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تلك يف طويلة فرتة منذ اهتمام محطَّ الغريبة، ونهايته سايمون، سانت اللورد زواج يَُعد لم
فضائح السطح عىل طَفْت فقد الحظ؛ التعيس العريس فيها يتحرَّك التي الراقية الدوائر
بعيًدا والقال والقيل النمائم جذبَت التي إثارة األكثر بتفاصيلها األضواء، عنه حَجبَت جديدة
لالعتقاد يدفُعني سببًا المتالكي نظًرا لكن أعوام. أربعة قبل وَقَعت التي الدراما تلك عن
كبري دوٌر هوملز شريلوك لصديقي كان وملَّا العام، للرأي ف تتكشَّ لم الكاملة الحقائق بأنَّ
الواقعة لهذه بسيًطا، ولو رسد، دون يكتمل لن عنه يُكتب يشء أي أنَّ أرى األمر، إجالء يف

الغرابة. الشديدة
شارع يف السكن هوملز أُشارك أزال ال كنُت حني زفايف، من أسابيع بضعة قبل ذلك كان
انتظاره. يف الطاولة عىل خطابًا ليجَد الظهرية بعد تمشية ِمن املنزل إىل عاد حني بيكر،
األمطار، هطول إىل أدَّى الطقس يف مفاجئ تقلُّب حدث إذ اليوم؛ طوال املنزل يف ماكثًا كنت
ُعدُت والتي أطرايف، أحد يف استقرَّت التي الرصاصة وكانت عاتية، خريفية رياح صاَحبه
كان وإن مستمرٍّا، أمًلا تُؤلِمني أفغانستان، يف بها شاركُت التي العسكرية الحملة من بها
بكمٍّ نفيس وأحطُت األخرى، عىل ساًقا واضًعا وثري مقعٍد يف مسرتخيًا جلسُت حادٍّ. غري
أُشاهد كسل، يف واضطجعُت جانبًا فألقيتُها اليوم، بأخبار تشبعُت حتى الصحف من وافر
يف متسائًال الطاولة، عىل القابع الظرف وَسمت التي املتشابكة واألحرف الضخمة الشارة

صديقي؟ يُراسل الذي النبيل ذلك يكون من كسل:
الصباحية، رسائلك تكن لم األناقة. يف غايٌة رسالٌة «لديك قائًال: دخوله عند بادرتُه

الجمارك.» ورجال السمك بائعي من إال أتذكَّر، حسبما
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أكثرها يكون ما وعادًة بالتأكيد، ساحر ٌع تنوُّ لها رسائيل إن «أجل، مبتسًما: أجاب
االجتماعية الدعوات تلك من واحدة تحمل الرسالة هذه تبدو تواضًعا. أكثرها هو إثارًة

والنفاق.» الكذب أو للملل إما باملرء تدفع التي البغيضة،
خاطفة. بنظرٍة الرسالة محتوى واستعرض الظرف فتح

لالهتمام.» ُمثريًا األمر يكون قد «آه،
إذن؟» اجتماعية دعوة «أليست

عمل.» رسالة أنها الواضح من «نعم،
النبالء؟» ِمن عميل «ومن

إنجلرتا.» يف الشخصيات أعظم من «واحد
العزيز.» صديقي يا «تهانيَّ

قضيَّتِه. أهمية بقدر ني تُهمُّ ال عمييل حيثية أن صدق بكل واطسون يا لك «أؤكِّد
قراءة عىل دأبَت لقد األهمية. من الجديد التحقيق هذا يخلو أالَّ أيًضا املمكن من كان وإن

كذلك؟» أليس مؤخًرا، الصحف
لديَّ يكن فلم كذلك. األمر «يبدو الركن: يف منها كبرية كومة إىل مشريًا أسف يف قلت

ألفعله.» آخر يشء
أخبار إال أقرأ ال فأنا بمعلومات؛ تُمدَّني أن استطعَت فربما حظِّي؛ ُحسِن من «هذا
قد كنَت إذا ولكن مفيدة. األخرية تكون ما ودائًما الشخصية، املشكالت وأعمدة الجريمة
سايمون سانت اللورد عن قرأَت أنك بد فال الحد، هذا إىل كثب عن األخرية األحداث تابعَت

وزفافه؟»
اهتمام.» بكل تابعتُها نعم، «آه

عليك، أقرؤها سوف سايمون. سانت اللورد من يدي يف التي الرسالة إنَّ جيد. «هذا
يشء أي منها يحمل ما عىل وتُطلعني الصحف هذه بني تُقلِّب أن عليك سيكون املقابل ويف

الرسالة: تقول املسألة. هذه عن

هوملز شريلوك السيد عزيزي
وِكتمانك؛ وحصافتك بصريتك عىل االعتماد بإمكاني أن باكووتر اللورد أخربني
وقعْت التي املؤلِمة الواقعة بشأن الستشارتك زيارتك عىل العزم عقدُت لذا
بالفعل عاكٌف سكوتالنديارد، رشطة من ليسرتاد، السيد إن بزفايف. واملتعلِّقة
معك، التعاون يف مانع أي يَرى ال أنه يل يُؤكِّد ولكنه األمر، يف التحقيق عىل
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تمام يف بك أمرُّ سوف ما. بشكٍل للتحقيق مفيًدا سيكون تعاونك أن يَعتِقد بل
منك أرجو الوقت، ذلك يف أخرى ارتباطات أي لَديك كان وإذا عًرصا، الرابعة

قصوى. أهمية ذات فاملسالة تأجيلها؛
املخلص
سايمون سانت

ومكتوبة جروزفينور، قرص من صاِدرة «إنها الرسالة: يطوي وهو هوملز أضاف ثم
الصغرية اليُمنى إصبعه من الخارجي الجزء الحظ التعيس النبيل لطَّخ وقد ريشة، بقلم

بالحرب.»
غضون يف هنا سيكون أي الثالثة؛ اآلن والساعة الرابعة، يف سيَِصل إنه يقول «إنه

ساعة.»
ورتِّب الصحف هذه قلِّْب بُمساعدتك. األمر الستجالء الوقت من يكفي ما فلديَّ «إذن
والتقط عميلنا.» عىل للتعرف ُكتُبي بني نظرًة أُلقي بينما كتابتها، لتوقيت وفًقا املقتطفات
ويَفتح يجلس وهو وقال املدفأة. رفِّ بجوار املراجع ِمن صفٍّ من أحمر غالف ذا كتابًا
الثاني االبن سايمون، سانت فري دي والسينجهام روبرت اللورد هو، «ها ركبتِه: عىل الكتاب
أسود. وشاٍح عىل السماوي، األزرق باللون قالدات ثالث «يرتدي اممم! باملورال.» للدوق
كان للزواج. مناسبٍة سنٍّ يف أي عمره، من واألربعني الحادية يف إنه «.١٨٤٦ عام يف ُولد
الدوق والده وكان السابقة. الحكومات إحدى يف املستعمرات وزارة وكيل منصب يشغل
والدم األب، املبارشمن بالنََّسب البالنتاجنتي الدم ورثا وقد سابق. وقٍت يف للخارجية وزيًرا
أظن كثريًا. يُفيَدني أن يُمكن يشء كله هذا يف ليس حسنًا، ها! األم. جانب من التيوديوري

قيمة.» ذي يشء عىل للحصول واطسون يا إليك ألجأ أن يَجب أنني
املسألة وكانت كبري، حدٍّ إىل حديثة فالوقائع أريد؛ ما إيجاد يف صعوبة أجد «ال قلت:
ما، تحقيٍق عىل عاكف بأنك لعلمي إليها، نظرك ألفَت أن خشيُت ولكنَّني يل. بالنسبة غريبة

مًعا.» األمور تداُخل تكره وأنك
جروزفينور. ساحة يف األثاث نقل بشاحنة الخاصة الصغرية القضية تلك تقصد «آه،
فضلك من أخربني الواقع. يف البداية من واضحة كانت وإن تماًما، ُمالبساتها اتضَحت لقد

