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يف امُلرتَّبة غرِي ل األوَّ الطَّابق ُحجرة يف أخرى مرًة نفَسه يِجَد أْن واطسون الدكتوَر َرسَّ
متطلًِّعا حْوله نَظر الرائعة. امُلغاَمرات من العديد انطالق نقطَة كانت التي بيكر شارع
بفعل سْطُحه م املتفحِّ الكيميائية املواد ورفِّ الِجدار، عىل املعلَّقة العلمية املخطَّطات إىل
طويٍل وقٍت منذ احتوى الذي الفحم وَسْطل الزاوية، يف املركونة الكمان وحقيبِة األحماض،
الشديِد الخادِم لبييل واملبتِسم النَِّرض الوجه إىل عيناه تحوَّلت وأخريًا، تبْغ. وعىل الغاليني عىل
والعزلة الوحدة فراغ َمْلء عىل اليشء بعض ساعد الذي ِسنِّه، حداثة رغم والفطنِة الحكمِة

املزاج. الكئيبِة العظيِم ق املحقِّ بشخصيِة أحاطتا اللتني
بوسعي يكون أن آمل . تتغريَّ ال كذلك وأنت بييل. يا كبري حدٍّ إىل هو كما يشء كلُّ «يبدو

عنه.» نفسه اليشء قول
املغَلق. النوم غرفة باب ناحيَة خاطفًة نظرًة القلق، من بيشء بييل، ألقى

ونائم.» ِفراشه يف أنه «أظن قال:
معتاًدا كان واطسون الدكتور لكن جميل، صيفيٍّ يوٍم مساءِ من السابعَة الساعة كانت
فلم واستيقاظه، ِفراشه إىل القديم صديقه خلود أوقات انتظام عدم عىل الكفاية فيه بما

الفكرة. من باالندهاش يَشُعر
كذلك؟» أليس قضية، لديه أنَّ يعني هذا أنَّ «أظن

صحته. أخىشعىل إنني الحالية. الفرتة يف فيها جهده قصارى يبذل إنه سيدي، يا «بىل
أن تود «متى هدسون: السيدة سأَلتْه وحني الطعام. يَْقَرب وال وهزاًال، شحوبًا يزداد إنه
تعرف أنت غٍد.» بعِد من والنصف السابعة «يف قائًال: أجابها هوملز؟» سيد يا العشاء تتناول

بقضية.» ا مهتمٍّ يكون حني طريقتَه
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أعرف.» بييل يا «نعم
عمل، عن يبحث يدوي عامل هيئِة يف متنكًِّرا خرج باألمس ما. شخًصا يتتبع «إنه
أكون أن اآلن يجب وكان فعل، ا حقٍّ تماًما، عيلَّ ينطيل األمَر جعل عجوًزا. سيدًة كان واليوم
إىل ُمْسندًة كانت ا جدٍّ منتفخة ِمظلَّة إىل عريضة بابتسامة بييل وأشار بوسائله.» محيًطا

العجوز.» السيدة زي من جانٌب «ذاك وقال: األريكة،
هذا؟» كلِّ وراء ماذا بييل، يا «ولكن

عندي مانَع «ال وقال: بالدولة، خاصة هائلة أرساًرا يناقش كمن صوتَه، بييل خفض
القضية تلك إنها باألمر. آَخر شخٍص أيَّ تخِربَ أال يجب لكن سيدي، يا أخربك أن من

التاج.» بجوهرة املتعلقة
جنيه؟» ألف مائة ِقيمتُها التي الجوهرة عىل السطو قضيَة أتقصد «ماذا!

الوزراء رئيس كان السبب ولهذا استعادتها، من سيدي يا لهم بدَّ وال سيدي. يا «نعم
يف هوملز السيد وكان نفِسها. األريكة تلك عىل جالًسا كالهما وكان عندنا، الداخلية ووزير
لكن بوسعه. ما كلَّ سيفعل بأنه ووعدهما َرْوِعهما من أ هدَّ ما ورسعان معهما، اللطف غاية

«… كانتلمري اللورد
«حسنًا!»

حياة، بال باردة جثٍة مثْل سيدي يا إنه هذا. يعنيه الذي ما تْعلم أنت سيدي، يا «نعم
البتة اعرتاٌض لدي وليس الوزراء، رئيس مع أنسِجَم أن فبإمكاني ذلك؛ قول يل جاز إن
سيادة أطيق ال لكنني الُخلُق، طيب املهذَّب، النوع من َرجًال بدا الذي الداخلية وزير عىل
وكان هوملز، بالسيد مقتَِنع غريُ أرى، حسبما فهو، سيدي؛ يا يطيقه هوملز السيد وال اللورد.

مسعاه.» يف فشل لو ل يفضِّ إنه به. االستعانة عىل معِرتًضا
ذلك؟» هوملز السيد «أيعرُف

معرفتُه.» تَِجب ما كلَّ يعرف ما دائًما هوملز السيد «إن
ما بييل، يا اسمْع لكِن كانتلمري. اللورد رجاء يخيب وأن يخِفَق أال فلنأمْل «حسنًا،

النافذة؟» تغطِّي التي تارة السِّ تلك من الغرض
خلَفها.» عجيبًا شيئًا وضعنا فقد أيام؛ ثالثة منذ هناك هوملز السيد «َوَضَعها

املقوَّسة. النافذة ِمحراَب تحُجب كانت التي تاَرَة السِّ وأماط بييل تقدَّم
نسخة توجد كانت فهناك اندهاش؛ صيحَة يكتَم أن واطسون الدكتور يستِطع لم
أرباع بثالثة ملتفتًا األخرى، األشياء وكل البيت بلباس القديم، صديقه من األصل ِطبْق
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يف الجسد غاص بينما َمرئي، غريَ كتابًا يقرأ وكأنه ألسفل، ومنحنيًا النافذة ناحيَة وجهه
الهواء. يف ورفعه الرأَس بييل فصَل مسنَدين. ذي مقعٍد

لم لو مْلسه عىل ألجرؤ أكن لم للواقع. محاكاًة أكثَر يبدَو حتى مختلفة، بزوايا «نضعه
املقابلة الجهة من هذا ترى أن تستطيع مرفوعًة تكون حينما لكن منسدلة، الحاجبة تكن

الطريق.» من
سابقة.» مرة يف القبيل هذا من شيئًا «استخدمنا

نحو خارًجا ونظر بينهما مباعًدا النافذة ِستارتَي جذب مجيئي.» «قبل بييل: قال
نظرًة ألِق النافذة. عند اآلن شخٍص رؤيُة يمكنني هناك. من يراقبوننا أُناٌس ة «ثمَّ الشارع.

