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عىل إليها أمُِلح ستجدونني ذلك ومع عنها، سأتحدَّث التي األحداث وقوع عىل أعوام مضت
االحتياط درجات أقىص ي تَوخِّ مع حتى الحقائق، هذه إعالن ظلَّ طويل لزمٍن استحياء.
األحداث بتلك امَلعنيَّة الرئيسية الشخصية صارت وقد اآلن أما امُلستحيل؛ ِعداد يف ظ، والتحفُّ
لبعض امُلناِسب الحذْف مع الحكاية تُروى أن امُلمِكن فمن البرش، قانون طائلة عن بعيدًة
امَلسرية يف للغاية فريدة تجربًة تُوثِّق الحكاية هذه إن أحد. أيِّ إىل يُساء ال بحيث التفاصيل
أخفيُت إن الُعذر يل القرَّاء يلتِمس وسوف هوملز. شريلوك والسيد أنا منَّا، لكلٍّ امِلهنية

الفعلية. الواقعة عىل تدلُّهم أخرى معلومٍة أيَّ أو التاريخ
جوالتنا إحدى من وهوملز أنا عدُت حني تقريبًا، السادسة إىل تُشري الساعة كانت
وَقع املصباح، إضاءة من هوملز زاد حني الصقيع. فيه ساَد بارد شتويٍّ مساءٍ ذاَت املسائية
األرض عىل ألقاها ثم رسيعة، بنظرٍة هوملز رَمقها امِلنضدة؛ عىل كانت بطاقٍة عىل ضوءُه

عليها: املكتوب وقرأُت األرض من التقطتُها اشمئزاز. َصيحَة يَصيح وهو

ميلفريتون، أوجستس تشارلز
تاورز، أبلدور
هامبستيد.

وكيل.

هذا؟» «من قائًال: سألتُه
هل لندن. يف رُجٍل أسوأ «إنه امِلدفأة: أمام ساَقيه ا مادٍّ يجِلس وهو هوملز فأجابَني

البطاقة؟» َظْهر عىل يشءٍ أي هناك
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إم.» إيه يس والنصف. السادسة الساعة يف لزيارتك «سآتي املكتوب: وقرأُت فقلبتُها
ُمتسلِّل شعوٌر واطسون يا ينتابُك هل يأتي. أن َوْشك عىل «إنه امِتعاض: يف هوملز ردَّ
الزَّلِقة املخلوقات تلك وترى الحيوان، حديقة يف األفاعي قَفص أمام تِقف حني باالنقباض
يَعرتيني ما هو هذا حسنًا، امُلفلَطحة؟ الرشيرة ووجوهها امليِّتة بعيونها ة السامَّ الزاِحفة
لم أسَوؤهم حتى لكن قاتًال، خمسني مع َمسريتي خالل تعاملُت لقد ميلفريتون. رؤية عند
التملُّص أستطيع ال ذلك ورغم الشخص. هذا ِتجاه ه أُِحسُّ الذي بالنُّفور الشعور يل يُسبِّب

له.» َدعوتي عىل بناء قاِدم إنه الحقيقة، يف معه. العمل من
هو؟» من «لكن

والنساء بل الرجال، عون يف هللا فليكن امُلبتزِّين. كلِّ َمِلك إنه واطسون. يا «سأخِربُك
يبتزُّهم سوف ميلفريتون؛ سطَوة تحت وُسمعتُهم أرساُرهم تَقع فالذين إليه، منهم أحَوج
إنه َحَجر. من وقلٍب ُمبتِسم بوجٍه ذلك كلَّ يفعل وهو تماًما. يَستنِزفهم حتى ويبتزُّهم
هو وهذا احرتاًما. أكثر ِمهنٍة يف بصَمته يرتُك أن امُلمِكن من وكان يفعله، فيما عبقريٌّ
تفَضح خطابات ُمقاِبل طائلٍة مبالَغ لدْفع استعداده عن يُعِلن إنه يتَِّبعه: الذي األسلوب
فحْسب، َخَونة َوصيفاٍت أو خَدٍم من األشياء هذه عىل يحُصل ال وهو الجاه. أو الثروة ذَوي
الظنِّ حَسنات سيِّداٍت ثقَة اكتسبوا أدِعياء أرشاٍر طريق عن أيًضا إليه تِصل ما كثريًا ولكن
ُمقاِبل ُجنيه سبعمائة لخادٍم دَفع أنه عرفُت فقد بمال؛ ذلك عن يبَخل ال وهو وُحبَّهن.
أن دون املدينة يف حَدٌث يجري ال نبيلة. أرسٍة انهيار ذلك عن ونتج َسطَرين، من رسالٍة
تَمتِقع الذين الكبرية املدينة هذه يف األشخاص مئات وهناك ميلفريتون، إىل خربُه ينتهي
الثراء من يبلُغ فهو قبضته؛ تِصل قد أين أحد يعلم ال اسمه. َسماع ِبمجرَّد وجوههم
سنواٍت إىل تَرِجع ما ببطاقٍة ميلفريتون يحتِفظ قد َرَمقه. يسدُّ بما يكتفي ال بحيث والُخبث
لندن، يف رجٍل أسوأ إنه قلُت لقد قويٍّا. الَفوز عىل الرِّهان يكون حني يطَرحها حتى مَضْت
الرجل وهذا غضٍب فْوَرة يف ِبهراوٍة زميله يِرضب ُمجِرم بني امُلقاَرنة يُمِكن كيف وأتساءل:
امُلكدَّسة ثروته من يزيد حتى َمَهل، وعىل بَمنهجيٍَّة األعصاب ويعتَِرص األرواح يُعذِّب الذي

بالفعل؟»
ة. الحادَّ املشاِعر بهذه يتحدَّث صديقي سمعُت ما نادًرا

القانون.» قبضة عن بعيًدا ليس الشخص هذا أنَّ بُدَّ ال «لكن له: قلُت
الذي ما املثال، سبيل فعىل عمليٍّا. ُممِكن غري لكنَّه املبدأ، حيث من ذلك يف شكَّ «ال
لها؟ قة ُمحقَّ فضيحًة ذلك عاِقبُة كانت إن أشُهٍر بضعَة جن السِّ إدخاله من سيِّدة تَجنيه
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يف يَقع أن بالِفعل بُدَّ فال بريئًا، شخًصا ابتزَّ إن االنتقام. عىل ضحاياه يَجرؤ ال هكذا
مُلحاربَته.» أخرى ُطرٍق إىل ل نتوصَّ أن يِجب ال؛ ال، الشيطان. مثل خبيث لكنه قبضِتنا؛

هنا؟» سيأتي «وملاذا
إيفا الليدي إنها يدي؛ بني فقة بالشَّ الَجديرة َقضيَّتَها وضَعت باِرزة عميلًة َة ثمَّ «ألن
إىل تَُزفَّ أن امُلقرَّر من املايض. امَلوِسم ة العامَّ حَفالتها أوىل تحرض فتاٍة أجمل براكويل،
فحْسب حمقاء — حمقاء ِخطابات عدَّة لَديه الرشير وذلك أسبوعني، خالل دوفركورت إيرل
تلك الريف، يف َضيعًة يمِلك ُمفِلس لشابٍّ الفتاة كتبتْها — ذلك سوى يشء ال واطسون، يا
له يُدَفع لم إن لإليرل الخطابات ميلفريتون يُرِسل سوف الزَّواج. بإفساد كفيلة الخطابات

