لتُقابلها، ِحَدٍة عىل سيدٍة كلُّ تدخل ثم انتظار،

السيدات. هؤالء تُناسب عمل ُفَرص
ولكنني ألقابلها، كالعادة الصغري املكتب دخلُت املايض، األسبوع ذهبُت عندما حسنًا،
عىل ارتسمْت البَدانة شديد رجٌل جانبها إىل يجلس كان بُمفردها. ستوبر السيدة أجد لم
أنِفه عىل واستَقرَّ َرقبتِه. عىل ثناياه تدلَّْت ثقيل ضخم لُغد وله عريضة، ابتسامٌة وجهه
انتفض شديدة. يٍَّة بجدِّ يدُخلَن الالتي السيدات خاللهما صمن يتفحَّ النَّظارات من َزوجان

ستوبر. للسيدة رسيًعا واستدار دخلُت عندما جلسته يف بشدَّة
بدا رائع!» رائع! هذا ذلك؛ من أفضل هو فيما أطَمَع أن يُمكنني ال يكفي، «هذا وقال:
إليه النظر أنَّ لدرجة املظهر ُمريح رجًال كان شديد. بودٍّ مًعا يديه وفَرك س التحمُّ شديد

الرسور. عىل يبَعُث كان
كذلك؟» أليس سيدتي. يا عمٍل عن تَبحثنَي «إنك قائًال: سأَلني

سيدي.» يا «بىل
«كمربِّية؟»

سيدي.» يا «أجل
تَتقاَضينه؟» الذي الراِتب هو «وما

مونرو.» سبينس الكولونيل مع األخري عميل يف الشهر يف جنيهات أتقاىض٤ «كنُت
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أجٌر هذا ال! ال «أوه، َغَليان: حالة يف وكأنه الهواء يف مينتنَي السَّ بيديه ح يُلوِّ وهو صاح
شخٍص أليِّ يُمكن «كيف أردف: ثم ُمقزِّز!» أمٍر من له يا العبيد! سوى يتقاضاه ال ُمخٍز

واملهارات؟» املزايا هذه بمثل تتمتَّع لسيدة كهذا، له يُرثى مبلًغا يُقدِّم أن
الفرنسية من القليل أعِرف تتخيَّل. ا ممَّ أقلَّ تكون قد سيدي يا «مهاراتي قائلة: فأجبتُه

«… والرسم امُلوسيقى من والقليل واألملانية،
ووقاٍر بسلوٍك تتمتَّعني هل هو: الفرس مربط يُهم؛ ال ذلك كلُّ ال! «أوه قائًال: صاح
لرتبية تَصلُحني ال فأنت إذن ال، اإلجابة كانت إذا باخِتصار. األمر هو هذا ال؟ أم بسيدة يليق
فِلَم نعم، اإلجابة كانت إذا أما البالد. تاريخ يف ا مهمٍّ َدوًرا األيام من يوٍم يف يلَعب قد طفل
ثالثة عن يقلُّ براتٍب وتقبيل ِقيمتك من تُقلِّيل أن منك يطلُب أن رجل أليِّ يُمكن وكيف إذن،

الواحدة.» السنة يف ُجنيه ١٠٠ من يبدأ سيِّدتي يا معي راتبُك أرقام؟
جميل كحلٍم ِمثيل ُمعِدمة المرأٍة بدا العْرض هذا أنَّ هوملز سيِّد يا التخيُّل يُمكنك
وجهي، عىل ارتسَمْت قد تكون ربما التي الشكِّ نظرَة رأى عندما ولكنه تصديقه. يصُعب

شيًكا. منه وَقَطَع شيكاٍت دفرت فتح
ُمجرَّد َعيناه صارت حتى شديدة بَدماثٍة يبتِسم وهو قال هكذا أيًضا.» عاداتي «ومن
راِتِبهنَّ ِنصف الشابَّاِت للسيدات أدفع «أن البيضاء، وجِهِه تجاعيد وسط الِمَعتنَي فتحتني

واملْلبس.» الت التنقُّ تخصُّ بسيطة ولو نفقاٍت بأي الوفاء من يَتمكنَّ حتى ُمقدًما
امُلقدمة الدفعة هذه جاءت يل. بدا كما كهذا وعطوًفا ُمدهًشا رُجًال َحياتي يف أقاِبل لم
طبيعي غري يشء هناك كان فقد ذلك ومع للتجار، مديونًة كنُت إنني إذ املناسب؛ وقتها يف
بالعمل. نفيس أُلزم أن قبل القليل ولو معرفة يف أرغب جعلني ته، برمَّ األمر بهذا يتعلَّق

سيدي؟» يا تعيش أين أسألك أْن يل «هل قائلة: سألتُه
الجانب من أمياٍل خمسة بُعد عىل بيتشيز، كوبر ساحر؛ ريفي مكان يف «هامبشري.
منزٍل وأجمل العزيزة، سيدتي يا جماًال الريفية األماكن أكثر إنها وينشسرت. من البعيد

املنازل.» كلِّ بني قديم ريفي
ستكون.» ماذا أعرف أن ني يَرسُّ سيدي؟ يا ي مهامِّ عن «وماذا

وهو رأيتِه إن أوه، فحسب. سنوات ستُّ عمُره وحيد صغري واحد طفٌل واحد؛ «طفل
َعنٌي!» لِك تطُرف أن قبل منها ثالثًة يقتُل طاخ! طاخ! طاخ! نعٍل! بفرَدِة الرصاصري يقتُل

بالكاد. ظاهرًة َعيناه أصبحت حتى بحرارٍة ضِحك ثم كرسيِّه عىل اضطجع
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أعتقد جعلني األِب ضِحَك لكنَّ الطفل، بها يتمتَّع التي التَّسلية نَوعية من قليًال جفلُت
يمَزح. كان ربما أنه

صحيح؟» وحيد. طفل مسئولية تويلِّ هي إذن الوحيدة تي «ُمهمَّ سألته: ثم
«ستكون قائًال: وأردف العزيزة.» الشابَّة أيَّتُها الوحيدة، ليست ال، «ال قائًال: صاح
َزوجتي، لِك تُعطيها قد بسيطة أوامر أيَّ تُطيعي أن إدراكك، ُحسن من ُمتأكد وأنا تك، ُمهمَّ
ذلك؟» يف صعوبٍة أيَّ تَجدين هل ُمطيعة. بسيدٍة تَليق األوامر هذه دائًما تكون أن رشيطَة

امُلساعدة.» ني «يَرسُّ
كما إرضاؤهم، يصُعب أناس نحن املثال، سبيل عىل للمالبس بالنسبة ا. جدٍّ «جيِّد
ستعِرتضني فهل لِك، نُعطيه قد ِرداءٍ أيَّ تَرتدي أن منك طلبْنا فإذا طيِّبون. ولكنَّنا تَعلمني،

البسيطة؟» الرغبة هذه عىل
«ال.» قاله: ا ِممَّ كبري لحدٍّ ُمندِهشة وأنا أجبُت

هناك؟» أو هنا تجليس أن منِك طلبْنا إن سيُضايقِك «وهل
ال.» «أوه،

تأتي؟» أن قبَل َشعَرِك تَُقيصِّ أن منِك طلبْنا إن «أو
حدٍّ إىل غزير َشْعري هوملز، سيد يا تُالِحظ قد كما ! أُذنَيَّ تصديق أستطيُع بالكاد كنُت
أن أتخيَّل أكن ولم جميًال، يُعتَرب إنه الكستنائي. اللون من ُمميَّزة درجٍة إىل لونُه ويميل ما،

الفظَّة. الطريقة بهذه به ي أُضحِّ
ورأيُت ِبتَوٍق، الصغريتنَي بعينَيه يُراِقبني كان تماًما.» ُمستحيل هذا أنَّ «أخىش فقلت:

أتحدَّث. كنُت بينما وجهه عىل ترتِسم الُحزن من مسحًة
ورغباُت َزوجتي، لدى بسيطة َرغبٌة إنها للغاية. رضورٌي أمٌر ذلك أنَّ «أخىش وقال:
صحيح؟» َشْعرك. تَُقيصِّ لن إذن االعتبار؛ يف تُؤَخذ أن بُدَّ ال سيدتي، يا تعملنَي كما السيدات

ا.» حقٍّ يُمكنني ال سيدي، يا «ال بحزم: أجبُت
يف حسنًا بالءً ستُبلني كنِت إذ ُمؤِسف؛ أمٌر إنه األمر. يحِسُم ذلك إذن حَسنًا؛ «أوه،
الشابَّات السيِّدات من املزيد أرى أن ُل أفضِّ ستوبر، سيدة يا الحالة هذه يف األخرى. الجوانب

العمل.» يف يرغبَْن الالتي
واحدة كلمًة تقول أن ُدون بأوراقها ُمشتِغلًة الوقت هذا طوال تجِلس امُلديرة كانت
يَسْعني فلم شديد؛ ِضيٌق َوجهها عىل وارتََسم رسيعة نظرًة اآلَن إيلَّ نظَرْت ولكنها ِمنَّا، أليٍّ

جيدة. ُعمولٍة عىل الحصول أفقَدها قد للعْرض َرْفيض أنَّ يف الشكِّ سوى
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ت؟» السجالَّ يف باسمك نَحتِفظ أن يف تَرغبني «هل سألتني: ثم
ستوبر.» سيدة يا فضلك من «أجل،

الطريقة.» بهذه لَدينا عْرٍض أفضَل تَرُفضني إنَّك إذ الجدوى؛ عديم ا حقٍّ هذا «حسنًا،
كهذا. آَخَر عرًضا لِك نِجد أن يف ُجهًدا نبذُل أن منَّا عي تتوقَّ أن يُمكنك «ال ة. بِحدَّ قالت هكذا

