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شارع يف منزله يف امِلدفأة جانبَِي من جانبًا منَّا كلٌّ انتحى وقد هوملز شريلوك صديقي قال
املرء لعقل يمكن ٍر تصوُّ أي من تماًما أغرب — العزيز صديقي يا — «الحياُة بيكر:
تخيُّلها. عىل لنجرؤ ُكنَّا ما حياتنا يف موجودًة الشائعة األشياء تكن لم ولو يَبتِدعه. أن
وأزْلنا العظيمة، املدينة هذه فوق وُحْمنا مًعا، النافذة تلك من التحليق استطْعنا ولو
عجيبة، وُمصادفاٍت غريبة، أحداٍث من بداخلها يدور ما إىل النظر واختلْسنا بلُطٍف األسطح
لتؤدي األجيال عرب تتصاعُد وهي الرائعة األحداث وسالسل ُمتقاطعة، ومقاصد وُمخطَّطات،
بتفاصيلها الخيالية القصص كلُّ لصارت ذلك، حدث لو غرابة؛ األشدِّ النتائج إىل النهاية يف

وتافهة.» ُمبتذلًة عة، امُلتوقَّ وخواتيمها التقليدية
كقاعدٍة — هي حف الصُّ يف تُنَرش التي فالقضايا بذلك؛ مقتنًعا لسُت «لكنني أجبتُه:
يف أقىصمداها تبلُغ الواقعية أنَّ كما الكفاية. فيه بما وُمبتذَلة التشويق من خالية — عامة

إبداعية.» وال آِرسًة ليست أنها االعرتاف يِجب ولكن الرشطة، تقارير
من معني قْدر لديك يكون أن يجب واقعيٍّا، تأثريًا تُحِدَث «لكي معلًقا: هوملز قال
عىل الرتكيز يَنصبُّ حيث الرشطة؛ تقارير يعوز ما وهذا التقدير، وُحسن االختيار ُحسن
يقنٍي عىل كن كله. األمر جوهر تحوي التي التفاصيل، دون السطحية القضاة مالحظات

املألوف.» من غرابًة أشدُّ هو ما يُوَجد ال أنه
ُمستشاًرا فكونك تماًما؛ ذلك تفكريك َم أتفهَّ أن «أستطيع قائًال: رأيس وهززُت ابتسمُت
لكلِّ تتعرَّض جعلك قارَّات، ثالث يف امُلطَلقة الحرية تتملَّكه من لكلِّ ومساعًدا رسمي غري
األرضوواصلُت فوق من الصباح جريدة والتقطُت هنا.» انُظر لكن وعجيب. غريب هو ما
زوجته». عىل زوٍج «قسوة عيناي: عليه وقعْت عنوان أول إليك عمليٍّا. األمر «لنختِرب قائًال:
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مألوٌف به ما كلَّ أنَّ أقرأ أن دون أعلم لكنني الخرب، هذا تحت مكتوب عمود نصف ة ثمَّ
واألخت والكدمات، والرضب، والدفع، والرشاب، األخرى، املرأة بالطبع هناك إيل. بالنسبة
ساذًجا شيئًا يكتَُب أن سذاجًة الُكتَّاب ألكثر حتى يمكن ال امُلتعاطفة. العقار صاحبة أو

هذا.» من أكثَر
تك؛ لُحجَّ مالئم غري مثالك الواقع، «يف رسيًعا: ويقرؤها الجريدة يلتقط وهو هوملز قال
الصغرية النقاط بعض تحليل يف انخرطُت قد أنني وحدث دونداس، آل طالق قضية هذه
امرأة أي َة ثمَّ يكن ولم اإلطالق، عىل الكحول يرشب الزوج يكن لم القضية. بتلك امُلتعلقة
االصطناعية أسنانه طقم يخلع أن وجبٍة كلِّ بعَد اعتاد أنه الشكوى موضع والسلوك أخرى،
هاك . قاصٍّ أو عادي روائيٍّ بخيال يخُطر قد مما هذا ليس يل، واسمح زوجته. به ويقِذف

مثالك.» يف غلبتُك أنني ولتعرتف دكتور، يا ُعوط السَّ بعض
غطاؤها ُزيَِّن والتي العتيق، الذهب من املصنوعة ته خاصَّ ُعوط السَّ علبة هوملز أخرج
بسيط حياٍة أسلوب من عليه كان ما تُخالف روعتها يف كانت منتصفه. يف كبري كريم بحَجٍر

عليها. التعليق مقاومة أستطع لم إنني حتى فيه، تَكلُّف ال
ملك من بسيط تَذْكار إنها أسابيع. بضعة منذ أرك لم أنني نسيت «آه، هوملز: قال

أدلر.» أيرين أوراق قضية يف إياه ملساعدتي تقديًرا بوهيميا؛
«والخاتم؟» أصبعه: يف المًعا شيئًا ملحُت وقد سألته،

األمر عن اإلفصاُح يُمكنني ال كان وإن هولندا، يف املالكة العائلة من هديًة كان «لقد
قضاياي من اثنتني أو واحدٍة بتدوين تكرُّمك رغم لك، حتى فيه لهم ق أُحقِّ كنُت الذي

الحساسية.» من عالية درجٍة عىل لكونه نظًرا الصغرية؛
حاليٍّا؟» منها أيٍّ عىل تعمل «وهل اهتمام: يف سألته

لالهتمام. يدعوني ما بها ليس ولكن قضية، عرشة اثنتي أو عرش حوايل ة ثمَّ «أجل،
امُلهمة غري األمور أن وجدُت لقد الواقع، يف اهتمامي. تُِثر لم ولكنها تعلم، كما مهمة، إنها
يُعطي ما هو والنتيجة للسبب الرسيع والتحليل للمالحظة. مجال بها يكون ما عادًة
كلما عامة: وكقاعدة أبسط. تكون ألن ُعرضة الكربى الجرائم إن ا. خاصٍّ سحًرا للتحقيق
يُميِّزها، ما بها ليس القضايا تلك كل وضوًحا. أكثر وراءها الدافع كان أكرب، الجريمة كانت
أن املمكن من ذلك، ومع مرسيليا. من إيلَّ أُحيَلْت ما حدٍّ إىل دٍة معقَّ واحدٍة قضيٍة باستثناء
أكن لم إن عمالئي، أحُد الرجل هذا ألن قليلة؛ دقائق غضون يف أفضل يشءٌ لديَّ يكون

مخطئًا.»
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الباهت الغائم لندن شارع إىل ينظر املفتوحة الستائر بني ووقف مقعده من قام
حول الفرو من ثقيًال شاًال ترتدي طويلة امرأًة رأيُت كِتفه، فوق نظرُت وعندما اللون.
كأنها أُذنَيها عىل تنثني الحواف عريضة ُقبَّعة عىل دة مجعَّ حمراء ريشًة وتضع رقبتها،
الكبرية القبعة هذه تحت من النظر تختلس كانت ديفونشاير. دوقات من لعوٌب دوقة
أزرار يف بأصابعها وتعبَُث األخرى، ر وتؤخِّ ساًقا تُقدِّم بينما د، وتردُّ بعصبية نافذتنا إىل
البحر، يف يقفز كسبَّاح برسعٍة الطريق قطعت رة، ُمتهوِّ اندفاٍع حركة ويف وفجأة، از. الُقفَّ

