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كروس، تشارينج تقاُطع عند الحديدية، كومباني آند كوكس بنك أقبية أحِد يف ما مكاٍن يف
إتش جون غطائه: عىل اسمي مكتوٌب األسفار، كثرٌة أبَلتُْه عتيٌق معِدنيٌّ صندوٌق َة ثَمَّ
توثيٍق عن عبارة وأغلبها باألوراق، متخٌم إنه سابًقا. الهندي الجيش طبيب، واطسون،
األوقات. مختلف يف هوملز شريلوك السيد فيها حقق التي الغريبة القضايا ح تُوضِّ ألمثلٍة
تقريبًا فهي لذا ذريًعا؛ فشًال فِشلْت — لالهتمام إثارًة أقلَّها وليسْت — القضايا هذه بعض
تُثري قد حلٍّ دوِن من قضيًة إن لها. نهائي حلٌّ امُلتناَول يف ليس ألنه تُروى؛ أن تستحق ال
املكتملة غري القصص هذه بني من العادي. القارئ تُزعج سوف لكنها الباحِثني، اهتمام
يف َقط يَُر لْم يومها ومن مظلَّته، ليأخذ منزله إىل رجع الذي فيليمور، جيمس السيد قصة
أياِم من يوٍم صباِح يف أبَحرْت التي «أليشيا»، السفينة قصُة عنها غرابًة تقلُّ وال الدنيا. هذه
وال َقط، ذلك بعد منها تخرج لْم ثُم الرقيق الضباب من صغرية ُرقعٍة عْربَ الربيع فصل
وهي إليها، أُشري أن تستحق ثالثة قصٌة َة وثَمَّ ذلك. غري يشء أيُّ طاقمها عن وال عنها ُعرف
من حالٍة يف وهو عليه ُعثر الذي املعروف، وامُلعارض الصحفي بريسانو، إيزادورا قصة
بعيًدا للعلماء. معروفة غريُ إنها قيل غريبة دودٌة بها ثقاٍب أعواِد علبُة وأمامه التام الجنون
من يبلُغ عائالٍت أَرساَر ن تتضمَّ التي القضايا بعض هناك فإن الغامضة، القضايا هذه عن
الذعر انتشار إىل هذا ألدَّى النرش إىل طريقها تعرف قد أنها فقط ُظنَّ لو أنه خصوصيتها
مثُل يحُدث أن الوارد غري من إنه للقول حاجٍة يف لسُت لكنني العليا. األوساط من كثرٍي يف
اآلن؛ منها التخلُّص ويجري جانبًا تُفَصل سوف املعلومات هذه وإن لألرسار، االنتهاِك هذا
ستبقى ولكن األمر. لهذا طاقته بتوجيه له يَسمُح ما الوقت من لديه صديقي إن حيث
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كنُت ربما والتي تقل، أو هذه عن أهميتُها تزيد قد التي القضايا من بها بأس ال بقيٌة
الرجل سمعة عىل سلبًا يُؤثِّر قد بما الجمهور أُتخم أن خشيُت أنني لوال قبُل من سأنرشها
أرويَه أن وأستطيع بعضها يف مشرتًكا نفيس أنا كنُت لقد آخر. يشءٍ كل قبل أُِجلُّه الذي
صغرٍي دوٍر سوى فيه أُؤدِّ لْم أو اآلخَر بعَضها أْشَهد لْم أنني حني يف ِعيان، شاهِد روايَة
واقِع من ها أُقصُّ فإنني التالية القصة ا أمَّ الغائب. بصيغة إال روايتُه يمكُن ال بحيث ا جدٍّ

الشخصية. تجربتي
كانت كيف مالبيس أرتدي وأنا الحظُت وقد أكتوبر، شهر أياِم من عاصًفا صباًحا كان
منزلنا، خلف الِفناء تُزيِّن التي الوحيدة الدُّلب شجرة أوراِق من ى تبقَّ ما آخَر تنتزع الرياح
أرى أن أتوقع وأنا السفيل الطابق يف اإلفطار لتناول نزلُت حولها. بها تدور كانت وكيف
بالبيئة بسهولٍة يتأثر كان — العظماء الفنانني كُكل — ألنه كئيبة؛ مزاجية حالٍة يف رفيقي
تناُوِل من االنتهاء عىل قاَرَب وقد وجدتُه — توقعُت ما عكِس وعىل — لكنني به. املحيطة
املشوب املرح من حالٍة يف كان لكنه واضحة، بصورٍة املزاج مبتهَج مرسوًرا ووجدتُه وجبته،