الخارج. إىل امُلساعد قاَدني ثم الطاولة، عىل جَرًسا ْت دقَّ هانرت.» آنسة يا سعيد يُوُمك
الِخزانة، يف الطعام من القليل ووجدُت َمسكني إىل عدُت عندما هوملز سيد يا حسنًا
غاية يف شيئًا فعلُت قد كنُت إن ما نفيس أسأل بدأُت الطاولة، عىل ثالثًا أو وفاتورتنَي
يف الطاعة عون ويتوقَّ غريبة بأشياء َمهووسني الناس هؤالء كان إن النهاية، يف الَحماقة.
القليل سوى يحُصُل ال َغرابتهم. لقاء للدْفع ُمستعدِّين كانوا األقلِّ فعىل غرابة، األشياء أكثر
َشْعري يل جلب فماذا ذلك، جانب إىل السنة. يف ُجنيه ١٠٠ عىل إنجلرتا يف امُلربيات من ا جدٍّ
ِضمن أكون وربما ِه، َقصِّ بعد أفضل مظهرهم يُصِبح الناس من الكثري الطويل؟ الغزير
من تأكدُت تاله الذي اليوم ويف أخطأت، قد بأنَّني أعتقد بدأُت التايل، اليوم يف الناس. هؤالء
ا عمَّ والسؤال التوظيف لوكالة العودة يخصُّ فيما تقريبًا كربيائي عىل تغلبُت قد كنُت ذلك.
هنا معي إنها نفسه. الرجل من الرسالة هذه تَسلَّمُت عندما شاغًرا زال ما العمل كان إن

لَك: وسأقرؤها

وينشسرت من بالُقرب بيتشيز كوبر
أنا وها عنوانك، بإعطائي ستوبر السيدة لِت تفضَّ لقد هانرت: اآلنسة عزيزتي
حريصة َزوجتي ال. أم قرارك يف النظر أعدِت قد ُكنِت إن ما ألسألِك إليِك أكتُُب
نُقدِّم أن ُمستعدُّون نحُن كثريًا. جذَبَها قد لِك وصفي ألنَّ تأتي؛ أن عىل ا جدٍّ
أيِّ عن لنُعوِّضك السنة يف ُجنيًها ١٢٠ أو األشهر، الثالثة يف ُجنيًها ٣٠ لِك
حال. أي عىل ُمرهقًة طلباٍت ليست وهي لِك، رغباتُنا تُسبِّبه قد طفيف إزعاٍج
يف اللون بهذا ثَوبًا ترتدي أن يف وترَغُب الربَّاق األزرق باللَّون ُموَلعة َزوجتي
واحٍد، ِرشاء نفقاِت ل بتحمُّ نفسك تُرِهقي ألْن داعَي فال ذلك، ومع صباًحا. املنزل
أعتِقد ما وهو فيالدلفيا، يف اآلن املوجودة أِليس العزيزة ابنِتنا ثوُب لَدينا إنَّنا إذ
أن أو هناك، أو هنا تَجليس أن يف لرغبتنا بالنسبة أما تماًما. سيُناسبك أنه
يُسبِّب أْن يستحقُّ األمر أنَّ أعتِقد فال طلباتُنا، تَقتضيه ملا طبًقا نفسك تَشغيل
لم أنَّني ًة خاصَّ شك، بال ُمؤِسٌف أمٌر فهو بشعرك، يتعلَّق فيما أما إزعاج. أيَّ لِك
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أنَّني أخىش ولكنَّني القصرية، ُمقابلتنا خالل جماله مدى عن َ أَُعربِّ أن يل يَتسنَّ
خسارته. عن الرَّاتب زيادة تُعوَِّضك أن وأتمنَّى النقطة، هذه عىل ا ُمرصٍّ سأظلُّ
أن حاِويل واآلن للغاية. خفيفة َمهامُّ فهي بالطفل، ة الخاصَّ ك ِلَمهامِّ بالنسبة ا أمَّ
قطارك. بِميعاد أخربيني وينشسرت. يف حصان يجرُّها بعربٍة وسأُقاِبلك تأتي،

تحيَّاتي. خالص مع

روكاسل جيفرو

العرض. َقبول عىل العزم عقدُت وقد هوملز، سيد يا للتوِّ يتُه تلقَّ الذي الخطاب هو هذا
أتَِّخذ أن قبل فيها للنظر يديك بني ِتها برمَّ املسألة أضع أن فكرُت فقد ذلك من الرغم وعىل

أخرية.» خطوة أيَّ
فاألمر بالفعل، قرَّرِت قد كنِت إن هانرت، آنسة يا «حسنًا يبتسم: وهو هوملز قال

إذن.» َمحسوم
صحيح؟» أرُفض. أن تَنصَحني لن «ولكنََّك

إليه.» شقيقتي تتقدَّم أن أحبُّ الذي العمل ليس أنه «أعِرتف
هوملز؟» سيد يا ذلك كلِّ معنى «ما

صحيًحا رأيًا كوَّنِت قد تكونني ربما الجْزم. يُمكنني ال بيانات، لديَّ ليس «أوه،
بالفعل؟»

رجٌل روكاسل السيد أنَّ بدا واحدة. احتمالية سوى هناك ليس أنه يل يبدو «حسنًا،
يُبقي أن يف يرَغُب وأنه مجنونة، َزوجتُه تكون أن امُلحتَمل من أليس الطيبة. شديد ودود
ُممكنة طريقٍة بكلِّ رَغباِتها يُساير وأنه عقلية، ٍة مصحَّ إىل تُنَقل أن من َخوًفا ا ِرسٍّ األمر

ُمحتَملة؟» ثَورٍة أيَّ يتجنََّب حتى
األمور عليه تبدو حسبما األرَجح التفسري هو الواقع، يف امُلمكنة؛ التفسريات أحُد «هذا

شابة.» بسيدة يليق منزٌل أنه يبدو ال حال، أيِّ عىل ولكن الراهن. الوقت يف
املال!» هوملز، سيِّد يا املال «ولكن

قد ِلَم يُقِلقني. ما هو وهذا فيه، ُمباَلٍغ نحٍو عىل جيِّد بالطبع؛ جيِّد األجُر «حسنًا،
٤٠ لقاء أخرى ُمربية أيَّ يُوظِّفوا أن بإمكانهم بينما السنة، يف جنيًها ١٢٠ لِك يدفعون

ذلك.» وراء قوي سبب هناك يكون أن بُدَّ ال ُجنيًها؟
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ُمساعدِتك. يف رغبتي ذلك بعد ُم فستتفهَّ كلها بالظروف أخربتُك إن أنَّني «ظننُت
تُساِنُدني.» بأنَّك شعرُت إذا بكثرٍي أكرب بثقٍة سأشُعر

أكثر تكون بأن تُبرشِّ الصغرية مشكلتك أنَّ لِك أؤكد تماًما. ذلك من تأكدي «أوه،
بعض يخصُّ مألوٍف َغري ما يشء هناك أشهر. بضعة منذ عيلَّ َمرَّت لالهتمام ُمثرية قضية

«… خطر يف نفسك وجدِت أو تشكَّكِت إن تفاصيلها.
عه؟» تتوقَّ الذي الخطر هو ما «خطر!

إن ولكنَّني تحديده. من تَمكنَّا إن خطًرا يُصِبح «لن وقال: بعبوٍس رأسه هوملز هزَّ
الفور.» عىل مُلساعدتك فسآتي نهاًرا، أو ليًال وقت، أيِّ يف برقيًة منِك تلقيُت

وجهها. قَسمات القلق أغَرق وقد مقعدها من ِبرسعة ونهضْت قالْت هكذا يكفي.» «هذا
ي وسأضحِّ الفور، عىل روكاسل للسيد سأكتُب اآلن. ُمطمئنَّة وأنا لهامبشري «سأذهب
االمتنان كلماِت بعض هة ُموجِّ ودَّعتْنا ثم غًدا.» وينشسرت إىل وأتَِّجه الليلة املسكني بشعري

رسيًعا. ومشت سعيدة، ليلًة لنا وتمنَّت لهوملز،
األقل، «عىل قلت: َرج، الدَّ تَهِبُط وهي الثابتة الرسيعة خطواتها وقَع نَسمع كنَّا وبينما

بنفسها.» االعِتناء عىل للغاية قاِدرة شابَّة أنها يبدو
يشءٍ أيَّ نسَمْع لم إن ة بشدَّ ُمخطئًا سأكون ستحتاجه. ما «وهو ِبُعبوس: هوملز قال

أيام.» مرور قبل عنها
أجُد ما كثريًا كنُت أسبوعان مرَّ صديقي. نُبوءة قْت تحقَّ حتى طويل وقٌت يْمِض لم
فيها تَورَّطْت التي الغريبة اإلنسانية التجربة ماهية عن وأتساءل فيها أفكر خاللهما نفيس
تُشري كلها كانت الخفيفة، واملهامُّ الغريبة والرشوط االستثنائي الراتب الوحيدة. املرأة هذه
الرجل كان إذا ما أو َمكيدة، أو هَوًسا األمر كان إذا ما تحديد أنَّ غري طبيعي. غري يشءٍ إىل
ملدَّة يجِلُس كان أنه الحظُت فقد لهوملز، بالنسبة ا أمَّ ُقدراتي. يُفوق كان رشيًرا، أو ًا خريِّ
من ُمقلًِّال بيِده ح يلوِّ كان ولكنَّه الذهن، وشارَد الحاِجبني َمعقود ُمتواصلة ساعة ِنصف
«ال صرب، بنفاد يصيح كان هكذا معلومات!» معلومات! «معلومات! ذكرتُه. كلما األمر شأن
يُغمِغم وهو دائًما الحال به ينتهي كان أنه إالَّ طني.» ُدون من الطُّوب أصنع أن يُمكنني