الصحف.» ُمقتَطفات من اختياراتك بنتائج
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الشخصية املشكالت عمود يف منشور إنه عليه. العثور استطعت خرب أول هو «ها
زواٍج عىل االتفاق «تمَّ فيه: وجاء ترى، كما أسابيع بضعة منذ بوست»، «مورنينج بجريدة
للدوق الثاني االبن سايمون، سانت روبرت اللورد بني الشائعات، ت صحَّ إن للغاية، قريٍب
سان من دوران، ألويسيوس ل املبجَّ للسيد الوحيدة االبنة دوران، هاتي واآلنسة باملورال،

يشء.» كل هذا األمريكية» املتحدة بالواليات كاليفورنيا، بوالية فرانسيسكو،
ويف مخترص «تقرير املدفأة: نار نحو الطويلتنَي النحيلتنَي ساَقيه ًدا ممدِّ هوملز قال

املوضوع.» صميم
ذاته. األسبوع يف الصادرة املجتمع صحف إحدى يف الشأن هذا يف أسهبت فقرة ة «ثمَّ
التجارة سياسة أن يبدو إذ الزواج؛ سوق يف استغاثة نداء سينطلق «قريبًا هو: ها آه،
النبالء منازل هي فها املحيل. منتِجنا عىل بشدة بظاللها تُلقي اآلن نتبعها التي الحرة
األطلنطي. من اآلخر الجانب يف عمومتنا بنات أيدي إىل اآلخر، تلو واحًدا إدارتها، تنتقل
املغريات تلك اقتنَصتْها التي الغنائم قائمة إىل قيِّمة إضافة أضيفت املايض األسبوع يف
عىل يَزيد ملا الحب سهام ضد مناعة أظهر الذي سايمون، سانت اللورد هو فها الجميالت.
مليونريات ألحد الفاتنة االبنة تلك دوران، هاتي باآلنسة الوشيك قرانه يُعلن عاًما، عرشين
اذ األخَّ وَوجِهها الرشيق بقوامها الكثريين أنظار جذبت التي دوران، واآلنسة كاليفورنيا.
مهُرها يتجاوز أن ع املتوقَّ من أن حاليٍّا ويشاع وحيدة، ابنة وستبريي، قرص احتفاليات يف
خالل لوحاته بيع إىل اضُطرَّ قد باملورال الدوق أن أحد عىل يخفى وال أرقام. ستة من مبلًغا
بريشمور مزرعة إال شيئًا يَملك ال سايمون سانت اللورد كان وملا املاضية. القليلة السنوات
الذي الزواج هذا من الوحيد الرابح ليست الكاليفورنية الوريثة أن الواضح فمن الصغرية،
نبيلة إىل الجمهورية الدول بإحدى سيدة من وشائع سلس نحو عىل االنتقال من سيَُمكِّنها

بريطانية.»
آخر؟» يشءٌ «ألديك يتثاءب: وهو هوملز تساءل

الزواج إنَّ يقول بوست» «مورنينج صحيفة يف صغري خرب هو ها الكثري. لديَّ «أجل،
وستَقترص هانوفر، بساحة جورج سانت كنيسة يف سيُعقد وإنه شديد، هدوءٍ يف سيتمُّ
الذي املفروش املنزل إىل الجمع يعود أن عىل املقرَّبني، األصدقاء من فقط ستة عىل الدعوة
املايض— األربعاء أي — يوَمني وبعد جيت. النكسرت يف دروان ألويسيوس السيد استأجره
يف العسل شهر سيَقضيان العروَسني وأن الزفاف، مراسم إتمام عن مقتَضب إعالن نُرش
اختفاء قبل نَُرشت التي األخبار كل هي تلك بيرتزفيلد. من بالقرب باكووتر، اللورد قرص

العروس.»

10



األعزب النبيل مغامرة

ماذا؟» «قبل متسائًال: هوملز انتفض
السيدة.» «اختفاء

إذن؟» اختفت «ومتى
اإلفطار.» عند للزفاف التايل اليوم صباح «يف

التشويق.» غاية يف بل الحقيقة، يف ع أتوقَّ كنُت مما إثارًة أكثر األمر «إن
مألوف.» غريَ كونه أدهَشني لقد «أجل،

شهر أثناء يف األحيان بعض ويف الزفاف، مراسم إتمام قبل النساء تختفي ما «غالبًا
عىل فلتُطلْعني الواقعة. هذه إثارة مثل يف واقعة أي أستحرض أن يُمكنني ال ولكن العسل،

فضلك.» من التفاصيل
منقوصة.» كونها من «أحذِّرك

استيفاءً.» أكثر نجعلها أن نستطيع «لعلنا
عليك وسأقرؤها أمس، الصادرة الصباحية الصحف إحدى يف مقال يف منشورة «إنها

عرصي»: زفاٍف يف غريبة «واقعة الخرب: عنوان كان وردْت. كما

جراء سايمون سانت روبرت اللورد عائلة عىل تُخيِّم الشديد الذعر من حالة
أعلن التي الزفاف، مراسم كانت بزفافه. ارتبطت التي واألليمة الغريبة األحداث
صار ولكن السابق، اليوم صباح يف ت تمَّ قد األمس، صُحف يف باقتضاب عنها
الرغم وعىل بشأنه. بقوة َرسْت التي الغريبة الشائعات تأكيد فقط اآلن باإلمكان
اآلن بشدة إليه العام الرأي انتباه ل تحوَّ فقد األمر؛ تكتُّم األصدقاء محاَوالت من
حديث مثار صار الذي املوضوع بتجاهل التظاهر من جدوى هناك يَُعد لم حتى

الناس.
يف هانوفر، بساحة جورج سانت كنيسة يف ت تمَّ التي الزفاف، مراسم كانت
ودوقة دوران، ألويسيوس والسيد العروس، والد إال يَحرضها لم إذ الغرابة؛ غاية
سايمون سانت كالرا والسيدة يوستيس واللورد باكووتر، واللورد باملورال،
ه توجَّ بعدها ويتينجتون. أليسيا والسيدة للعريس)، األصغران (الشقيقان
لتناول جيت النكسرت يف الكائن دوران، ألويسيوس السيد منزل إىل املدعوُّون
قد — بعُد اسمها من ق التحقُّ يتمَّ لم — السيدات إحدى أن ويبدو اإلفطار.
بزعم الزفاف، حفل بعد املنزل اقتحام محاولتها إثر صغرية، مشكلة يف تسببت
ُطردت طويًال امتدَّ مؤلم مشهٍد وبعد سايمون. سانت اللورد عند ا حقٍّ لها أن
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قبل املنزل دخلت قد كانت التي العروس، جلست والخادم. البواب بواسطة
وحينها ين، املدعوِّ بقية مع اإلفطار لتناول الحظ، لُحسن امُلزِعجة، املقاطعة تلك
الطويل غيابها أثار وعندما غرفتها. إىل وذهبت مفاجئة، وعكٍة من اشتكت
لم أنها خادمتها من عرف ولكنه غرفتها، إىل والدها تبعها الحضور، تعليقات
وأفاد املمر. إىل وهرعت وقلنسوة، معطًفا وأخذت للحظات، إال غرفتها إىل تصَعد
يُدِرك لم ولكنه املالبس، هذه ترتدي املنزل تُغادر سيدًة رأى قد أنه الخدم أحد
دوران ألويسيوس السيد تأكَّد وعندما الحضور. إحدى أنها منه ظنٍّا سيدته، أنها
ورسعان بالرشطة، باالتصال الفور عىل والعريس هو بادر اختفت، قد ابنته أن
األمر هذا استيضاح عن تُسفر أن املحتمل من مكثَّفة، تحقيقات أُجريَت ما
السيدة مكان بخصوص يشء أي عىل يُستدلَّ لم ولكن رسيًعا. الغرابة الشديد
قذرًة، لعبًة األمر يف إن تقول شائعات ثمة الليل. من متأخرٍة ساعٍة حتى املفقودة
منهم اعتقاًدا األصيل، باإلزعاج تسبَّبت التي السيدة اعتقَلت قد الرشطة إنَّ ويقال

أخرى.» لدوافع أو الغرية بدافع للعروس، الغريب االختفاء يف يًدا لها بأن

يشء؟» كل «أهذا
يحمل ال ولكنَّه الصباح، صحف من أخرى صحيفٍة يف نُرش صغري آخر موضوٌع «ثمة