ُممِكن.» اتفاٍق أفضل إىل معه والوصول بُمقابََلته ُكلِّفُت وقد املال. من كبري مبلٌغ
يَجرُّها فخمة عربًة رأيت نظرُت وحني الشارع، يف وَجلبة صَخبًا سِمعُت اللحظة تلك يف
ذََوي النَّبيَلني للفرَسني الالِمعة األْعجاز عىل اجة الوهَّ املصابيح أضواء انعَكَست وقد َفَرسان،
بِمعطٍف ع ُمتلفِّ سمني قصريٌ َرجٌل منها ل فرتجَّ الَعربة، باب الخاِدم فتح الكستنائي. اللَّون

الُغرفة. يف كان دقيقٍة وبعد الَخِشن. األسرتاخان ُصوف من طويل
ُمفكِّر كبرٍي رأٍس ذا العمر، من الخمسني يف رجًال ميلفريتون أوجستس تشارلز كان
َرماِديَّتنَي وَعيننَي شَفتَيه، تُفاِرق ال صفراءَ وابتسامٍة عر، الشَّ من خاٍل ُممتلٍئ ُمستديٍر ووجٍه
نْزعة من يشءٌ َمظهره عىل بدا ذهبية. حوافَّ ذاِت عريضٍة نظارٍة وراء من تلمعاِن تنَي حادَّ
يف القايس والربيق الثابتة ابتِسامته ِخداع إال يُفِسدها ال للَخري، بيكويك السيِّد شخصية
تقدَّم وحني طْلعته، مثل وُمهذَّبًا ناعًما صوته كان الثاِقبتنَي. امُلضطربتنَي الَعيننَي هاتنَي
هوملز تجاهل األوىل. زيارته يف بنا َلحاِقه عَدم عىل بأَسفه هامًسا صغرية، ُممتلئًة ا كفٍّ ا مادٍّ
وخَلع كِتَفيه، هزَّ ثم ميلفريتون؛ ابتسامة اتَّسَعت جاِمد. بوجٍه إليه ونَظر املمدودة الكفَّ

َمجِلسه. اتَّخذ ثم املقعد، َظْهر َفوق شديد بتأٍن وطواه ِمعطفه،
نتحدَّث أن يَجوز هل األمر؟ عىل سيتكتَّم هل السيد؟ هذا عن «ماذا إيلَّ: ُمشريًا قال

أمامه؟»
ورشيكي.» صديقي واطسون «دكتور

ا.» جدٍّ اسة حسَّ فاملسألة موكِِّلتك؛ لصاِلح إال أعرتض لم هوملز. سيد يا ا جدٍّ «جيٌد
بالِفعل.» األمر عَرف واطسون «الدكتور

فوَّضتْك فهل إيفا؛ الليدي عن تنوب إنك ُقلَت لقد العمل. يف نَرشع أن إذن «يُمِكننا
رشوطي؟» لتقبَل
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ُرشوطك؟» هي «وما
جنيه.» آالف «سبعة

«والبديل؟»
عرش الرابع يف امَلبَلغ د يُسدَّ لم إن لكن األمر؛ أُناِقش أن يؤلُِمني العزيز، سيِّدي «يا
عىل الرِّضا بدا وقد ذلك قال بالتأكيد.» عرش الثامن يف َزواج هناك يكون فلن الشهر، من

قبل. ذي من أكثر امُلحتَملة غري ابتسامته
قليًال. هوملز تفكَّر

َمعرفٍة عىل أنني شكَّ ال زائدة. بثقٍة األمور مع تتعامل أنك يل «يبدو أخريًا: قال ثم
بأن عليها سأُشري به. عليها أُشري ما َعميلتي ستفعل وبالتأكيد الخطابات. هذه بُمحتوى

سماحته.» يف تِثَق وأن كاملًة ة بالقصَّ امُلستقبيلَّ َزوَجها تُخِرب
خاِفتة. ضحكًة ميلفريتون ضحك هنا

اإليرل.» تعِرف ال أنك «يبدو قائًال: علَّق
يعِرفه. كان أنه هوملز َوْجه عىل الحائرة النظرة من واضًحا يل وبدا

الخطابات؟» هذه تحتويه الذي ر َ الرضَّ «ما سأله:
كاتبَة كانت فالليدي ا؛ جدٍّ باملشاعر ُمفَعمة باملشاعر، ُمفَعمة «إنها ميلفريتون: أجاب
ُدمَت ما لكن دوفركورت. لإليرل تَروق لن أنها لك أؤكد أن بإمكاني أنَّ إال ساحرًة. خطابات
ِرصف. عمٍل مسألة فهي الحد؛ هذا عند األمر يف الَخوض عن فلنتوقَّف ذلك، عكس تعتقد
من فسيكون اإليرل، يد إىل الخطابات هذه تِصل أن موكِّلتك مصلحة من أنَّ ترى ُكنَت إن

ويف. الصُّ ِمعطفه والتَقط نَهض ثم السِتعادتها.» كهذا ضخًما مبلًغا تدَفع أن الحماقة
بالِخزي. واإلحساس الغضب من هوملز وجه امتَقع

الفضيحة لتفادي جهًدا نألَو لن أنَّنا شكَّ ال ل. تتعجَّ ال قليًال. «انتِظر قائًال: هوملز أجاب
اسة.» الحسَّ املسألة هذه يف

مقعده. إىل ميلفريتون عاد هنا
هذه من لألمر ستنُظر أنك ُمتأكًدا «كنُت االطمئنان: عن ينمُّ خفيض بصوٍت وقال

الزاوية.»
ألفي أن لك أؤكد ثَريَّة. سيِّدًة ليست إيفا الليدي «لكن قائًال: كالمه هوملز استأنف
أرجو لذا تماًما؛ َمقِدرتها يُفوق طلبتَه الذي املبَلغ وأن املالية، َمواِردها تستنِزف سوف ُجنيه
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أعىل أنه لك وأؤكد أُحدِّده، الذي عر السِّ ُمقابل الخطابات تُردَّ وأن طلباتك، يف ط التوسُّ منك
عليه.» الحصول يُمِكنك ما

ُسخرية. يف عيناه وَومَضت ميلفريتون ابتسامة اتَّسَعت
نفس يف لكن حقيقي، املالية الليدي موارد عن تقوله ما أن «أُدِرك ميلفريتون: ردَّ
وأقاربها أصدقاؤها ليبذُل تماًما املالئم الوقت هو ليدي أيِّ َزواج أن تعِرتف أن بدَّ ال الوقت،
أطمئنْهم َدْعني لذا مقبولة؛ زفاف هديَّة اختيار بشأن يرتدَّدون وقد ألجِلها، الُجهد من قليًال
الشمعدانات كلِّ من أكثر البَهجة عليها ستُدِخل الخطابات من الصغرية الُحْفنة هذه أن

لندن.» يف التي الزُّبد ِحفظ وُصحون
ُمستحيل.» «هذا هوملز: قال

هذا كم َويْحي، «َويْحي، الحجم: كبرية جيب ُمفكرة يُخِرج وهو ميلفريتون صاح
بذْل عن يَمتِنعن عندما الِحكمة إىل يفتِقرَن السيِّدات بأنَّ االعتقاد َدْفع أملك ال مؤسف!
تخصُّ «إنها الظَّرف. عىل نبالة شعار تحِمل صغرية رسالًة ورفع هذا!» إىل انظر الُجهد.
الوقت ذلك يف لكن الغد. صباح قبل باالسم أبوح أن العدل من ليس ربما حسنًا، …
أنها رغم زهيد مبلٍغ توفري ترُفض ألنها ذلك وكل الليدي. َزوج يد يف الرسالة ستكون
امُلفاجئة النهاية تذُكر هل ُمؤِسف! هذا كم ُمزيَّفة. بأخرى أملاساتها باستبدال ذلك تستطيع
بيومني الزفاف قبل دوركينج؟ والكولونيل مايلز، اآلنسة الرفيع، املقام صاِحبة لخطوبة
يَعُرس األمر وملاذا؟ األمر. إلغاء عن لإلعالن بوست» «مورنينج صحيفة يف فقرة نَُرشت فقط
أليس املسألة. يُسوِّي أن امُلمِكن من كان ُجنيه ومائتا ألٌف قْدره تاِفًها َمبلًغا لكنَّ تصديقه،
ُموكِّلتك ُمستقبَل بينما امَلبَلغ، إزاء د ُمرتدِّ لكنك حكيًما رجًال أِجُدك ذا أنا وها ُمؤسًفا؟ هذا