الحاد. الجرس رنني سِمْعنا ثم
قبل. من األعراض تلك رأيُت «لقد املدفأة: نار يف بسيجارته يلقي وهو هوملز قال
لكنها مشورة، عىل الحصول يف ترغب إنها غرامية. عالقة دائًما يعني الرصيف عىل الرتدُّد
قد هنا حتى ولكن آخرين. مع الحساسية بهذه أمر مناقشة الجائز من كان إن تعِرف ال
عن تكفُّ رجل، ِقبَل من جسيمة إلساءة امرأة تتعرَّض عندما األمور. بعض نُميِّز أن يمكننا
هنا وهكذا أسالكه. يُنِهُك الباب لجرس ُمتواصٍل رننٍي يف األعراض تتمثَّل ما وعادًة الرتدُّد،
قد هي وها حزينة، أو حائرة هي ما بقْدر غاضبًة ليست اآلنسة لكن حب، قضية نَعدُّها قد

شكوكنا.» لتحسم شخصيٍّا أتَْت
ليعلن امُلميَّزة ببزَّته الخادم ودخل الباب، عىل نْقٍر صوت جاءه يتحدَّث، كان وبينما
السوداء قاَمِته خلف تِقف نفسها السيدة كانت بينما ساذرالند، ماري اآلنسة قدوم عن
شريلوك بها ب رحَّ صغري. إرشادي زورق خلف تُبِحر ضخمة تجارية كسفينٍة الصغرية
بالجلوس، ل للتفضُّ إيَّاها داعيًا لها انحنى الباب أغلق أن وبعد املعهودة، بكياسته هوملز
له. مميًِّزا كان الذي األسلوب وهو ذاته، الوقت يف وامُلجرَّد الدقيق بأسلوبه صها يتفحَّ وأخذ
بعض ُمرهقٌة نظرِك ِقَرص رغم الكاتبة اآللة عىل الكتابة كثرة أنَّ تجدين «أََال سألها:

اليشء؟»
النظر بدون الحروف مكان أعرف اآلن لكنني البداية، يف كذلك أجده «كنت أجابتْه:
ذي العريض وجهها عىل ارتسَمْت وقد إليه، ونظرْت بشدَّة فأجفلْت قاله ما أدركْت ثم «…
وإالَّ هوملز، سيد يا عنِّي سمعَت «حتًما وصاحت: والخوف الدهشة عالمات الرقيقة املالمح

هذا؟» كلَّ تعلم أن لك فكيف
قد أكون ربما عميل. صميم من األشياء فمعرفة عليِك، «َهوِّني ضاحًكا: هوملز قال
املجيء إىل سيدفُعِك الذي فما كذلك، أكن لم لو اآلخرون. يُغِفله ما رؤية عىل نفيس درَّبُت

الستشارتي؟» إيلَّ
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زوجها عىل عثرَت التي إيثريدج، السيدة من عنك سمعتُه ِلما سيدي يا إليك «أتيت
هوملز، سيد يا آه بموته. وسلَّموا إيجاده، عن والجميع الرشطة عجزِت أن بعد بسهولة
جنيه مائة يبلُغ السنوي دخيل لكنَّ ثرية، لست أنا معي. نفسه باليشء تقوم أن أتمنَّى
وأنا الكاتبة، اآللة عىل الكتابة من أجنيه الذي املال لبعض باإلضافة يف، ترصُّ تحت إسرتليني

أنجيل.» هوزمر بالسيد حلَّ ماذا ألعرَف ذلك كلَّ إلعطائك استعداٍد عىل
«وما السقف: تجاه بَرصه وصوَّب مًعا أصابعه أطراف ضمَّ وقد هوملز شريلوك سألها

الستشارتي؟» القدوم يف استعجالِك سبب
وجهها عىل أخرى مرة االندهاش أمارات بدت وقد ساذرالند ماري اآلنسة أجابت
السيد من رأيتُه ما أغضبني بعدما املنزل، من ُمرسعًة خرجُت «لقد تعبري: أي من الخايل
الرشطة، إىل يذهب لم فهو كله. األمر مع التعاُمل يف استهتار من — والدي — وينديبانك
وَقع، رضٍر أيُّ يُوَجد ال أنه د يُردِّ وظلَّ شيئًا يفعل لن أنه وبما النهاية، ويف إليك، يأِت ولم

الفور.» عىل إليك جئُت قد وها أمري حسمُت الجنون، إىل يدفعني كاد ا ممَّ
األسماء.» اختالف إىل نظًرا بالتأكيد؛ والدتِك زوج تقصدين «والدِك؟ هوملز: قال

يكُربني فهو أيًضا؛ غريبًا يبدو األمر يجعل ما والدي، أدعوه ولذا أمي؛ زوج إنه «نعم،
فقط.» وشهرين أعوام بخمسة

الحياة؟» قيد عىل والدتُك «وهل
بعد هوملز سيد يا الرسعة بتلك ثانيًة بزواجها مرسورًة أكن ولم جيدة، ة وبصحَّ «نعم،
السباكة مجال يف يعمل والدي كان عاًما. عرش بخمسة يصُغرها رجٍل ومن والدي، وفاة
بإدارته أمي قاَمْت ضخًما عمًال ترك وقد كورت، توتنهام طريق يف عمله مقرُّ وكان
تبيع جعلها وينديبانك السيد أتى عندما ولكن العمال، رئيس هاردي، السيد بمساعدة
عىل حصال وقد الخمور. لتسويق ُمتجوًِّال مندوبًا لعمله نظًرا به؛ تَليق ال لكونها الرشكة؛
يقرتب ال مبلغ وهو الَحَسنة، وُسمعتها الرشكة ُمقابل إسرتليني جنيه ٤٧٠٠ قدره مبلٍغ

حيٍّا.» كان لو عليه سيحصل والدي كان مما حال بأي
للموضوع يمتُّ ال والذي امُلسرتِسل حديثها من هوملز شريلوك صرب ينفَد أن توقعُت

شديَدين. واهتمام برتكيٍز إليها يُنِصُت كان فقد ذلك، من العكس عىل لكن بِصلة،
الرشكة؟» تلك مصدره البسيط دخلِك «وهل قائًال: سألها

يف أسهًما أوكالند يف نيد عمي يل ترك فقد تماًما، ُمنفصٌل أمٌر إنه سيدي، يا ال «أوه،
جنيه وخمسمائة ألَفني فكان املبلغ أما املائة، يف ونصًفا أربعًة يبلُغ بعائد نيوزيلندا بورصة

فقط.» العوائد يف إال ف الترصُّ يمكنني ال لكن إسرتليني،

10



هوية قضية

إسرتليني جنيه مائة عىل تحصلني أنِك وبما للغاية، اهتمامي تُثريين «أنت هوملز: قال
قليًال تسافرين أنِك شكَّ فال الصفقة، يف ِحصتِك إىل باإلضافة كبري، مبلٌغ وهو العام يف
بدخل ا جدٍّ جيدة حياًة تعيش أن يمكنها بُمفردها سيدة أن وأعتقد بل. السُّ بكلِّ مني وتتنعَّ

إسرتلينيٍّا.» جنيًها ٦٠ حوايل يبلغ
دمُت ما أني تفهم لكنك هوملز، سيد يا بكثرٍي ذلك من بأقلَّ أعيش أن أستطيع «بل
خالل املبلغ عىل الن يتحصَّ فهما ثَمَّ ومن عليهما؛ عبئًا أكون أن أرَغب ال فأنا املنزل، أعيشيف
عوائدي بتحصيل وينديبانك السيد فيقوم بالطبع. ت مؤقَّ وضٌع وهذا معهما، بقائي فرتة
من به أتكسَّ بما جيد نحٍو عىل الَعيش يمكنني أنني وأرى أمي، إىل ويدفعها أشهر ثالثة كلَّ
الغاِلب يف وأستطيع أكتُبها، صفحة كلِّ عىل بنسني عيلَّ تدرُّ فهي الكاتبة. اآللة عىل الكتابة