قاطعة.» معلوماٍت
به؟» جاء «وماذا

أُلقَي قد االضطراب، ذلك يف تسبَّبت التي السيدة ميلر، فلورا اآلنسة إنَّ يقول «إنه
عىل كانت وأنها األليجرو، يف سابقة باليه راقصة كانت أنها يبدو بالفعل. عليها القبض
بني اآلن تها برمَّ والقضية أخرى، تفاصيل أيُّ تُوجد ال سنوات. لبضع بالعريس معرفة

العامة.» الصحف نرشتْها مثلما يَديك
يدقُّ الباب جرس ولكن ثمن. بأي يدي من أضيعها ولن اإلثارة، قمة يف قضية «تبدو
أن يف لديَّ شك من فما دقائق، ببضع الرابعة تجاوزت قد الساعة أنَّ وبما واطسون، يا
معي يكون أن بقوٍة أحبِّذ فأنا واطسون؛ يا الذهاب يف تفكر ال النبيل. عميلنا هو الطارق

ذاكرتي.» خانتني حال التذكري أجل من ولو شاهد،
شامخ رجل ودخل سايمون.» سانت روبرت «اللورد الباب: يفتح وهو الخادم قال
وعنٍي بعضالغضب، عليه ويبدو ، الرقيِّ عىل تدلُّ مالمح له شاحٍب، بشوٍش وجٍه ذو األنف،
أعطى العام مظهره ولكن رشيقة، حركته كانت فيُطاع. يَأمر أن قدُره لرجٍل ثابتة واثقة
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تنثنيان ركبتاه وكانت قليًال، ُمحَدْودبًا فكان السن؛ وتقدُّم بالهرم محلِّه يف ليس انطباًعا
خفيًفا بشدة، املحبوكة الحافة ذات قبعته عنه خلع حني أيًضا، شعره وكان يميش. حني
بمعطفه الغلو، حدِّ إىل أنيقة فكانت ثيابه، أما الجانبنَي. عىل الشيب ويُكلِّله املقدمة عند
املصنوع والحذاء األصفر، والقفاز البيضاء، وصدريته العالية، الياقة ذي الطويل األسود
من رأسه مديًرا ببطء، الغرفة دخل الفاتح. اللون ذي الواقي وغطائه الفاخر الجلد من

يده. يف نظارته يحمل الذي الذهبي الرباط يُؤرِجح وهو اليمني، إىل اليسار
أرجو سايمون. سانت اللورد أيها يومك «طاب له: وينحني يَنهض وهو هوملز قال
النار من قليًال لتَقرتب واطسون. د. وزمييل صديقي هذا الخيزران. الكريس عىل تجلس أن

األمر.» نُناقش حتى
أصابني لقد هوملز. سيد يا بسهولة تتخيَّل أن يُمكنك كما للغاية، يل مؤلم أمر «إنه
النوع هذا من الشائكة القضايا من العديد يف التحقيق توليَت أنك فهمُت لقد مقتل. يف

االجتماعية.» الطبقة بنفس خاصة تكن لم أنها أعتقد كنُت وإن سيدي، يا
أدنى.» مستويات إىل اآلن أنحدر فأنا «نعم؛

«عذًرا.»
ملًكا.» كان القضايا من النوع لهذا عميل «آخر

ملك؟» أي أعلم. أكن لم ا! «حقٍّ
إسكندنافيا.» «ملك

زوجته؟» فقد هل «ماذا!
نفِسه ية الرسِّ بقدِر عمالئي قضايا أُحيط أنني م تتفهَّ أن «يُمكنك بلباقة: هوملز قال

قضيتك.» به أحيط بأن أتعهد الذي
قضيتي، إىل بالنسبة أرجوك. العذر التِمسيل الحق! كل معك الحق! كل معك «بالطبع!

بشأنها.» رأي تكوين يف تُعينك قد معلومات بأي لتزويدك استعداد عىل أنا
أن بوسعي أن أظن ذلك. من أكثر ال الصحف، يف نُرش ما بكل علٌم لديَّ «أشكرك.

صحيًحا.» العروس اختفاء عن املثال، سبيل عىل املقال، هذا أعترب
وَرَد ما بقدِر صحيح إنه «أجل، وقال: عليه خاطفة نظرة سايمون سانت اللورد ألقى

فيه.»
رأيًا. يُعطي أن شخص أي يستطيع حتى التفاصيل من كبري قدٍر إىل يحتاج «ولكنه

باستجوابك.» مبارشًة حقائق ِمن أبغي ما إىل ل التوصُّ بإمكاني أن أظن
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تفعل.» أن «أرجوك
دوران؟» هاتي باآلنسة لك لقاء أول كان «متى

عام.» قبل فرانسيسكو سان «يف
األمريكية؟» املتَّحدة الواليات إىل رحلة يف كنَت «هل

«أجل.»
آنذاك؟» خطبتكما ْت تمَّ «هل

«كال.»
ودية؟» كانت بينكما العالقة «ولكن

بذلك.» اسِتمتاعي ترى وكانت برفقتها، آنَس «كنت
الثراء؟» واسع والدها «هل

أمريكا.» غرب أغنياء أغنى إنه «يقال
ثروته؟» صنَع «وكيف

فيه، واستثمر ذهب، عىل عثر ثم شيئًا، يَملك يكن لم سنوات بضع قبل التعدين. «من
بالغة.» برسعٍة أحواله نت وتحسَّ

زوجتك؟» الشابة، السيدة شخصية بشأن انطباعك ما «اآلن،
قال: ثم النار، يف باألسفل وحدَّق قليًال أرسع نحٍو عىل نظَّارته يُؤرِجح النبيل أخذ
أبيها. عىل الثروة هطول قبل عمرها من العرشين يف زوجتي كانت هوملز، سيد يا «حسنًا
أو الغابات داخل تجول وكانت للتعدين معسكر يف بحرية تَنطِلق كانت الفرتة تلك خالل
فتاة إنها املدرسة. وليس تعليم من َلتْه حصَّ ما مصدر هي الطبيعة كانت ثمَّ وِمن الجبال،
ال ُمتحرِّرة، جامحة قوية، طبيعة ذات إنجلرتا، يف مثلها ُهنَّ من عىل نطلق كما ُمسرتِجلة
قراراتها اتخاذ يف عة مترسِّ وهي ثائرة. أعني ُمندفعة؛ إنها التقاليد. من نوع بأي تتقيَّد
توقف ثم — بحمله» ف أترشَّ الذي اسمي ألمنحها أكن لم ولكني تنفيذها. تخىش وال
قادرة أنها أعتقد فأنا نبيلة. سيدٍة سمات بداخلها تَحمل بأنها ظني «لوال — بوقار وسعل
بنفوٍر لديها سيُقابَل ف ُمرشِّ غري يشء أي وأن بطويل، نحٍو عىل بنفسها التضحية عىل

واشمئزاز.»
لها؟» صورة معك «هل

يف غاية المرأة الكامل الوجه لريينا معه كانت قالدة وفتَح معي.» هذه أحرضُت «لقد
الفنان استطاع العاج، عىل ًرا مصغَّ رسًما كانت بل فوتوغرافية، صورًة تكن لم الجمال.

14



األعزب النبيل مغامرة

الكبريتنَي، الداكنتني والعينني الالمع، األسود للشعر الكامل التأثري د يجسِّ أن نَحتَها الذي
وأعادها القالدة أغلق ثم برتكيز، طويًال الرسم يف يحدِّق هوملز أخذ الساحر. الدقيق والفم

سايمون. سانت اللورد إىل
الصلة؟» دتُما وجدَّ لندن، إىل الشابة السيدة حرضت «ثم

ت وتمَّ مرات، عدة وقابلتُها األخري، لندن موسم لحضور والدها أحرضها «أجل،
اآلن؟» يل زوجًة وصارت خطبتنا،

فهمت؟» حسبما كبريًا مهًرا لك قدمْت قد «أظنُّها
عائلتي.» يف عليه املتعاَرف من أكرب ليس معقول. مهر «إنه

فيه؟» رجعة ال واقًعا صار قد الزواج أن بما بحوزتك، سيظل «وبالطبع
الواقع.» يف األمر هذا عن أتحرَّ «لم

الزفاف؟» يوم يف دوران اآلنسة رأيَت هل «بالتأكيد.
«نعم.»