اإلطالق. عىل كهذا َوضًعا تقبََل أن يَنبغي كان فما أخت، له كانت إن إنه قائًال
أوِشُك كنُت بينما الليايل إحدى من ر ُمتأخِّ وقٍت يف أخريًا تَسلَّمناها التي الربقية وصلت
كان التي الليايل من كاملة ليلٍة لقضاء نفسه يُحرضِّ هوملز وكان الِفراش، إىل آوي أن عىل
ُمنكبٍّا فيها أتركه كنُت والتي باستمرار، فيها ينخِرط كان التي الكيميائية لألبحاث يُكرِّسها
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يف أنزل عندما الَوْضع نفس يف وأِجده املساء، يف االختبار وأنابيب ات امُلعوجَّ إحدى عىل
يل. ألقاه ثُمَّ الرسالة عىل رسيعة نظرًة وألقى األصفر الظرف فتح اإلفطار. لتناُول الصباح

رسيًعا. الكيميائية لدراساته عاد ثُمَّ قال هكذا برادشو.» قطارات دليل د «تَفقَّ
ا. وُملحٍّ ُموَجًزا لهوملز استدعاؤها كان

يف أنا أرجوك! تعاَل غد. ظهرية وينشسرت يف سوان بالك فندق يف قاِبْلني أرجوك
أمري. من حريٍة

هانرت

معي.» ستأتي «هل ألعىل: ينظر وهو هوملز سأل
ذلك.» أريُد «أجل،

إذن.» القطارات جدول د «تفقَّ
دليل عىل نظرًة ألقي وأنا قلُت هكذا والنصف.» التاِسعة يف سينطِلق قطار «يُوَجد

والنصف.» عرشة الحادية يف وينشسرت «سيِصل للقطارات، برادشو
نحتاج قد ألننا لألسيتونات، تحلييل ل أؤجِّ أن األفضل من ربما إذن تماًما. ُمناسب «هذا

الصباح.» يف حاالتنا أفضل يف نكون ألن
العاصمة إىل بالفعل طريِقنا يف كنَّا التايل اليوم صباح من عرشة الحادية الساعة بحلول
ولكن الطريق، طوال الصباحية حف الصُّ يف َمدفونًا هوملز رأس كان القديمة. اإلنجليزية
يوًما كان الطبيعية. باملناظر االستمتاع يف وبدأ بها ألقى هامبشري، بحدود مَرْرنا أن بعد
الغرب من تتحرَّك صافية صغرية بيضاء بُسحب طة ُمرقَّ فاتحة زرقاء سماء مثاليٍّا؛ ربيعيٍّا
الربد من َقرصٌة هناك كانت ذلك من الرغم وعىل للغاية، ُمرشقة الشمس كانت الرشق. إىل
وسط من امَلزارع مَلباني الصغرية والرماديَّة الحمراء األسطح ظهرت الناس. طاقة من تُقلِّل
امُلتموِّجة التالل حتى الريف أنحاء جميع يف الجديدة الشجر ألوراق الفاتح األخرض اللون

ألديرشوت. حول
ضباب من لتوِِّه يُعاني كان شخٍص بحماس صْحُت هكذا وُمنعشة؟» جميلة «أليست

بيكر. شارع
بُعبوس. رأسه هزَّ هوملز ولكن

مثل يهدأ ال عقٌل منها يُعاني التي اللعنات إحدى هذه واطسون، يا تعلم «هل وقال:
البيوت تلك إىل أنت تنُظر عندما أبحثُها. التي املسألة وبني أراه يشءٍ كلِّ بني فأرِبط عقيل،
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َمعزولة، هي ِبَكْم شعوٌر هو فيه أفكر ما فكلُّ أنا، أنظر عندما ا أمَّ جمالها؛ يَبهُرك امُلتفرِّقة،
ِعقاب. ُدون واإلفالت فيها جرائم ارتكاب وبإمكانية

القديمة املنازل هذه وبني الجريمة بني يرِبط الذي ذا من إلهي! «يا قائًال: صحُت
الجميلة؟»

أنَّ تجربتي عىل بناءً واطسون يا ُمقتِنع أنا الرُّعب. من بيشءٍ تُصيبني ما دائًما «إنها
تُرتكُب التي تلك فظاعتها يف تُضاهي ال وأقذِرها لندن ة أزقَّ أحقر يف تُرتَكب التي الجرائم

اللطيف.» الجميل الريف يف
تُفزُعني!» «إنك

ما تحقيق يف ينجح قد امُلدن يف العام الرأي فضْغط الوضوح؛ شديد السبب «ولكن
ُمعذٍَّب طفٍل رصخة فيه تستدرُّ ال حقاَرته كانت مهما زقاق يُوَجد ال القانون. فيه يفشل
وحينئٍذ سَخَطهم، وتُثري الجريان تَعاُطَف رضبة، ى تلقَّ بعدما أرًضا سكِّري وقوع صوت أو
ارتكاب بني يفصل فال تُحرِّكها، قد واحدة كلمًة إنَّ بحيث ُمتاحًة العدالة آليات كل تُصِبح
يف ُكلٌّ امُلوِحشة، البيوت لهذه انظر ولكن واحدة. ُخطوة سوى االتهام وقفص الجريمة
عن القليل سوى يَعلمون ال ُجَهالء فقراءُ أناس الغالب يف يَسكنها والتي الخاص، حقِله
وراء عاًما يستمرَّ أن يُمكن الذي الَخفيِّ والرشِّ يطانية الشَّ الَوحشيَّة األعمال يف فكِّر القانون.
امُلساعدة منَّا طلبْت التي السيدة هذه كانت إن أعظم. كان َخِفَي وما كهذه، أماكن يف عام
الريف يف األميال الخمسة هذه ا أمَّ ُمطلًقا. عليها ألخاف كنُت ما وينشسرت، إىل ذهبت قد

شخصيٍّا.» ُمهدَّدة ليست أنها الواضح فِمَن ذلك، ومع حقيقيٍّا. خطًرا تُمثِّل ما فهي
الهرب.» يُمكنها إذن وينشسرت، يف مُلقابلِتنا تأتي أن عىل تقِدر كانت إن «ال،

كاملة.» ِبُحريَّتها تتمتَّع إنها «بالضبط،
تفسري؟» أيَّ تقِرتح هل إذن؟ األمر يكون أن يُمكن «فماذا

ولكن نعِرفها. كما الحقائق منها كلٌّ يُغطي ُمختلفة، تفسريات سبعة يف فكرُت «لقد
شك. بال انتظارنا يف سنَِجُدها التي الجديدة املعلومات سوى منها أيٍّ صحة مدى يُحدِّد لن

هانرت.» اآلنسة من يشءٍ كلَّ قريبًا وسنعَلُم الكاتدرائية، برج هو ها حسنًا،
املحطة، من قريبٍة مسافٍة عىل الرئييس، الشارع يف شهريٌ نُُزٌل سوان بالك نُُزل إن
وكان الجلوس، قاعات إحدى يف تجِلس كانت انتظارنا. يف الشابَّة اآلنسة وجْدنا وهناك

الطاولة. عىل جاهًزا الغداء
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أعلم ال ولكنَّني منكم، شديد لُطٌف إنه بَمجيئكم. السعادة غايِة يف «أنا بحماس: قالت
يل.» بالنسبة بثمٍن تُقدَّر ال نَصيحتُك ستكون فعله. عيلَّ ُب يتوجَّ ما

أرجوِك.» لِك حَدث بما «أخربينا
أخذُت الثالثة. قبل أعود أن روكاسل السيد وعدُت إنَّني إذ أُِرسع؛ أْن ويِجُب «سأفعل،

ُقدومي.» سبب عن شيئًا يَعلم ال ولكنه الصباح، هذا املدينة إىل آتي أن إذنه
الطويلتنَي ساَقيه مدَّ ثُمَّ قال هكذا إذن.» الحروف عىل النِّقاط «لنضِع هوملز: قال

لإلنصات. نفسه وهيَّأ املدفأة ِنريان نحَو األمام إىل النَّحيلتنَي
يف روكاسل والسيدة السيد من ُمعاملة سوء أيَّ ألَق لم إنَّني القول يُمكنني «أوًال،

قلقي.» ويُثريان َفهَمهما أستطيع ال ولكنَّني ذلك، أقول أن لهما اإلنصاف من امُلجمل.
فهُمه؟» يُمكنِك ال الذي «ما

استقبََلني أتيت، عندما تماًما. حَدث كما يشءٍ بكلِّ سأخربُك ولكنَّني سلوكهما. «أسباب
جميل مكان إنه بيتشيز. كوبر إىل حصان يجرُّها عربٍة يف واصطَحبَني هنا روكاسل السيد
َمطليَّة ُمربعة كبرية ُكتلة عن عبارة فهو كذلك؛ ليس ذاته حدِّ يف املنزل ولكن قال، كما
تُوَجد يِّئ. السَّ والجوُّ الرُّطوبة تُخلِّفها التي بالبَُقع وتَمتِلئ ُملطَّخة ولكنها الكلس، بماء
إىل نزوًال ينحِدر حقل الرابع الجانب عىل ويُوَجد جوانب، ثالثة عىل وأشجار حوله، أفِنيَة
يتبع األمامي. الباب من ياردة مائة َحوايل بُعِد عىل وينعِطُف الرسيع، ساوثامبتون طريق
ساذرتون. اللورد ُممتلكات من ُجزء فهي به تُحيط التي األشجار أما املنزل، األمامي الفناء
التي بيتشيز) (كوبر اللون النُّحاسية الزان أشجار من مجموعة إىل نسبة املكان ي ُسمِّ وقد