الهموم. من ُخلوِّه أوقات تُميِّز التي الحالة وهي ب، الرتقُّ من بيشءٍ
كذلك؟» أليس هوملز، يا قضيٌة «لديك قائًال: بادرتُه ذلك عند

فلقد واطسون؛ يا بالَعْدوى تنتقل االستنتاج عىل القدرة أنَّ بُد «ال قائًال: فأجابني
والتعرُّض التفاهات يف الخوض من شهٍر بعد قضية. لديَّ إن بىل، ي. رسِّ سْربِ من مكَّنَتْك

أُخرى.» مرًة للدوران عقيل عجالُت عادْت للبالدة
عليها؟» تُطلعني أن لَك «هل

البيضتنَي تلتهم بعدما نتدارسها أن بإمكاننا لكن عليه، ألُطلعك الكثري هناك «ليس
صلٍة ذاِت غري حالتُهما تكون ربما الجديد. طاهينا علينا بهما َل تفضَّ اللتنَي املسلوقتنَي
األمور أشد فحتى الرَّدهة؛ منضدة فوَق أمِس رأيتُها التي هريالد» «فامييل مجلة بنسخِة
التي الحب قصص بخالف الوقت، ملرور ويقظة انتباًها يستلزم بيضة، سلق مثل تفاهًة؛

الرائعة.» املجلة هذه يف
وهنا لوجه. وجًها وهو أنا وأصبحُت نُظِّفت قد املنضدة كانت ساعٍة ربع مرور بعد

جيبه. من رسالًة هوملز أخرَج
الذهب؟» بملك ب امُللقَّ جيبسون، نيل عن سمعَت «هل قال:

األمريكي؟» الشيوخ مجلس عضو «أتقصد
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أمريكا، يف الغربية الواليات إحدى عن املجلس يف سابًقا عضًوا كان لقد الواقع، «يف
العالم.» يف الذهب عن التنقيب أقطاب من قطٍب أعظَم بكونه أكثر مشهوًرا اآلن صار ولكنه
اسمه إن الوقت. من مدٍة منذ إنجلرتا يف يعيش أنه شكَّ ال يكون. من أعرف «نعم،

ا.» جدٍّ مألوٌف
سنوات. خمَس يُقارب ما منذ هامبشري مقاطعِة يف كبريًة ضيعًة اشرتى لقد «نعم،

كذلك؟» أليس لزوجته، املأساوية النهاية عن سمعَت قد لعلك
الواقع يف لكنني . لديَّ مألوًفا االسم كون وراء السبب هو هذا اآلن. تذكَّرتُها لقد «بىل.

التفاصيل.» عن شيئًا أعرف ال
القضية أن فكرة لديَّ تكن «لم وقال: كريسٍّ فوق األوراق من بعٍض إىل بيده هوملز أشار
لهذه الكبرية الحساسية برغم أنه والحقيقة عنها. معلوماٍت زُت جهَّ لكنُت وإالَّ يل، ستُتاح
تُنقص ال لالهتمام املثرية املتهمِة شخصيَة إن الصعوبة. من شيئًا بها أن يبدو فال القضية،
أقره ما وهو الَوَفيات، ُمحقِق ُمَحلَّفو تبنَّاه الذي الرأي هو هذا كان الدليل. وضوح من
مقاطعة يف الجنائية املحكمة إىل اآلن القضيُة أُحيلِت ولقد الجنح. محكمة َمحُرض كذلك
واطسون، يا الحقائق أكتشف أن بإمكاني إن شاقة. مهمًة ستكون أنها أخىش وينشسرت.
فلسُت تماًما ع ُمتوقَّ وغري جديٌد هو ما منها ف يتكشَّ لم وإذا تغيريها. أستطيع ال لكنني

موكِّيل.» يرجوه الذي ما أدري
«موكلك؟»

رسد يف واطسون يا دة املعقَّ طريقتَك أمارس إنني أُخربك. لم أنني نسيُت لقد «آه،
أوًال.» هذه تقرأ أن بك يجُدر كان نهايتها. من القصة