جيدة؟» معنوية حالة يف كانت «هل
املستقبلية.» حياتنا يف نفعله أن يجب عما تتحدَّث ظلَّت فقد يُرام. ما أفضل عىل «كانت

الزفاف؟» يوم صباح عن وماذا للغاية. ُمثري أمر هذا ا! «حقٍّ
املراسم.» انتَهت حتى األقل عىل التألُّق، قمة يف «كانت

حينذاك؟» تغريُّ أي عليها الحظت «وهل
أن عىل اإلطالق عىل رأيتها التي الدالئل أوىل حينها رأيُت لقد القول، أَصدقك «حسنًا،
صلة أي له يكون أن يُمكن وال يُروى أن من أتفه كان حدث ما ولكن قليًال. حادٌّ مزاجها

بالقضية.» محتملة
تفاصيله.» بكل حَدث ما يل ترسد أن «أرجو

مجلس حجرة إىل طريقنا يف ونحن أزهارها باقة أسقطت لقد سخيف. يشء «إنه
تأخري حَدث املقعد. داخل الباقة ووقَعت األول، باملقعد تمرُّ الوقت ذلك يف وكانت الكنيسة.
يُذكر رضر أي يحدث ولم إليها، أعادها املقعد عىل جالًسا كان الذي السيد ولكن بسيط،
كنا وحني ا، وجافٍّ مقتضبًا ردُّها كان األمر، هذا يف إليها تحدثُت عندما ولكني األزهار. لباقة
كهذا.» تافه ألمٍر بالنسبة سخيف نحٍو عىل ُمنفعلة بدت املنزل، إىل طريقنا يف العربة يف

أشخاص الحضور بني من كان فهل املقعد. يف جالس سيٌد ثمة كان إنه تقول ا! «حقٍّ
الناس؟» عامة من
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مفتوحة.» الكنيسة تكون حني منعهم املستحيل فمن نعم. «آه،
زوجتك؟» أصدقاء من السيد هذا كان «هل

املظهر، عاديَّ شخًصا كان ولكنه اللياقة، باب من فقط السيد أدعوه إنني ال؛ «ال،
األسايس.» املوضوع عن نَبتعد أننا ا حقٍّ أعتقد ولكن بالكاد. وجوده الحظُت إنني حتى

كانت مما بهجة أقلَّ نفسية حالة يف الزفاف من سايمون سانت السيدة عادت «إذن
والدها؟» منزل إىل عاَدت عندما فعلْت ماذا ذهابها. عند عليه

خادمتها؟» مع تتحدَّث «رأيتها
خادمتها؟» تكون «ومن

كاليفورنيا.» من معها وجاءت أمريكية أليس، تُدعى «إنها
زوجتك؟» ثقة محلُّ هي «هل

مساحة منَحتْها قد َمخدومتها أن يل يبدو كان اليشء. بعض فيه مباَلغ نحو «عىل
بالطبع.» مختلفة أمريكا يف نظرتهم ولكن كبرية. حريٍة

هذه؟» أليس مع حديثها استغرَق «كم
أخرى.» أموٍر يف بالتفكري منشغًال كنُت لقد دقائق. «بضع

حديثهما؟» إىل السمع تَسِرتق «ألم
معتادة كانت لقد امتياز». عىل «القفز عن شيئًا سايمون سانت السيدة قالت «لقد

تعني.» كانت ماذا أعرف وال العامية، األلفاظ هذه مثل استخدام عىل
من انتهت حني زوجتك فعلت وماذا للغاية. ة معربِّ األمريكية العامية تكون ما «أحيانًا

خادمتها؟» مع الحديث
اإلفطار.» غرفة إىل «دخلت
ذراعك؟» متأبطة «وهي

جلسنا أن وبعد البسيطة. األمور هذه مثل يف ا جدٍّ ُمستقلة كانت لقد بمفردها. «ال،
الغرفة وغادَرت االعتذار، كلمات ببعض وغمغمت فجأة، نهضت ذلك، نحو أو دقائق لعرش

عودة.» بال
معطًفا وارتدت غرفتها، إىل ذهبت بأنها شهَدْت فهمُت، كما أليس، الخادمة هذه «ولكن

وذهبت.» رأسها، عىل قلنسوة ووضعت الزفاف، ثوب غطَّى طويًال واسًعا
ميلر، فلورا بُرفقة بارك هايد يف تسري ذلك بعد وشوهدْت بالضبط، حدث ما «هذا
منزل يف جلبة أثارت التي السيدة نفسها وهي الحايل، الوقت يف امُلحتَجزة السيدة وهي

الصباح.» ذلك يف دوران السيد
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وعالقتك الشابة، السيدة هذه بخصوص التفاصيل بعض أعرف أن أودُّ نعم. «آه،
بها.»

ودية عالقٌة تربطنا كانت «لقد وقال: حاجبيه ورفع كتَفيه سايمون سانت اللورد هز
كنُت األليجرو. يف تعمل كانت للغاية. ودية عالقة كانت إنها القول أستطيع سنوات؛ لبضع
سيد يا النساء طبيعة تعرف ولكنك تشكوني، أن يستحق سبب لديها يكن ولم معها، سخيٍّا
كتبت لقد بي. التعلُّق وشديدة الغضب رسيعة ولكنها رقيقة، شخصية فلورا كانت هوملز.
احتفايل وراء السبب أن والحقيقة الزواج؛ وشك عىل بأنني سمعْت حني مخيفًة خطاباٍت يل
إىل جاءت ولكنها الكنيسة. يف فضيحة وقوع خشيُت أنني الشديد الهدوء هذا يف بالزواج
بعبارات ظ تتلفَّ وأخذت بالقوة، اقتحامه وحاولت مبارشة، عودتنا بعد دوران السيد منزل
حدوث احتمال عُت توقَّ ولكنَّني تهديدها، إىل األمر وصل بل زوجتي، تمسُّ البذاءة غاية يف
بطردها. قاما ما رسعان ملكية، بمالبس الرشطة أفراد من باثنني واستعنت كهذا، يشء

الشجار.» من جدوى تجد لم عندما هدأت وقد
هذا؟» كل زوجتك سمعْت «هل

تسمعه.» لم هلل حمًدا «ال،
السيدة؟» هذه مع تسري ذلك بعد ُشوهدت «وهل

ويعتقد الخطورة. غاية يف أمًرا يارد، سكوتالند من ليسرتاد، السيد يراه ما هذا «نعم.
َرشًكا.» لها ونصبَت زوجتي استدرجْت قد فلورا أن

معقول.» افرتاض «حسنًا،
أيًضا؟» ذلك «أتعتقد

محتمًال؟» يكون قد هذا أن نفسك أنت ترى أال ولكن ُمحتَمل. افرتاض إنه أقل «لم
ذبابة.» إيذاء تستطيع فلورا أن أظن «ال

بنظريتك تُخربني أن أرجوك غريب. بشكٍل الشخصيات تغيري عىل قادرة الغرية «ولكن
حدث.» ما بشأن

لك قدمُت لقد واحدة. عرض ال نظرية، إليجاد ساعيًا جئُت لقد الحقيقة يف «حسنًا،
املحتمل من أن يل خطر قد إنه أقول أن فيُمكنني سألتَني، أنك بما ولكن كافة. الحقائق
االجتماعية القفزة بحجم زوجتي ووعُي الزفاف، صاحبت التي املثرية األحداث تكون أن

لديها.» العصبي االضطراب بعض حدوث يف تسبَّب قد بها، قامت التي الهائلة
مفاجئ؟» عقيل بخلل أصيبت قد أنها تعتقد باختصار، إنك، «أي

17



األعزب النبيل مغامرة

كثرية أشياء عن وإنما عني، أقول لن — تخلَّت أنها أفكر حني الواقع، يف «حسنًا،
آخر.» شكل بأي األمر تفسري أستطيع ال — بلوغها يف وفشلَن الكثريات إليها تطلعت