اليوم.» يف صفحًة عرشين إىل عرشة خمس بني ما كتابة
واطسون، الدكتور صديقي، هو هذا بجالء. موقفِك يل أوضحِت «لقد هوملز: قال
صلتِك عن اآلن إخبارنا منِك نرجو إيلَّ. تتحدَّثني كما بُحريَّة أمامه ُث التحدُّ يمكنِك والذي

أنجيل.» هوزمر بالسيد
سرتتها، بطرف بتوتٍُّر تعبَُث وأخذت ساذرالند، اآلنسة وجه إىل خجٍل ُحمرة تسلَّلْت
دعوات إرسال اعتادوا لقد الغاز. توصيل عمال حفل يف كانت التَقيتُه مرٍة «أول وقالت:
لم أمي. إىل الدعوات وأرسلوا تذكَّرونا، بُمدٍة وفاته وبعد الحياة، قيد عىل كان عندما ألبي
أي إىل نذهب أن دائًما يرُفض كان بل الحفل، إىل نذهب أن يف يرغب وينديبانك السيد يكن
األحد. مدرسة مآدب من مأُدبٍة إىل االنضمام يف رغبُت إذا شديد غضب ينتابُه وكان مكان.
باملستوى ليسوا القوم إن قال: يمنعني؟ حقٍّ فبأيِّ الذهاب؛ عىل عازمًة كنُت املرة هذه لكن
ليس إنه وقال هناك. جميًعا أبي أصدقاء يكون أن ُمزَمًعا كان بينما عليهم. لنتعرَّف الالئق
قليًال. إالَّ قبل من ارتديتُه قد أكن لم مخميل أرجواني ثوب لديَّ كان بينما أرتديه، ما لديَّ
أنا ذهبنا، لكننا الرشكة، أعمال تسيري ِبِعلَّة فرنسا إىل ذهب ا، بدٍّ يجد لم عندما وأخريًا،

أنجيل.» هوزمر بالسيد التقيُت وهناك هاردي، السيد العمال رئيس مع وأمي،
للغاية ُمنزعًجا كان فرنسا، من وينديبانك السيد عاد عندما أنه «أفِرتُض هوملز: قال

الحفل.» إىل ذَهابكما من
كتَفيه، وهزَّ ضحك، أنه أتذكر ا. جدٍّ جيًدا األمر عىل ِفعله ردُّ كان لقد حسنًا، «أوه،
إليه.» للوصول وسيلًة ستجد ألنها تريده؛ يشءٍ أيِّ من املرأة منْع من فائدة ال إنه وقال

أنجيل.» هوزمر السيد يُدعى نبيًال سيًِّدا قابلِت الغاز، توصيل ال عمَّ حفل ويف «فهمت،
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وصْلنا قد كنَّا إذا ا عمَّ للسؤال التايل اليوم يف واتَّصل الليلة، تلك يف قابلتُه سيدي. «نعم
للتنزُّه، مرَّتنَْيِ به التقيُت هوملز سيد يا باألحرى أو قابلناه، ذلك وبعد بأمان، املنزل إىل

املنزل.» إىل القدوم يستطيع هوزمر السيد يُعِد لم للمنزل، أبي عاد أن بعد ولكن
ا؟» «حقٍّ

ملا باستطاعته كان لو القبيل. هذا من يشء أيَّ يُِحبُّ ال أبي أن تعرف أنت «حسنًا،
ولكن فقط. أرستها ُمحيط يف سعيدًة تكون أن يِجب املرأة إن دائًما: يقول وكان أحد. زاَرنا
لم وأنا ة، الخاصَّ بدائرتها تحظى أن تريد امرأة كل ألمي، أقول أن اعتدُت كما ذلك، بعد

بعد.» بها حظيُت قد أكن
لرؤيتِك؟» محاولة أيَّ يبذُل ألم أنجيل؟ هوزمر السيد عن ماذا «لكن

هوزمر يل وكتب أسبوع، غضون يف أخرى مرًة فرنسا إىل ه سيتوجَّ أبي كان «حسنًا،
بإمكاننا كان يرحل. حتى اآلخر أحُدنا يرى أالَّ واألسلم األفضل من سيكون إنه يقول
يكن لم ولذا الصباح؛ يف الرسائل آُخذ كنُت يوم. كلَّ يل يكتُب وكان األثناء، هذه يف الرتاُسُل

بأمرها.» أبي يعرف ألن يدعو ما هناك
الوقت؟» ذلك يف أنجيل هوزمر للسيد ُخطبِت «هل

أقصد — هوزمر كان مًعا. لنا نُزهٍة ل أوَّ بعد خطبَني لقد هوملز. سيد نعم، «أوه،
و…» ليدنهول شارع يف مكتٍب يف اًفا رصَّ يعمل — أنجيل السيد

مكتب؟» «أي
أعرف.» ال فأنا هوملز؛ سيد يا األمر يف ما أسوأ «هذا

إذن؟» يعيش كان «أين
عمله.» مقرَّ يتبَع مبنى يف يُقيم «كان

عنوانه؟» تعرفني «وال
ليدنهول.» شارع يف أنه سوى أعرف ال «ال،

إذن؟» الرسائل تُرِسلني كنِت أين «إىل
إنني قال فقد إليه. امُلرَسل يطلُبها حتى هناك وتظلُّ ليدنهول، شارع بريد مكتب «إىل
عرضُت لذلك امرأة؛ من رسائل يه لتلقِّ زمالؤه منه يسخر فسوف املكتب، إىل أرسلُت إذا
ألنه ذلك؛ يف يرَغب يكن لم لكنه رسائله، مع هو يفعل كما الكاتبة، اآللة عىل أكتُبها أن عليه
أكتُبها عندما لكن مبارشة، منِّي جاءت أنها عليها يبدو يدي بخطِّ أكتُبها عندما إنني قال
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بي ُمولًعا كان كم لَك يُظِهر ذلك إن بيننا. تُحول اآللة بأنَّ شعور دائًما يُراِوده اآللة، عىل
فيها.» يفكر كان التي الصغرية األشياء بجانب هوملز، سيد يا

فرتٍة منذ بديهيَّاتي من الحدود. أبعد إىل للعاطفة ُمثريًا ذلك كان «لقد هوملز: قال
أشياء أيَّ تتذكَّري أن يمكنِك فهل اإلطالق، عىل األهمُّ هي الصغرية األشياء أنَّ طويلة

أنجيل؟» هوزمر السيد عن أخرى صغرية
عن املساء يف معي التنزُّه ل يُفضِّ فكان هوملز؛ سيد يا للغاية خجوًال رجًال كان «لقد
ورقيًقا نفسه عىل ُمنكفئًا وكان األنظار. ولفَت الظهور يكَره إنه قال ألنه النهار؛ وَضح
الُغَدد يف وتَورٍُّم اللوزتنَي يف بالِتهاٍب أُصيب قد كان أنه أخَربَني رقيًقا. كان صوته حتى ا. جدٍّ
حديثه أسلوب وجعل الحْلق، يف ضعًفا ذلك لديه خلََّف وقد صغريًا، كان عندما الليمفاوية
كانتا عينيه لكن واألناقة، البساطة غاية ويف املظهر، حَسَن دائًما كان وهامًسا. ًدا ُمرتدِّ
جة.» امُلتوهِّ األضواء من لتحميَه ُمعِتمة عدسات ذات نظارًة يرتدي وكان ، كعينيَّ ضعيفتنَي