كالتايل: واضٍح ُمتَقٍن بخطٍّ مكتوبًة كانت والتي إياها، أعطاني التي الرسالة نصُّ كان

كالريدج فندق
أكتوبر شهر من الثالث

هوملز شريلوك السيد عزيزي
كلَّ أفعل أن دون حتفها تلقى الربُّ خلقها امرأٍة أفضَل أرى أن بإمكاني ليس
أُحاول أن حتى أستطيُع وال جرى، ما تفسريَ أستطيع ال أنا إلنقاذها. يُمكن ما
إنك بريئة. دنبار اآلنسة أن شك إليه يتطرق ال يقينًا موِقٌن ولكنني تفسريه،
لْم لكن كلِّها. البالد ثرثرِة موضوع إنه يعرفه؟ ال الذي ومن جرى، بما تعرف
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اللعني الظلم ذلك هو صوابي يُفقدني ما إن عنها! للدفاع َقط صوٍت أيُّ يرتفع
حسٌن، ذبابة. بقتل لها يسمح ال قلبًا املرأة لهذه إن برمتها. القضية يكتنف الذي
إلقاءَ تستطيع كنَت إن ألرى عرشة الحادية الساعة يف غًدا لزيارتَك آتي سوف
وأنا لحلها ِمفتاٌح معي يكون وربما القضية. هذه عتمِة عىل الضوء من بصيٍص
شخصيٍّا، أنا بل أملكه، ما وكل أعرفه ما كلَّ فإنَّ حال، كلِّ وعىل به. أدري ال
أقىص ستُظهر ما يوًما كنَت وإذا إنقاذها. تستطيع فقط كنَت إذا فك ترصُّ تحَت
القضية. هذه يف اآلن ذلك فاجعل القضايا، إحدى حل يف قدراٍت من لديَك ما

تحياتي
جيبسون نيل جاي

— اإلفطار بعد نه يُدخِّ الذي — غليونه من التبغ رماد ينفض وهو هوملز شريلوك قال
ا أمَّ أنتظره. الذي الرجل هو وهذا الرسالة. عىل اطَّلعَت قد ذا أنَت «ها ببطء: مأله ويعيد
من األوراق هذه يف ما بكلِّ لإلحاطة الوقَت تملك تكاد ال فإنك القصة، لتفاصيل بالنسبة
الرجل هذا إن األحداث. يف مميٍز دوٍر أداءَ تنوي كنَت إذا لك صها أُلخِّ أن عيلَّ لذا معلومات؛
عنيفة شخصيٍة ذو — أعلم ما حدوِد يف — رجٌل وهو العالم، يف مالية قوٍة أعظَم يُمثل
عنها أعلُم ال — املأساة هذه ضحيُة وهي — امرأٍة من متزوًجا كان لقد للغاية. ومرعبة
حظها؛ سوء عالماِت أشدِّ من أراه الذي األمُر العمر؛ خريف يف كانت أنها سوى شيئًا
أطراف هم هؤالء للغاية؛ جذابٌة مربيٌة الصغريَين طفَليهما تعليم عىل تُرشف كانْت حيث
إحدى قلِب يف الرجل، َضيعة يف عتيق كبري قٌرص فهو األحداث مرسح عن ا أمَّ الثالثة. القضية
الزوجة عىل ُعثر فلقد حدثْت؛ التي الفاجعة بخصوص ا أمَّ التاريخية. اإلنجليزية املقاطعات
يف ذلك كان منه. ميل نصف حوايل بُعِد عىل له والتابعِة بالقرص املحيطِة املساحِة داخَل
اخرتقْت وقد شاٌل كتَفيها ويُغطِّي رسميٍّا، فستانًا ترتدي وكانت الليل، من متأخر وقٍت
عىل به يُستدلُّ ما َة ثَمَّ يكن ولْم منها، بالقرب سالٍح عىل يُعثر لْم مسدس. رصاصُة رأَسها
ارتُكبْت الجريمة أن يبدو لهذا! انتبه واطسون؛ يا بجوارها سالح ال الجريمة. وقوع كيفيِة
الحادية الساعة حوايل يف الطرائِد ُحراس أحُد الجثة وجَد وقد الليل، من متأخٍر وقت يف
أكثر ُمختَرصٌ هذا هل القرص. إىل ُحملْت ثم طبيٌب وفحَصها الرشطُة عاينتْها عندئذ عرشة؛