حصلُت قد اآلن أنني أظن أيًضا. ُممِكنة فرضية أنها شك ال «حسنًا، مبتسًما: هوملز قال
عىل موقعكم كان إن أسأل أن يل هل سايمون. سانت اللورد أيها تقريبًا املعلومات كل عىل

النافذة؟» خارج الطريق إىل النظر من يَُمكِّنكم كان اإلفطار مائدة
واملتنزه.» الطريق من اآلخر الجانب ُرؤية بإمكاننا «كان

بك.» أتصل سوف ذلك. من أكثر لتعطيلك بحاجة أنني أظن ال إذن «حسنًا.
اللغز.» هذا لحل يكفي بما حليفك الحظ يكون أن «أرجو قائًال: عميلنا نهض

بالفعل.» حَللته «لقد
قلت؟» ماذا «ها؟

حللتُه.» قد إنني «أقول
زوجتي؟» أين «إذن

وقت.» أرسع يف املعلومة بهذه «سأُمدُّك
حكمة أكثر عقوًال األمر يتطلَّب أن «أخىش وقال: رأسه، سايمون سانت اللورد هز

وانرصف. املحافظ الوقور بأسلوب انحنى ثم ومنك.» مني
يُعطَي أن سايمون سانت اللورد من كبري لكرٌم «إنه يضحك: وهو هوملز شريلوك قال
الويسكي بعض أتناول أن يجب أنني أظن عقله. مع واحد مستًوى يف وضعه رشف عقيل
قبل القضية بشأن قاطع رأي إىل توصلُت لقد االستجواب. هذا بعد سيجار مع والصودا

عميلنا.» دخول
هوملز!» عزيزي يا تقول «ماذا

أرشُت كما الشكل، بهذا عاجلة تكن لم وإن سابقة، عديدة لقضايا مذكرات لديَّ «إن
تكون ما أحيانًا يَقني. إىل تخميني تحويل عىل أجريتُه الذي التحقيق أعانني وقد قبل. من
قال حسبما الحليب، يف سلمون سمكة تجد حني يحدث مثلما للغاية، ُمقنعة الظرفية األدلَّة

ثورو.»
سمعتَه.» ما كل سمعُت «ولكنني

ثمة كان كثريًا. يُفيُدني ما وهو سابقة، بقضايا دراية لديك يكون أن دون «ولكن
حدٍّ إىل الخط نفس عىل سارت أخرى وقضية سنوات، بضع منذ أبردين يف مماثلة حادثة
القضية وهذه الربوسية. الفرنسية الحرب انقضاء من عام بعد ووقعت ميونيخ يف كبري
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كأًسا ستجد ليسرتاد! يا مساءً عمَت ليسرتاد! هذا آه، ولكن، … القضايا تلك من واحدة
الصندوق.» هذا يف سيجارات وثمة املائدة، نضد عىل إضافية

ارة، البحَّ مظهر عليه أضفى مما عنق، ورابطة قصرية صوفية املفتشيَرتديسرتة كان
وأشعل جلس مقتضبة تحية إلقاء وبعد الكنفا. من سوداء حقيبة يده يف يَحمل وكان

إليه. م ُقدِّ الذي السيجار
االستياء.» عليك يبدو األمر؟ «ما تلمعان: وعيناه هوملز قال

سانت اللورد بزواج الخاصة اللعينة القضية هذه إنها بالفعل. باالستياء أشعر «إنني
فيها.» يشء أي فهم عن عاجز فأنا سايمون.

فاجأتني.» لقد ا! «حقٍّ
من تتسلَّل الدالئل جميع أن يل يبدو التعقيد؟ بهذا بقضية قبل من أحد سمع «هل

حلِّها.» أجل من نهار ليل أعمل إنني أصابعي. بني
تماًما.» بلََّلتْك قد أنها «ويبدو الصوفية: السرتة ُكمِّ عىل يده واضًعا هوملز قال

رسبنتني.» بحرية يف أبحث كنُت لقد «نعم،
السماء؟» بحق «ملاذا

سايمون.» سانت السيدة جثة عن «بحثًا
بشدة. وضحك كرسيِّه يف هوملز شريلوك اضطجع

ترافالجار؟» ساحة نافورة حوض يف بحثت «وهل تساءل: ثم
تعني؟» ماذا «ملاذا؟

يف إيجادها احتمال يعادل املكانني هذَين أحد يف السيدة هذه عىل العثور احتمال «ألن
اآلخر.»

عن يشء كل تعرف أنك «أعتقد غاضبًا: وقال غضبًا تشعُّ بنظرة رفيقي ليسرتاد رمق
األمر.» هذا

رأيًا.» كوَّنت ولكني للتو، الحقائق إىل استمعُت لقد «حسنًا،
املسألة؟» يف دور لها ليس رسبنتني بحرية أن تظنُّ إذن ا! حقٍّ «آه،

تماًما.» ُمستبَعد يشءٌ أنه «أعتقد
فتح يتحدَّث، كان وبينما فيها؟» هذه وجدنا كيف يل تُفرسِّ بأن تكرَّمت هال «إذن
األبيض، الساتان من وحذاءً ج، املموَّ الحرير من زفاف ثوب األرض عىل وألقى حقيبتَه

19



األعزب النبيل مغامرة

عىل حديث زواج خاتم يضع وهو قال بشدة. وُمبلَّلة باهتة كلها وطرحة، عروس وإكليل
هوملز.» سيد يا حلُّها عليك صغرية معضلة هي ها هذا. «إليك الكومة: هذه قمة

استخرجتَها هل ا! حقٍّ «آه، الهواء: يف األزرق الدخان من حلقات ينفث وهو قالصديقي
رسبنتني؟» بحرية من

التعرُّف وتمَّ البحرية. شاطئ من بالقرب طافية امُلتنزه حراس أحد وجدها لقد «كال.
الجثة تكون فلن هناك، املالبس كانت إذا أنه يل وبدا السيدة، تخص بوصفها املالبس عىل

بعيدة.»
دوالب جوار إىل ستكون سوف شخص كل جثَّة فإن العبقري، املنطق هذا «بنفس

هذا؟» كل من إليه الوصول أردَت الذي ما رجاءً، مالبسه.
السيدة.» اختفاء يف ميلر فلورا يورط دليل إىل الوصول «أردُت

ذلك.» يف صعوبة ستجد أنك «أخىش
أنك هوملز يا أخىش ا؟ حقٍّ ظنك «أهذا قائًال: املرارة بعض صوته ويف ليسرتاد صاح
إن دقائق. يف فادَحني خطأين اقرتفت لقد واستدالالتك. استنتاجاتك يف تماًما عمليٍّا لست

ميلر.» فلورا اآلنسة يُورِّط بالفعل الثوب هذا
هذا؟» «وكيف

هي وها صغرية. رسالة البطاقات علبة ويف بطاقات، علبة فيه يُوجد جيبًا، للثوب «إن
تَرينَني «سوف هذا: إىل «أنصت وأضاف: أمامه الطاولة عىل بعنف ووضعها الرسالة.»
فلورا أن يف ص تتلخَّ نظريتي إنَّ إم.» إتش إف فوًرا. تعاَيل جاهًزا. يشء كل يكون حني
بمعاونة اختفائها عن شك بال مسئولة وأنها سايمون، سانت السيدة استدرجت قد ميلر
يف ُدست التي الرسالة ذاتها هي اسمها من األوىل باألحرف عة املوقَّ الرسالة وهذه رشكاء.

أيديهم.» يف وقعت حتى واستدرجتها الباب عند يدها
يف الرسالة وأخذ أََرها.» دعني ا. حقٍّ بارع أنت ليسرتاد. يا «رائع ضاحًكا: هوملز قال
ا.» حقٍّ مهم «هذا وقال: رًضا، صيحة وأطلق الحال، يف انتباهه أَرسَ بها شيئًا أن إال كسل،

كذلك؟» أتراها «ها!
بحرارة.» أُهنئك «بالتأكيد.