هوملز.» سيد يا دهشتي تُثري إنك امَلحك. عىل وَرشُفها
تأُخذ أن قطًعا لك األفضل من ُمتوافًرا؛ ليس املال حقيقي. لك قلتُه «ما هوملز: أجابه
بأي يُفيدك لن ما وهو السيدة، هذه حياة تدمري من بدًال عليك أعِرضه الذي املعقول املبَلغ

كذلك؟» أليس طريقة.
حيث كبري؛ حدٍّ إىل الفضيحة من أستفيد سوف هوملز. سيد يا ذلك يف ُمخطئ «أنت
من جعلُت أنَّني بينهم شاع فإن التفاُوض. مرحلة يف ُمماِثلة حاالٍت عرش أو ثماني لديَّ إن
قصدي؟» فهمَت هل للتفاُهم. استعداًدا أكثر كلهم فسأِجدهم يَعتِرب ملن ِعربًة إيفا الليدي

مقعده. من ُهوملز قفز

11



ميلفريتون أوجستس تشارلز مغامرة

ُمحتويات نَر دعنا سيِّدي، يا اآلن منك! يُفِلت ترتُكه ال واطسون! يا الَخلف من به «أحْط
امُلفكرة.» هذه

للحائط. ظهَره ُمولِّيًا ووَقف الُغرفة، جاِنب إىل كالفأر رسعٍة يف ميلفريتون انسلَّ
«سيد الداخيل: الَجيب من بَرز ٍكبري، ُمسدَّس عِقب عن كاشًفا ِمعطفه يُقلِّب هو قال
األسلوب! هذا استُخِدم ما أكثر ما جديد. بيشءٍ تأتي أن ع أتوقَّ كنُت هوملز، سيد هوملز،
لِعلمي السِتخدامها؛ االستعداد أتمِّ وعىل باألسلحة، ج ُمدجَّ أنَّني لك أؤكد جدواه؟ ما لكن
هنا إىل دفٍرت يف بالخطابات آتي قد أنني اعتقادك فإن كذلك ي. صفِّ يف سيِقف القانون أن
اثنان أو لقاء يَنتظرني السادة، أيها واآلن الغباء. بهذا ٍف تَرصُّ عىل أُقِدم لن تماًما. خاطئ
واضًعا ِمعطفه والتَقط ميلفريتون تقدَّم ثم هامبستيد.» حتى طويل والطريق املساء، هذا
مرًة فأنزلتُه رأسه؛ هزَّ هوملز لكن املقاعد أحد رفعُت الباب. نحو واستدار ُمسدَّسه، عىل يَده
ببضع ذلك وبعد عينيه، يف وَلَمعاٍن وابتسامٍة بانحناءٍة الُحجرة ميلفريتون غاَدر أخرى.

بعيًدا. يَميض وهو الَعَجالت، وَقعَقعة صْفِقه عند الَعربة باب صوت سِمْعنا لَحظات
ذَقنه سانًدا رسواله، َجيبَي يف يديه ا داسٍّ امِلدفأة، من بالُقرب َحراك بال هوملز جلس
هبَّ ثم ساعة، نصف وساكنًا صامتًا ظلَّ امُلشتِعل. الَجمر عىل عينَيه وُمثبِّتًا صدره، فوق
عامٍل شخصية يف ُمتنكًرا خرج بقليٍل ذلك بعد نَومه. ُغرفة ودخل أمره حَزم كمن واقًفا
ينِزل أن قبل املصباح عند اري الَفخَّ غليونه أشعل وقد وُخيَالء صغرية ِلحيٍة ذي ماِجن، شابٍّ
واطسون.» يا الحًقا أعود «سوف الليل: ُجنْح يف يَختفي أن قبل هوملز يل قال الشارع. إىل
األسلوب أتخيَّل لم لكنَّني ميلفريتون؛ أوجستس تشارلز ِضدَّ حملته بدأ قد هوملز أن أدركُت

الحملة. تلك اتَّخذتْه الذي الغريب
أعِرف لم لكنَّني الهيئة، تلك عىل اليوم من وقٍت أي يف ورائًحا غاديًا أياًما هوملز ظلَّ
الوقت هذا وأن هامبستيد، يف الوقت هذا يُميض كان أنه بِخالف يفعله، كان عما شيئًا
ت ورجَّ الرياح فيه صَفَرت عاِصف، هائٍج مساءٍ ذات أخريًا، عاد ذلك، مع هباءً. يَِضْع لم
وأغَرق امِلدفأة أمام جلس التَّنَكريَّ ِزيَّه َخَلع أن وبعد االسِتكشافية، َرَحالته آخر من النوافذ،

امُلتكتِّمة. طريقته عىل الصامت الضحك يف
واطسون؟» يا الزَّواج عىل امُلقِبلني الرجال من تَعتربني «هل

ال!» «بالطبع
ِخطبتي.» عقدُت أنَّني تعَلم أن إذن لالهتمام امُلثري من «سيكون

«… ال مبارك العزيز! «صديقي
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ميلفريتون.» َمنزل يف خاِدمٍة «عىل
هوملز!» يا للهول «يا

واطسون.» يا معلومات عىل الحصول «أرْدُت
بالتأكيد؟» الحدود تجاوزَت «لكنك

واسمي ُمتناِمية، مكاسب ذو سبَّاك أنني ادَّعيُت للغاية. رضورية خطوًة «كانت
من لها يا للهول، يا الحديث. وتباَدْلنا يوم، كلِّ مساء معها رْي للسَّ خرجُت لقد إسكوت.
أعرف كما ميلفريتون منزل أعِرف وِرصُت أردتُه، ما كلِّ عىل حصلُت حال، أي عىل أحاديث!

يدي.» كفَّ
هوملز؟» يا الفتاة عن ماذا «لكن
اكِرتاث. عدم يف كِتَفيه هوملز هزَّ

استغالٍل أفضل امُلتاحة الُفَرص تَستغلَّ أن يِجب واطسون. عزيزي يا ِحيلة باليد «ما
أن عن يَتوانى لن بغيًضا غريًما لديَّ إن أقول أن ني يَرسُّ لكن الرِّهان. هو هذا يكون حني

بديعة!» ليلٍة من لها يا ظهري. فيها أُدير التي اللَّحظة يف مكاني يأُخذ
الجو؟» هذا تُحبُّ «هل

واطسون.» يا الليلة ميلفريتون منزل عىل طَو السَّ أنوي فأنا أعتِزمه؛ ِلما مناِسب «إنه
ببطءٍ قالها التي كلماته َسماع عند جسدي يف الربودة وَرسِت لوهلٍة أنفايس انقطَعت
واحدة، لحظٍة يف واسٍع َمشهٍد تفاصيل كلَّ ليًال الربْق ومضُة تكِشف وكما ناِفذ. وبعزٍم
عىل القبض وإلقاء التحقيقات ف؛ الترصُّ لهذا امُلحتَملة النتائج كلَّ واحدة ملحٍة يف تخيَّلُت
تحت نفسه صديقي ووقوع إصالُحهما، يتعذَّر وِخزٍي بَفشٍل فة امُلرشِّ َمسريتِه وانتهاء هوملز

البغيض. ميلفريتون رحمة
السماء.» بحقِّ هوملز يا عليه ُمقِدم أنت فيما «تروَّ قائًال: صحُت