بوضوح؟» فهمه تستطيع إنك أم ينبغي، مما
املربية؟» يف االشتباه ملاذا لكن الوضوح. شديد كله «األمر
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أُطلَقت مسدٍس عىل مالبسها ِخزانة يف ُعثر فلقد ا؛ جدٍّ مباٌرش دليٌل يُوجد أوًال، «حسٌن،
الرصاصة ُقطر مع الداخيل ماسورته ُقطر ويتماثل فيه، الذخرية حجرة من واحدٌة رصاصٌة
بكلماٍت العبارة هذه وأعاد مثبَّتتنَي هوملز عينا كانت عليها.» املجني رأس يف ُوجَدت التي
عينَيه يف ورأيُت الصمت، من حالٍة يف ذلك بعد غرق ثم مالبسها.» … خزانة … «يف متقطعة:
قاطعتُها. أنني لو مغفًال سأُصبح كنُت أنني ورأيُت التحرك، يف أَخذَْت قد األفكار من سلسلًة
لقد واطسون، يا «نعم وقال: أخرى، مرًة نشاطه إىل بها عاد َوثبًة مكانه من وثَب وفجأًة
ثانيًا، ا أمَّ املحلَِّفني. هيئتا اعتَقَدت هكذا كذلك؟ أليس اإلدانة، عىل قوي دليٌل إنه عليه. ُعثر
وكانت نفسه، املكان ذلك يف للقاء موعًدا تُحدِّد القتيلة جسد فوق رسالٍة عىل ُعثر فلقد
السيناتور إن الدافع. عن فلنتكلم وأخريًا، األسباب؟ هذه يف رأيك ما امُلربية. توقيع تحمل
أكثر محلَّها تُحل أن لها يُتوقع التي فمن زوجته، ماتت حاِل ويف جذاب. رجٌل جيبسون
ربِّ من ة ُملحَّ بمالطفاٍت بالفعل حِظيَت قد — يقال ما بحسِب — التي الشابة السيدة من
العمر. منتصف يف شخٍص من بالتخلُّص مرهوٌن هذا كل والقوة؛ والثروة، الحب، عملها.

البشاعة!» غاية يف يشءٌ واطسون! يا بشع يشءٌ
هوملز.» يا بالفعل «نعم،

عىل لكن وقوِعها. لحظَة الجريمة مرسح عن غيابَها تُثِبت أن كذلك تستطع «ولم
كان الذي — ثُور جرس من قريبًة كانت بأنها تعرتف أن عليها كان فلقد ذلك؛ من العكس
أحد رآها فلقد ذلك؛ إنكار تستطيع تكن لم تقريبًا. الساعة تلك يف — املأساة وقوع موضَع

هناك.» من مروره أثناء القرية سكان
بالفعل.» محسوًما األمر «يبدو

واسع حجري جٍرس عن عبارة وهو — الجرس هذا إن وأكثر! واطسون، يا «وأكثر
يُستخدم — صغرية بأعمدٍة ُمزخرفان حاجزان جانبَيه وعىل اثنتنَي، ِدعامتنَي عىل قائم
يُدعى القصب. يُطوِّقه وعميق طويل مائي مسطٍح من األضيق الجزء فوق السيارات ملرور
األحداث هي هذه الجرس. مدخل عند ُممددًة القتيلُة ُوِجدت ولقد ثُور. بحرية املسطح هذا
موعده.» عن ا جدٍّ مبكًرا جاء لقد عميلنا، ذا هو ها — مخطئًا أكن لم إذا — لكن الرئيسية.
مارلو السيد كان ًعا. ُمتوقَّ يكن لم حضوَره أعلن الذي االسم لكن الباب، بييل فتح
وحركاتُه مذعورتنَي عيناه وكانت مضطربًا، واهنًا نحيًال رجًال كان منا. كلٍّ عىل بيتسغريبًا
انهياٍر حافِة عىل رجٌل بأنه إال ِلتُشخصه داخيل الطبيب عني كانت وما مرتددة؛ متشنجًة

كامل. عصبيٍّ
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أستطيع ال أنني أخىش أرجوك. بالجلوس ل تفضَّ بيتس. سيد يا قِلًقا «تبدو هوملز: قال
عرشة.» الحادية يف بموعٍد مرتبٌط فأنا وقتي؛ من القليل سوى أمنحك أن