فرنسا؟» إىل — والدتك زوج — وينديبانك السيد عودة بعد حدث وماذا «حسنًا،
أبي. يعود أن قبل ج نتزوَّ أن واقرتح أخرى، مرًة املنزل إىل أنجيل هوزمر السيد «جاء
ُمخلصًة دوًما سأكون إنَّني امُلقدَّس، الكتاب عىل أُقِسم وجعلني الجدِّية غاية يف كان لقد
قوة عىل عالمًة كان ذلك وإنَّ أُقِسم، يجعلني أن ه حقِّ من إنَّ أمي قالت حدث. مهما له
تطرَّقا عندما ثُمَّ منِّي. أكثر به َمفتونًة وكانت البداية منذ جانبه يف أمي كانت فقد ُحبِّه؛
كالهما فأخَربَني أبي، عن أتساءل رشعُت أسبوع، غضون يف الزواج إتمام عن الحديث إىل
معه األمَر ستُسوي إنها أمي وقالت الزواج، إتمام بعد سيَعَلم وأنه أبًدا، به بايل أشغَل بأالَّ
كان ألنه ُموافقتَه؛ أطلُب أن غريبًا بدا أنه ومع هوملز. سيد يا يُعجبني لم ذلك لكنَّ وتُقنعه.
حيث بوردو؛ يف أبي إىل فكتبُت ِخلسة، شيئًا أفعل أن أشأ لم فإنني قليلة؛ بسنواٍت يكُربني

الزفاف.» يوم صباح يف يل عادت الرسالة لكن فرنسا، يف الرشكة فرع
إذن؟» الرسالة يتسلَّم «َلْم

إليه.» وصولها ُقبَيْل إنجلرتا إىل غادر فقد سيدي، يا «نعم
ُمخطًطا كان هل الجمعة. يوم يكون أن إذن لزفافِك ُمقرًرا وكان الحظ! َلسوء يا «ها،

الكنيسة؟» يف يكون أن له
سانت كنيسة يف يكون أن امُلقرَّر من كان شديد. تكتٍُّم وسط ولكن سيدي، يا «نعم
يف ذلك بعد اإلفطار وجبة نتناول أن امُلقرَّر وكان كروس، كينجز من بالُقرب سافيور،
وألنَّنا لشخصني، تتَِّسع الخيول تجرُّها عربة يف هوزمر إلينا قِدَم بانكراس. سانت فندق
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سواها عربة هناك يكن لم أنه تصاَدف أخرى، عربًة هو وركب لنا تركها فقد اثنتنَي، كنا
يخرج أن انتظْرنا هوزمر، عربة وصلْت وعندما أوًال، الكنيسة إىل عربتُنا وصلْت الشارع. يف
لم العربة يف ونظر مقعده فوق من األجرة عربة سائق ل ترجَّ وعندما يفعل. لم لكنه منها،
بأمِّ العربة يدخل رآه ألنه له؛ حَدث ما ر تصوُّ يُمكنه ال إنه السائق قال هناك! أحًدا يِجد
ذلك منذ يشء أيَّ أسمْع أو أَر ولم هوملز، سيد يا املاضية، الجمعة يوم ذلك كان عينَيه.

له.» حَدث ما تفسري يف يساعد الحني
ُمشينة.» بطريقٍة ُعوملِت أنِك يل «يبدو هوملز: قال

طوال ظلَّ فقد الطريقة؛ بهذه يرتُكني أن من وأكرم أفضل كان لقد سيدي، يا ال «أوه،
غري يشء أيُّ حَدث لو وإنه حَدث، مهما له ُمخلصًة أكون أن يِجُب إنني يل يقول الصباح
سيأتي وأنه له، سأكون بأنني بيننا عهًدا َة ثمَّ أن دائًما أتذكَّر أن فعيلَّ بيننا، وفرَّق ع ُمتوقَّ
صباح يف ليُقال غريبًا حديثًا ذلك بدا بيننا. الذي بالعهد بالوفاء ليُطالبني عاجًال؛ أو آجًال

َمغزى.» ذا يجعله ذلك بعد حَدث ما لكن زفاف، يوم
به؟» حلَّْت قد عة ُمتوقَّ غري ما كارثًة أنَّ إذن رأيِك يف تأكيد. بكلِّ غريبًا حديثًا كان «لقد
ما أنَّ أظنُّ لذا قاله؟ ما قال فِلَم وإالَّ ما، خطٍر بوجود َ تنبَّأ أنه أعتقد سيدي، يا «نعم

حَدث.» قد َعه توقَّ
حَدث؟» قد يكون أن يمكن ا عمَّ فكرة أية لَديِك أليس «لكن

اإلطالق.» عىل «نعم،
األمر؟» أمِك تقبََّلْت كيف آخر، سؤال «لدي

أخرى.» مرة الشأن هذا يف أتحدَّث أالَّ يِجب إنني وقالت غضبْت، «لقد
أخربتِه؟» هل أبيك؟ عن «وماذا

سيتَِّصل هوزمر وأن ما، خطٌب حَدث قد أنه الرأي يف معي ُمتَِّفًقا وبدا فعلت، «نعم
ثم الكنيسة باب إىل إحضاري من شخص أي عىل العائدة الفائدة ما قال: فكما ثانية. بي
لصار الزواج، بعد مايل عىل حصل كان أو ماًال، منِّي اقرتَض قد كان لو هكذا؟ عنِّي التخيلِّ
مايل. إىل قطُّ لينُظر يكن ولم املال، يخصُّ فيما ا جدٍّ ُمستقالٍّ كان هوزمر لكن سبب، هناك
يف التفكري إنَّ إلهي! يا إيلَّ؟ الكتابُة يُمكنه ال ولَم حَدث؟ قد يكون أن يمكن الذي ما ولكن
صغريًا منديًال أخرجْت ثم الليل.» طوال جفٌن يل يغِمض يكاد وال للجنون، يدفعني األمر

شديًدا. نحيبًا فيه تَنتِحُب وظلَّْت يَديها به ئ تُدفِّ كانت الِفراءِ من ِغطاء من
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أننا يف شكٍّ أدنى يُساورني وال أجلِك، من القضية يف «سأنُظر ينهض: وهو هوملز قال
اآلن. بعَد فيه بالتفكري نفسِك تُرِهقي وال اآلن، يل األمر اتُركي قاطعة. نتيجٍة إىل سنِصل
حياتك.» تالىشمن كما ذاكرتِك، من هوزمر السيد صفحة تَطوي أن حاِويل يشء، كلِّ وفوق

اليوم؟» بعَد أراه لن أنَّني تعتقد هل «إذن
ذلك.» «أخىش

له؟» حَدث ماذا «إذن
منه خطاباٍت وأي له دقيق وصٍف عىل الحصول أودُّ . يديَّ بني السؤال هذا «سترتُكني

توفريها.» يمكنِك
أربع هي وها «كرونيكال»، جريدة من املايض السبت عدد يف عنه إعالنًا نرشُت «لقد

منه.» رسائل
عنوانِك؟» وما لِك. «شكًرا

كامربويل.» بليس، ليون شارع ٣١ رقم «املنزل
أبيِك؟» عمل عنوان فما قط، أنجيل السيد عنوان تعريف لم أنِك «أفهم

يف النبيذ ُمستوردي أكرب ماربانك آند ويستهاوس رشكة لدى مبيعات مندوب «إنه
فينْتشريش.» شارع

النصيحة ولتتذكَّري هنا األوراق اتُركي شديد. بوضوٍح بأقوالِك أدليِت لقد لِك. «شكًرا
حياتِك.» عىل بالتأثري له تسمحي وال يُكن، لم كأْن كلَُّه األمر اعتِربي اليوم. لِك أسديتُها التي
ُمخلصًة سأكون ذلك. فعل أستطيع ال لكنني هوملز، سيد يا للغاية لطيف «أنت

يعود.» عندما انتظاره يف يِجَدني أن يِجب لهوزمر.
الساذج اإلخالص يف نبيل يشء َة ثمَّ كان األبله، والوجه السخيفة الُقبَّعة من الرغم عىل
يف ومضْت الطاولة عىل الصغرية أوراقها مجموعَة َوَضَعت احرتاَمها. علينا فَرَض لزائرتنا