بنفسك.»
بهيئته هوملز منه وأطلَّ النوم، حجرة باُب ُفتح وحينئٍذ لألمام خطوة واطسون تقدَّم
بنشاطهما وِمشيتُه خطُوه ظلَّ وإن واإلنهاك، الشحوُب وجهه عىل بدا وقد الهزيلة، الفارعة

أخرى. مرًة الحاجبة وَسَحَب النافذة، عند كان واحدة فبوثبٍة املعهود؛
يمكنني وال بني، يا حنٍي منذ للخطر معرَّضة حياتك كانت لقد بييل؛ يا «كفى قال: ثم
أخرى. مرًة القديم مسكنك يف رؤيتُك تَُرسني واطسون، يا حسنًا دونك. أمري أتدبََّر أن بعُد

حرجة.» لحظٍة يف جئَت
استنتجت.» «هكذا

كاٍف مربٌر ألديَّ واطسون. يا مشكلًة يل يمثِّل الفتى ذلك بييل. يا تذهَب أن «يمكنك
للخطر؟» بتعريضه للسماح
هوملز؟» يا خطر «أيُّ

املساء.» هذا ما أمًرا ع أتوقَّ فأنا املفاجئ؛ املوت «خطُر
حدوثه؟» ع تتوقَّ الذي «ما
واطسون.» يا أُْقتل «أن

هوملز!» يا تمزح أنت ال، «ال،
يمكننا ولكن تلك، من أفضَل َمْزحٍة عن يتفتََّق أن يمكنه املحدوُد ُدعابتي ِحسُّ «حتى
جهاز الكحوليات؟ نتناوَل أن أَلنا كذلك؟ أليس الحني، ذلك حتى االسرتخاء إىل نَركَن أن
يف أخرى مرًة جالًسا أراك دعني القديم. مكانهما يف موجودان والسيجار الصودا تحضري
أليس امَلعيب، وتبْغي غليوني ازدراءَ آمل، حسبما تتعلَّم، لم املسنَدين. ذي املعتاد املقعد

األيام.» هذه يف الطعام محلَّ يَُحلَّ أن بدَّ فال كذلك؟
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تأكل؟» ال ِلَم «لكن
عزيزي يا طبيبًا بصفتك قطًعا، لذلك تَُجوُِّعها؛ عندما تُْصَقل العقلية القدرات «ألن
بمثابة كبري حدٍّ إىل هو الدم إمدادات من هضُمك به يحظى ما بأنَّ تُِقرَّ أن بدَّ ال واطسون،
مجرَّد فهو جسدي بقية ا أمَّ واطسون، يا مخي عىل كامًال اعتماًدا أعتمد وأنا للمخ. خسارة

به.» أهتم أن يجب ما هو فاملخُّ لذا دودية؛ زائدة
هوملز؟» يا الخطر هذا عن ماذا «لكن

القاتل باسم ذاكرتَك تُرِهق أن إىل أيًضا أنت تضطر ربما وقوِعه حالِة يف نعم، «حسنًا،
سيلفيوس؛ اسمه أخري. ووداٍع حبِّي مع يارد، لسكوتالند تعطيهما أن ويمكنك وعنوانه،
غرب شمال جاردنز، موورسايد ١٣٦ دوِّنْه! رجل، يا فلتدوِّنْه سيلفيوس. نيجريتو الكونت

أفهمَت؟» لندن.
املخاطَر املعرفِة حقَّ عرف فقد القلق؛ ينتفضمن بالرباءة املوحي واطسون وجُه راح
كان تهويٌل. ال تهويٌن األرجح عىل هو قاله ما أنَّ جيًدا وأدرك هوملز، يخوضها التي َة الجمَّ

الحدث. قْدِر عىل كان وقد أفعال، رجَل الدوام عىل واطسون
يومني.» أو ليوم يَشغلني ما لدي فليس هوملز؛ يا معك «أنا

كلَّ تَحمل أنت نقائصك. إىل الكذَب أضْفَت لقد واطسون؛ يا ألخالقك انصالَح «ال
ساعة.» كلَّ استدعاءاٍت ى يتلقَّ الذي املشغول، الطبيب أمارات

الشخص؟» هذا عىل القبض عىل تعمل أن يمكنك أََال ولكْن بال. ذات ليست «إنها
للغاية.» يُقلقه ما وهذا أستطيع. واطسون يا «نعم

تفعل؟» ال ملاذا «ولكن
األملاسة.» مكاَن أعرف ال «ألنني

املفقودة!» التاج جوهرة بذلك؛ بييل أخربَني «أجل!
لكنني سمكاتي، ولديَّ شبََكتي ألقيُت لقد الضخمة. الصفراء مازارين جوهرة «نعم،
بهم نأتي بأن منهم العاَلم نُخلَِّص أن يمكننا بهم؟ اإلمساك فائدة فما بالجوهرة. أظفْر لم

أبتغيه.» ما هي فالجوهرة إليه؛ أسعى ما هذا ليس لكن باألصفاد. مكبَِّلني
اصطْدتَها؟» التي السمكات إحدى هو سيلفيوس الكونت املدعو هذا «وهل

ليس ساَم إنَّ املالكم. مريتون سام هو واآلخر فتَّاك. فهو قرش؛ سمكة وهو «نعم،
ضخمة بربوط سمكُة إنه قرش، سمكَة ليس سام استغلَّه. الكونت ولكن رشيًرا، شخًصا

حال.» كل عىل شبكتي يف ما مكاٍن يف يتخبَّط لكنه وعنيدة، وحمقاء عظيمة
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سيلفيوس؟» الكونت هذا «أين
عجوز امرأة هيئة يف متنكًِّرا رأيتني لقد الصباح. طوال منه شديدة مقربة عىل «كنُت
ِمظلَّتي َحَمل مرًة أنَّه األمر يف املفاجئ املرة. كهذه مقِنًعا َقطُّ أكن لم واطسون. يا قبُل من
الجنوب أهل بسلوك ويتحىلَّ إيطايل نصف فهو سيدتي.» يا إذنِك «بعد وقال: أْجيل، من
كم مزاُجه. يتعكَّر عندما ٌد متجسِّ شيطاٌن لكنه رائًقا، مزاُجه يكون حني بالِكياسة املتَِّسم

واطسون!» يا تقلُّباٍت من الحياة يف
مأساًة.» كانت «وربما

شارع يف سرتوبينزي العجوز ورشة إىل تتبَّعته لقد كذلك. كانت وربما «حسنًا،
عمٍل من له يا الهوائية؛ البندقيَة له َصنع سرتوبينزي أن أفهم، كما واملسألة مينوريز.
م؟ املجسَّ رأيَت هل الراهنة. اللحظة يف املقابلة النافذة يف أنها أجزم وأكاد ا! جدٍّ ماهٍر يدويٍّ
نعم لحظة. أي يف الجميل رأسه يف برصاصة يُصاب قد حسنًا، إياه. بييل أراك لقد بالطبع،