موعًدا. عندك أن «أعلم أنفاُسه: منه نَِفَدْت كَمن قصريًة ُجمًال ُمطِلًقا الهثًا ضيُفنا قال
نذٌل إنه َضيْعته. مدير أنا جيبسون. السيد لدى أعمل أنا إليك. طريقه يف جيبسون السيد

لعني.» نذٌل هوملز، سيد يا
بيتس.» سيد يا قاٍس كالٌم «هذا

هنا يجدني أن أريد ال وأنا ا، جدٍّ ضيق فالوقت هوملز؛ سيد يا حاسًما أكون أن «يجب
فلم ا جدٍّ حرٍج وضٍع يف كنُت لكنني اآلن. الوصول وشك عىل إنه األسباب. من سبٍب ألي
هذا إال معك موعده عن فريجسون، السيد سكرتريُه، يُخربني ولم ذلك. قبل املجيء أستطع

الصباح.»
َضيْعته؟» مدير أنت «وهل

استعباده من تخلَّصُت قد أكون سوف اآلن من أسبوَعني فبعد سأفعل؛ بما أعلمتُه «لقد
امُلعَلنة الخريية األعمال تلك وما يشء. كل يف قاٍس هوملز، سيد يا قاٍس رجٌل إنه البغيض.
كان سيدي، يا نعم … معها الفؤاد َر ُمتحجِّ كان لقد الخفية. خطاياه به يسرتُ ستاٌر إال
حياتها أحال قد كان أنه يقني عىل ولكنني أدري، فال وفاتها كيفية عن ا أمَّ الفؤاد! َر ُمتحجِّ
تعلم كما الربازيل، يف ُولدت حيث االستوائية؛ املنطقة سكان من كانت لقد جحيم. إىل

بالتأكيد.»
املعلومة.» هذه فاتتني لقد «ال،

تماًما أحبَّتْه لقد والعاطفة. الشمس أبناء من والطِّباع؛ املولد استوائية زوجته «كانت
أنها سمعُت وقد — الحسية مفاتنُها ذبلْت عندما لكن تُِحب، أن امرأٌة تستطيع ما بقْدِر
ونُشفق نُحبها جميًعا كنَّا لقد ه. يأِرسُ يشءٌ لديها يَُعد لم — سبق فيما نادرًة مفاتَن كانت
يُخفيه ما فإن يدَّعيه؛ بما له تُسلِّم ال بها. يُعاِملها كان التي للطريقة نكرهه ُكنَّا كما عليها

املجيء.» عىل أوشك لقد رني! تؤخِّ ال ال، ال اآلن. أذهب سوف يُظهره. مما أعظم
الباب ناحيَة حرفيٍّا جرى ثم مذعورًة نظرًة الحائط ساعة إىل الغريب ضيُفنا نظر

أعيُننا. عن واختفى
جيبسون السيد خدم أن يبدو حسٌن! «حسٌن! الصمت: من فاصٍل بعد هوملز قال
نفسه.» الرجل يظهر ريثما ننتظر أن إال يمكننا ال واآلن مفيد، تحذيٌر لكنه أوفياء. ُمهذَّبون
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أدخَل وبعدها السلم، درجات عىل ثقيلة أقداٍم وْقَع سمعنا عرشة الحادية تمام يف
والبغض الخوف سبَب فقط أدرك لم إليه نظرُت عندما الغرفة. إىل الشهريَ املليونريَ بييل
من رأسه عىل انهالْت التي اللعنات كمِّ إىل كذلك فطنُت وإنما َضيْعته، مديُر يُبديهما اللذَين
مثالية صورٍة تجسيَد وأردُت اتًا نحَّ كنُت أنني ولو عمله. مجاِل يف جدٍّا الكثريين ُمناِفسيه
أختار أن بي يجدر لكان امُلتبلِّد والضمري الحديدية األعصاب ذي الناجح األعمال لرجِل
عن تنمُّ املالمِح الحادُة الضامرُة الطويلُة قامتُه كانت لتمثايل. موديًال جيبسون نيل السيد
األهداف من بالدنيء مشغولٍة لنكولن أبراهام من نسخٍة تخيَُّل إنَّ والجشع. التطلُّع من يشءٍ
نُِحَت فكأنما وجهه عن ا أمَّ الذهن. إىل قليًال الرجل صورة يُقرِّب ربما منها الرشيف من بدًال
حفَرتْها غائرٍة خطوٍط ذا الرحمة، منزوَع املالمح خِشَن صارًما كان فلقد الجرانيت؛ من
من بدهاءٍ تنظران فاترتان، رماديَّتان عينان له كانت األزمات. من الكثرِي جراِح آثاُر فيه
الرجُل انحنى اآلخر. تلو واحًدا تتفحصاِننا فراحتا منتصبَيْه، الشعر َخِشنَي حاجبنَي تحت
الجأش ورباطة الثقة عن تنمُّ بطريقٍة كرسيٍّا سحب ثم هوملز، له قدَّمني عندما فتوٍر يف