للحضور. ُدعيَْت متى أخرى مرًة باملجيء وعٍد مع طريقها،
ًدا ُممدِّ مًعا، أصابعه أطراَف ا ضامٍّ وظلَّ دقائق لبضع صامتًا هوملز شريلوك جلس
العتيق م امُلشحَّ الفخاري غليونَه الرفِّ من أخذ ثم للسقف، نظَرُه بًا ُمصوِّ أمامه، ساَقيِْه
تصاعَدْت بينما كرسيِّه، يف اضطجع أشعله، أن وبعد — له ُمستشار بمثابة كان والذي —
إرهاٍق نظرُة وجهه عىل وبَدْت األزرق، الدُّخان من كثيفٌة سحٌب دائري نحٍو عىل حوله

نهائيَّنْي. ال وضَجر
من لالهتمام إثارًة أكثر وأِجُدها بالدراسة، جديٌر موضوٌع اآلنسة «هذه ُمعلًقا: قال
لها، ُمشابهة قضايا ستِجد تاِفهة. مشكلة — باملناسبة — هي والتي البسيطة، ُمشكلتها
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يشءٌ ة ثمَّ وكان ،٧٧ عام يف أندوفر يف أحداثها جرْت تي، خاصَّ القضايا دليل راجعَت لو
بها كانت التفاصيل بعض فإن قديمة، الفكرة أنَّ ومع املايض. العام الهاي يف أيًضا مشابٌه

للغاية.» يل ُمفيدة كانت اآلنسة لكن يل. بالنسبة جديدتان اثنتان أو نقطٌة
منها.» عيلَّ خفي ما فيها رأيَت أنك «يبدو قلت:

لذا تنُظر؛ أن يِجب أين تدِر لم فأنت تُالحظه؛ لم وإنما واطسون، يا عليك يخَف «لم
أو اإلبهام، ُظفر به يُوحي وما األكمام، أهمية مدى إىل أُنبِّهك أن يُمكنني ال يُهم. ما فاتك
املرأة؟ هذه مظهر من استخلْصتَُه الذي ما واآلن، الحذاء. رباط مع يتدىلَّ ما داللة ِعَظم

يل.» ِصْفه
مع عريضة، حافة ذاَت القشِّ من داكنة رمادية ُقبَّعة ترتدي كانت لقد «حسنًا،
وُمزيَّنة السوداء، الخَرز بحبَّات ُمطرَّزة سوداء، سرتتها كانت طوبي. أحمر لون ذات ريشة
القهوة، لون من ُدكنة أكثر بُنيٍّا فستانها كان األسود. الكهرمان حبَّات من بالقليل األطراف
الرمادي إىل ضاربة قفازاتها كانت واألكمام. الرقبة عىل صغرية أرجوانية بخمائل ُمزينًا
أقراًطا ترتدي كانت أالِحظه. فلْم حذاؤها أما بالية. منها اليمنى السبابة إصبع وكانت
ما حدٍّ إىل ُموِرسة بأنها ا عامٍّ انطباًعا يعطي ما أذنيها، من تتدىلَّ دائرية صغرية ذهبية

ُمريحة.» رغيدة حياة وتعيش
نحٍو عىل تتقدَّم إنك واطسون! يا للعجب «يا وقال: ضاحًكا بلُطف هوملز ق صفَّ
اقرتبَت لكنك ُمهم، هو ما كلَّ فاتك أنه صحيح الحقيقة. يف ا جدٍّ جيد بعمٍل قمَت لقد ُمذهل.
العامة االنطباعات يف تِثْق ال األلوان. يخصُّ فيما املالحظة رسيعة عينًا لديك أنَّ كما كثريًا،
يف نظري عليه يقع ما أول إن عليها. تُركِّز أن يِجب ما هي التفاصيل بل صديقي، يا
ترى، وكما بنطاله. ُركبتي إىل بالنظر أبدأ أن فاألفضل الرجل أما أكماُمها، هو دائًما املرأة
فالخطُّ األثر. إظهار يف األقمشة أفضل وهو مخميل، قماش الفتاة هذه ْي ُكمَّ عىل كان لقد
جليٍّا. كان الطاولة، عىل يَديه الكاتبة اآللة كاتب يسند حيث بقليل، املعصم فوق املزدَوج
جانِبه وعىل فقط، األيرس الكمِّ عىل لكن ُمشابًها، أثًرا ترتُك أيًضا اليدوية الخياطة ماكينة
ذلك، بعد هذه. حالِتنا يف كان كما األعرض، الجزء عرب يكون أن من بدًال اإلبهام، من األبَعِد
فجازفُت أنفية، نظارٍة ارتداء أثر من أنفها جانبي عىل تجويًفا والحظُت وجهها، إىل نظرُت
لها.» ُمفاجئًة بدْت والتي النظر، وقرص الكاتبة اآللة عىل بالكتابة الخاصة املالحظة بإبداء

أيًضا.» أنا فاجأْتَني «لقد
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عندما كثريًا فضويل وأُِثري — فوجئُت ذلك بعد واضًحا. األمر كان تأكيد، بكلِّ «لكن،
عن إحداهما ُمختلفتنَي كانتا ترتديه كانت الذي حذائها فرَدتَي أن — قَدميها إىل نظرُت
الزينة، من بقليٍل ُمغطَّاة ُمقدِّمة ذات إحداهما كانت فقد تماًما؛ غريبتنَي كانتا لقد األخرى،
األزرار من فقط اثنني عند مغلقة إحداهما كانت زخارف. أي بال عادية كانت واألخرى
عندما واآلن، والخامس. والثالث األول الزرِّ عند ُمغلقة كانت واألخرى الخمسة، فلية السُّ
نصف أزرار غريب، بحذاء منزلها من خرجت قد أنيقة، مالبس ترتدي شابة، سيدة أن ترى

أمرها.» من عجلٍة عىل كانت أنها نستنِتج أن يشء يف العظمة من فليس مغلقة،
«وماذا لألمور: املنطقي باستنتاجه صديقي يبدأ عندما كعادتي شديد باهتماٍم سألتُه

أيًضا؟»
ارتَدْت أن بعد ولكن للمنزل، ُمغادرتها قبل رسالة َكتَبَْت أنها َعَرًضا، «الحظُت،
ما عىل تَر لم لكنك السبابة، عند ممزَّق األيمن ازها قفَّ أن الحظَت فقد بالكامل. مالبسها
عجلٍة يف كتبْت أنها يعني ذلك البنفسجي؛ بالِحرب ُملطٌَّخ واإلصبع القفاز من كالٍّ أن يبدو
ملا وإالَّ اليوم، صباح حدث قد هذا يكون أن بُدَّ ال الِحرب. يف عميًقا قلُمها فانزَلق أمرها من
أستأنف أن يِجب لكن أسايس، أنه رغم ُمسلِّيًا، هذا كان اإلصبع. عىل واضحًة العالمة بِقيَت
يف جاء كما أنجيل هوزمر السيد وصف عيلَّ تقرأ أن يف تُمانع هل واطسون. يا العمل