ُمبارشًة. الرَّدهة باب أمام تُوَجد
لم وابنه. َزوجته عىل املساء ذلك وَعرََّفني اللطف، غاية يف وكان روكاسل، السيد أقلَّني
فالسيدة سرتيت. ببيكر منزلك يف هوملز سيد يا ُمحتَمًال لنا بدا الذي التَّخمني ة صحَّ تثبُت
كثريًا وأصغر شاِحب، وجٍه ذات صامتة امرأة أنها وجدُت بل مجنونة؛ ليست روكاسل
خمسٍة عن عمره يقلُّ ال بينما أعتقد، كما عاًما، ثالثني ُعمرها يَتجاوز ال إذ َزوجها، من
وأنه سنوات، سبع حوايل منذ ُمتزوِّجان أنهما ُمحادثاِتهما من استنتْجُت عاًما. وأربعني
فيالدلفيا. إىل سافَرْت التي ابنَته كانت األوىل الزَّوجة من الوحيدة ِطفلته وأنَّ أْرمَل، كان
من تنِفر كانت أنها هو ابنته سفر وراء السبَب أنَّ انفراٍد عىل روكاسل السيدة أخربتْني
فيُمِكنُني عاًما، عرشين عن ليقلَّ ُعمرها يكن لم ابنته أن وبما ُمربَّر. غري نُفوًرا أبيها َزوجة

الشابَّة. أبيها َزوجة وجود يف ُمريح غري كان أنه بُدَّ ال وضعها أنَّ أتخيَّل أن
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وال تفكريها طريقة يف ال يل، بدا كما روكاسل السيدة يُميِّز يشءٍ أيُّ هناك يكن لم
َكْم ُمالحظة السهل من كان نَِكرة. كانت إيجابًا؛ وال سلبًا ال تُبِهرني لم فهي َمظهرها؛ يف
الن تتنقَّ الفاِتَحتان الرَّماِديَّتان َعيناها كانت الصغري. وابنها لَزوجها اإلخالص شديدَة كانت
إن لتلبيتِها وتُهَرع يُريداِنها قد صغرية رغبٍة كلَّ وتَرُصدان البنها، َزوجها من باستمراٍر
سعيدان َزوجان أنهما بدا وقد اِخب، الصَّ الَودود بأسلوبه معها لطيًفا كان فقد هو أما أمكن.
فغالبًا بداخلها؛ دفينًا ُحزنًا تُخبِّئ املرأة هذه كانت فقد ذلك، من الرغم وعىل امُلجَمل. يف
عىل رأيتُها أنني كما َعميق. حزٍن نظرُة وجهها عىل ويرتَِسم التفكري يف غارقًة تكون ما
أثقلها ما هو طفلها سلوك أنَّ يف أحيانًا أفكِّر كنُت تبكي. وهي مرٍَّة من أكثر غرٍَّة حنِي
حجَمُه إنَّ كهذا. وُمشاكًسا ُمدلًَّال صغريًا َمخلوًقا التقيُت أِن يَسِبْق لم إنَّني إذ بالهموم،
نَوباِت يف ا إمَّ كلَّها يقيضحياتَُه وهو حجَمه، يُناِسُب ال ضخم ورأسه لِسنِّه، بالنِّسبة صغري
يبدو، كما التَّسلية عن الوحيدة وفكرتُه والُحزن. الُعبوس من فرتاٍت يف أو وحشيَّة غضٍب
لإلمساك التَّخطيط يف استثنائية موهبًة يُظِهر أنه كما منه، أضعَف مخلوٍق أيِّ تَعذيب هي
سيد يا املخلوق هذا عن أتحدَّث أالَّ ل أُفضِّ ولكنَّني والَحَرشات. الصغرية والعصافري بالفرئان

بعيد.» من وال قريٍب من ال تي بِقصَّ له عالقة ال أنه كما هوملز،
لِك صلٍة ذات تبدو أكانت سواءً التفاصيل، هذه بكلِّ سعيد «أنا قائًال: صديقي َعلََّق

ال.» أم
أذهَلني والذي املنزل، يف امُلريح غري الوحيد اليشء ُمهمة. تفصيلٍة أيَّ أُغِفَل أالَّ «سأحاول
اسمه وَزوجته. رجٌل فقط، خاِدَمني سوى يُوَجد ال وسلوكهم؛ الخَدم مظهر هو الفور، عىل
وجدتُه دائًما. الخمر رائحة منه وتفوح والذقن، عر الشَّ أشيَُب خِشٌن فظٌّ رجل وهو تُولر،
يُالحظ لم روكاسل السيد أنَّ بدا فقد ذلك ومع العمل، بدأُت أن منذ مرَّتنَي بشدَّة مخموًرا
روكاسل كالسيِّدة وصامتة الوجه، عاِبسة قويًَّة الطول فارعة كانت فقد تولر زوجة أما ذلك.
وقتي، أقيضُمعظم ولكنَّني التَّعاسة، شديدا َزوجان إنهما بكثري. منها ا ودٍّ أقلَّ ولكن تماًما،
ركٍن يف وتَقعان ُمتجاورتان وكلتاهما ة، الخاصَّ غرفتي ويف األطفال غرفة يف الحظ، لُحسن

املبنى. أركان من
الثالث، اليوم يف ا أمَّ بيتشيز؛ كوبر إىل وصويل بعد يَوَمني ملدة ا جدٍّ هادئة حياتي كانت

لَزوجها. بيشءٍ وهَمَسْت ُمبارشة اإلفطار بعد روكاسل السيدة نزَلِت فقد
عىل هانرت آنسة يا لِك الِعرفان غاية يف إنَّنا أجل، «أوه، إيلَّ: ناظًرا يلتفُت وهو فقال
مظهرك. جمال من ذرًَّة ينتِقص لم أنه لِك أؤكد شعرك؛ بقصِّ يتعلَُّق فيما لرغباتنا تلبيَتِك
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يف الرسير عىل موضوًعا ستَجدينه سيُناِسبُك. الربَّاق األزرق الثوب كان إن اآلن سنرى
بارتِدائه.» تكرَّمِت إن االمِتنان غاية يف وسنكون غرفتك،

نوع ُممتازة، ٍة مادَّ من مصنوًعا وكان ُمميٍَّز، أزرَق لوٍن ذا يل زوه جهَّ الذي الثوب كان
من ارتداؤه تَمَّ قد بأنه َعني تُخِطئها ال عالماٌت به كان ولكنه الطبيعي، وف الصُّ أنواع من
أبدى خصيًصا. يل َل ُفصِّ قد كان إن النحو هذا عىل مقايس ِليُناِسب الثَّوُب هذا يكن لم قبل.
إعجابًا بدا قد ما وهو أرتديه، وأنا بمظهري شديًدا إعجابًا روكاسل والسيدة السيِّد من كلٌّ
إنها بحيث ا جدٍّ كبرية كانت والتي االستقبال، ُغرفة يف يَنتظراِنني كانا ِته. شدَّ يف ُمبالًغا
ُوِضَع قد كان األرض. إىل تمتدُّ طويلة نوافذ ثالث ولها بأكمله املنزل واجهة بطول تمتدُّ
ثم املقعد، هذا أجلسعىل أن منِّي طلبوا يُقابلها. وظهره الوسطى النافذة من بالُقرب مقعٌد
القصص أطرف من مجموعًة عيلَّ يَُقصُّ وإيابًا ذهابًا الغرفة يَذَرع وهو روكاسل السيد بدأ
حتى أضحُك فظللُت ُمضحًكا! كان كم تتخيَّل أن يُمكنك ال اإلطالق. عىل سِمعتُها التي
الدُّعابة لحسِّ تفتِقر كانت التي اآلخر، الجانب عىل روكاسل السيدة أما التََّعب. أصابَني
حزينة نظرٌة وجهها وعىل ُركبَتَيها، عىل يَديها واضعًة جلسْت بل تبتَِسم، فلم بوضوح،
مهامِّ يف وع للرشُّ الوقت حان قد إنه فجأًة روكاسل السيد قال ذلك، نحو أو ساعٍة بعد قِلَقة.

ُغرفته. يف الصغري إلدوارد وأذهب ثوبي أُغريِّ أن يُمكنني وإنه اليوم،
ثَوبي لُت بدَّ أُخرى ومرة تماًما. ُمشاِبهة ظروٍف يف نفسه باألداء قام بيوَمني، ذلك بعد
امُلضحكة القصص عىل شديدة بحرارٍة وضحكُت النافذة من بالُقرب املقعد عىل وجلسُت
أيُّ ها َقصِّ يف يُضاِهيه ال كان والتي منها، ضخم مخزوٌن روكاسل السيد لدى كان التي
قليًال، الجانب إىل مقعدي وَحرََّك أصفر، غالفها ظهر روايًة سلَّمني ذلك، بعد شخص.
دقائق عرش ملدَِّة قرأُت عاٍل. بصوٍت له أقرأ أن منِّي وطلب الصفحة، عىل ِظيلِّ يََقُع ال بحيث
أن أمَرني الجملة، ُمنتصف يف وأنا فجأة، ثم الفصل، ُمنتصف من القراءة وبدأُت تقريبًا،