تلمسانه. تكادان العظام الناتئتا وُركبتاه عليه جلس ثم رفيقي ُقْرب ووَضعه
بالنسبة مشكلًة ليس املال إن أوًال أقول أن هوملز سيد يا يل «اسمح قائًال: كالمه ابتدأ
الحقيقة طريق إضاءِة يف فائدٍة أيُّ لها كان إذا النار به تُشِعل أن يمكنك القضية. هذه يف إيلَّ
هذا. تفعل أن أنت وعليَك التهمة، هذه من َ تُربَّأ أن ويجب تُذنب لم املرأة هذه يَديك. بني

تريده!» الذي املبلغ د حدِّ
منها العميل أُعفي عندما إال ها أُغريِّ ال وأنا ثابتة؛ أتعابي قيمة «إن بفتور: هوملز قال

كليٍّا.»
هذه إنجاز يف نجحَت إذا الشهرة. يف ففكِّر الدوالرات شأن يعنيك ال كان إذا «حسٌن،
يف الناس حديث تُصِبح سوف وأمريكا. بريطانيا يف صحيفٍة كل يف ِصيتُك فسيَذيع املهمة

قارتنَي.»
علمَت إذا ستتفاجأ وربما الشهرة. إىل محتاٌج أنني أظن ال جيبسون، سيد يا «أشكرك
يستهويني. الذي هو نفسه القضية نوع وأن ُهويَّتي، أحد يعرف أن دون العمل ل أُفضِّ أنني

القضية.» حقائق مناقشِة إىل فْلنلتِفْت اآلن. الوقت نُضيِّع لكننا
بإمكاني أن أظن وال الصحف. تقارير يف الرئيسية حقائقها جميع ستجد أنك «أعتقد
عليه، الضوء من مزيٍد إلقاء تُريد ما َة ثَمَّ كان إذا لكن يساعدك. أن شأنه من ما إضافَة

ذلك.» أجل من هنا أنا بأس، فال
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فَقط.» واحدة مسألٌة َة ثَمَّ «حسٌن،
هي؟» «ما

التحديد؟» وجه عىل دنبار اآلنسة وبينك بينك كانت التي العالقة نوُع «ما
وقفة، نصَف كرسيه عن واقًفا ونهض عنيفة، انتفاضًة مكانه يف الذهب ملك انتفض

ثانيًة. الكبري هدوءُه إليه عاد ثُم
هذا مثل بتوجيه — بواجبك تقوم ربما بل — ك حقَّ تستخدم أنك «أفِرتض وقال:

هوملز.» سيد يا السؤال
هذا.» افرتاِض عىل «نتفق هوملز: قال

عمٍل صاحِب عالقَة الوقت وطيلَة ُمجَملها يف ظلَّْت عالقتنا أن لك أؤكد فإنني «إذَن
أبنائه.» رفقة يف وهي إال قط يََرها ولم َقط معها يتحدث لم شابة؛ بامرأٍة

جيبسون، سيد يا ما نوًعا مشغوٌل رجل «أنا وقال: كرسيه عن هوملز نَهض وهنا
طاَب كذلك. إليها أميل ال أنني كما ورائها، من طائل ال التي للمحادثات وقٌت لديَّ وليس

صباُحك.»
ٌج توهُّ َة ثَمَّ كان هوملز. قامَة الطويلُة قامتُه فعَلْت اآلخر، هو مكانه من ضيفنا قام
ترسي التورُّد من خفيفٌة وَمسحٌة الشعر، الثائَري الحاجبنَي ذَينَِك تحت من ينبعُث ُمغَضٌب

الشاحبتنَي. وجنتَيه يف
قضيَّتي؟» يف التحقيق أترفض هوملز؟ سيد يا بهذا تعنيه الذي «ما وقال:

كان كالمي أن أظن أنت. وجودك أرفض أنا األقل عىل جيبسون، سيد يا «حسٌن
واضًحا.»