إنك إلهي! «يا قائًال: صاح ثم لريى، رأسه وخفض بانتصاره مزهوٍّا ليسرتاد وقف
الخطأ!» الجانب يف تنظر

الصحيح.» الجانب هو هذا «بالعكس،
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هنا.» الرصاص بالقلم مكتوبة الرسالة إن مجنون! أنت الصحيح؟ «الجانب
يُثري ما وهو الفنادق، أحد فاتورة من قطعة أنه يبدو ما اآلخر الجانب عىل «وهنا

بشدة.» اهتمامي
أكتوبر، من «الرابع قبل. من إليها نظرت لقد مهم. يشء بها يوجد «ال ليسرتاد: قال
بنسات، و٦ شلنان غداء واحد، شلن كوكتيل بنسات، و٦ شلنان إفطار شلنات، ٨ إقامة

ذلك.» يف أهمية ذا شيئًا أرى ال بنسات» ٨ نبيذ زجاجة
فهي للرسالة، بالنسبة أما األهمية. غاية يف ولكنه ا، مهمٍّ ذلك ترى أن املرجح غري «من

مجدًدا.» أُهنئك لذا بها؛ املوقعة األحرف األقل عىل أيًضا، مهمة
باالجتهاد أومن أنا وقتي. من يكفي ما أضعت «لقد بالنهوض: يهم وهو ليسرتاد قال
هوملز، سيد يا يومك طاب نظريات. لنَسِج املدفأة بجوار بالجلوس وليس الجاد والعمل
الحقيبة، يف ودسها الثياب، وجمع أوًال.» القضية هذه لغز سيحلُّ ِمنا َمن نرى وسوف

الباب. صوب واتجه
سوف ليسرتاد. يا تلميًحا أمنحك سوف خصمه: ينرصف أن قبل ًقا متشدِّ هوملز قال
من يوجد ولم يوجد، ال أكذوبة. سايمون سانت السيدة إن للقضية. الصحيح بالحل أُخربك

االسم.» بهذا شخص أي قبل،
وهز مرات، ثالث جبهته عىل وخبط إيلَّ، التفت ثم رفيقي، إىل أًىس يف ليسرتاد نظر

منرصًفا. هرع ثم بوقار، رأسه
يشء «ثمة قائًال: معطفه لريتدي هوملز نهض حتى خلفه من الباب يُغلق يكد ولم
أن يجب أنني أعتقد لذا امُلغَلقة؛ األبواب خارج العمل بشأن الرجل يقوله فيما صحيح

واطسون.» يا لصُحِفَك قليًال أتركك
وحيًدا أبَق لم ولكن هوملز، شريلوك تركني حني الخامسة تجاوزت قد الساعة كانت
أفرغ ضخم، مسطَّح صندوٌق ومعه املطاعم أحد صاحب وصل ساعة غضون ففي كثريًا؛
لذيذًا عشاءً وجدت حني كبرية دهشة وغمَرتْني معه، أحرضه قد كان شاب بمعاونة فيه ما
لحم من كبريان صحنان هناك كان الخشبية. امُلتواِضع منزلنا مائدة عىل يُوضع قليًال بارًدا
وبعد املعتق. الرشاب زجاجات من مجموعة مع اإلوز كبد معجون وفطرية البارد، الدواجن
املصباح، جنِّي مثل واختفيا الزائران انرصف الفاخرة، األطعمة هذه كل وضع من انتهيا أن

العنوان. هذا إىل إرسالها وُطلب ثمنها ُدفع األشياء هذه أن سوى توضيح أي دون
مالمحه كانت الغرفة. إىل رسيعة بخطوات هوملز شريلوك دخل بلحظات التاسعة قبل

ظنه. تخيِّب لم استنتاجاته أن أفكر جعلني وميض لهما كان عينَيه أن إال جادة،
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إذن.» العشاء أعدوا «لقد يديه: يفرك وهو قال
أشخاص.» لخمسة املائدة أعدوا فقد ُصحبة، انتظار يف أنك «يبدو

اللورد وصول عدم من مندهش أنا الرفاق. ببعض نحظى قد أننا أعتقد «أجل، قال:
اآلن.» السلَّم عىل خطواته أسمع أنني أعتقد ها! اآلن. حتى سايمون سانت

نظارته يؤرِجح وهو يُهرول دخل من بالفعل هو الظهر بعد زائرنا كان وبالفعل
شديدان. واضطراٌب قلٌق األرستقراطية قسماِته عال وقد السابقة، املرة من أكرب بقوة

رسالتي؟» وصلتك «هل هوملز: سأله
تقول؟» مما واثق أنت هل مًدى، أبعد إىل أفزعني قد محتواها أن وأعرتف «أجل،

ممكن.» حدٍّ أبعد «إىل
جبهته. عىل يده يُمرِّر وأخذ املقاعد، أحد عىل سايمون سانت اللورد هوى

تعرَّض قد عائلته أفراد من واحًدا أن يسمع حني الدوق سيقول «ماذا قائًال: وتمتم
واإلذالل؟» املهانة من القدر هذا ملثل

إذالل.» أي هناك أن أعتقد ال البَحتة. الصدفة «إنها
آخر.» بمنظوٍر األمور هذه إىل تنظر «إنك

السيدة، به أتت ما سوى آخر ترصًفا أرى أن أستطيع ال شخص. أي لوم أستطيع «ال
من تجد لم ولكنها األسف. إىل يَدعو ما هو فعلت ما تنفيذ يف الفظُّ أسلوبُها كان وإن

األم.» يتيمة كونها إىل بالنظر كهذه أزمة يف ينصحها
سيدي، يا إهانة كانت «لقد الطاولة: عىل بأصابعه ينقر وهو سانتسايمون اللورد قال

علنية.» وإهانة
غري موقف يف نفسها وجدت التي املسكينة، الفتاة لهذه العذر تَلتمس أن بد «ال

مسبوق.»
ُمخٍز.» نحٍو عىل لالستغالل وتعرَّضُت ا، جدٍّ غاضٌب أنا أعذار. أي ألتمس «لن

منبسط عىل خطوات صوت هناك نعم، الباب. جرس سمعُت أنني «أظن هوملز: قال
سايمون، سانت اللورد أيها رفٍق بنظرة األمر إىل بالنظر إقناعك أستطع لم كنت إذا َرج. الدَّ
ورجل، المرأة بالدخول وأشار الباب فتح ثم مني.» أكثر ذلك يف يُفلح قد من أحرضُت فقد
مولتون هاي فرانسيس السيد لك أقدِّم أن سايمون سانت اللورد أيها يل «اسمح وقال:

قبُل.» من السيدة قابلت قد أنك أظن وزوجته.
منتصبًا ووقف مقعده من انتفض حتى الجديَديْن الزائَريْن عىل عيناه وقعت إن وما
الكرامة دت جسَّ صورة يف معطفه، صدرية يف يده األرضودسَّ يف خفضعينيه وقد بشدة،
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أن رافًضا ظل ولكنه إليه، يدها ومدَّت رسيعة بخطوٍة نحوه السيدة تقدمت الجريحة.
من كان الذي ل امُلتوسِّ وجِهها أمام موقفه عىل للحفاظ كان هذا إرصاره ولعل عينيه. يرفع

مقاومته. الصعب
ذلك.» يف الحق كل ولديك روبرت. يا غاضب أنك «أعلم السيدة: قالت
اعتذار.» أي يل تُقدِّمي أال «أرجو بمرارة: سايمون سانت اللورد قال

أن قبل إليك أتحدث أن ينبغي وكان تماًما معك التعامل أسأُت قد أنني أعلم نعم، «آه،
ماذا أعرف لم أخرى مرًة فرانك رأيُت ومنذ لالتزان، وفاقدًة ُمشوَّشة كنت ولكنني أرحل؛

الكنيسة.» مذبح أمام هناك وعيي أَفِقد لم كيف أتساءل إنني بل أقول. أو أفعل
مولتون؟» سيدة يا األمر تَرشحني بينما وصديقي أنا الغرفة مغادرة مني تودِّين «ربما
الرسية من بقدٍر املسألة هذه أَحْطنا لقد رأيي، أُبدَي أن يل كان «إن الغريب: السيد قال
رجًال كان تفاصيلها.» كل وأمريكا أوروبا تسمع أن جانبي من أودُّ وأنا قليًال. فيه مباَلغ
وأسلوٍب املالمح حادِّ وجه ذا الشمس، سمرة لَفَحتْه اللحية، حليق نحيًال، الحجم ضئيل