اإلعالن؟»
الضوء. عليها وسلَّطُت الصغرية املطبوعة بالُقَصاصة أمسكت

هوزمر يُدعى سيد الجاري، الشهر من عرش الرابع يوم صباح يف «ُفقد اإلعالن: يقول
البرشة، شاِحب قوية، ِبنيٍَة ذو بوصات، وسبع أقدام خمسة حوايل طوله يبلغ أنجيل،
السوالف عند وأسود كثيف َشْعٍر ذو الرأس، منتصف يف لع الصَّ بعض به الشعر، أسود
معطًفا يرتدي كان فيها ُشوهد مرة آِخر وَهن. صوته ويف ُمعتمة، نظَّارة يرتدي والشارب،
وبنطاًال ذهبية، جيب ساعة وسلسلة سوداء، وصدرية الحرير، من ُمقدِّمته أسود طويًال
كان الجانبني. مطاطيِّ حذاءٍ فوق اللون، بنيَّ ساقني وواقَي اللون، رماديَّ وف الصُّ من

«… يُديل شخص أي ليدنهول. شارع مكاتب أحد يف يعمل
فمجرد هذه «أما قائًال: وأردف الخطابات إىل نظر ثم هذا.» «يكفي هوملز: قال
عدا اإلطالق، عىل أنجيل السيد شخصية عىل يدلُّ ما فيها وليس للغاية، عادية خطابات
أنه شكَّ وال باملالحظة، جديًرا واحًدا شيئًا َة ثمَّ أن غري لبلزاك. كلمات واحدة مرة اقتباسه

نظرك.» لفت قد
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الكاتبة.» اآللة عىل مكتوبة «إنها قلت:
اسم إىل انظر الكاتبة. اآللة عىل مكتوب أيًضا التوقيع ولكن فحسب، ذلك «ليس
عنوان يُوَجد ال ولكن ترى كما تاريخ هناك األسفل. يف األنيق الصغري أنجيل» «هوزمر
لها التوقيع تتبَع التي والنقطة ما. حدٍّ إىل غامض وهو ليدنهول، شارع باستثناء للرسالة

حاِسمة.» إنها نقول أن يُمكننا بل كبرية؛ داللة
والحْسم؟» الداللة وجه «وما

القضية؟» عىل ذلك تأثري قوة مدى رأيَت قد تكون أالَّ املعقول من هل العزيز، «صديقي
ة صحَّ إنكار بمقدوره يكون أن يف يرغب كان إذا إالَّ ذلك، أرى أنني االدِّعاء يُمكنني «ال

بالزَّواج.» الوعد لنكِث دعوى ضدَّه أُقيمت إن التوقيع
إحداهما األمر، ستحُسمان رساَلتنَي سأكتُب ذلك، ومع املقصود. هو هذا يكن لم «ال،
إذا ا عمَّ فيها أسأله وينديبانك، السيد الشابة، الفتاة والدة لَزوج واألخرى املدينة، يف لرشكة
أن كذلك الجيد من فسيكون غٍد؛ مساء من السادسة الساعة يف هنا ُمقابلتنا بإمكانه كان
عىل الردود تأتي حتى يشء أيِّ فعُل يُمكننا ال دكتور، يا واآلن الذكور. األقارب مع نتعامل

مؤقتة.» لفرتٍة جانبًا الصغرية قضيتنا فلنضْع لذلك الرسائل؛ تلك
االستدالل يف الفائقة صديقي بُقدرات لإليمان األسباب من والكثري الكثري لديَّ كان
األُسس بعض لديه يكون أن بدَّ ال أنه شعرُت أنني لدرجة العملية؛ االستثنائية وطاقته
وحلِّه. أغواره سْربِ إىل ُدِعَي الذي الغريب اللُّغز مع التعاُمل يف والسهل الواثق ألسلوبه القوية
أدلر، أيرين وصورة بوهيميا ملك قضية يف واحدة، مرًة إالَّ قبل من ذلك يف فِشل أنه أعلم لم
بقضية امُلرتبطة االستثنائية والظروف األربعة»، «عالمة قضية غرابة تذكرُت عندما ولكن
حلَّها. يستطيع لن بالفعل غريبة عقدة به سيكون أنه شعرُت القرمزي»، اللون يف «دراسة
عند أنني قناعٌة وُكيلِّ األسود، الفخاري غليونه من ن يُدخِّ يزال ال وهو ذاك عند تركتُه
إىل تؤدَِّي أن شأنها من التي األدلَّة كلِّ إىل ل توصَّ قد سأجده التايل، املساء يف مجدًدا عودتي

املفقود. ساذرالند ماري اآلنسة عريس ُهِويَّة كشف
اليوم يف وانشغلُت الوقت، ذلك يف بايل تشغل الخطورة شديدة طبية حالة لديَّ كانت
وتََمكَّنُْت تقريبًا، السادسة الساعة حتى ذلك من أفرغ ولم املريض، حالة بُمتابعة التايل
األوان يكون أن من اليشء بعض ُمتخوًِّفا بيكر، شارع إىل ًها ُمتوجِّ أُجرة عربة يف القفز من
وحده هوملز شريلوك وجدُت ولكنني الصغري. اللغز حلِّ يف املساعدة يد لتقديم فات قد
من الكبرية املجموعة من وعلمُت ُكرسيِّه. يف ًرا ُمكوَّ النَّحيل الطويل بجسده النُّعاس، يُغالب
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يومه قىض أنه الهيدروكلوريك، لحمض اذة النفَّ الرائحة ومن االختبار، وأنابيب الزجاجات
بها. ُمغرًما كان التي الكيميائية التجارب يف
حله؟» من تمكَّنَت هل «حسنًا، قلت:

الباريوم.» كربيتات ثانَي النتيجة كانت بالفعل. «نعم
اللغز!» أعني ال، «ال، ِصْحُت:

غموض، أيُّ باألمر يكن لم عليه. أعمل كنُت الذي امللح تعني ظننتَُك هذا! تقصد «أوه،
أنه هي الوحيدة العَقبة أن أخىش لكن باألمس. قلُت كما ُمهمة التفاصيل بعض كانت وإن

األوغاد.» يُحاكم أن يُمكنه قانون من ما
ساذرالند؟» اآلنسة هْجر من هدفه كان وما إذن؟ كان «من

سِمْعنا حتى عنه، لإلجابة شفتَيه يفتح هوملز لِبَث وما شفتي من السؤال يخُرج يَكْد لم
الباب. عىل طرًقا ثم امَلمرِّ يف ثقيلة أقداٍم وْقَع

إيلَّ أرسل لقد وينديبانك. جيمس السيد الفتاة، والدة َزوج هذا أن بُدَّ «ال هوملز: قال
جيمس.» سيد يا ل تفضَّ السادسة. تمام يف هنا سيكون أنه ليُخربني

حليق عاًما، ثالثني حواَيل العمر من يبلُغ الحجم، ُمتوسط البنية قويُّ رجٌل دخل
رَمَق باِلغة. ة حدَّ بهما ثاِقبتنَي رماِديَّتنَي عيننَي ذو املالمح، رقيق البرشة، شاِحب الذقن،
بعد وجلس املائدة، نََضِد عىل الالمع السطح ذات ُقبَّعته وضع ثم ُمتسائلة، بنظرة منا كالٍّ

ُكريس. أقرب يف خفيفة انحناءٍة
املكتوبة الرسالة هذه أن أعتِقد وينديبانك، جيمس سيد يا الخري، «مساء هوملز: قال

السادسة؟» الساعة تمام عند لقائنا موعد فيها حدْدَت وقد منك، هي الكاتبة اآللة عىل
آسف أنا تعلمان. كما وقتي أملك ال لكنَّني قليًال، تأخرُت أنَّني أخىش سيدي. يا «نعم
األفضل من أنه أعتقد ألنني الصغرية؛ املشكلة هذه بشأن أزعجتَْك قد ساذرالند اآلنسة ألن
لكنها رْغبتي، عكس عىل إليكم جاءْت لقد املأل. عىل الشخصية املشاكل طرح عَدم بكثرٍي
عندما عليها السيطرة ويصُعب ذلك، الحظَت وربما للغاية، وُمندفعٌة االنفعال رسيعة فتاة
الرسمية، الرشطة تتبَع ال كونك كثريًا، إليَك قدومها أُعارض لم لكنني . ُمعنيَّ بأمٍر تقتِنع
ذلك، عىل عالوة الخارج. يف كهذه أُِرسيَّة ِمحنٍة أصداء تنتِرش أن اللطيف من ليس ولكن