وال ُمطلًقا، فاتي ترصُّ يف أندِفع ال إنني العزيز. صديقي يا مليٍّا األمر يف فكرُت «لقد
واضحة نظرًة األمر إىل لننظر ُممكنًا. َغريه كان إن ا حقٍّ وخطري بل شاقٍّ طريٍق إىل ألجأ
لن أخالقيٍّا. ُمربَّر املبدأ، حيث من إجراميٍّا كان وإن ف، الترصُّ أن ُمعِرتف أنك أعتقد وعادلة.
كنَت الذي نفسه ف الترصُّ إنه بالقوَّة؛ به ة الخاصَّ الَجيب مفكِّرة آلُخذ إال منزله عىل أسطَو

فيه.» مُلساَعَدتي استعداٍد عىل
رأيس. يف األمر أدرُت
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تُستخَدم التي األشياء إالَّ نأُخذ أالَّ هو الهَدف دام ما أخالقيٍّا جائز إنه «أجل، قلت: ثم
قانونية.» غري أغراٍض يف

لكن له. سأتعرَّض الذي للخَطر إالَّ ألتِفَت أالَّ فعيلَّ أخالقيٍّا؛ ُمربَّر إنه حيث «بالضبط.
ة ماسَّ حاجٍة يف سيِّدة هناك تكون حني األمر لهذا باًال يُلقي أالَّ يِجب النبيل الرجل أن شكَّ ال

للُمساعدة.»
مبادئك.» تُخاِلف «سوف

الخطابات؛ هذه السِتعادة أخرى طريقٌة تُوَجد ال امُلخاطرة. من ُجزء هذا «حسنًا،
وغًدا . الرسِّ عىل أهلها من أَحٍد ائتمان يُمِكنها وال املال، لَديها ليس الحظِّ السيئة فالسيِّدة
تَهديده الرشير هذا ذ فسيُنفِّ الليلة الخطابات عىل نحصل لم وما امُلهلة، يف األخري اليوم
الورقة بهذه ألعَب أو مصريها لتَْلقى َعميلتي أترك أن إالَّ أمامي ليس لذا حياتها؛ ر ويُدمِّ
املدعو وبني بيني ِرهاٍن عىل ُمباَرزة بمنزلة األمر إن واطسون، يا باألمر لك سأُِرسُّ األخرية.
يُحتِّمان لنفيسوُسمَعتي احرتامي لكن رأيَت؛ كما األوىل الجولة يف عيلَّ ق تفوَّ وقد ميلفريتون.

النهاية.» حتى أُصارع أن عيلَّ
سنبدأ؟» متى منه. مفرَّ ال أنه أعتِقد لكن يل؛ يَروق ال األمر إن «حسنًا، له: قلُت

معي.» تأتي «لن
يف قطُّ اليمني بهذا أحنَث لم وأنا — يف بَرشَ لك أقِسم إذن. تذهب «لن قائًال: فأجبتُه
لم ما بك وأيش ُمبارشًة الرشطة قسم إىل ُمتَّجًها أجرٍة عربَة آُخذ سوف إنني — حياتي

امُلغامرة.» هذه أشاِركك أن يل تسَمح
ُمساَعدتي.» تستطيع «لن

أي عىل عزمي، عقدُت لقد يحُدث. قد الذي ما تعَلم ال فأنت ذلك؟ تعِرف أن لك «كيف
وُسمعة.» ِكربياء لَديه الذي الوحيد فلسَت حال؛

َكِتفي. عىل وربَّت النهاية يف بشَّ لكنَّه هوملز، عىل يق الضِّ بدا
لسنوات، الُغرفة نفس تقاَسمنا لقد إذن. ليكن العزيز، صديقي يا حسنًا «حسنًا،
أُبايل ال أنا واطسون، يا أتدري الزنزانة. نفس يف الحال بنا ينتهي أن امُلمِتع من وسيكون
وهذه الكفاءة. فائق ُمجرًما أصري أن بإمكاني كان أنه فكرة راوَدتْني طاَلما أنه باالعِرتافلك
وصغرية أنيقة حقيبًة األدراج أحد من ُهوملز أخرج ثم انظر!» َدد. الصَّ ذلك يف ُعمري ُفرصة
األول الطراز من حديثة عدٌة «هذه الالِمعة. األدوات من عدًدا ُمستعِرًضا وفتحها الِجلد، من
قابلًة ومفاتيح الطرف، مايسَّ ُزجاٍج وقاِطَع بالنَّيكل، َمطليَّة صغريًة عتلًة تضمُّ طو، للسَّ
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حديثة. ُمخرتَعاٍت من الحضارة َرْكب يَستدعيه ما وكلَّ األقفال، ُمختِلف يف لالستخدام
من َزوجان لديك هل جاِهز. يشء كلُّ ضوئه. تغطية يُمِكن الذي املصباح كذلك هو وها

الصوت؟» الكاِتمة األحِذية
مطاطي.» نعلٍّ ذو ِتِنس حذاء «لديَّ

وِقناع؟» «ممتاز.
األسود.» الحرير من َزوجني أصنع أن «يُمِكنُني

األقِنعة. فلتصنَع ا؛ جدٍّ جيٌد األشياء. من النَّوع هذا نحو قويَّة نزعًة لديك أنَّ «أرى
عرشة الحادية الساعة يف والنصف؛ التاسعة اآلن الساعة نبدأ. أن قبل بارًدا عشاءً سنتناَول
ربع تاورز أبلدور حتى هناك من ري السَّ سيَستغِرق رو، ترشش شارع إىل عربًة سنستقلُّ
الِفراش إىل ويأوي ثقيًال، نوًما ميلفريتون ينام الليل. منتصف قبل العمل نبدأ سوف ساعة،
خطابات ومعنا الثانية، بحلول هنا إىل فسنعود الحظُّ حاَلَفنا إن والنصف. العارشة تمام يف

َجيبي.» يف إيفا الليدي
طريقهما يف املَرسح ُمرتادي من كاثنني نبدو حتى الرسمية، مالِبسنا وهوملز أنا ارتديُت
يف ما مكاٍن إىل أخذتْنا َخيل، يجرُّها عربًة استقلْلنا أوكسفورد شارع ويف املنزل. إىل للعودة
معاِطَفنا زرَّْرنا أن بعد امَلْرج حدود عىل نا ِرسْ ثم للَحوِذي، األجرة دَفْعنا وهناك هامبستيد.

تخِرتُقنا. الرياح كأنَّ وشعْرنا قاِرًسا كان الربد إن حيث الثقيلة؛
َمكتب يف خزينٍة داِخل موجودة الوثائق هذه ة. قَّ الدِّ إىل تحتاج ة ُمهمَّ «إنها هوملز: قال
نوًما ينام إنه أخرى، ناحيٍة من نَومه. ُغرفة إىل ية املؤدِّ االنِتظار ُغرفة هو واملكتب الرَُّجل،
تقول املال؛ من كثريًا يَْجنون الذين القامة القصريي البُْدن، الرجال أولئك كلِّ مثل ثقيًال
سكرتريًا لَديه أنَّ كما سيِِّدهم. إيقاظ باسِتحالة يَتندَّرون الخَدم إن — خطيبتي — أجاثا
ة. امُلهمَّ إلتمام الليل اخَرتْنا ولهذا النهار؛ طوال املكتَب يُغاِدر وال مصالحه لخدمة ُمكرًَّسا
مساء من ر ُمتأخِّ وقٍت يف بأجاثا التقيُت حني حديقته. يف يتجوَّل ش ُمتوحِّ كلٌب هناك كذلك
املنزل هذا املنزل، هو هذا الدُّخول. يل تُتيح حتى الَوحش ذلك حبَسْت املاضينَي، اليوَمني
ُشجريات وسط يمينًا لندِلف واآلن البوابة، من لندُخْل له. التاِبعة األرايض وحوله الكبري
يف ضوءٍ من بصيٌص يُوَجد ال ترى، كما هنا. أقِنَعتنا نَرتِدي أن بنا يجُدر أنه أعتقد الغار.