األمر؟» ما بييل، يا
عليها هوملز فألقى صينية، فوق بطاقٌة ومعه الغرفة يف جديد من ظهَر قد الفتى كان

تَفكُّه. وابتسامِة مرفوَعني بحاجبنَي نظرًة
ربما الرجل! هذا لجرأة يا واطسون! يا تَماسْك هذا. ع أتوقَّ أكن لم الرجل. ذات «إنه
خاتمًة ستكون أنها شكَّ ال الكبرية. للطرائد صياًدا بوصفه صيتُه سْمَعك بلغ قد يكون
شعوره عىل دليٌل الزيارة هذه صيده. َجْعبة إىل أضافني إْن الريايضاملتميز لسجله رة مظفَّ

أعقابه.» يف أنني
الرشطة.» «استدِع قائًال: بادرتُه

واطسون يا النافذة من بحذٍر خاطفة نظرًة نظرَت هالَّ اآلن. ليس ولكن أفعل، «ربما
الشارع!» يف يتجوَّل شخٌص هناك كان إن لرتى

تارة. السِّ َطَرف وراء من محتاًطا واطسون نظَر
الباب.» من بالُقرب املظهِر فظُّ شخٌص ة ثمَّ «نعم،

بييل؟» يا السيد هذا أين أحمق. ولكنه املخلص سام مريتون؛ سام أنه بدَّ «ال
سيدي.» يا االنتظار حجرة «يف

الجرس.» أقرع حني ألعىل «راِفْقه
سيدي.» يا «حسنًا

حال.» أي عىل أدِخْله الغرفة، يف أكن لم «إن
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سيدي.» يا «حسنًا
رفيقه. إىل بجديٍة التفَت ثم الباب، أُغلق حتى واطسون انتظَر

أي لفعل استعداٍد عىل وهو يائس، رجٌل فهذا تماًما؛ مستحيٌل هذا هوملز، يا إيلَّ «أصِغ
ليقتلك.» أتى قد يكون ربما يشء.

ذلك.» يفاجئني «لن
معك.» البقاء عىل مرصٌّ «إنني

فظيًعا.» عائًقا «ستُمثِّل
طريقه؟» «يف

أنا.» طريقي يف عزيزي، يا «ال
أتركك.» أن ُمحاٌل «حسنًا،

عىل وأنا بالقواعد، االلتزام يف َقطُّ تُخِفق لم ألنك وستفعل واطسون، يا تستطيع «بل
يبقى سأَدَعه لكنني هدفه، أجل من جاء الرجل هذا النهاية. حتى ذلك ستفعل أنك يقنٍي
قال: ثم اعتناءٍ، بغرِي سطور بضعَة وكتَب مالحظاته دفرتَ هوملز أخرج ثم هديف.» أجل من
التحقيقات ِقْسم يف يول إىل الورقَة هذه وأعِط يارد، سكوتالند إىل أجرٍة عربَة «استِقلَّ

الرجل.» عىل القبض سيكون التايل فاألمر الرشطة؛ ومعك ُعْد الجنائية.
بذلك.» القياُم «سيرسني

الجرَس ملَس ترجع.» أن قبل الجوهرة مكاِن ملعرفِة بالضبط كاٍف وقٌت يل يُتاح «ربما
للغاية. مفيٌد الثاني املخرج هذا النوم. غرفة خالل من سنخرج أننا «أعتقد قائًال: وأردَف
باألمر.» للقيام الخاصة طريقتي تَذْكر، كما ، ولديَّ يراني، أن دون ِقريش أرى أن ل أُفضِّ

الصيَّاد هذا كان خاوية. غرفٍة إىل سيلفيوس الكونت دقيقٍة بعد بييل أرشَد ثَمَّ ومن
مهيب، داكن شارب ذا البرشة، داكن هائًال، شخًصا الشهري الراقي املجتمع والريايضورجل
يرتدي كان نرس. منقار مثل ومعقوٌف طويٌل أنٌف ويعلوه الشفتني، رفيَع قاسيًا فًما يغطِّي
وْقع ذات كانت املتأللئة وخواتمه الربَّاق، ودبُّوسه الالمعة، عنقه ربطة أن إال أنيقًة، مالبَس
يشتبه كشخٍص ذاهلتنَي، حادتنَي بعيننَي ببرصه جال حتى خْلفه الباب أُغلق إن ما مبهرج.
الرِّداءِ وياقَة الجامَد الرأَس رأى حني عنيفًة انتفاضًة انتفض ثم ُركن. كلِّ يف فخٍّ وجوِد يف
سيما عليه بدا البداية يف النافذة. لدى املسنَدين ذي املقعد فوق من برزا اللذين املنزيل
نظرًة فألقى مريع؛ أمٍل بصيُص الفتاكتنَي الداكنتنَي عينيه يف التمع ثم التام، االندهاش
الجسد من أصابعه أطراف عىل اقرتب ثم شهود، وجود عدم من ليتأكد حْوله أخرى رسيعًة
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وْرضبتِه ِلَهبَّتِه متهيئًا يربض كان وبينما اليشء. بعض مرفوعة السميكة وعصاه الساكن،
قائًال: املفتوح النوم غرفة باب من صادٌر متهكٌِّم بارٌد صوٌت بادره األخريتنَي،

تَكِرسه!» ال الكونت! سيدي يا تَكِرسه «ال
الثقيلة عصاه رفع وللحظٍة املضطرب، وجهه عىل والذهول للخلف، القاتل تراجَع
يف يشء ة ثمَّ لكن األصل، إىل املثال من ُعنَفه ل سيحوِّ كان لو كما أخرى، مرًة اليشء بعض

جانبه. إىل تسقط يده جعل املتهكمة واالبتسامة الثابتتنَي الرماديتنَي العيننَي تَينك
الفرنيس املثَّال «َصنَعه التمثال. ناحية يتقدَّم وهو هوملز قال بارع»، بسيط يشء «إنه
البنادق صناعَة سرتوبينزي صديُقك يجيد كما الشمع تماثيِل صناعَة يجيد إنه تافرينري.