أنجيل؟» هوزمر تِجد أن يمكن فكيف ُمجدية؛ غري تكلفة فهي
سأنجح أنني أعتقد تجعلني التي األسباب كلُّ فلديَّ العكس، «عىل بهدوء: هوملز قال

أنجيل.» هوزمر السيد مكان عن الكشف يف
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ذلك.» سماع «يُسعدني وقال: ُقفاَزيه فأسقط بشدَّة وينديبانك السيد جفل
يتميَّز ا ممَّ كبري بقْدٍر الكاتبة اآللة تتَِّسم أن للفضول ُمثري ألمٌر «إنه قائًال: هوملز علق
جديدتنَي تكونا لم ما قطُّ ُمتطابق نحٍو عىل تكتُبان آلتان يُوَجد وال التفرُّد. من اليد خطُّ به
واآلن، الجوانب. أحد من فقط يَبىل وبعضها غريها، من أكثَر تبىل الحروف فبعض تماًما؛
وعيبًا ،eحرف كلِّ فوق بسيطًة لطخًة ة ثمَّ أن هذه، رسالتك يف وينديبانك سيد يا ستُالحظ
األكثر هي هذه ولكن أخرى، ُمميَّزة عالمة عرشة أربع يُوَجد .r حرف كلِّ ذيل يف طفيًفا

وضوًحا.»
نستخِدم «إننا هوملز: إىل حدَّة يف الربَّاَقتنَي الضيَِّقتنَي بَعينَيه ينظر وهو ضيُفنا قال

اليشء.» بعض بَلِيْت قد أنها شكَّ وال املكتب، ُمراسالت جميع يف اآللة هذه
لالهتمام. ا جدٍّ ُمثرية دراسة بحقٍّ يُعدُّ ما وينديبانك سيد يا سأريك «واآلن هوملز: تابع
وهو بالجريمة، وعالقتها الكاتبة اآللة عن األيام هذه أخرى صغرية دراسة كتابة يف أفكر
َزوجتك البنة أُرسلت أنها يُدَّعى رسائل أربع هنا لديَّ اهتمامي. بعض له كرَّسُت موضوٌع
وجود فقط تُالحظ لن حالة كلِّ ويف الكاتبة. اآللة عىل مكتوب جميعها املفقود، الرجل من
ا ُمهتمٍّ كنَت إذا أيًضا ستُالحظ لكنك ،r حرف ذيل وجود عدم أو e حرف عىل «لطخة»
قبُل من إليها أرشُت التي األخرى عرشة األربع العالمات أن ة، امُلكربِّ العدسة باستخدام

أيًضا.» موجودٌة
الوقت تضييع يُمكنني «ال قائًال: ُقبَّعته والتقط كرسيه من وينديبانك السيد انتفض
بالرجل تُمسَك أن استطاعتك يف كان لو هوملز، سيد يا الخيايل الكالم هذا مثل سماع يف

تفعل.» عندما وأخربْني به، فلتُمسْك
أنا «وها القفل: يف املفتاح يُدير وهو وقال الباب نحَو سار ثم «بالتأكيد.» هوملز: قال

به!» أمسكُت قد أنَّني أُخربك اآلن
ثم املصيدة يف كفأٍر حوله يتلفُت وصار شفتاه ْت وابيضَّ وينديبانك السيد وجه شحَب

أين؟» «ماذا! قائًال: صاح
من فما وينديبانك، سيد يا يُجدَي لن بالفعل ذلك، يُجدَي «لن بلُطف: هوملز قال
إنه قولك إطالًقا الجيد من يكن ولم الوضوح، غاية يف فاألمر بها، تتملَّص أن يُمكنك طريقٍة
مًعا.» األمر ولنُناِقش اجلس صحيح! هذا السهولة. بهذه قضية أُحلَّ أن عيلَّ امُلستحيل من
جبينه، عىل العَرق قطرات وتألألت وجُهه وشحب الكرايس، أحد عىل ضيُفنا انهار

قضائية.» دعوى رفع يستوجب ال إنه … «إن قائًال: وتمتم
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أكثر من تلك كانت لقد وينديبانك، يا بيننا فيما لكن صحيح، هذا «لألسف هوملز: قال
عليك أعِرض دْعني واآلن، والشفقة. للرحمة وانعداًما وأنانيًة قسوًة بي َمرَّْت التي الِحيَل

أخطأُت.» إن ولتُعارضني األحداث مسار باختصار
سحًقا. القهر سحَقُه رجٍل كحال صْدره، عىل رأسه وتهدَّل الكريس، عىل الرجل تقوَقع
يف بدأ ثُمَّ جيوبه يف يَديه واضًعا الخْلف إىل يميل وبدأ امِلدفأة، زاوية عىل قدَميه هوملز مدَّد

إلينا. ال نفسه إىل يتحدَّث كأنه وبدا الكالم،
دامت ما ابنِتها بأموال استمتع كما املال، أجل من بكثرٍي تكُربه امرأة رجل ج «تزوَّ قال:
ستُحِدث كانت وخساَرتُه االجتماعي، مركزهما يف ألُناٍس كبريًا املبلغ وكان معهما، تعيش
تكن لم االبنة أن ًة خاصَّ عليه، الحفاظ أجل من جهًدا يستحقُّ األمر كان ولذا بالًغا، فرًقا
الواضح من كان لذا أيًضا؛ القلب ورقيقة حنونًة كانت بل فقط، ولطيفة ودودة طباع ذات
املعقول، ودْخلها الجميلة الشخصية ملزاياها بالنظر طويلة، لفرتة َزواٍج بدون تبقى لن أنها
حدوث ليمنع األم َزوج يفعل ماذا إذن سنويٍّا، ُجنيه مائة خسارة بالطبع يعني وزواجها
ُهم بمن االختالط من ومنعها املنزل يف بإبقائها الواضح الطريق يسلك الخسارة؟ تلك
عنيدة، صارْت فقد لألبد؛ جدواه يؤتَي لن ذلك أن اكتشف ما ُرسعان لكن سنِّها، ِمثل يف
، ُمعنيَّ حفٍل إىل الذَّهاب يف القاطعة ِنيَّتها أخريًا وأعلنْت بحقوقها، امُلطالبة عىل وأرصْت
مكٍر عن تنمُّ قلبه من أكثر عقله من نابعة فكرة نسج الحاذق؟ أمها زوج يفعل فماذا
وُمقنًِّعا ُمعتمة، بنظارٍة تنَي الحادَّ عينَيه ُمغطِّيًا وُمباركِتها َزوجته بمساعدة فتنكَّر وقسوة؛
ُمبني، غري همًسا ليصري صوته خَفَض كما الكثيفة، السوالف من وزوٍج بشارٍب الوجه ذلك
بدور يقوم الذي أنجيل، هوزمر السيد صورة يف ليظهر الفتاة، نظر ِقَرص إىل باإلضافة

بعيًدا.» اآلخرين امُلحبِّني ليُبِقَي امُلحبِّ
عاطفتها أنَّ قطُّ نظنَّ لم البداية. يف ُمزحًة األمر كان «لقد ًرا: ُمتذمِّ َضيُفنا قال