رشيق.
يف ،١٨٨٤ عام يف فرانك التقيُت لقد الحال. يف القصة لك سأروي «إذن السيدة: قالت
خطبتنا ت تمَّ الذهب. عن ب ينقِّ أبي كان حيث روكي، جبال من بالقرب كاكواير، معسكر
بينما األثرياء، من وأصبح بالذهب، غنيٍّ موقٍع عىل أبي عثر األيام أحد يف ولكن وفرانك، أنا
ولم فقًرا؛ فرانك ازداد ثراءً، أبي ازداد وكلما يشء. أي عن املسكني فرانك بحث يُسفر لم
فرانك يكن لم ولكن فرانسيسكو. سان إىل وأخذني خطبتنا، استمرار يف راغبًا أبي يَُعد
ومن جنونه؛ لُجنَّ بذلك علم فلو أبي. علم دون يراني وكان هناك، إىل وتبعني ليَستسِلم،
إىل يعود ولن اآلخر، هو ثروته ن ليُكوِّ سيذهب إنه فرانك قال بأنفسنا. يشء كل رتَّبنا ثم
العمر، آخر حتى أنتظره أن ووعدتُه منها. ألبي ما الثروة من له يُصبح أن قبل بي امُلطالبة
ملاذا «إذن يقول: فوجدتُه الحياة. قيد عىل دام ما غريه أحد من أتزوج بأال نفيس وعاهدُت
درسنا أعود.» حتى لِك كزوج بحقوقي أطالبِك ولن يل، أنِك سأتأكَّد حينها اآلن؟ ج نتزوَّ ال
وأتَمْمنا انتظارنا، يف الكاهن وكان تماًما، جيد نحٍو عىل يشء كل برتتيب وقام مًعا، األمر

أبي. إىل أنا وعدُت الثروة، عن للبحث فرانك ذهب ثم هناك، الزواج مراسم
الذهب، عن للتنقيب أريزونا إىل ذلك بعد ذهب وأنه مونتانا، يف فرانك أن سمعت بعدها
عن الصحف إحدى يف مطوًال خربًا قرأت ذلك بعد نيومكسيكو. من أخبار منه جاءتني ثم
الضحايا. بني فرانك حبيبي اسم وكان التنقيب، معسكرات ألحد األباتيش هنود مهاجمة
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بي أن أبي اعتقد لها. يُرثى َمَرضية حالٍة يف بعدها لشهور وظللُت للوعي، فاقدًة سقطُت
جديدة أخبار أيُّ تَِصلني لم فرانسيسكو. سان أطباء نصف عىل بي وطاف عضاًال، مرًضا
سانت اللورد جاء ثم بالفعل. مات قد فرانك أن يف شك أي لديَّ يَُعد لم ثمَّ ومن وأكثر؛ لعام
سعيًدا أبي وكان للزواج، اإلعداد وتم لندن، إىل نحن وجئنا فرانسيسكو، سان إىل سايمون
سوف األرض هذه ظهر عىل رجل يوجد ال أنه الوقت طوال أشعر كنت ولكنني للغاية،

املسكني. العزيز فرانك مكان قلبي يف يأخذ
نحوه واجباتي سأؤدي كنت سايمون، سانت اللورد من تزوجُت قد كنُت لو ذلك، ومع
عىل نسيطر أن بمقدورنا ولكن الحب، مشاعر عىل السيطرة يُمكننا ال قد بالطبع. كزوج
تتخيَّلوا أن لكم ولكن الزوجة. ِنعَم له أكون أن عىل عازمة وأنا املذبح إىل معه ذهبُت أفعالنا.
واقًفا فرانك ألرى الخلف إىل ونظرت املذبح، حواجز إىل وصلت حني شعوري كان كيف
وجدته النظر عاودُت حني ولكن شبحه، أنه البداية يف ظننُت األول. املقعد من يل وينظر
لرؤيته سعيدة كنُت إن يسألني وكأنه بتساؤل، أشبه تعبري عينَيه ويف مكانه، يف يزال ال
حويل، من يدور يشء كل كان رأيته. حني الوعي أفقد لم أنني ُمندهشة إنني حزينة. أم
املراسم أُوقف هل أفعل. ماذا أدِر ولم أذني. يف نَحلة كطننِي تبدو الكاهن كلمات وكانت
وجدته إذ فيه؛ أفكر ما يعرف كأنه وبدا أخرى، مرًة إليه نظرُت الكنيسة؟ يف فضيحة وأُثري
من قطعة عىل شيئًا يكتب رأيته ذلك بعد أهدأ. بأن يُخربني كأنما شفتَيه إىل إصبعه يرفع
باقة أوقعت للخروج، طريقي يف بمقعده مررُت وعندما رسالة. يل يكتب أنه وعرفت الورق،
عن عبارة الرسالة كانت الزهور. إيلَّ يُعيد كان بينما يدي يف الرسالة ودس فوقه، زهوري
للحظة أشكَّ لم بالطبع بذلك. إشارة يل يصدر حني به ألحق أن فيه مني يطلب واحد سطر

كان. أيٍّا به يأُمُرني ما أفعل أن وقررُت تجاهه، أصبح قد اآلن األول واجبي أن
له. صديقة كانت وطاملا كاليفورنيا، يف تَعرفه كانت التي خادمتي، أخربُت عدُت حني
كان أنه أعلم األغراضومعطفي. بعض يل ز تُجهِّ وأن عرَفْت، مما بيشء تنبس بأالَّ فأمرتُها
والدته وجود يف بالغة صعوبة ذلك يف كان ولكن سايمون، سانت اللورد إىل أتحدث أن عيلَّ
لم ذلك. بعد األمور وتوضيح الهرب عىل العزم فعقدُت العظيمة؛ الشخصيات تلك وكل
عىل النافذة من فرانك رأيُت حني دقائق عرش من أكثر اإلفطار مائدة عىل جلسُت قد أكن
وارتديت فتسللُت، املتنزَّه؛ داخل إىل ه يتوجَّ بدأ ثم إيلَّ فأشار الطريق. من اآلخر الجانب
سانت اللورد بشأن ما، أمٍر يف إيلَّ التحدث تريد امرأة جاءت األثناء هذه يف وتبعتُه. ثيابي،
ولكنَّني الزواج، قبل صغري رسٌّ لديه كان اآلخر هو أنه منها سمعتُه مما يل وبدا سايمون،
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إىل وتوجهنا أجرة، سيارة مًعا ركبنا بفرانك. لحقُت ما ورسعان منها اإلفالت من تمكنُت
االنتظار. سنوات كل بعد الحقيقي زفايف هو ذلك وكان جوردون، ساحة يف استأَجَره مسكٍن
أنني ووجد فرانسيسكو سان إىل ه وتوجَّ هَرب ولكنه األباتيش، لدى أسريًا فرانك كان لقد

الثاني.» زواجي يوم صباح يف أخريًا وجاءني إنجلرتا، إىل فتبعني بموته، سلمُت قد
والكنيسة االسم إال به يَِرد ولم الصحف. إحدى يف الخرب «رأيُت موضًحا: األمريكي قال

السيدة.» فيه تعيش الذي املكان إىل إشارة دون الزفاف، بها امُلقام
ولكنَّني املصارحة، يؤيد فرانك وكان نفعله، أن يجب ما بشأن مًعا تحدثنا «بعدها
منهم أيٍّا أرى وال تماًما أختفي أن يجب بأنني شعرُت إنني حتى شديد، بخزي أشعر كنت
كان الحياة. قيد عىل أنني ألُعرِّفه أبي إىل مخترصة رسالًة سأرسل كنُت ربما أخرى؛ مرة
عودتي انتظار يف اإلفطار مائدة حول الجالسني والسيدات اللوردات هؤالء كل يف التفكري
أحد يتتبع ال حتى وحزمها، األخرى أشيائي وبقيَّة زفايف ثياب فرانك أخذ لذا ُمريًعا؛ أمًرا
نُغاِدر أن املرجح من كان عليها. العثور أحد يستطيع ال بحيث مكان يف ووضعها أثري،
أعلم ال كنُت وإن املساء، هذا هوملز، السيد الطيب، السيد هذا جاءنا أن لوال غًدا، باريس إىل
كان فرانك وأن مخطئة كنُت أنَّني شديَدين ولطف برصاحة لنا وأوضح علينا، عثر كيف
فرصة يَمنحنا أن عرضعلينا ثم اللوم. موضع أنفسنا نضع هذا بتكتُّمنا وأننا صواب، عىل
واآلن تردُّد. دون مسكنه إىل جئنا الحال ويف منفرًدا، سايمون سانت اللورد مع الحديث
ألم، أي يف لك تسببُت قد كنُت إن األسف شدة يف وأنا بأكملها، القصة عرفت لقد روبرت، يا