عيلَّ، أتعابك قيمِة رفَع أتريد ورائه؟ من تعنيه الذي ما لكن يكفي، بما واضًحا «كان
مبارشة.» إجابٍة عىل أحُصل أن حقي من ماذا؟ أم القضية، تويلِّ من خائٌف إنَك أم

بدايًة، رصيحة. إجابًة أُعطيك سوف حقك، من هذا يكون ربما «حسٌن، هوملز: قال
املعلومات من جديدٍة عقبٍة إضافِة إىل تحتاج ال بحيث الكفاية فيه بما معقدٌة القضية هذه

تعقيًدا.» تزيدها كي الخاطئة
أكذب.» أنني يعني «وهذا

عىل ترصُّ كنَت إذا لكن أستطيع، ما بَقْدر كالمي تلطيف أُحاول كنُت لقد الواقع، «يف
أُعارضك.» فلن الصياغة هذه
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شديَد َمبلًغا املليونري وجه تعابرِي ُة حدَّ بلغْت فلقد ؛ قدَميَّ عىل واقًفا انتفضُت هنا
ومدَّ مباليٍة غريَ ابتسامًة ابتسَم هوملز لكن عاليًا. الضخمة قبضته رفع إنه حتى الفظاعة،

غليونه. بها ليتناول يده
من حتى اإلفطار تناُول بعد أنزعج إنني جيبسون. سيد يا ضجًة تُحِدث «ال وقال:
ا.» جدٍّ سينفعانك الهادئ التفكري من وشيئًا الصباح هواءِ يف نزهًة أن أرى النقاشات. أيِرس
يتحول أن استطاع فلقد به؛ اإلعجاَب إال أملك لم كبري. بجهٍد َحنََقه الذهب ملُك كبَح
ُمغِرقٍة حالٍة إىل الغضِب من متَّقدٍة ُشعلٍة من النفس— ضبط من فائٍق وبقْدٍر — لحظٍة يف

األعصاب. وبرود الالمباالة يف
إىل دفعك أستطيع ال وأنا عملك. تُدير كيف تعرُف أنك أظن تشاء. كما «حسٌن، وقال:
ألنني هوملز؛ سيد يا الصباح هذا معروًفا نفِسَك إىل تُسِد لم لكنك عنك. رغًما القضية تويلِّ

عيلَّ.» ق وتفوَّ َقط اني تحدَّ رجٍل من وما قبُل. من منك أقوى هم من هزمُت قد
حسٌن، ذا. أنا فها ذلك ورغم الكالم، هذا مثل قالوا ا جدٍّ «كثريون مبتسًما: هوملز قال

لتتعلَّمه.» الكثري أمامك يزال ال جيبسون. سيد يا يوُمك طاب
ن يُدخِّ وراح السقف إىل الحاملتنَي عينَيه ركَّز هوملز لكنَّ جلبًة، ُمحِدثًا ضيُفنا خرج

وثبات. سكوٍن يف غليونه
واطسون؟» يا أفكاٍر أيُّ عندك «هل النهاية: يف سأل ثم

النوع من رجٌل هذا أن االعتبار يف آخذُ عندما أنني االعرتاُف عيلَّ هوملز، يا الواقع «يف
ربما زوجتَه أن أتذكَّر وعندما طريقه، يف تقف عقبٍة بأي اإلطاحة يف لحظًة يرتدَّد لن الذي
أُفكر عندما بيتس، الرجل هذا لنا ح رصَّ كما كذلك، يبغضها كان وربما عقبًة تُشكِّل كانت

«… أن يل يبدو فإنه هذا يف
اآلخر.» أنا يل يبدو هكذا «بالضبط.