ثَوبي. لتغيري أذهب وأن ف أتوقَّ
قد ما بشأن اعرتاني الذي الفضول مدى هوملز سيد يا بسهولٍة تتخيَّل أن يُمِكنك
َوجهي يكون أن عىل الحظُت، كما الِحرص، ة شدَّ يف كانوا لقد الغريب. السلوك هذا يَعنيه
ظهري. خلف يجري كان ما أرى أن محمومة رغبٌة َمألتْني بحيث النافذة، عن ُمشيًحا
مكسورة، يدي مرآة كانت وسيلة. وجدُت ما ُرسعان لكنني البداية، يف ُمستحيًال األمر بدا
كنُت وبينما التالية، املرة يف مندييل. يف املرآة من ُجزءًا وأخفيُت ُمبِهجة ِفكرة فتملَّكتْني
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أرى أن التعديل من بالقليل وتمكنُت َعيني، عىل ووضعتُه مندييل رفعُت بحرارة، أضحك
عىل يشء. أيُّ هناك يكن فلم أصابتْني، قد األمل خيبة أن أعِرتف خلفي. يحُدث كان ما كلَّ
طريق يف يِقف رجًال رأيُت ثانية نظرُت عندما ولكن األول، انطباعي هو هذا كان األقلِّ
إنه اتِّجاهي. يف ينظر كأنَُّه بدا رماديَّة، بدلًة يرتدي الحجم صغري ُملتٍح رجل ساوثامبتون.
عىل يستِند كان الرجل هذا أن إالَّ هناك. أناس يُوَجد ما وعادة ة، املهمَّ الرسيعة الطرق أحد
خاطفة نظرًة وألقيُت مندييل خفضُت ألعىل. ِبتَوٍق ينظر وكان حقَلنا ُق يُطوِّ الذي السور
أيَّ تَُقل لم صة. ُمتفحِّ يفَّ تُحدِّق وهي عيلَّ ُمثبَّتَتني عينَيها فوجدُت روكاسل، السيدة عىل
خلفي؛ يُوَجد ما رأيُت قد وأنَّني يدي، يف بمرآٍة أُمِسُك أنَّني تنبَّأْت أنها ُمقتِنعة ولكنني يشء،

الحال. يف فنهَضْت
هانرت.» اآلنسة يف ويُحدِّق هناك الطريق عىل يِقف وِقٌح رجٌل يُوَجد «جيفرو، وقالت:

هانرت؟» آنسة يا أصدقائك أحُد هذا «هل فسألني:
األنحاء.» هذه يف شخٍص أيَّ أعِرف ال أنا «ال،

بعيًدا.» يذهب أن له وَلوِّحي إليه التِفتي أرجوِك َلَوقاَحِته! يا إلهي! «يا
انتباه.» أيَّ نُعريَه أالَّ شكٍّ بال األفضل «من

أن هكذا له ولوِّحي أرجوِك استديري باستمرار. هنا يتسكَّع نَرتُكه أن يَِجُب ال ال، «ال،
يذهب.»

ذلك كان الستائر. روكاسل السيدة أغلقِت نفسها اللحظة ويف أخربَتْني، كما فعلُت
وال أخرى، مرًَّة األزرق الثوب أرتِد ولم النافذة، عند أجلس لم الوقت ذلك ومنذ أسبوع، منذ

الطريق.» عىل ينتِظر الرجل رأيُت
اإلثارة.» شديدة تكون أن حكايتُك تُبَرشِّ أرجوِك، «أكميل هوملز: قال

عالقة سوى يُوَجد ال أنه يَتبنيَّ وقد ُمرتاِبطة، غري الحكاية أنَّ ستَِجد أنك «أخىش
أخذتْني بيتشيز، كوبر يف األول يومي يف سأحكيها. التي امُلختلفة الوقائع بني طفيفة
سمعُت منه، اقرتبْنا وعندما املطبخ. باب من بالُقرب صغري خارجي ملبنًى روكاسل السيدة

يتحرَّك.» كبري َحيوان كأنَّه آَخَر وصوتًا ِمنشار، صليل صوت
أردفت: ثم َلوَحني. بني ا شقٍّ تُريني وهي روكاسل السيدة قالت هكذا هذا!» إىل «انظري

جميًال؟» «أليس
الظالم. يف ُمكوًَّما ُمبهًما وشكًال جة، امُلتوهِّ الُعيون من َزوًجا والحظُت خالله من نظرُت

21



بيتشيز كوبر مغامرة

كلبي كارلو، «إنه جفلُت. عندما عيلَّ تَضحك وهي عميل َربَّة قالت هكذا تخايف.» «ال
التعاُمل يستطيع الذي الوحيد هو العجوز تُوَلر ساِئسنا ولكنَّ اسًما، كلبي إنه املاستيف.
ُمفعًما يكون حتى الطعام من الكثري نُعطيه وال اليوم، يف واحدة مرة سوى نُطعمه ال معه.
عليه. أنيابه سيُطِبُق الذي امُلعتدَي الربُّ وليُساِعِد ليلة. كلَّ تولر يُطلقه دائًما. بالنشاط
ذلك يُكلِّفك فقد كان، مهما ظرٍف أيِّ تحَت ليًال الباب عتبة قدُمك تطأ أالَّ إليِك ل أتوسَّ

حياتك.»
نافذة من نظرُت أن حَدث الِحَقتنَي ليلتنَي بعد إنَّني إذ فيه؛ ُمبالًغا تحذيرها يكن لم
القمر ضوء فيها يَسطُع جميلة ليلًة كانت فجًرا. الثانية الساعة حوايل يف نَومي ُغرفة
النهار. ضوء كَلَمعان المًعا يٍّا ِفضِّ فبدا املنزل، أمام املوجود الُعشب عىل ضوءه ويعكس
أسفل يتحرَّك كان ما شيئًا أنَّ أدركُت عندما للمنظر، الهادئ الجمال يف ُمستغرقًة أقف كنُت
حجم يف ضخًما كلبًا كان ماهيَّتَه. رأيُت القمر ضوء يف ظهر وعندما الزَّان، أشجار ظلِّ
كان بارزة. ضخمة وعظام أسود وخطٍم ُمتهدٍِّل فكٍّ ذا الربونزي، اللَّوِن إىل يَميل الِعْجل،
امُلفِزع الحارس هذا شكل ألقى األخرى. الجهة يف الظلِّ يف واختفي الُعشب، عرب ببطء يسري

ِلص. أيُّ فيه يَتسبَّب أن يُمكن ال ُرعٌب قلبي، يف بالرُّعِب
ووضعتُه تعلم، كما لندن يف شعري قصصُت لقد به. ألُخِربك ا جدٍّ غريب يشء لديَّ واآلَن
أُسيلِّ بدأُت الفراش، إىل الطفُل أوى أن بعد الليايل إحدى يف حقيبَتي. قاع يف كبرية بََكرٍة يف
أدراٍج صندوَق وجدُت البسيطة. ُمتعلَّقاتي ترتيب وبإعادة ُغرفتي أثاث بفحص نفيس
ُمقفًال. فيلُّ السُّ ْرج الدُّ وكان وفارَغني، مفتوحني الُعلويَّان الدُّْرجان كان الغرفة، يف قديًما
ألضعه، الكثري لديَّ يزال ال كان أنَّني وبما امتآل. حتى الُعلويَّني الدُّرَجني يف مالبيس وضعُت
قد أنه يف فكَّرُت الثالث. الدُّرج استخدام عىل ُقدرتي لعدم أنزعج أن الطبيعي من كان
الُقفل األول امِلفتاُح ناَسَب فتَحه. وحاولُت َمفاتيحي سلسلَة فأخرجُت سهًوا، أُْقِفَل قد يكون
أبًدا ن تُخمِّ لن أنك من ُمتأكِّدة ولكنَّني واحد، يشءٍ سوى فيه يكن لم ْرج. الدُّ وفتحُت تماًما،

املقصوص. شعري بَكرة كانت لقد اليشء. هذا هو ما
ُسمك وله الكستنائي، اللون من امُلميزة َرجة الدَّ نفس لونُه كان وفحصتها؛ أخذتُها
عليه ُمقفًال شعري يكون أن يُمكن فكيف تَملَّكتْني، األمر استحالة ولكن نفسه. شعري
شعري بكرَة وسحبُت ُمحتوياِتها وأفرغُت ُمرتِعشتنَي بيَدين حقيبتي فتحُت الدُّْرج؟ يف
ُمتطاِبَقتنَي. كانتا أنَُّهما لَك وأؤكد بعضهما، جانب إىل عر الشَّ ُخصلتَي وضعُت قاعها. من
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أعدُت ِته. برمَّ األمر لُغز فكِّ من أتمكَّن لم بحيُث تَملؤني الحرية كانت غريبًا؟ أمًرا أوليس
شعرُت إنَّني إذ روكاسل، والسيدة للسيد شيئًا األمر عن أُقْل ولم ْرج، الدُّ إىل الغريب عر الشَّ

أغَلقاه. قد كانا لُدرٍج بفتحي ً خطأ ارتكبُت قد أنَّني
رسمُت ما وُرسعان هوملز، سيد يا الحظَت تكون قد كما بطبيعتي، امُلالحظة رسيعة أنا
يكن لم واحًدا جناًحا هناك أنَّ بدا فقد ذلك، ومع عقيل. يف بأكِمِله للمنِزل جيدة خريطًة
الباب ُمقابل يف ويَقع الجناح هذا يُفيضإىل باٌب هناك كان اإلطالق. عىل شخٍص أيُّ يَسكنه
أن قررُت يوٍم يف ولكن باستمرار. ُمغلًقا كان ولكنَّه تولر، والسيدة السيد يُفيضملسكن الذي
مفاتيحه ويحِمل الباب هذا من يخُرج وهو طريقي يف روكاسل السيد فقابلُت لَّم، السُّ أصَعَد
امُلبتِسم الرجل عن للغاية ُمختلًفا شخًصا يبدو جعلته نظرٌة وجهه عىل ارتسمْت وقد يِده يف
من تنِفر والُعروق غضبًا َمعقوَدين وحاِجباه َحمراَوين وجنتاه كانت عليه. اعتدُت الذي

َشفة. ببنِت ينِبس أو إيلَّ ينُظر أن ُدون أمامي ومرَّ الباب أغلق انفعاًال. َجبينِه
الجانب إىل رسُت الطفل، أحمل وأنا الفناء يف للتنزُّه خرجُت عندما لذا ُفضويل، هذا أثار
ُمتتالية، نوافذ أربع هناك كانت املنزل. من الُجزء هذا نوافذ ُرؤية من خالَله سأتمكن الذي
جميًعا أنها الواِضح من كان ُمغلقة؛ الرابعة النافذة كانت بينما ُمتَِّسخة، كانت منها ثالٌث
خرج أحيانًا، خاطفة نظرًة عليها أُلقي وأنا وذهابًا جيئًة الفناء أذَرُع كنُت وبينما َمهجورة.