الهوائية.»
سيدي؟» يا تقصد ماذا هوائية! «بنادُق

تفضلَت هالَّ بالجلوس. تفضْل شكًرا! الجانبية. الطاولة عىل وعصاك قبعتك «ضْع
زيارتُك جاءت لقد ا حقٍّ عليه. الجلوَس ل تفضِّ دمَت ما بأس ال أوه، أيًضا؟ مسدسك بإخراج

دقائق.» لبضع معك الدردشة يف بشدة أرغب كنُت فقد ا؛ جدٍّ مناسب وقٍت يف
َدين. متوعِّ كثيَفني بحاجبنَي الكونت عبس هنا

أنني أُنِكر ولن هنا، أنا السبب لهذا هوملز. يا معك كلمات بضع تباُدَل أردُت كذلك «أنا
مهاجمتَك.» للتوِّ أنوي كنت

الطاولة. حافة عىل ووضعها ساَقه هوملز أَْرَجَح
االهتمام هذا ملاذا لكن النوع. هذا من أفكاًرا رأسك يف أن ما نوًعا «أدركُت وقال:

الشخيص؟»
أثري.» يف تابعيك وضعَت وألنك ملضايقتي، جهدك قصارى بذلَت «ألنك

أفعل!» لم أنني لك أؤكد ! «تابعيَّ
هوملز.» يا بصاٍع، صاًعا لك أردَّ أن يمكنني بهم. يتعقَّ َمن إثْرهم يف أرسلُت لقد «هراء!
لو األفضل من سيكون ربما ولكن سيلفيوس، كونت يا األهمية قليلة نقطة «إنها
عميل، نمط مع أنني، م تتفهَّ أن يمكنك تخاطبني. عندما باسمي لقبًا تُْلِحق بأن تكرَّمَت
أن يف الرأي توافقني ولعلك املجرمني، نصف وبني بيني الُكْلفة ُرِفَعت وقد نفيس أجد قد

ظاملة.» االستثناءات
هوملز.» سيد يا إذن «حسنًا،

املزعوِمني.» جواسييس بشأن مخطئ أنك لك أؤكد لكن «رائع!
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باستهزاء. سيلفياس الكونت ضحك حينذاك
رجٌل ة ثمَّ كان باألمس تفعل. مثلما األشياء مالحظَة يستطيعون آخرون أناٌس ة «ثمَّ

اليوم.» طوال يراقبانني ظالَّ عجوز، سيدٌة توجد كانت واليوم ، ُمِسنٌّ ريايضٌّ
السابقة الليلة يف داوسون الراحل البارون قال سيدي! يا منك إطراء من له يا ا «حقٍّ
بها ُمنيت التي الخسارة يعادل حالتي، يف للقانون، ق تحقَّ الذي املكسَب إنَّ شنقه عىل

للشخصيات.» املتواضع يص تقمُّ عىل وتُثني تتكرَّم اآلن أنت وها املرسح. خشبة
بنفسك؟» أنت؛ ذلك «كان

بمنتهى إياها ناولتني التي امِلظلََّة الزاوية يف ترى أن «يمكنك وقال: َمنِْكبيه، هوملز هزَّ
الشك.» إليك ب يترسَّ أن قبْل مينوريز شارع يف الذوق

«… قد أنت كنَت ما ربما أعلم كنُت «لو
ضائعٌة فرٌص منَّا كلٍّ لدى تماًما. ذلك أدرُك كنُت ثانيًة. املتواضَع البيَت هذا «رأيُت

أوالء!» نحن ها ثَمَّ وِمن تعلم؛ تكن لم أنك األمر واقع عليها. يتحرسَّ
يزيد تقوله «ما وقال: املتوعدتنَي، عينيه فوق الكثيَفني الكونت حاجبَي انعقاُد ازداد
أنت الفضويل! املمثِّل أيها أنت كنَت وإنما جواسيَسك، أولئك يكن فلم إال؛ ليس ِبلًَّة الطني

فلماذا؟» أثري، تقتفي كنَت أنك تعرتف
الجزائر.» يف األُسود تصطاد كنَت لقد الكونت؛ أيها بعقالنية ْف «ترصَّ

ذلك؟» يف «وماذا
ملاذا؟» «لكن

واملخاطرة!» واإلثارة، التسلية، ألجل «ملاذا؟
شك.» بال اآلفات إحدى من البلد تخليص «وألجل

«بالضبط!»
باختصار!» أسبابي نفس «إنها

الخلفي. رسواله جيب إىل إراديٍّا ال للخلف يده وتحرَّكت واقًفا، الكونت هبَّ
املاسة تلك أريد أكثر. عميلٌّ سبٌب آَخر، سبٌب لديَّ كان اجلْس! سيدي، يا «اجلْس

الصفراء!»
رشيرة. ابتسامًة مبتسًما مقعده يف سيلفياس الكونت تراجَع

«عجبًا!» وقال:
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تكتشَف أن هو الليلة ملجيئك الحقيقي والسبب ألجله. اتبعتَُك ما ذلك أن تعلم «كنت
غاية يف أمٌر أنه أخربك دعني حسنًا، مني. التخلُّص أهمية ومدى األمر عن أعلم ما مقدار
وْشك عىل أنت واحًدا، شيئًا عدا ما باألمر، يتعلَّق ما كلَّ أعلم فأنا نظرك؛ وجهة من األهمية

به.» تخربني أن
الناقصة؟» املعلومة هذه رجاءً، هي، وما ا! حقٍّ إلهي، «يا

اآلن.» التاج أملاسة فيه توجد الذي «املكان
أليس معرفته، تريد ما ذلك إذن، «هكذا وقال: ة، حادَّ بنظرات جليَسه الكونُت رمَق

بمكانها؟» أخربَك أن أستطيع الشيطان، بحق وكيف، كذلك؟
وستفعل.» «تستطيع،

«عجبًا!»
فيه، يحملق كان بينما هوملز، عينا كانت سيلفيوس.» كونت يا خداعي يمكنك «ال
استطرد ثم الفوالذ، من متوعدتني كنقطتني ثابتتنَي تصريا أن قبل وتومضان، تنقبضان

عقلك.» أعماق يف يدور ما أرى إنني الزجاج. من لوح مجرَّد «أنت قائًال:
املاسة!» مكان ترى أنك بدَّ ال «إذن،

فعًال. تعرف أنت «إذن وقال: بأصبعه، باستهزاء أشار ثم تفكًُّها، بيديه هوملز ق صفَّ
باألمر!» اعرتفَت لقد

بيشء.» أعرتف «لْم
تفعل، لم وإن صفقة، نعقد أن يمكننا بالعقل، تحليَت إن الكونت، أيها «اسمْع

فستتأذَّى.»
أحاول إنني تقول كنت َمن «وأنت وقال: السقف، إىل ناظريه سيلفيوس الكونت رفع

خداعك!»
َفتح ثم الحاسمة، خطوته يَدُرس بارع شطرنج العب مثل متفكًرا، إليه هوملز نظر

وسميك. صغري مالحظات دفرتَ منه وأخرج برسعة الطاولة درَج
الكتاب؟» هذا يف به أحتفظ الذي ما تعلم «هل

أعلم!» ال سيدي، يا «ال
«أنت!»
«أنا!»