حال.» أفضل عىل تسري األمور وكلُّ النوافذ، من أيٍّ
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جعلتْنا التي السوداء الحريرية الَوجه أغطية ُمرتِدينَْي امُلظِلم، الساِكن املنزل إىل تسلَّْلنا
ُرشفٌة امتدَّت املنزل جانبَي أحد عىل لندن. يف ُعنًفا الشخصيات أكثر من كاثننَي نبدو

وبابان. نواِفذَ ة عدَّ فيها اصَطفَّ بالبالط، مفروشة
ُمبارشًة. مكتبه إىل يؤدِّي الذي الباب هو وهذا نَومه، ُغرفة هي «تلك قائًال: هَمسهوملز
دخولنا عند كبرية ًة ضجَّ وسنَصنَع أيًضا، وُقفل ِبِمزالٍج ُموَصٌد لكنه لدخولنا، األنسب إنه

االسِتقبال.» ُغرفة إىل يؤدِّي ُزجاجي مشتٌل يُوَجد هنا؛ من تعاَل منه.
بعد الداخل، من امِلفتاح وأدار الزُّجاج من دائرًة خَلع هوملز لكن ُمغَلًقا، امَلشتَل كان
الهواء بسبب باالخِتناق َشعْرنا القانون. نَظر يف ُمجِرَمنْي وِرصنا وراءنا، الباب أُغِلق بُرهٍة
هوملز أمسك الغريبة. للنباتات الخاِنق القوي والَعبري الزُّجاجي امَلشتل داخل الدافئ الكثيف
كان َوْجَهينا. تُالِمس أخذَت التي َجريات الشُّ من ُصفوًفا عابًرا حثيثًا وقاَدني الظالم يف يدي
بإحدى يدي ماسًكا ظلَّ الظالم. يف الرؤية عىل ِبعناية، َصَقَلها ُمميَّزة، بُقدراٍت يتمتَّع هوملز
أحُدهم فيها ن َدخَّ كبرية غرفًة دخْلنا أنَّنا ُمبَهٍم نحٍو عىل فأدركُت بابًا؛ باألُخرى وفتح يديه
أغَلَقه ثم آخر، بابًا وفتح األثاث، بني طريَقه هوملز س تَحسَّ طويلة. ليست فرتٍة منذ سيجاًرا
كنُت أنَّني فأدركُت الحائط؛ من ُمتدلِّيٍة معاطَف عدَّة سُت تحسَّ يدي مَدْدُت حني خلَفنا.
يف خارًجا ما يشءٌ فانَدفع اليمني عىل بابًا شديد برفٍق هوملز فتح عربناه، أن بعد َمَمر. يف
كانت قطَّة. كانت أنها أدركُت حني أضَحك ِكدُت لكنَّني الفَزع، من قلبي فارتََجف اتِّجاهنا؛
هوملز دَلف التَّبغ. بُدخان كذلك عاِبًقا الهواء وكان الجديدة، الُحجرة هذه يف ُمشتِعلًة امِلدفأة
يف ِرصنا هكذا شديد. برفٍق الباب أغلق ثم تَِبعتُه، حتى وانتظَرني أصابعه، أطراف عىل

نَومه. غرفة َمدخل عىل ُمسَدًال ِستاًرا اآلخر الجانب عىل رأيْنا حيث ميلفريتون، مكتب
ِمفتاٍح َوِميض الباب من بالُقرب رأيُت الُحجرة. أضاء ا ممَّ ُمشتِعلة؛ امِلدفأة كانت
امِلدفأة جانبَي أحد عىل آِمنًا. تَشغيلُه كان وإن حتى إليه، بحاجٍة نُكن لم لكن كهربائي،
اآلخر الجانب وعىل الخارج، من رأيناها التي الباِرزة الناِفذة يُغطِّي ثقيل ستاٌر هناك كان
الالمع، األحمر الِجلد من دوَّار بمقعٍد مكتب ُوِضَع الوسط ويف فة، الرشُّ إىل امُلؤدِّي الباب كان
الرُّكن يف وقفْت ألثينا. الرُّخام من ِنصفي تمثاٌل فوَقها كبريٌة كتٍب ِخزانُة مواجهته ويف
من امُلنعِكس امِلدفأة ِنريان َوَهج وكان طويلة، خرضاءُ َخزينة والحائط الُكتب ِخزانة بني
إليها، ونظر ُمتسلًِّال الغرفة عرب هوملز سار واِجهتها. عىل يرتدُّ امَلصقولة النُّحاسية املقاِبض
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لم لكن بانتباه، السمع ليَسِرتق رأسه وأمال وقف حتى النوم، غرفة باب إىل ببطءٍ سار ثم
عملية ن نؤمِّ أن الِحكمة من سيكون أنه الوقت نفس يف يل خَطر صوت. أيُّ منها يصُدر
بِمزالج ُموصًدا أِجْده لم حني وذُِهلُت مُلعاينَِته، ذهبُت لذا الخارجي؛ الباب خالل من ُرجوِعنا
فِمن يَجُفل، رأيته االتجاه. ذلك يف امُلقنَّع بوجهه فأشاح هوملز، ِذراع عىل ربتُّ ُقفل! وال

ِمثيل. فوجئ أنه الواِضح
أفهم. أن يُمِكنُني ال األمر. يل يَروق «ال قائًال: وهَمس أذُني من بشَفتَيه هوملز اقَرتب

لنُضيِّعه.» وقٌت لَدينا ليس حال، أيِّ عىل
به؟» القيام أستطيع ما هناك «هل

الدَّاخل، من بامِلزالج أغِلْقه قاِدًما، أحًدا سمعَت إن الباب. من قريبًا ِقف «نعم؛
الباب من نخُرج أن يُمِكننا األخرى، الناحية من جاء وإن جئنا، كما نهُرب أن وسنستطيع
هل أنَجْزناها. قد نكن لم إن النافذة هذه ستائر وراء االخِتباء أو تنا، ُمهمَّ أنَجْزنا قد كنَّا إن