وقت. أيِّ من أكثر وُمبِهًجا َمِرًحا يبدو وهو نحوي، روكاسل السيد
ُدون جاِنِبك إىل َمررُت حنَي وقٍح بشكٍل ترصفُت أنَّني تَظنِّني أنك امُلؤكَّد ِمن «أوه! قال:

بالعمل.» تتعلَّق بأموٍر َمشغوًال كنُت فقد العزيزة؛ سيَِّدتي يا يشءٍ أيَّ أقول أن
من مجموعة لَديَْك أنك يبدو «ِبامُلناَسبة، وقلت: إهانة، بأيِّ أشُعر لم أنَّني له أكدُت

ُمغَلقة.» إحداها ونافذة باألعىل، اإلضافية الُغَرف
أبديتُها. التي امُلالحظة من اليشء بعَض وَمذهوًال ُمتفاجئًا بدا

الغَرض لهذا ُمظلمة غرفة زُت جهَّ لقد ُهواياتي. إحدى هو الفوتوغرايف «التصوير قال:
ذلك؟ ُق سيصدِّ كان من بحق، امُلالَحظة دقيقة شابٌَّة صادفتْنا لقد إلهي! يا ولكن باألعىل.
وهو عينَيه نظرة ولكن ماِزحة، بنربٍة يتحدَّث كان اإلطالق؟» عىل ذلك سيُصدِّق كان من

ُدعابة. أيُّ فيها يكن ولم واالنِزعاج، الشكَّ نظرته يف وجدُت كذلك. تكن لم إيلَّ ينظر
الُغَرف بهذه يتعلَّق ما شيئًا هناك أنَّ فهمُت هوملز سيد يا اللحظة هذه منذُ حسنًا،
من الرغم عىل فضول، ُمجرََّد األمر يكن لم لدخولها. شوًقا أتحرَُّق وكنُت أعِرفه، أكن لم
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قد املكان هذا دخويل أنَّ شعوًرا باملسئولية؛ شعوًرا كان بل ذلك، أُنِكر ال فضوليَّة أنَّني
هذا أعطتْني ما هي املرأة غريزة كانت ربما املرأة؛ بغريزة يَتغنَّون إنهم الخري. بعض يَجلُب
ألَُمرَّ فرصٍة أيَّ شديد ِبِحرٍص ُب أترقَّ وكنُت حال، أيِّ عىل موجوًدا الشعور كان الشعور.

امُلَحرَّم. الباب من
السيد بخالف أنه أخربك أن يُمكنني فحسب. أمس سوى الُفرصة هذه تُواِتني لم
رأيتُه وقد املهجورة، الغرف هذه يف ما شيئًا يفعالن وزوجته تولر من كل فإن روكاسل،
يف يُفِرط كان الباب. من يَمرُّ وهو األسود القماش من كبرية حقيبة معه يحِمل مرٍَّة ذات
الباب. يف املفتاح وجدُت باألعىل صعدُت وعندما أمس؛ ليلَة ثَِمًال كان وقد ًرا، ُمؤخَّ اب الرشَّ
روكاسل والسيدة السيد من كلٌّ كان ُهناك. تَركه قد أنَُّه اإلطالق عىل شكٍّ أيُّ لديَّ ليس
يف ِبرفٍق املفتاح أدرُت رائعة. فرصة لديَّ كانت لذا َمعهما؛ الطفل وكان فيل السُّ الطابق يف

عْربَه. وتسلَّلُت وفتحتُه الباب
من تخلو وأرضيتُه الحائط بَوَرق مكسوٍَّة غري ُجدرانه أمامي صغريًا َممرٍّا وجدُت
الزاوية، هذه عند ُمتتالية أبواب ثالثة هناك كان نهايته. يف اليمني إىل وينعِطف اد السجَّ
كلِّ يف وكئيبتنَي، ُمِرتبَتنَي فارغتنَي يُفيضلُغرفتنَي كالهما كان َمفتوَحني. وثالثها أولها وكان
قدٌر إالَّ منه يتسلَّْل فلم املساء ضوء حجبْت كثيفة، أوساخ عليها ترتاكم نافذة منهما واحدٍة
العريضة القضبان من واحٌد عليه ُمثبَّتًا كان وبطوله ُموصًدا، األوسط الباب كان خاِفت.
بحبٍل ومعقوًدا الحائط، يف ُمثبَّتة بحلقٍة نهاياته إحدى عند وُمقفًال الحديدية ة األِرسَّ ألحد
هذا تَواَفَق مفتاح. به يكن ولم كذلك، ُموصًدا نفسه الباب كان األخرى. الجهة من قوي
بصيص من عرفُت أنَّني إالَّ بالخارج، رأيتُها التي امُلغَلقة النافذة مع تماًما امَلرتوس الباب
كوَّة تُوَجد أنه الواضح من كان ُمظلمة. تكن لم أنها الباب أسفل من يخرج الذي الضوء
وأتساءل املشئوم بالباب أُحدِّق امَلمرِّ يف أقف كنُت بينما األعىل. من الضوء بدخول تسمح
إىل يمرُّ ظالٍّ ورأيُت الغرفة داخل خطواٍت صوت فجأًة سمعُت وراءه، يُخفيه الذي الرسِّ عن
عتبة خلف من يأتي كان الذي الخاِفت الصغري الضوء رشيط خالل من الخلف وإىل األمام
أعصابي وخانتْني هوملز، سيد يا ذلك رؤية عند منطقي غري ُجنونيٌّ َخوٌف انتابني الباب.
وتُحاِوُل تُالِحُقني كانت ُمروِّعًة يًدا أنَّ لو كما ركضُت وركضت؛ فاستدرُت فجأة، امُلرتِعبة
الذي روكاسل السيد ذراَعي نحو الباب، عرب امَلمر، بطول ُهِرعُت ثَوبي. بتنُّورة اإلمساك

بالخارج. ينتظر كان
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أنِت تكوني أن بُدَّ ال أنَُّه يف فكرُت لقد إذن. أنِت «ُكنِت يبتِسم، وهو قال هكذا «حسنًا.»
مفتوًحا.» الباب رأيُت عندما

ُمرتِعبة!» أنا «أوه، الِهثة: قلُت
طريقتُه كانت كم تتخيَّل أن يُمكنك ال العزيزة!» شابَّتي يا أوه العزيزة! شابَّتي يا «أوه

العزيزة؟» شابَّتي يا أخاَفِك الذي «وما الهدوء، عىل وتَبَْعُث َحنُونًة
عىل حريصًة فكنُت الحنان، إظهار يف يُباِلُغ كان ُمتصنًَّعا؛ صوتُه كان فقد ذلك، ومع

منه. الحذَر ي تَوخِّ
ِبشدَّة ُموحًشا كان ولكنَّه الفارغ. الجناح لُدخول يكفي بما حمقاء «كنُت قائلة: أجبتُه
إنَّ أوه، أخرى. مرًَّة الخارج إىل وركضُت بالَخوف فشعرُت الخافت، الضوء هذا يف وُمخيًفا

هناك!» قاتل الصمت
فحسب؟» «هذا ًصا: ُمتفحِّ إيلَّ ينظُر وهو قال

ظننْتَه؟» الذي ما «ملاذا؟ فأجبتُه:
الباب؟» هذا أوِصُد أنَّني تعتقدين «ِلَم

اإلطالق.» عىل أعلم ال «أنا
ِبودٍّ ُمبتِسًما يزال ال كان أعني؟» ما تََريَن هل الدخول. من شأٌن لهم ليس من «ألمنَع

شديد.
«… أعلم كنُت لو أنَّني «تأكَّد

لحظٍة يف وهنا — «… أخرى مرَّة العتَبَِة تلك عىل قدًما وضعِت إن اآلن. تعلمني «أنِت
َعينِه من يتطايَُر ر َ والرشَّ إيلَّ ونظَر غاضبة تكشريٍة إىل وتحوَّلْت الحنونة ابتسامتُه َقَسِت

املاستيف.» كلب إىل بِك «سأُلقي — الشيطان كوجِه وجهه فصار
تَجاوزتُه أنَّني أعتقد فعلته. الذي ما أعرف ال إنَّني بحيث الشديد بالهَلع أشُعر كنُت
أرتِعُد وأنا رسيري عىل ُمستلقيًة نفيس وجدُت حتى يشءٍ أيَّ أتذكر ال ُغرفتي. نحو ُمندفعة
الَعيش يُمِكنُني يُعد لم هوملز، سيد يا حينئٍذ فيك فكرت قدمي. أخمص حتى رأيس من
الخَدم، ومن وزوجته الرجل ومن املنزل من خائفة كنُت لقد النُّصح. بعض دون هناك
أصطِحبك أن يُمكنني كان لو فقط يل. بالنسبة ُمروِّعني جميعهم كانوا الطفل. من وحتى
ولكنَّ املنزل، من أهُرب أن بالتأكيد يُمكنني كان يُرام. ما عىل سيصري يشءٍ كلُّ لكان معي
فارتديُت تلغراًفا، لك أُرِسَل أن عىل رسيًعا العزَم عقدُت لذا َمخاويف. قوَِّة بنفس كان فضويل
عدُت ثم املنزل، من ميٍل ِنصف حوايل يبُعد الذي الربيد مكتب إىل وذهبُت وعباءتي ُقبَّعتي
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يكون أن من خوًفا الباب من اقرتبُت عندما رهيب شكٌّ راَوَدني الشديدة. بالراحة أشعر وأنا
وأنه املساء ذلك الثََّمل حتى الرشاب يف أفَرَط قد كان تولر أن تذكرُت ولكنَّني طليًقا، الكلب
يُطِلق أن أو ش امُلتوحِّ املخلوق هذا يف التحكُّم يستطيع الذي املنزل يف الوحيد خص الشَّ كان
سأراك. ألنَّني ُرسوري فْرِط من الليل ُمعظَم النوم من أتمكَّن ولم أماٍن، يف تَسلَّلُت رساحه.
أن بُدَّ ال ولكنَّني الصباح، هذا وينشسرت إىل للُقدوم إذٍن عىل الحصول يف صعوبًة أجد لم
املساء وسيَغيبان بزيارٍة سيقومان روكاسل والسيدة السيد ألن عًرصا؛ الثالثة قبل أعود
هوملز، سيد يا ُمغامراتي بكلِّ أخربتُك قد ها واآلن بالطفل. أعتني أن بُدَّ ال ثَمَّ ومن كله،
ب يتََوجَّ بما واألهمُّ، ذلك. كلِّ بمعنى تُخِربَني أن تستطيع كنَت إن السعادة غاية يف وسأكون