اآلثمة حياتك يف فعلتَها فعلة كل هنا؛ موجوٌد بك متعلِّق يشء كل أنت! سيدي، يا «نعم
باملخاطر.» واملحفوفة
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ة ثمَّ هوملز! يا اللعنة «عليك قائًال: غضبًا مشتعلتنَي بعيننَي الكونت صاح حينذاك
لصربي!» حدوٌد

أحاطت التي الحقيقية الوقائع الكونت. أيها يا هنا يشء «كل قائًال: هوملز بادره
يف بددتَها ما رسعان التي باليمر، إقطاعية لك تركت التي العجوز، هارولد السيدة بوفاة

املقامرة.»
تحلُم!» أنك بدَّ «ال

بالكامل.» واريندير ميني اآلنسة حياة «وتاريخ
ذلك!» من شيئًا تجني لن للخسارة! «يا

إىل املتجه الفاخر القطار يف وقعت التي الرسقة هي ها الكونت. أيها هنا املزيد «لديَّ
يف املزوَّر ليوني كريدي بنك شيك هو وها .١٨٩٢ عام فرباير، من عرش الثالث يف الريفيريا

نفسه.» العام
األمر.» ذلك يف مخطئ أنت «ال،

الورق. لعب تجيد أنت كونت، يا اسمْع واآلن األخرى! األمور يف حق عىل فأنا «إذن،
الوقت.» ر يوفِّ ألوراقك طرحك فإن الرابحة، األوراق كلَّ اآلخُر الشخُص يمتلك حينما

عنها؟» تحدثت التي بالجوهرة الكالم هذا كلِّ عالقُة «ما
األمور ُصلب إىل أِصل دعني املندفع! ذهنك جماح فلتكبح الكونت. أيها ِرْسلك «عىل
واضحَة قضيًة لديَّ أن ذلك، كل من األهم ولكن، هذا، كلَّ ضدك أملك إنني اململ. بأسلوبي

التاج.» بماسة يتعلَّق فيما ر املتنمِّ املقاتل وتابعك أنت ضدك املعالم
ا!» «حقٍّ

لديَّ منه. أَقلَّك الذي والُحوذيُّ وايتهول شارع إىل أقلَّك الذي األجرِة عربِة ُحوِذيُّ «لديَّ
لقد لك. يَُقطَِّعها أن رفَض الذي ساندرز إيكي لديَّ الواقعة. من بالقرب رآك الذي الحاجُب

اللعبة.» وانكشفِت بك، إيكي وىش
تحت تشنجتا اللتني املشعرتنَي الداكنتنَي يديه وقبض الكونت، جبهة يف العروق برزت

الكلمات. تطاوعه لم لكن يتكلم، أن وحاول مكبوت، انفعال وطأة
لكن الطاولة، عىل كلَّها أضُعها عليها، أعتمد التي اللعب أوراق هي «هذه هوملز: قال

الجوهرة.» أين أعلم ال فأنا املاس؛ ملك ورقة ناقصة، ورقة ة ثمَّ
أبًدا.» تعلم «ولن

خمسة تُسَجن سوف املوقف. يف التفكريَ أمِعِن الكونت. أيها حصيًفا فلتكن ا؟ «حقٍّ
فائدة ال ماَسِتك؟ من عليك ستعود التي الفائدة فما مريتون. سام وكذلك عاًما. وعرشين
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نريدك ال فنحن الجناية؛ عن ونتغاىض تسويًة معك سأعقد فعندئٍذ سلَّمتَها إن لكن البتة،
دمَت ما بحريَّتك تتمتَّع أن بوسعك يعنيني، وفيما فلتسلِّْمها، الجوهرة، نريد سام. وال أنت
لكن األخرية. املرََّة تلك ستكون فعندئٍذ أخرى مرة زللَت إن ا أمَّ مستقبًال. ف الترصُّ ستُحسن

أنت.» جلبك وليس الجوهرة جلب هي املرة هذه إيلَّ املسندة املهمة
رفضُت؟» لو ماذا «ولكن

الجوهرة.» وليس أنت، لتسليمك سأضطر الحالة، هذه يف أسفاه! وا بالك! «ما
لجرس. استجابًة حرض قد بييل كان

عىل بدَّ، فال املباحثة؛ هذه سام صديُقك يحَرض أن يجُدر أنه الكونت، أيها «أعتقد،
واقًفا املنظر وقبيَح الجثة ضخَم سيًدا بييل يا سرتى تَُمثَّل. أن ملصالحه يشء، كل من الرغم

الصعود.» منه فلتطلْب األمامي، الباب خارج
سيدي؟» يا املجيء رفض إن «ماذا

يريده سيلفيوس الكونت أنَّ أخربتَه إن بخشونة. تعامْله ال بييل. يا عنٍف دون «من
بالتأكيد.» فسيأتي

اآلن؟» ستفعل «ماذا قائًال: الكونت تساءل أنظارهما، عن بييل غاب عندما
وسمكَة قرش سمكَة لديَّ إنَّ له قلُت للتو. معي واطسون صديقي «كان هوملز: أجابه

مًعا.» السطح إىل وستربزان الشبكة سحب يف آخذٌ اآلن وأنا شبكتي؛ يف بربوط
نصُفه برَز ما شيئًا هوملز أمسك ظهره، خلف ويده مقعده، نهضمن قد الكونت كان

املنزيل. ردائه جيب من
هوملز.» يا فراشك يف نائم وأنت بسالم تموت «لن

األرجُح الكونت، أيها يا حال أي عىل كثريًا؟ ذلك يُِهم هل نفُسها. الفكرُة راودتني «طاملا
فلَم مروعة. املستقبلية التنبؤات هذه لكن ظهرك. عىل مستلقيًا ال قدميك عىل ستخرج أنك

قيود؟» بال بالحارض لنستمتع ألنفسنا الِعنان نُطِلق ال
وبدا بري. لحيواٍن كأنه املخيفتنَي الداكنتنَي املحرتف املجرم عينَي يف وهٌج فجأًة الح