فِهمت؟»
وحلَّ تالىش، قد بالَخوف األول ُشعوري كان الباب. بجاِنب ووقفُت برأيس أومأُت
ا وممَّ ُمنتِهكيه، ال القانون ُحماة كنَّا حني يُساِورني كان مما أقوى وحماٌس انِتشاء مكانه
اإليثاري بطابعها َووَْعينا ة للُمهمَّ السامي الهَدف ُمغامرتنا يف امُلجاَزفة عىل إقبالنا إىل أضاف
امُلرتبِّصة بامَلخاِطر وابتهجُت استمتعُت هكذا الرشيرة. َخْصمنا شخصيَّة عىل عالوًة هم، الشَّ
ويختار عدَّته حقيبة يبِسط وهو إعجاٍب بنظرة هوملز رمقُت ذنب. بأي الشعور دون بنا،
من الخزائن فتْح أن أعَلم كنُت َحِرجة. عمليًة يُجري جرَّاح كأنه علميَّة ودقٍة بهدوءٍ أداتَه
ذي الَوحش لهذا ُمواجهِته لدى بها شَعر التي امُلتعة وأدركُت بها، اختُصَّ التي الُهوايات
الجميالت. السيدات من كثرٍي ُسمعة َجوفه يف يحِمل الذي التِّنني والذهبي، األخرض اللَّونني
أحد عىل الثقيل ِمعطفه وَضع قد كان إنه حيث — الطويل ِمعطفه ْي ُكمَّ هوملز ر شمَّ
وقفُت األقفال. ُمختِلف لفتْح هيكليَّة مفاتيح وعدَّة صغرية وَعتَلًة ِمثقابنَي ووَضع — املقاعد
يكن لم أنه رغم طارئ؛ أليِّ بًا تأهُّ األخرى، األبواب بعينيَّ أرُمق وأنا األوسط الباب عند
ساعة نصف هوملز أمىض أحد. قاَطَعنا إن سأفعله ما بشأن واِضحة ُخطٌط الواِقع يف لديَّ
ة ودقَّ بقوَّة منها كالٍّ ُمستخِدًما أخرى، ليلتِقط أداة يَضع وتركيز، بانِهماك يعمل وهو
داخله وملحُت العريض، األخرض الباب وانفتح تكَّة، سمعُت وأخريًا ُمتمرِّس. ميكانيكيٍّ
أحَدها، هوملز التقط عليه. ومكتوب ومختوم مربوط منها كلٌّ الورقية، األغِلفة من عدًدا
الذي الصغري مصباحه فأخَرج املتقطِّع، امِلدفأة ضوء عىل قراءته عب الصَّ من كان لكن
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وجود مع الكهربائي، الضوء ل نَُشغِّ أن بمكاٍن الخطورة من كان فقد ضوئه، تَغطيَة يُمِكن
كان لحظٍة وخالل ْمع، السَّ ويُصيخ ف يتوقَّ رأيتُه وفجأة امُلجاِورة. الُحجرة يف ميلفريتون
النافذة، ستار وراء وانطَلق ُجيوبه، يف أدواته وحَرش ِمعطفه والتقط الخزينة باب ردَّ قد

اليشء. بنفس ألقوم إيلَّ ُمشريًا
هناك كانت هناك. إليه انضَمْمُت حني إالَّ إرهاًفا األشدِّ ه َحواسِّ انِتباه أثار ما أسَمع لم
ُمنتِظم وْقٌع تالها ثم بعيًدا. ينَصِفق األبواب أحد وسِمْعنا املنزل، داِخل ما مكاٍن يف َجَلبة
صاِدًرا الخطوات صوت كان خاِفتة. حائرٌة َهمهمٌة تَخلََّلتْها تقِرتبرسيًعا، ُمتثاِقلة لخطوات
حادَّة طْقطقٍة صوت سِمعنا انفتح. الذي الباب لدى َفت توقَّ ثم الُحجرة، خارج املمرِّ من
الرائحة أنفيْنا إىل الهواء وحمل أخرى، مرًَّة الباب انغَلق الكهربائي. الضوء تشغيل مع
عىل وإدباًرا، إقباًال وإدباًرا، إقباًال الخطوات استمرَّت ثم قوي. سيجاٍر من امُلنبِعثة اذة النفَّ
وسِمعُت الخطوات َفت وتوقَّ املقاعد أحد من طقطقة صدَرت وأخريًا، منَّا. ياردات بضع بُعد

أوراق. وحفيَف ُقفل يف ِمفتاٍح قلقلَة بعَدها
بني الفاِصل بعَدها فتحُت لكنَّني تار، السِّ خاِرج النََّظر عىل أجرؤ لم اللحظة تلك حتى
كان أنه بكِتفي هوملز َكِتف احِتكاك من عرفُت النظر. واختلسُت بِرفٍق أمامي التي الستائر
ميلفريتون ظْهر تقريبًا، ِمنَّا َحَجٍر مرمى وعىل ُمبارشًة، أمامنا وجْدنا امُلراَقبة. يُشاركني
نَومه لُغرفة يذَهب لم وأنه تحرُّكاته، ع تَوقُّ يف ُكليٍّا أخطأنا أننا اتََّضح امُلستدير. العريض
نَر فلم املنزل من األقىص الَجناح يف البلياردو أو للتَّدخني ُغرفٍة يف ساِهًرا كان بل قط،
بينما ُمبارشًة، أبصارنا تحت الالِمعة، بصلعته األشيَب، العريض رأسه كان هكذا نوافذها.
فِمه. من طويل أسوُد سيجاٌر بَرز وقد ساقيه، ا مادٍّ األحمر، الِجلدي املقعد عىل ُمستلِقيًا كان
يف حامًال سوداء، ُمخَمِليَّة ياَقٍة ذات داِكنة، حمراء عسكرية، ِشبه تدخني ُسرتة ُمرتِديًا رأيتُه
لم التَّبغ. ُدخان من دوائر فِمه من ينُفث وهو ُخمول، يف يَقرؤه طويًال، قانونيٍّا ُمستنًَدا يِده

رسيًعا. سيُغاِدر بأنه امُلسرتخية ووضعيَّتُه الهادئ سلوكه يُبرشِّ
إنه يقول كأنه نفيس، يف الطمأنينة لبثِّ ها وتَضمُّ يدي إىل تَتسلَّل هوملز بيد شعرُت
َموِقعي، من ا جدٍّ جليٍّا بدا ما رأى كان إن ُمتأكًدا أكن لم َقِلًقا. ليس وأنه املوِقف عىل ُمسيطر
َقرَّرُت لحظة. أيِّ يف ذلك يُالِحظ قد ميلفريتون وأن تماًما، ُمغلًقا يُكن لم الَخزينة باب أن وهو
— الخزينة باب عىل وَقَعت قد َعينَه أنَّ نظراته، ُجمود من تأكدُت حال يف — أنَّني بداخيل
الباقي وأتُرك ِذراعيه وأُقيِّد رأسه َفوق ميك السَّ ِمعطفي وأُلقي الحال يف خارًجا أقِفز سوف
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يف التي باألوراق خاِمًال اهتماًما أبدى وإنما قط، رأسه يرَفع لم ميلفريتون لكن لهوملز.
عىل أنه ظننُت القانونية. ة الُحجَّ ر تطوُّ يُتاِبع وهو أخرى وراء صفحًة يُقلِّب فأخذ يديه،
أيٍّ نهاية يَبلُغ أن قبل لكن يجار؛ السِّ أو امُلستنَد من ينتهي حني ُحجرته إىل سيذَهب األقلِّ

تماًما. آخر منًحى تتَِّخذ أفكاَرنا جعل ُمفاجئًا ًرا تَطوُّ األحداث َرت تطوَّ منهما
وجَلس مرَّة ذات نَهض ثم يِده، ساعة إىل نَظر ميلفريتون أن مراٍت عدَّة نظري لَفَت
لَديه يكون قد أنه قطُّ بايل عىل يخُطر لم صربه. نفاد عىل تدلُّ لْفتة عنه صدَرت وقد ثانيًة
بالخارج. فة الرشُّ من خاِفت صوٌت َسمعي إىل انتهى حتى الغريبة، الساعة هذه يف َموِعد
خفيفة طرقًة سمعُت ثم الصوت، تكرَّر مقعده. يف ُمنتِصبًا وجَلس األوراق ميلفريتون أسقط

وفتَحه. ميلفريتون فنَهض الباب؛ عىل
تقريبًا.» ساعة نصف تأخرِت لقد «حسنًا، باقِتضاب: ميلفريتون قال

الساعة هذه إىل ُمستيقًظا ميلفريتون وبقاء امُلوَصد غري الباب تفسري إذَن هذا كان
استدار حني الستائر بني التي الفتحة أغلقُت قد كنُت سيِّدة. لثَوب حفيًفا سِمعنا رة. امُلتأخِّ
عاد عندئٍذ. شديد بحرٍص أخرى مرًة فتِحها عىل أقدمُت لكنَّني اتِّجاهنا، يف ميلفريتون َوجه
أمامه َمثَلْت تَغطُرس. يف فِمه زاوية من بارًزا السيجار يزال ال بينما مقعده، إىل ميلفريتون
بطْرف َوجهها تَُغطِّي نَحيفة، الطول فاِرعة سمراء سيدٌة الكهربائية اإلضاءة َوَهج تحت
جَسِدها يف ُجزءٍ وكلُّ رسيًعا، تتالَحق أنفاُسها كانت ذَقنها. حول عباءتها وتَشدُّ ِوشاحها،