فعله.» عيلَّ
يَذَرُع وأخذ صديقي نهَض ذهول. يف االستثنائية القصة هذه إىل وهوملز أنا استمعُت

وجهه. عىل الشديدة يُة الِجدِّ وترتِسم ُجيوبه يف ويداه وذَهابًا َجيئًة الغرفة
مخموًرا؟» تولر يزال ال «هل قائًال: سأل

إفاقته.» من تتمكَّن لم أنها روكاسل السيدة تُخِرب وهي زوجته سمعُت لقد «أجل،
كذلك؟» أليس الليلة. روكاسل آل وسيخُرج جيد، «هذا

«بىل.»
جيد؟» قفٍل ذو املنزل يف َقبٌو يُوَجد «هل

النَّبيذ.» َقبو «أجل،
شديدتنَي وِحكمة بشجاعة يل، يبدو كما األحداث، هذه كلِّ ِخضمِّ يف فِت ترصَّ «لقد
إن منِك هذا ألطلُب أكن لم إضافيٍّا؟ عمًال تؤدِّي أن بإمكانك أنه تَُظنِّني هل هانرت. آنسة يا

استثنائية.» امرأة أنك أرى أكن لم
العمل؟» هو ما «سأحاول.

سيكون الوقت هذا بحلول السابعة. حوايل يف بيتشيز كوبر إىل وصديقي أنا «سنَِصل
سوى ى يتبقَّ لن مخموًرا. يكون أن فلنأُمل حسنًا، تولر، أما بالفعل، رحلوا قد روكاسل آل
تُوِصدي ثُم ما، ٍة ُمهمَّ يف الَقبِو إىل تُرسليها أن أمكنَِك إن خطًرا. تُشكِّل قد التي تولر السيدة

كثريًا.» األمور لني َفستُسهِّ بامِلفتاح، بابَُه
«سأفعل.»

شك، بال منطقي واحد تفسرٍي سوى يُوَجد ال إذن. بالتفصيل األمر سنبحث «ممتاز!
هذه يف َمحبوٌس الشخص هذا وأنَّ بعينه، شخٍص َدوَر دي لتُجسِّ أحرضوِك أنهم وهو

26



بيتشيز كوبر مغامرة

أليس اآلنسة االبنة؛ شك بال فهي السجني، هذا لهوية بالنِّسبة أما واِضح. هذا الُحجرة؛
َقْطًعا اختاروِك لقد أمريكا. إىل سافرْت قد إنها قيل التي جيًدا، أتذكَّر كنُت إن روكاسل،
أثناء ُقصَّ قد شعرها أن ا جدٍّ امُلحتَمل من الشعر. ولون والهيئة الطول يف تُشبهينَها ألنك
بالتأكيد. أيًضا أنِت بشعرِك التضحية من بُدَّ ال كان ثَم ومن منه، تُعاني كانت ما مَرٍض
شكٍّ بال فهو الطريق، عىل ينتِظر كان الذي الرجل أما دفة. بالصُّ شعِرها ُخصلَة رأيِت لقد
اقتنَع فقد ِمثلها، وبََدوِت ثَوبها ارتديِت عندما وقطًعا خطيبها. يكون وربما لها، صديٌق
لم وأنها السعادة، غاية يف روكاسل اآلنسة أنَّ لفتاتِك، من ذلك وبعد رآِك، ُكلَّما َضِحكك من
منها. االقرتاب ُمحاولة من ليمنعوه ليًال رساحه فيُطِلقون الكلب، أما اهتمامه. يف ترَغُب تُعد
هي كلها القضية يف خطورة األكثر النقطة ولكن تماًما، الواضحة األشياء من الكثري هناك

وطبيعته.» الطفل فات ترصُّ
باألمر؟» ذلك عالقة «ما قائًال: انفعلُت

ُميول عن باستمرار كاشفة معلوماٍت تكتِسُب كطبيب إنك واطسون، عزيزي «يا
أوَل أكتَِسُب ما كثريًا أيًضا؟ صحيح العكس أنَّ ترى أفال أبََويْه. دراسة خالل من الطفل
قاٍس الطفل هذا سلوك أطفالهم. سلوك دراسة من اآلباء شخصية عن عميقة حقيقية نظرٍة
الدائم أبيه من ذلك يَستمدُّ كان وسواء فحسب، القسوة ألجل َقسوة طبيعي، غري بشكٍل
أنيابهم.» بني وقعت التي املسكينة للفتاة بالرشِّ يُنبئ فهذا ه، أُمِّ من أو أظن، كما االبتسام
أستحِرض «إنني عميلتنا، صاحت هكذا هوملز.» سيد يا حقٍّ عىل أنك من ُمتأكدة «أنا
نُضيِّع ال َدْعنا أوه، الحقيقة. كبد أصبَْت قد بأنك أقطع تَجَعلُني التي املواقف من الكثري

املسكينة.» املخلوقة هذه بُمساعدة نُسارع وأن واحدة لحظًة ولو
بأيِّ القيام يُمكننا ال حِذرين. نكون أن بُدَّ ال لذا املكر؛ شديد رجٍل مع نتعاَمُل «إنَّنا
أن قبل طويل وقٌت يَمرَّ ولن معِك، سنكون الوقت هذا فِبحلول السابعة، الساعة حتى يشء

اللغز.» هذا نحلَّ
كوبر وصْلنا عندما بالضبط السابعة الساعة فكانت ْدناه، حدَّ الذي بامليعاد التزْمنا
مجموعة كانت الطريق. جوانب أحد عىل تَقع ة عامَّ حانٍة يف ا فخٍّ رتَّبْنا أن بعد بيتشيز
كافية الغروب شمس ضوء يف املصقول كامَلعِدن تتألأل التي الداكنة األوراق ذات األشجار

الباب. عىل ُمبتسمًة تِقف هانرت اآلنسة تكن لم وإن حتى املنزل، لتمييز
باألمر؟» القيام من تمكَّنِت «هل هوملز: سأل
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السيدة «هذه هانرت: قالت فيل. السُّ بالطابق ما مكاٍن من آتيًا عاٍل ضجيٍج صوت ُسِمَع
وهي املفاتيح، هي ها املطبخ. ادة سجَّ عىل ر يَُشخِّ النوم يف غارٌق َزوجها القبو. يف تولر

روكاسل.» السيد مفاتيح من األصل ِطبق نُسخة
وقريبًا الطريق، ُقودي «واآلن بحماس. هوملز صاح هكذا ا!» حقٍّ جيٍِّد بعمٍل قمِت «لقد

امُلظلم.» األمر هذا نهاية سنشَهُد
املتاريس أمام أنفسنا ووجدنا املمرَّات، أحِد بطول وَمَشيْنا الباب وفتحنا الدََّرج صعْدنا
ثم العريض، القضيب وأزاح الحبْل هوملز قطع لنا. وصفتْها قد هانرت اآلنسة كانت التي
الداخل، من صوٍت أيُّ يَصُدر لم نجاح. دون ولكن القفل، لفتح ُمختلفة مفاتيَح جرََّب

ُمكفِهرٍّا. هوملز وجه الصمُت هذا فجعل
أن األفضل من أنه هانرت آنسة يا أعتقد بعد. يُفْت لم األوان أنَّ من واثٌق «أنا قال:
الدخول سنستطيع كنَّا إن وسنرى بكِتفك، الباب ادَفِع واطسون، يا واآلن دونك. من ندخل

ال.» أم
لدفعه. ُقوانا د نُوحِّ ألن نحتاج أن دون الفور عىل فانفتَح ُمتهاِلًكا، قديًما بابًا كان
من مصنوع رسيٍر سوى أثاث أيُّ هناك يكن لم فارغة. كانت الغرفة، داخل سويٍّا ُهِرعنا
ولم مفتوحة، السقف يف املوجودة الكوَّة كانت باملالبس. مليئة وسلٍَّة صغرية وطاولة القشِّ

موجودة. جينة السَّ تكن
اآلنسة نوايا الجميل الرجل هذا ن خمَّ لقد هنا؛ يكُمن الرشِّ بعُض «كان هوملز: قال

بعيًدا.» ضحيَّتَه وأخذ هانرت
كيف؟» «ولكن

ُمتأرِجًحا السقف نحو تسلَّق ذلك.» ِفعل من تمكَّن كيف قريٍب ا عمَّ سنرى الكوَّة. «عْرب
السقف؛ إفريز ُمقابل يف خفيفموضوع طويل ُسلٍَّم نهاية هي ها أجل! «أوه قائًال: رصخ ثمَّ

األمر.» ذ نفَّ هكذا
خرج عندما موجوًدا لَّم السُّ يكن لم ُمستحيل، هذا «ولكن هانرت: اآلنسة قالت

روكاسل.» آل
اآلن أسَمُعه ما كان إن أتفاجأ لن وخطري؛ ذكي رجل إنَّه لِك أقول وَوَضعه. عاد «لقد
أن أيًضا لك األفضل من سيكون أنه واطسون يا أعتِقد َرج. الدَّ عىل خطواته صوت هو