وتأهبًا. توتًرا ازدياده مع طوًال ازدادت هوملز قامة كأنَّ
تعلم فأنت صديقي؛ يا ملسدسك سك تحسُّ من جدَوى «ال هادئ: بصوٍت هوملز قال
أشياء من لها يا لتُشِهره. الوقَت أعطيتك لو حتى استخدامه، عىل تجرؤ ال أنك العلم تماَم
حسنًا! الهوائية. البنادق تلزم أن األفضل الكونت! أيها املسدسات، تلك صاخبة، رديئة،
األجواء مريتون. سيد يا يومك طاب املبجل. لرشيكك الرقيق األقدام وقَع أسمع أنني أعتقد

كذلك؟» أليس الشارع، يف ما نوًعا مملة
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مسطَّح عنيد، غبي، وجه له البنية، ضخَم شابٍّا كان الذي املحرتف، املالكم وقف
كانت بالحرية. اكتىسوجُهه وقد أمامه فيما ببرصه يجول وهو مرتبًكا الباب عند الجانبني،
طريقة بأنها مبهم نحٍو عىل شعر أنه ورغم عليه، جديدة تجربًة الدمثة هوملز طريقة
ملتمًسا فطنة األكثر صديقه إىل والتفت يجابهها، كيف يعرف لم عدائية، عىل تنطوي

العون.
هذا يريد ماذا الكونت؟ أيها اآلن، يجري «ماذا قال: عندما وأجشَّ خفيًضا صوته كان

األمر؟» ما الرجل؟
أجاب. َمن هو هوملز وكان َمنِكبيه، الكونت هزَّ

قد يشء كلَّ إن فسأقول مريتون، سيد يا باختصار األمَر أصوَغ أن يل جاز «إن وقال:
انكشف.»

رشيكه. إىل بمالحظاته ه التوجُّ يف املالكم استمرَّ
للمزاح.» مزاج لديَّ ليس ماذا؟ أم مضحًكا، يكون أن يحاول الرجل هذا «هل وقال:
باملرح شعورك بأن أعَدك أن أستطيع أنني أظن ذلك. تكون أال ع أتوقَّ «ال، هوملز: قال
رجٌل أنا سيلفيوس. كونت يا إيلَّ أصِغ واآلن، املساء. قدوم مع أكثر يتضاءل أن يلبث لن
نفسيكما تعتربا أن وأرجو تلك، النوم حجرة إىل سأدلف الوقت. إهدار أملك وال مشغول
قيِد دون األمر عليه الذي الوضَع لصديقك ح توضِّ أن يمكنك غيابي. يف تماًما بيتكما يف
بعد وسأعود كماني، عىل هوفمان أوبرا من ارة البحَّ أنشودة عزف عىل سأتدرب وجودي.
سنقبض هل كذلك؟ ألست البديل، تماًما تفهم أنت النهائي. ردِّك عىل ألحصل دقائق خمس

الجوهرة؟» عىل سنحصل أم عليكما،
تصاعدت لحظات بضع وبعد مروره. أثناء الزاوية من كمانَه ملتقًطا هوملز، انسحب
امُلوَصد. النوم حجرة باب خالل من للغاية اآلرس اللحن لذلك املمتدُة النغماُت كاألننِي خافتًة
الجوهرة؟» بأمر يعلم هل إذن؟ األمر «ما إليه: التفَت حني بقلٍق رفيَقه مريتون سأل
ال أنه من يقنٍي عىل لسُت ينبغي. مما أكثَر كبريًا قْدًرا عنها يعلم «إنه قائًال: فأجابه

عنها.» يشء بكل علًما يحيط
للهول!» «يا امتقاًعا: أكثَر الشاحب وجهه استحال وقد املالكم، صاح

ساندرز.» إيكي بنا وىش «لقد
شنقي.» إىل األمر أدَّى لو حتى ذلك أجل من رضبًا ألوسعنَّه كذلك؟ أليس فعلها، «لقد

سنفعله.» ما بشأن أمرنا نحسَم أن يجب كثريًا. ذلك يفيدنا «لن
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ماكٌر رجٌل إنه لحظة. «انتظر النوم: حجرة باب إىل بارتياب ينظر وهو املالكم قال
كذلك؟» أليس يسمعنا، ال أحَسبُه مراقبتنا. يريد

تُعَزف؟» املوسيقى وتلك يسمعنا أن له «كيف
يف الستائر من الكثري هناك الستائر. إحدى خلف ما شخٌص يوجد ربما صحيح. «هذا
ووقف مرة، ألول النافذة يف املجسَم فجأًة رأى حوله فيما ينظر كان وبينما الغرفة.» هذه

ذهوله. لفرط الكلمات منه ضاعت وقد إليه، ويشري فيه يحملق
م.» مجسَّ إال هذا ما ! «أُفٍّ الكونت: قال

حيًة نسخًة يبدو إنه بمثله. توسو ملدام ِقبَل ال للدهشة! يا حسنًا كذلك؟ أهو «تقليد،
الكونت!» أيها الستائر، تلك لكن متعلقاته. وكل بردائه منه،

لنضيعه. الالزم من أكثر وقت لدينا وليس وقتنا، نضيع إننا الستائر! عىل اللعنة ، «أُفٍّ
الجوهرة.» هذه بسبب السجن يف بنا يزجَّ أن يستطيع إنه

الشيطان!» وحقِّ «يستطيع
املنهوبة.» الجوهرة بمكان أخربناه إن نفلت سيرتكنا «لكنه

جنيه؟» ألف مائة عن نتنازل عنها؟ نتنازل «ماذا!
اآلخر.» الخيار أو الخيار هذا ا «إمَّ
الشعر. القصري رأسه مريتون حكَّ

بريُق انطفأ إذا نخشاه ما لدينا يكون لن عليه. فلنقِض بالداخل، بمفرده «إنه قال: ثم
عينيه.» يف الحياة

رأسه. الكونت هزَّ
إىل كهذا، مكاٍن يف الهرَب نستطيع فلن النار عليه أطلقنا وإن ومتأهب. مسلَّح «إنه

هذا؟» ما مهًال! أدلة. من لديه ما بكلِّ علٍم عىل الرشطة أن ح املرجَّ من أنه جانب
الصمت لكنَّ متلفتنَي، الرجالن فهبَّ النافذة، من يأتي أنه بدا غامٌض صوٌت ة ثمَّ كان
دون من خاليًة الغرفة كانت املقعد، يف الجالس الغريب الجسم عدا فما املكان؛ يلف كان

شك.
الراجح. العقل صاحب أنت زعيم، يا اآلن اسمعني الشارع. يف ما «يشءٌ مريتون: قال
فالقرار إذن فائدة، للرضب ليس دام وما مخرج. يف تفكِّر أن تستطيع أنك يف شك وال