االنِفعال. َوطأة تحت يرتَِعش الغضِّ
عزيزتي. يا الليلَة بالراحة أنعم أن من َحرمِتني لقد «حسنًا، قائًال: ميلفريتون بادر

آخر؟» وقٍت يف تأتي أن باسِتطاعتِك يكن ألم يَستِحق. ما لديِك يكون أن أتمنَّى
ناِفية. رأَسها السيدة هزَّت

اآلن فلديِك امِلراس صعبة سيدًة الكونتيسة كانت إن إذن. األمر يف لِك ِحيلة ال «حسنًا،
العمل.» لنبدأ اآلن تماَسكي بأس! ال ترتَِجفني؟ ملاذا فتاة، يا َويْحِك منها. لتنتِقمي الُفرصة
كونتيسة ِرسَّ تَهِتك خطابات خمسة لديِك إن «قلِت مكتبه. ُدرج من ورقًة ميلفريتون أخذ
عىل نَتَِّفق أن سوى يَتبقَّ لم اآلن، حتى ُمتَِّفقان إنَّنا رشاءها. أريد وأنا بيَعها، تُريدين ألربت
للهول! يا … جيدة َعينًة ا حقٍّ كانت إن بالطبع. الِخطابات فْحص يف أرغب لكنني عر، السِّ

أنِت؟» هذه هل
تنِبس أن دون ذَقنها، عن العباءة وأزاحت َوجهها عن ِوشاحها طْرف السيِّدة رفعت
َمعقوف الَقَسمات واِضح مليٍح أسمَر وجٍه ذات ميلفريتون تُواِجه التي السيدة كانت بكلمة.
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فتني الشَّ رفيع ُمستٍو، وفٍم الِمعتنَي، قويَّتنَي عيننَي يُظلِّالن َداِكننَي كثيَفني حاِجبنَي ذي األنف،
ُمِخيفة. ابتسامٌة عليه استقرَّت

حياتها.» رَت دمَّ التي السيدة أنا، «إنه السيدة قالت
ملاذا ا. جدٍّ عنيدًة كنِت «لقد يقول: وهو َخوًفا َصوتُه ارتَعش لكن ميلفريتون، ضحك
ِتلقاء من ذُبابة أذيَّة عىل أُقِدم لن أنَّني لِك أؤكد القاِسية؟ فات الترصُّ هذه مِلثل َدفعِتني
يُناسب الذي السعر لِك حدَّدُت لقد سأفعل؟ كنُت فماذا عمله، شخٍص لكلِّ لكن نفيس،

الدَّفع.» رفضِت لكنِك إمكانياتِك،
أستِحقُّ أكن لم الذي الرُجل الرجال، من عاش من أنبل لَزوجي، الخطابات «فأرسلَت
دخلُت حني األخرية الليلة تلك تذُكر هل ومات. الكريم قلبُه فانَفَطر حذاءه، أرِبط أن حتى
تضحك أن تُحاِول كما منِّي ساخًرا فضحكَت واسرتحمتُك، إليك لُت وتوسَّ الباب هذا من
تراني أن ع تتوقَّ لم نعم، َشفتيَك؟ ارتِعاشة عىل يطرة السَّ يستطيع ال الَجبان قلبك لكن اآلن،
وِبُمفردي. لوجٍه َوجًها ألقاك أن أستطيع كيف علَّمتْني التي هي الليلة تلك لكن ثانيًة، هنا

لتقوَله؟» لَديك ماذا ميلفريتون، تشارلز يا حسنًا
َصوتي أرفع أن سوى عيلَّ ليس تَخويفي. تستطيعني أنِك تتخيَّيل «ال ينَهض: وهو فردَّ
يف الغرفة فلتَرتُكي ع. امُلتوقَّ لغضبِك سأعذُرِك لكنني عليِك. القبض وأُلقَي الخَدم ألستدعي

ذلك.» من أكثر أقول ولن جئِت، كما الحال
نفس الرَّفيعتني شفتيها عىل مرتِسمة ثَوبها، صْدر يف يَدها أخَفت وقد السيدة وقَفِت

امُلخيفة. االبتِسامة
كما القلوب من امَلزيد تُوِجع ولن حياتي. رَت دمَّ كما آَخرين حياة تدمري تستطيع «لن
… وهذه! … وهذه! الحقري، أيها يا هذه إليك ُمؤٍذ. يشءٍ من العاَلم سأُخلِّص قلبي. أوجعَت

وهذه!»
الذي ميلفريتون، َجسد يف األخرى ِتلَو طلقًة وأفَرَغْت الِمًعا، صغريًا ُمسدًَّسا أخرَجت
سقط ثم َخوًفا ميلفريتون تراَجع ُفوَّهته. من َقدمني بُعد عىل قميصه من األمامي الُجزء كان
ُمرتنًِّحا، نَهض ثم األوراق. يف أصاِبعه ويُنِشب ا حادٍّ ُسعاًال يَسَعل وهو امِلنضدة، فوق لألمام
عيلَّ.» قضيِت «لقد ا: ُمحتِرضً ميلفريتون صاح األرض. عىل وتدحَرج أخرى، طلقًة ى فتلقَّ
بكعِبها. أعىل إىل الناِظر َوجهه عىل وداَست بإمعاٍن السيدة إليه نظَرْت َحراك. بال رقد ثم
هواء انَدَفع ثم شديًدا، حفيًفا سِمعُت حركة. أو َصوت عنه يصُدر لم لكن ثانية، نظَرْت ثم

امُلنتِقمة. واختَفت الدافئة، الُحجرة يف الليل
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تُطِلق السيدة كانت بينما لكن َمصريه؛ من الرجل ليُنِقذ جانبنا من ل تدخُّ أي يكن لم
شعرُت حني أخُرج، أن َوْشك عىل كنُت امُلنكِمش ميلفريتون جَسد عىل األخرى تلَو رصاصًة
املاِنعة؛ الحاِزمة القبضة تلك الغَرضمن فهمُت ُرسغي. عىل بحزٍم تقِبُض الباِردة هوملز بيد
وأهداًفا واِجباٍت لَدينا وأن األرشار، أحَد أدَرَكت قد العدالة وأن نا، يَُخصُّ ال األمر أنَّ وهو
خطواٍت يف هوملز ُهِرع حتى ُمرسعة، الُحجَرة السيِّدة غاَدَرت إن ما لكن نُغِفلها. أالَّ يِجب
امَلنزل يف أصواتًا سِمعنا الُقفل، يف امِلفتاح يُدير هو وبينما اآلخر. الباب إىل صاِمتة رسيعة
تامٍّ هدوءٍ يف هوملز انسلَّ املنزل. يف َمن امُلسدَّس طلقات أيقَظت لقد ُمرسعة. أقدام ووْقع
ِمراًرا، ذلك فعل امِلدفأة. نريان يف بها وألقى الخطابات، ُرَزم ِبذراَعيه واغرتَف الخزينة، إىل
الخارج. من عليه يطُرق وأخذ الباب ِمقبَض ما أحٌد أدار خاِوية. الخزينة صاَرت حتى
امِلنضدة عىل ُملًقى ميلفريتون بموت أنذَر الذي الخطاب كان َعجل. عىل حوله هوملز ت تلفَّ
سَحب ثم امُلشتعلة، األوراق وسط به وألقى الخطاب هوملز التَقط بِدمائه. تماًما تلطَّخ وقد
هنا «من هوملز قال الخارج. من وأْوَصده بعدي، منه وخرج الخارجي، الباب من امِلفتاح