سيئًا.» بي رأيك يكون أال وأتمنى
إىل استمع ولكنه حال، بأيِّ الصارم موقفه يف لني أي سايمون سانت اللورد يُبد لم

مزمومتني. وشفتني بعبوس املطوَّلة الرواية تلك
هكذا.» املأل عىل الخاصة شئوني أدقَّ أناقش أن عادتي من ليس ولكن «عذًرا، قال:

أذهب؟» أن قبل تصافحني ألن تُسامحني؟ ألن «إذن
إليه. امتدت التي يدها مصافًحا برود، يف يده، ومدَّ ك.» سيَرسُّ ذلك كان إذا «بالتأكيد،

ودِّي.» عشاء يف إلينا تنضمَّ أن تمنيُت «لكم ُمقرتًحا: هوملز قال
ظل يف للرضوخ مضطرٍّا أكون قد ينبغي. مما أكثر تطلب أنك «أعتقد اللورد: فأجابه
أنني أعتقد بها. سعيًدا أكون أن مني تتوقع أن يُمكن ال ولكن الجديدة، التطورات هذه
شموخ. يف الغرفة وغادر جميًعا لنا وانحنى سعيدة.» ليلة لكم سأتمنَّى — إذنك بعد —

دواعي ملن إنه األقل. عىل بصحبتكما فاني تُرشِّ أن إذن «آُمُل هوملز: شريلوك قال
بأن املؤمنني أولئك من واحًدا كوني مولتون؛ سيد يا أمريكيٍّا مواطنًا ألتقي أن رسوري
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لنفس مواطنني ما، يوًما يكونوا، أن من أبناءنا يمنعا لن املايض يف قس وخطأ ملك حماقة
األمريكي.» الَعَلم مع جنب إىل جنبًا اململكة َعَلم تحمل راية تحت العاَلمية الدولة

كيف شديد بجالء تُبنيِّ ألنها مثرية؛ قضية كانت «لقد الضيوف: انرصاف بعد هوملز قال
للوهلة تعقيد من عليه تبدو ما رغم البساطة، غاية يف ما قضية تفسري يكون أن يمكن
السيدة، هذه رَوتْها التي األحداث تسلسل من طبيعية أكثر يكون أن يمكن يشء ال األوىل.
مفتش ليسرتاد السيد إليها توصل التي النتيجة من غرابة أكثر يكون أن يُمكن يشء وال

املثال.» سبيل عىل سكوتالنديارد
قط؟» تفسريها يف تُخطئ لم «إذن

برضاها، الزفاف مراسم ت أتمَّ قد السيدة أن األوىل حقيقتان، يل اتَّضحت البداية «منذ
الواضح من املنزل. إىل عودتها من معدودة دقائق غضون يف ذلك عىل ندمت أنها واألخرى
ال اليشء؟ هذا يكون أن عساه ماذا رأيها، تغيري إىل دَفعها الصباح يف حدث ما شيئًا أن إذن
العريس. برفقة كانت ألنها بالخارج؛ كانت شخصحني أيِّ إىل تحدثت قد تكون أن يمكن
الفرتة ألن أمريكا؛ من شخص أنه بد فال كذلك، األمر كان إذا إذن؟ ما شخًصا رأت هل
العميق التأثري بهذا يحظى بأن ألحد تسمح أن من أقرص كانت البلد هذا يف أمَضتْها التي
من توصلنا، قد أننا ترى وهكذا رؤيته. ملجرد بالكامل خططها تغيري إىل يدفعها بما عليها
وملاذا األمريكي؟ هذا يكون فمن أمريكيٍّا. شخًصا رأت ربما أنها فكرة إىل االستبعاد، خالل
قضت قد أنها علمي فحسب زوج. لعله أو حبيبًا، كان ربما عليها؟ التأثري هذا كل يُمِلك
أن قبل إليه لُت توصَّ ما هو هذا كان غريبة. ظروف وتحت عصيبة أجواء يف املبكرة أنوثتها
التغيري وعن مقعد، يف جالس رجل عن أخربنا وحني سايمون. سانت اللورد رواية أسمع
للحصول واضحة حيلًة تُعدُّ التي الزهور، باقة سقوط وعن العروس، سلوك عىل طرأ الذي
للغاية املهمة إشارتها وعن بها، تَِثق التي الخاصة خادمتها إىل لجوئها وعن رسالة، عىل
سبقه ليشء امتياز عىل االستحواذَ املناجم عمال لغة يف تعني والتي — امتياز عىل القفز إىل
إما الرجل وهذا رجل، مع فرَّت لقد الشمس. وضوح واضًحا املوقف صار — غريه إليه

األخري.» ح أرجِّ كنت وإن سابق، زوٌج أو حبيٌب
السماء؟» بحق عليهما عثرَت «وكيف

يكن لم معلومات يَديه بني يَملك كان ليسرتاد صديقنا ولكن صعبًا، األمر كان «ربما
من هائل قدر عىل الرسالة بها عة املوقَّ األوىل األحرف كانت لقد قيمتها. يُدرك نفسه هو

26



األعزب النبيل مغامرة

يف فاتورته سدَّد أسبوع غضون يف أنه معرفة هو قيمة أكثر هو ما ولكن بالطبع، األهمية،
لندن؟» فنادق أرقى من واحد

راٍق؟» فندق أنه استنتجت «وكيف
من لزجاجة بنسات وثمانية لإلقامة، شلنات ثمانية تكلفة إن الخدمات. أسعار «من
تضع التي هي لندن فنادق من قليل الفنادق. أغىل من واحد أنه إىل تُشري كانت النبيذ
فحص خالل من علمت نورثمربالند، طريق يف وكان زرتُه، فندق ثاني ويف األسعار. تلك
يوٍم قبل الفندق غاَدَر قد أمريكي، سيد وهو مولتون، إتش فرانسيس أن النزالء سجالت
الفاتورة نسخة يف رأيتُها التي البنود نفس وجدُت فواتريه، بنوِد وبفحص فقط، واحٍد
ساحة ٢٢٦ هو خطاباته عليه لُرتَسل حدَّده الذي العنوان كان ليسرتاد. بحوزة كانت التي
يف العاشَقنْي وجدت إذ يكفي؛ بما محظوًظا وكنُت هناك، إىل توجهت وعليه جوردون؛
أن كثريًا األفضل من أنه إىل وتوجيههما األبوية النصائح بعض إسدائهما عىل أقدمُت املنزل،
للقائه ودعوتهما خاصة. سايمون سانت وللورد عامة، للناس قليًال أكثر موقفهما حا يوضِّ

املوعد.» يف يأتي جعلته رأيت، وكما هنا،
بالتأكيد.» للغاية فظٍّا موقفه كان لقد ُمرضية. نتيجة بال «ولكن قلت:

نفسك وجدت لو أيًضا فظٍّا أنت ستكون ربما واطسون، يا «آه مبتسًما: هوملز قال
الزوجة من محروًما والزفاف، والخطبة التودُّد يف عناء من تكبَّدتَه ما كل بعد لحظة، يف
هللا ونشكر سايمون سانت اللورد عىل حكمنا يف كثريًا ق نرتفَّ أن يجب أننا أظن والثروة.
كماني؛ وناولني كرسيَّك اسحب ذاته. املوقف يف أنفسنا نجد أن ح امُلرجَّ غري ِمن أنَّ عىل
الكئيبة.» الخريفية الليايل سنَقيضهذه كيف هي حلها علينا يزال ال التي الوحيدة فاملشكلة

27