قرارك.»
منه.» أفضَل رجاًال خدعُت «لقد قائًال: الكونت أجابه
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الجوار. يف برتْكها أجازف فلن الرسي؛ جيبي يف هنا معي «الجوهرة بقوله: وأردف
ال إنه األحد. يوم قبل أمسرتدام يف قطٍع أربِع إىل وتُقطَّع الليلة إنجلرتا تُغادر أن املمكن من

سيدار.» فان عن شيئًا يعرف
القادم.» األسبوع يذهب سوف سيدار فان أن «ظننُت

ومعه أحدنا يتسلل أن يجب القادم. املركب عىل يفرَّ أن يجب اآلن لكن سيفعل. «كان
ويخربه.» اليم شارع إىل الجوهرة

جاهًزا.» ليس للحقيبة الرسي القاع «لكن
مجدًدا، واحدة.» لحظة إضاعة نملك ال ويجازف. هي كما يأخذها أن يجب «حسنًا،
النافذة. إىل النظر وأمعن ف توقَّ الصيد، يمارسون َمن لدى غريزيٍّا يصري الذي الخطر بحس

الشارع. من أتى قد الخافت الصوت ذلك أن املؤكد من نعم،
اللعني األحمق ذلك اسمع، كافية. بسهولة خداعه فنستطيع هوملز «أما قائًال: استطرد
سنضلله بالجوهرة. سنمنِّيه حسنًا، الجوهرة. عىل الحصول استطاع ما إذا علينا يقبض لن
البلد.» غادرنا قد نحن ونكون هولندا يف ستكون ُضلِّل قد أنه يكتشف أن وقبل بشأنها،

ذلك!» يل «يروق عريضة: بابتسامة مريتون سام قال
هذا مع فسأجلس أنا أما ُقدًما. بامليض ل يُعجِّ أن الهولندي الرجل من واطلْب «امِض
املوسيقى لتلك سحًقا ليفربول. يف الجوهرة أن سأخربه زائف؛ باعرتاٍف رأَسه وأحشو املغفل
ُقطَِّعت ستكون ليفربول يف ليست أنها يكتشف حني أعصابي! تثري إنها العويل، تشبه التي
من الناظر مرمى عن بعيًدا هنا، إىل تعاَل البحر. ُعْرض يف نحن ونكون أرباع أربعة إىل

الجوهرة.» هي ها املفتاح. ثقب
معك.» حملها عىل الجرأة واتَتْك كيف «أعجُب

من نخرجها أن استطعنا دمنا ما هذا؟ من آمَن مكانًا أجد أن بإمكاني كان «أين
بالتأكيد.» مسكني من يُخرجها أن آَخر شخٍص فبإمكان وايتهول،

عليها.» نظرًة «َفْلنُلِق
التي املتسخة اليَد وتجاهل ما، نوًعا محبَّبٍة غرِي بنظرٍة سيلفيوسرشيكه الكونت حدج

نحوه. ممدودة كانت
من اليشء بعض أسأم بدأُت لقد سيد، يا اسمع منك؟ سأنتزعها أني أتعتقد «ماذا!

أساليبك.»
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تعاَل للشجار. الوقت من متَّسع لدينا ليس سام. يا إهانتك أقصد ال حسنًا، «حسنًا،
الضوء! إىل ارفعها واآلن الصحيح. النحو عىل الجمال ذلك ترى أن تريد كنَت إن النافذة إىل

هكذا!»
«أشكرك!»

حينئٍذ كان الثمينة. بالجوهرة وأمسك الدمية مقعد من قفز قد هوملز كان واحدة بوثبٍة
الرجالن تراجع الكونت. رأس إىل مسدًسا باألخرى يصوِّب بينما يديه، بإحدى يمسكها
عىل ضغط قد هوملز كان ذهولهما من يثوبا أن وقبل تام. ذهول يف مرتنَحني الرشيران

الكهربائي. الجرس
يكون أن بدَّ ال األثاث! إىل انتبها أرجوكما! عنف، دون من سادة، يا عنف دون «من

باألسفل.» تنتظر فالرشطة منه؛ َميْئوٌس موقفكما أن للغاية لكما واضًحا
وخْوفه. غضبه عىل الكونت ارتباك تغلَّب

…؟» الشيطان بحق كيف «لكن قائًال: يلهث وأخذ
إىل نومي غرفة من يؤدي ثانيًا بابًا ة ثمَّ أن تدرك ال فأنت ا؛ جدٍّ طبيعي أمٌر «دهشتُك
الحظ لكن م، املجسَّ نقلُت عندما سمعتني قد تكون أن بدَّ ال أنك اعتقدُت تارة. السِّ تلك خلف
للغاية مقيًدا سيصري كان الذي املشوق، حديثكما إىل ألستمع الفرصَة هذا منحني حالفني؛

وجودي.» أدركتما كنتما لو
االستسالم. أماراُت الكونت عىل ظهرت

ذاتُه.» الشيطان أنك أعتقد هوملز. يا بتفوُّقك «نعرتف
حال.» بأي عنه ا جدٍّ أختلف «ال مهذبة: بابتسامٍة هوملز أجابه

اآلن صمته عن خرج وأخريًا تدريجيٍّا. إال املوقَف البطيءُ مريتون سام ذكاءُ يَُقدِّر لم
بالخارج. َرج الدَّ عىل ثقيلة أقدام وقع صوُت أتى حني

أسمعه.» زلُت فما اللعني! الكمان ذلك عن ماذا لكن بُجْرمي! «أعرتف قال:
الحديثة الجرامافون أجهزة يعزف! َدْعه تماًما. محقٌّ أنت «عجبًا! بقوله: هوملز أجابه

رائع.» اخرتاٌع هذه
بقي املنتظرة. العربة إىل املجرمان واقتيد األصفاد، وطقطقت الرشطة، رجاُل تواَفَد
أخرى مرًة أمجاده. إىل أُضيَف الذي الجديد اإلنجاز هذا عىل إياه مهنئًا هوملز، مع واطسون

بطاقاته. صينية حامًال حواَرهما الجأِش الرابُط بييل قاطع
سيدي.» يا كانتلمري «اللورد
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شخٌص إنه العليا. املصالح يمثِّل الذي األغرُّ النبيُل إنه بييل. يا به «اصعْد هوملز: أجابه
ًدا؟ تشدُّ أقلَّ جعله نستطيع فهل القديم؛ النظام إىل باألحرى ينتمي لكنه ومخلص، عظيم
حدث.» ا عمَّ شيئًا يعلم ال أنه ن نخمِّ أن يمكننا قليًال؟ الكلفة برفِع املخاطرة عىل نجرؤ هل
وسوالَف املالمح حادِّ رفيٍع وجٍه ذو م، متجهِّ نحيٌف شخٌص منه ليدخل الباُب انفتح
مع تنسجم لم المع أسوُد لوٌن لها الفيكتوري، العرص أواسط يف السائد النمط عىل متدليٍة
املستجيبة. غريَ يَده وصافَح بلطف، نحوه هوملز تقدَّم الواهنة. وامِلشيِة الدائريَّتني الكتفني
دافئ لكنه العام، من الوقت بهذا ُمقاَرنًة بارد الجو كانتلمري؟ اللورد أيها حالك «كيف