االتجاه.» هذا يف الحديقة ُسور تَسلُّق نستطيع واطسون، يا
ُكتلًة املنزل كان ورائي، نظرُت فحني الرسعة؛ بهذه الذُّعر يَنترش أن ع أتوقَّ أكن لم
الحديقة وامتألت الطريق، يف أشخاص وانَدَفع األمامي، الباب انفتَح الضوء. من ُمشتِعلة
مبارشًة. إثَرنا ب وتعقُّ تنبيٍه صيْحة أحدهم أطَلق فة الرشُّ من خرْجنا أن وبُمجرَّد بالناس،
وأنا جريات الشُّ من طائفٍة وسط حثيثًا انسلَّ حيث باألنحاء، جيدة معرفٍة عىل هوملز أن بدا
اعرتَض الذي الِجدار ارتفاع بَلغ ُمطاِردينا. أول وراءنا الهثًا يرُكض أخذ بينما َعِقبه، يف
مثله فعلُت وحني اآلخر. الجانب إىل هبط ثم اعتاله حتى قفز هوملز لكن أقدام، ستَّة طريَقنا
وزحفُت قبضته من ُمتحرًِّرا ركْلتُه لكنني بكاِحيل؛ تتشبَّث خلفي الذي الرَُّجل بيد شعرُت
هوملز لكن جريات؛ الشُّ بعض بني َوجهي عىل سقطُت ثم بالزُّجاج، ُمغطٍّى إفريز فوق
املساحة. الشاِسع هامبستيد َمْرج عرب ُمبتِعَديْن وانطَلْقنا لحظة، يف النُّهوض عىل ساعَدني
إال وراءنا يكن لم مع. السَّ ويُصيخ هوملز يتوقَّف أن قبل ِميلني مسافة ركْضنا قد أننا أعتقد

أمان. يف وِرصنا ُمالِحقينا من أفلتْنا وهكذا ُمطِبق، صمٌت
وأثناء الفطور تناُولِنا وبعد وقائعها، لت ُسجِّ التي امُلدِهشة للُمغاَمرة التايل اليوم يف
وقاٍر يف يارد، سكوتالند من ليسرتاد، السيَِّد املنزل خاِدُم أدخل الصباحي، الغليون تدخيننا

امُلتواِضعة. ُجلوِسنا ُحجرَة باِلَغنْي، وَهيبٍة
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هل أسألك: أن يل تَسمح هل الخري. صباح هوملز، سيِّد يا الخري «صباح قائًال: باَدَرنا
اآلن؟» االنشغال شديد أنت

إليك.» االستماع من تَمنُعني التي َرجة للدَّ «ليس
القضيَّة يف بُمساعَدِتنا تهتمُّ ربما ُمعيَّنة، بقضيٍة مشغوًال تكن لم إن أنك، يل «خَطر

هامبستيد.» يف املاضية الليلة وقَعت التي العاديَّة غري
حَدث؟» ماذا للهول! «يا هوملز: ردَّ

األشياء، بهذه وَلِعك مدى أعَلم والَغرابة. اإلثارة شديدُة قتٍل جريمة قتل! «جريمة
ليست إنها بَمشورتك. وأفْدتَنا تاورز أبلدور إىل ذهبَت إن كبريًا َمعروًفا إيلَّ تُسدي وسوف
كان لقد بأمر: لك وسأُِرسُّ فرتة، منذ هذا ميلفريتون السيد نُراِقب كنَّا لقد عاِديَّة. جريمًة
ابتِزازية. أغراٍض يف ليَستخِدَمها بأوراٍق احِتفاُظه عنه شاع فقد ما؛ حدٍّ إىل يًرا رشِّ رجًال
يكون أن ح يُرجِّ ما وهو ثمينة، ُمقتنَياٍت أيُّ تُؤَخذ ولم األوراق، هذه كلَّ القتَلُة أحَرق

الفضيحة.» َمنْع هو الوحيد َغرُضهم املقام رِفيعي أشخاًصا امُلجِرمون
واِحد!» من أكثر «ُمجرمون! هوملز: قال

أقداِمهما بََصمات ولَدينا بالُجرم. ُمتلبَِّسني ِشبه ُضبطا لقد اثنني. كانا «نعم،
النَّشاط، شديَد األول الشخص كان آثاَرهما. نقتَفي أن ا جدٍّ ح امُلرجَّ ومن وأوصاُفهما؛
ط ُمتوسِّ رجًال كان ِرصاع. بعد إال منه يُفِلت ولم به، البُستاني ُمساِعد أمسك فقد الثاني ا أمَّ

عينيه.» عىل وِقناع وشاِرب عريض وُعنُق مربع فكٍّ ذا الِبنيَة، قويَّ الحجم،
واطسون!» يِصُف ويكأنه ما، حدٍّ إىل ُمبَهم الَوصف «هذا هوملز: شريلوك أجاب

واطسون.» يِصف كأنه صحيح. «هذا مَرح: يف امُلفتِّش قال
الحقيقة يف ليسرتاد. يا ُمساعَدتك أستطيع ال أنَّني أخىش «حسنًا، ُمعلًِّقا: هوملز قال
لندن، يف الرجال أخطر أحَد أعتِربه وكنُت ميلفريتون، املدعو خص الشَّ هذا أعِرف كنُت
الثأر ما حدٍّ إىل غ يُسوِّ ا ِممَّ لها؛ التطرُّق القانون يستطيع ال ُمعيَّنًة جرائَم َة ثمَّ أن وأعتِقد
امُلجِرمني إىل ه ُموجَّ تعاُطفي إن أمري. حسمُت لقد امُلناَقشة؛ من جدوى ال كال، الشخيص.

القضية.» هذه أتناَول ولن حيَّة، الضَّ ال
الصباح طوال الحظُت لكنَّني شِهدناها، التي املأساة عن بكلمٍة يل هوملز ينِبس لم
التَّعبري من الخاِليَتان عيناه يل وأوحْت التفكري، يف االسِتغراق من حاالته أشدِّ يف كان أنه
فجأًة هبَّ الَغداء َوْجبة نتناَول نحن وبينما ما. ِذكرى السِتدعاء يُكافح أنه الذاِهل وسلوكه
ساَقيْه أطَلق معي!» تعاَل ُقبَّعتَك! تناَوْل تذكْرت! لقد واطسون؛ يا للهول «يا وصاح: واقًفا
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هناك كان ريجنت. َميدان إىل نِصل ِكْدنا حتى أوكسفورد، وشارع بيكر شارع عابًرا للرِّياح
هوملز ركَّز العرص. هذا وجميالت مشاهري بُصَور مليئة َمتْجٍر واجهُة اليُرسى الناحية عىل
مَلكيٍّ جالٍل ذات سيِّدة صورة رأيُت نظره َموِضع تتبَّعُت وحني منها، واحدٍة عىل عينيه
امَلعقوف األنف إىل نظرُت األملاس. من ُمرتِفع تاٌج النَّبيل رأسها عىل البالط، أزياء أحد يف
حني َشهقُت ثم أسفَله، الدقيق الطويل والذَّْقن امُلستقيم والَفِم َدين امُلحدَّ والحاِجبنَي الرَّقيق
الدولة. ِرجاالت من كان الذي العظيم، النَّبيل الرُجل ذلك لَزوِجها، العريق اللَّقب قرأُت
الواِجهة. عن ُمبتَِعَديْن واستَدْرنا شفتَيه عىل إصبََعه فوضع هوملز، بعينَي عيناي التقْت
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