جاهًزا.» ُمسدَّسك يكون
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رجٌل الغرفة، باب عند رجٌل يظهر أن قبْل الكلمات هذه قول من انتهى أِن يلبَْث لم
ُمواِجهًة وانكمَشْت هانرت اآلنسة رصَخِت يِده. يف ثقيلًة عًصا يحِمل الِبنية قويُّ سمني

وواَجَهُه. األمام إىل اندفع هوملز شريلوك أنَّ إالَّ ُرؤيته، عند للحائط
ابنتك؟» أين الرشير! «أيُّها شريلوك: وقال

املفتوحة. الكوَّة إىل نظر ثم املكان، أرجاء يف ناظًرا عينَه السمني الرجل أدار
ولُصوص! جواسيس اللُّصوص! أيُّها أنا؟! يل السؤال هذا ُه تُوجِّ «هل قائًال: ورصخ
الدََّرج وهبَط استدار درًسا!» نُكم وسأُلقِّ قبضتي يف أنتم كذلك؟ أليس بكم. أمسكُت لقد

َجَلبة. ُمحِدثًا يُمكنه ما بأَرسِع
بالكلب!» «سيأتي قائلة: هانرت اآلنسة رصخِت

معي!» «ُمسدَّيس فقلُت:
َرج. الدَّ نهِبط جميًعا وُهِرعنا األمامي.» الباب تُغِلَق أن األفضل «من قائًال: هوملز رصخ
صوٌت صاَحبَها حادٍَّة ألٍم ورصخَة كلٍب نباِح صوت فسِمعنا الرَّْدهة إىل وصلنا أن نلبَْث ولم
خلفي. باٍب من ترتَِعد، وأوصالُه أحمر وجٍه ذو عجوز خرج سماعه. ع امُلروِّ من كان ُمقلٌق
منذ أحٌد يُطِعمه لم الكلب! رساح بإطالق أحدهم قام لقد إلهي! «يا قائًال: ورصخ

األوان!» فوات قبل برسعة برسعة، يَوَمني.
رأيْنا خلَفنا. يُرسع وتولر جاِنِبه حول وركْضنا املنزل من خارجني وهوملز أنا ُهِرعُت
ويُرصخ يتلوَّى وهو روكاسل، نْحر يف مدفونًا األسود وخطمه الجائع خم الضَّ الَوْحَش
ة الحادَّ البيضاء وأسنانُه أرًضا فوَقَع ِدماغه، عىل النار وأطلقُت نحَوه ركضُت األرض. عىل
املنزل، إىل وحملناه شديد عناءٍ بْعَد الكلب عن أزْحناه روكاسل. رقبة ثنايا يف مدفونة تزال ال
ما كلَّ وفعلُت أريكة، عىل وضعناه ُمروِّعة. بصورٍة ُمشوًَّها كان ولكنَّه حيٍّا، يزال ال كان
حوله ني ُملتفِّ جميًعا كنَّا لَزوجته. األخبار حامًال تولر أرسلُت بعدما أمَلُه ف ألخفِّ ُوسعي يف

القامة. طويلُة نحيلٌة امرأٌة الغرفة ودخلِت الباب انفتح عندما
تولر!» «السيدة هانرت: اآلنسة رصخت

إليكم. يصعد أن قبل عاد عندما روكاسل السيد أخَرَجني لقد هانرت. آنسة يا «أجل
أنَّ سأُخِربُك كنُت هانرت، آنسة يا له تُخطِّطني كنِت ما أعَلم تََدعيني لم أنِك امُلؤِسف من أوه،

هباءً.» ستضيع مجهوداتك
هذا عن تعلم تولر السيدة أنَّ «يبدو ن. بتمعُّ إليها ينظر وهو هوملز قال هكذا «هه!»

آَخر.» شخٍص أيِّ من أكثر األمر
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أعِرف.» بما أُخِربَك أن االستعداد أتَمِّ عىل وأنا صحيح، هذا سيِّدي يا «أجل
أنَّني أعِرتف التي النقاط من العديد هناك إنَّ إذ نَسمعِك؛ وَدِعينا أرجوِك اجليس «إذن

أجهلها.» زلُت ما
قد كنُت لو قبل من ذلك سأفعل وكنُت اآلن، يشءٍ كلَّ لك ُح «سأوضِّ قائلة: ْت فردَّ
سيد يا فستتذكَّر الُجنح، َمحكمة إىل األمر هذا وصَل إن القبو. من الخروج من تمكَّنُت
أيًضا. أليس اآلنسة صديقة كنُت وأنَّني صديقِتك، جانب إىل وَقَف من أنا كنُت أنَّني هوملز
كانت أخرى. مرًَّة والدها ج تزوَّ أن منذ قطُّ املنزل يف سعيدًة أليس اآلنسة تكن لم
بالنسبة بحقٍّ سيئًة األمور تَِرص لم ولكن يشء، أيِّ يف رأٌي لها يكن ولم بالتَّهميش تشُعر
اآلنسة تتمتَّع أعرف. ما بحْسب األصدقاء، أحد منزل يف فاولر السيد قابلِت عندما إالَّ لها
تَُقْل لم إنها بحيث رب، والصَّ الهدوء شديدة كانت ولكنَّها الوصية، حْسب بحقوٍق أليس
خوَف ال أنه يَعَلُم كان روكاسل. السيد ف ترصُّ تحت يشء ُكلَّ وتركْت األمر، عن يشءٍ أيَّ
له يُعطيَُه أن يُمكن ما بكلِّ سيُطاِلُب َزوج وجود ُفرصة األُُفق يف الحت عندما ولكن منها،
تسَمُح ورقًة ع تُوقِّ أن يُريُدها كان لألمر. ا حدٍّ ليضَع الوقت حان قد أنه والدها فكََّر القانون،
ظلَّ الورقة، هذه ع تُوقِّ أن رفضْت وعندما عدمه. أو َزواجها حالة يف مالها باسِتخدام له
وعىل امَلوت. َوْشك عىل كانت أسابيع ستَِّة ولُِمدَّة ِدماغية، ى ِبُحمَّ أصيبَْت حتى عليها يضغط
ِة شدَّ ويف ُمنهكًة كانت فقد الجميل، شعَرها ْت قصَّ بعدما أخريًا نَْت تحسَّ قد أنَّها من الرغم
أيُّ ُف يترصَّ كما بإخالٍص بها ًكا ُمتمسِّ فظلَّ الشاب، خطيبها يف يُؤثِّر لم ذلك أنَّ إالَّ اإلعياء،

حقيقي.» رجٍل
تماًما، املسألة ح يُوضِّ به بإخبارنا تكرَّمِت ما أنَّ «أعتِقد هوملز، قال هكذا «هاه.»
الَحبْس. ألسلوب ذلك بعد روكاسل السيد لجأ فقد إذن الباقي؛ استنتاج يُمكنني وأنَّني

كذلك؟» أليس
سيدي.» يا «بىل

فاولر.» للسيد امُلزِعج اإلرصار من ليتخلَّص لندن من هانرت اآلنسة «وأحرض
سيدي.» يا «أجل

املنِزل، راَقَب فقد ار، البَحَّ يكون أن يَِجُب كما ُمثاِبٌر، رجل فاولر السيد ألنَّ «ولكن
ُمشرتكة.» َمصلحتكما أنَّ ذلك، غري أو معسول وكالٍم ِبُحَجٍج إقناِعك يف نجح تقابلتُما وبعدما

الكالم.» ومعسول سخيٍّا فاولر السيد «كان بهدوء: تولر السيدة ِت ردَّ
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من يُفيق ال حتى لَزوِجِك اب الرشَّ من يكفي ما ر يُوفِّ أن يف نَجَح الطريقة «وبهذه
املنزل.» سيُِّدك فيها يُغاِدُر التي اللحظة يف ُسلٍَّم تجهيز ويف الثََّمل،

تماًما.» حَدث ما هو هذا سيدي، يا محقٌّ «أنت
حِت وضَّ إنَّك «إذ هوملز، قال هكذا تولر.» سيدة يا باالعِتذار لِك ندين أنَّنا من ُمتأكد «أنا
لذا أتيا، قد روكاسل والسيدة البلدة جرَّاح هو ها نا. يُحريِّ كان ما كلَّ شكٍّ أدنى ِبال لنا
إذ أخرى؛ مرًَّة وينشسرت إىل هانرت اآلنسة نَصَطِحَب أن األفضل من أنَّنا واطسون يا أعتقد

ُمربَّر.» غري يل يبدو حاليٍّا هنا وجودنا إنَّ
السيد نجا بابه. أمام النُّحاسية الزان أشجار تقبَُع الذي امُلقبض املنزل لُغز ُحلَّ وبذلك
السيد يزال ال امُلخِلصة. َزوجِته رعاية هو حيٍّا أبقاه ما فقط ُمحطًَّما. عاش ولكنه روكاسل،
عن الكثري يَعِرفان األرجح عىل اللذين الَقديَمني، خاِدَميِهَما مع يعيشان روكاسل والسيدة
والسيدة فاولر السيد ج تزوَّ عنهما. االبتِعاد يف صعوبة يِجد إنَّه بحيث روكاسل، آل تاريخ
تكليٍف عىل فاولر حصل بعدها بيوم، ِفراِرهما بعد ساوثامبتون يف ة خاصَّ ِبُرخصة روكاسل
هوملز صديقي خيََّب فقد هانرت، فيوليت لآلنسة بالنسبة أما موريشيوس. جزيرة يف حكومي
يَسعى التي ُمعِضالِته من واحدٍة مركَز تَُعد لم بعَدما بها آَخَر اهتمام أيَّ يُبِد ولم أميل
كبريًا. نجاًحا فيها قْت حقَّ أنها وأعتِقد والسول، يف ة خاصَّ مدرسًة َّس ترتأ اآلن وهي لحلِّها،
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