ِمْعطفك؟» بأخذ يل تسمح هل بالداخل. ما نوًعا
أخلعه.» لن أشكرك، «ال،

بالُكم. بإرصاٍر هوملز أمسك
ات التغريُّ هذه أن لك يؤكِّد أن واطسون الدكتور صديقي شأن من يل! اسمْح «أرجوك

للغاية.» اعٌة خدَّ الحرارة يف
الصرب. نفاد بعض اعرتاه وقد نفَسه محرًِّرا اللورد سيادة انتفض

قصرية زيارة يف جئت إنما للبقاء، بحاجة لسُت سيدي. يا تماًما مسرتيح «إنني
بها.» نفَسك كلَّفَت التي ة املهمَّ تطورات عىل لالطالع

للغاية.» صعبة صعبة، «إنها
هكذا.» ستجدها أنك من تخوُّف لديَّ «كان

وأسلوبه. العجوز الحاشية رجِل كلماِت يف جيلٌّ استهزاءٌ ة ثمَّ كان
االعتداد نقيصة من يشفينا ما هذا األقل عىل لكن هوملز، سيد يا حدود رجل «لكل

بالنفس.»
كبرية.» حرية يف فأنا سيدي؛ يا «أجل

ريب.» «بال
بشأنها؟» مساعدتي تستطيع لعلك واحدة. بنقطة يتعلَّق فيما «وخصوًصا

تماًما. وافيًة وسائَل لديك أن أظن كنت ا. جدٍّ متأخرة مرحلة يف نصيحتي تطلب «إنك
ملعاونتك.» مستِعدٌّ أنا ذلك، ومع

اللصوص ضد قضيٍة تلفيَق شك، دون نستطيع، كانتلمري اللورد أيها الواقع «يف
الفعليِّني.»

عليهم.» قبضَت قد تكون أن «بعد
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املرسوقة؟» الجوهرة ي متلقِّ سنُقايض كيف هو السؤال لكن «بالضبط،
اليشء؟» بعض لألحداث استباًقا هذا «أليس

دليًال تعتربه أن شأنك من الذي ما إذن، أخربني بخططنا. نستِعدَّ أن األفضل «من
املرسوقة؟» الجوهرة متلقي ضد قطعيٍّا

للجوهرة.» الفعلية «الحيازة
ذلك؟» عىل بناءً عليه القبض ستلقي «وهل

شك.» أدنى «دوَن
كاد أنه واطسون القديم صديقه يتذكر لكن نُدر، فيما إال يضحك هوملز يكن لم

حينذاك. يضحك
أويصبالقبضعليك.» أن عىل ألٍم بكل ُمجَربًا سأكون العزيز، سيدي يا الحالة تلك «يف
الشاحبتنَي. وجنتيه ليُشعل دمائه من بعض ق وتدفَّ غضبًا، كانتلمري اللورد استشاط
خالل كهذا بموقٍف مررُت أنني أتذكَّر ال هوملز. سيد يا الحدود تخطِّي يف تبالغ «إنك
هامة، شئوٍن يف ومنهمك سيدي، يا مشغول رجل إنني الرسمية. الحياة من عاًما خمسني
لم أنني سيدي، يا برصاحة أُخربك دعني السخيفة. باملزحات ولع أو وقٌت لديَّ وليس
الرشطة قوات يدي بني أمانًا أكثر سيصري كان األمر أن اعتقدت وطاملا ، َقطُّ بقدراتك أُومن

طيبًا.» مساءً لك أتمنَّى أن سيدي يا يرشفني استنتاجاتي. كلَّ يؤكِّد سلوُكك النظامية.
والباب. النبيل السيد بني ووقف رسيًعا موقعه َ غريَّ قد هوملز كان

أن شأنه من مازارين جوهرة وبحوزتك انرصافك إن سيدي، يا واحدة «لحظة وقال:
مؤقت.» بشكل حوزتك يف ضبطها من أخطَر جريمًة يكون

أَُمر.» دعني مقبول! غري سلوك هذا «سيدي،
األيمن.» معطفك جيب يف يدك «ضع

سيدي؟» يا تقصد «ماذا
منك.» طلبتُه ما ذ نفِّ هيا، «هيا،

الجوهرة حامًال متلعثًما، تطرفان عيناه مذهوًال، النبيل السيد وقف هنيهة بعد
املرتجفة. ه كفِّ يف الضخمة الصفراء

هوملز؟» سيد يا هذا حدث كيف مهًال! «مهًال!
سيخربك الشديد! لألسف يا كانتلمري! اللورد أيها الشديد لألسف «يا قائًال: هوملز صاح
أبًدا أستطيع ال أنني كما املقالب. تدبريَ الشيطانية عاداتي من أن هذا العجوز صديقي
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ووضعُت — بشدَّة تجارسُت أنني أعرتف بل — تجارسُت فقد لذا الدرامية؛ املواقف مقاومة
لقائنا.» بداية يف جيبك يف الجوهرة

قبالته. املبتِسم الوجه إىل الجوهرة يف التحديق من النبيل السيد عينا انتقلت
إننا مازارين. جوهرة ا حقٍّ إنها … نعم … لكن سيدي. يا أمري من حرية يف «أنا
وتخرج ، تُِقرُّ كما شاذَّة، دعابة روُح لديك تكون ربما هوملز. سيد يا بالكثري لك مدينون
قدراتك عن أبديتُها مالحظٍة أيَّ أسحب ذلك رغم لكنني مطلًقا، مناسبة غرِي أوقاٍت يف منك

«… كيف لكن املذهلة. املهنية
شكَّ ال التفاصيل. عن الحديث أمِر تأجيُل يمكن القضية؛ نصف من انتهينا «إنما
النتيجة بهذه إليها ستعود التي الرفيعة الدائرة بإبالغ سعادتك أن كانتلمري اللورد أيها
الخارج، إىل اللورد سيادة اصطحْب بييل، املقلب. هذا عن متواِضًعا تكفريًا ستكون قة املوفَّ
بالطابق لشخصني عشاءٍ بإرسال َلْت تفضَّ إْن مرسوًرا سأكون أنني هدسون السيدة وأبلِغ

ممكن.» وقٍت أرسع يف العلوي
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