الشكل.» بهذا ستنجِرف
األمر يف الفتاة انجرَفِت فقد حقيقته، عن النظر وبغضِّ كذلك. كان أنه يبدو «ال
إىل إطالًقا الخيانة احتمال يتطرَّق فلم فرنسا، يف أمها َزوج بأن ُمقتِنعة أنها وبما َريب، بال
إعجاُب التأثري هذا زاد ا وممَّ لُغرورها، إرضاءٌ بها النبيل السيد إعجاب يف كان لقد ذهنها.
واضًحا كان إذ الهاتف؛ عرب االتصال يف أنجيل السيد بدأ ذلك عند أيًضا. به الرصيح ها أُمِّ
فصار حقيقي. تأثري إحداث يف نرَغب كنَّا إذا الدفع من ممكن قْدٍر ألقىص يحتاج األمر أنَّ
أيِّ نحَو التَّحوُّل من الفتاة عواطف ن يُؤمِّ أن شأنه من الذي األمر وخطبة، ُمقابالت، هناك
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فرنسا إىل املزعومة الرحالت تلك أنَّ كما لألبد، يدوم أن يُمكن ال الخداع ولكن آخر، شخٍص
دائًما أثًرا ترتُك للعالقة درامية نهاية وضع من بدٌّ هناك يكن لم لذا ما؛ حدٍّ إىل ًة شاقَّ كانت
القسم جاء هنا ومن لفرتة. آخر خاطٍب أي إىل النظر من وتمنُعها الشابَّة، الفتاة عقل يف
يوم صباح ما خْطٍب وقوع احتمال إىل اإلملاحات تلك جانب إىل امُلقدَّس، الكتاب عىل بالوفاء
وال أنجيل هوزمر بالسيد ساذرالند اآلنسة ترتبط أن وينديبانك جيمس أراد لقد الزفاف.
تلتفت لن وبذلك ظرف، أي تحت األقل، عىل قادمة سنوات عرش ملدة له، حَدث ما تعِرف
فقد ذلك، من ألبعَد امليضُّ يُمكنه ال وألنه الكنيسة، باب إىل أحرضها وعندما آخر. لرجل
تجرُّها التي العربات إحدى باب من بالركوب القديمة الِحيلة ُمستخدًما بسهولٍة اختفى
وينديبانك!» سيد يا األحداث تسلُسل هو هذا أنَّ أعتقد اآلخر. الباب من والنزول الخيول

وقد ُكرسيِّه من فنهض يتحدَّث، هوملز كان بينما بنفسه ثقِتِه بعض ضيُفنا استعاد
يكون وقد هوملز سيد يا صحيًحا قلتَه ما يكون «قد وقال: باردة، تهكٍُّم نظرُة وجهه َعَلْت
اآلن أنك لتعلم الذكاء من أنك امُلفرتَض فِمن الحاد، الذكاء بهذا تتمتَّع أنك بما ولكن خاطئًا،
هذا بإبقائك بينما القانون، عليه يُعاِقب شيئًا أفعل لم فأنا أنا. وليس القانون يخِرق من

القانوني.» غري واالحتجاز االعتداء لعقوبة نفسك تُعرِّض ُمغلًقا، الباب
القانون، يُعاقبك أن يمكن ال قلَت، «كما ِمرصاعيه: عىل الباب يفتح وهو هوملز قال
عليه لوَجَب صديق، أو أٌخ الشابَّة الفتاة لهذه كان لو العقاب. يستحقُّ من أكثر ولكنك
عىل البادية التهكُّم نظرة رأى عندما غضبًا وجهه واحتقَن بالسوط.» ظهرك عىل جلُدك
هو ها لكن عميلتي، تجاه واجباتي من ليس ذلك إن أهلل! «يا قائًال: أردف ثم الرجل وجه
السوط، نحو رسيعتنَي خطوتنَي اتَّخذ ب…»ثم سأستمتع أنني وأظنُّ يدي ُمتناَول يف السوط
صوت ثم لَّم، السُّ عىل راكضة خطواٍت من جلبٌة هناك كانت به اإلمساك من يتمكَّن أن وقبل
يُطِلق وهو النافذة من وينديبانك جيمس السيد ورأينا بقوة، فيل السُّ القاعة باب إغالق

الطريق. عرب بأقىصرسعته ويجري للرياح ساَقيه
عديم نذٍل من له «يا أخرى: مرة كرسيِّه يف نفسه يُلقي وهو ضاحًكا هوملز قال
السوء، بالغَة جريمًة يقرتف حتى أخرى إىل جريمة من الشخص هذا سينتِقل الشفقة!
اإلثارة.» من نقاطها بعض يف تخُل لم القضية ولكن اإلعدام، ِمْقَصَلة عىل الحال به وينتهي

استنتاجك.» عليها بَنيَْت التي الخطوات تماًما أفهم أن يُمكنني «ال قائًال: علَّقُت
أن يِجب هذا أنجيل هوزمر السيد أن بالطبع البداية منذ الواضح من كان «حسنًا،
الشخص أنَّ نفسه بالقْدر الواضح من وكان الغريب، سلوكه يُفرسِّ قوي دافٌع لديه يكون
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أن حقيقة كانت ثم األم. زوج كان نعلم، حسبما الواقعة، من بالفعل استفاد الذي الوحيد
وكانت اآلخر، يختفي حني أحُدهما يظهر ما دائًما كان بل قط، مًعا يجتِمعا لم الرُّجَلني
اللذين الغريب والصوت امُلعِتمة النظارة إىل بالنسبة الحال كذلك بيشء. تُوحي الحقيقة تلك
فاته ترصُّ خالل من شكوكي جميع وتأكدْت الكثيفة. السوالف كحال التنكُّر، عىل ن يُدالَّ
مألوًفا كان يِده خطَّ أن عىل بالطبع يدلُّ الذي الكاتبة، اآللة عىل توقيعه كتابة يف الغريبة
إىل امُلنفِصلة، الحقائق هذه كل منه. عيِّنٍة أصغر عىل حتى تتعرَّف كانت أنها لدرجة لها

ذاته.» االتجاه إىل تُشري كلها الثانوية، الحقائق من العديد جانب
ِتها؟» صحَّ من تأكدَت «وكيف

لقد االتهامات. تأكيد السهل من صار حتى االتهام، موضع يف الرجل وضعُت إن «ما
يُمكن ما كلَّ منه وحذفُت املطبوع الوصَف فأخذُت الرجل؛ هذا بها يعمل التي الرشكة عرفُت
وطلبُت الرشكة، إىل وأرسلتُه — والصوت والنظارة، السوالف، — تنكُّر نتيجة يكون أن
الحظُت وقد الرشكة. مندوبي من أيٍّ عىل تنطِبُق املواصفات تلك كانت إن إبالغي منهم
وطلبُت عمله عنوان عىل نفسه الرجل إىل وكتبُت الكاتبة، لآللة امُلميزة الخصائص بالفعل
نفس فيه وظهرْت الكاتبة باآللة مطبوًعا ردُّه كان فقد عت، توقَّ وكما هنا. إىل يأتي أن منه
ويستهاوس رشكة من خطابًا أيًضا الربيد مع استلمُت وقد تفاهِتها. رغم امُلميزة العيوب
موظف عىل تماًما ينطبق الوصف إن فيه: يقولون فينتشريش، بشارع الكائنة ماربانك، آند

األمر!» يف ما كلُّ هذا وينديبانك. جيمس يدعى عندهم
ساذرالند؟» اآلنسة عن «وماذا

سْلَب «إن القائل: الفاريس املثل تذُكر لعلك َقني. تُصدِّ فلن األمر بحقيقة أخربتُها «لو
من الكثري الشريازي حافظ أشعار يف إن النمر.» ِشبل انتزاع كُصعوبة تعيُشه، وهًما املرأة

بالعالم.» املعرفة من والكثري هوراس، أشعار يف كما املنطق
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