أنت؟» اكتشفتَها وكيف املربية، وبني بينه كانت التي العالقة نوع ما «لكْن
رسالِته أُسلوَب تأملُت عندما ألنني الحيلة! طريق عن واطسون، يا الحيلة طريق «عن
امُلتحفَظنْي ومظهره الرجل بطريقة وقارنتُه العملية الرسمية الطريقة عن البعيَد العاطفيَّ
ننُشد كنا وإذا الضحية. ال املتهمة ناحيَة تنبعث عميقة عاطفًة َة ثَمَّ أن جليٍّا يل اتضح
لقد الثالثة. أولئك بني العالقة حقيقَة نفهم أن بنا يجُدر فإنه األَمر حقيقة إىل الوصول
بأنني أوهمتُه عندما خدعتُه ثم بهدوء. اه تلقَّ وكيف عليه، شننتُه الذي املبارش الهجوَم رأيَت

ا.» جدٍّ قوية شبهٌة إال الحقيقة يف عندي يكن لْم حني يف كالمي، من تماًما واثًقا كنُت
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كذلك؟» أليس أخرى، مرًة سيعود «ربما
حالته عىل األمر ترك يستطيع ال فهو يعود؛ أن بد ال أخرى. مرًة سيعود أنه شك «ال
لقد جيبسون، سيد يا حسٌن أقدامه. وْقُع ذا هو وها بىل، الباب؟ جرس هذا أليس ها! هذه.

عودتك.» وقِت عن اليشء بعض تأخرَت أنك واطسون الدكتور أُخرب لتوِّي كنُت
كرامته أن ورغم به. غادرها الذي ذاك من ًة حدَّ أقل بمزاٍج الغرفة إىل الذهب ملُك عاد
له بد ال أنه إىل تمييزه ُحسُن هداه فقد امُلمتعضتنَي، عينَيه يف تتبدَّى تزال ال كانت الجريحة

غايته. تحقيق يُريد كان إذا اإلذعان من
عندما عُت ترسَّ قد أنني وأرى هوملز، سيد يا األمر يف فكرُت «لقد جيبسون: السيد قال
وإنني تكون، ما كائنًة القضية، حقائق مناقشِة يف ُمحقٌّ إنك كالمك. من استيائي أبديُت
تأثري ال دنبار باآلنسة عالقتي أن لك أؤكِّد هذا برغم لكنني بها. للقيام الناس أكفأ من ألراك

القضية.» هذه عىل الحقيقة يف لها
كذلك؟» أليس هذا، يُقرِّر من «أنا

قبل املرض أعراض كل معرفَة يريد الذي الطبيب مثل فأنت كذلك؛ أنه أعتقد «بىل،
بتشخيصه.» النطق له يتسنَّى أن

كانْت إذا إال حالته حقيقة إلخفاء يسعى مريٍض من وما األمر. هو هكذا «بالضبط.
طبيبه.» خداِع وراءِ من غايٌة له

معظم بأن — هوملز سيد يا — القول ستُوافقني لكنك صحيًحا، ذلك يكون «ربما
عالقتهم طبيعة عن مبارشٍة بطريقٍة يُسألون عندما الخجل من بيشءٍ سيشعرون الرجال
لدى أن أعتقد بالفعل. حقيقية عاطفٍة عىل تشتمل الحالة كانت إذا سيما ال ما؛ بامرأٍة
يسمحون وال أرواحهم من ما ُركٍن يف به يحتفظون صغريًا شخصيٍّا ا رسٍّ الرجال معظم
إنقاذها. تحاول كنَت حيث لك؛ تشفع غايتَك لكنَّ فجأًة. اقتحمتَه وأنَت عليه. ل بالتطفُّ ألحد
أن وتستطيع ُفتح، قد األرسار مستودع هو وها سقطْت قد الحواجز ذي هي ها حسٌن،

تريده؟» الذي ما تشاء. ما منه تستكشف
«الحقيقة.»

املتجهم وجهه وأصبح أفكاَره. يُنظِّم كان وكأنما قليًال الكالم عن الذهب ملُك ف توقَّ
رزانة. وأشدَّ الحزن يف إغراًقا أكثَر الغائرة الخطوط ذو

بعض لكن هوملز. سيد يا ا جدٍّ قليلة كلماٍت يف بها أُخربك أن «أستطيع أخريًا: وقال
الرضوري. القْدر من أكثر الكالم يف أُوِغَل لن لذلك النفس؛ عىل وشاقٌّ مؤلم ِذكُرها األشياء
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أحد ابنَة بينتو ماريا كانت الربازيل. يف الذهب عن ب أُنقِّ كنُت عندما زوجتي قابلُت لقد
شابٍّا األيام تلك يف أنا كنُت الجمال. فائقة وكانْت ماناوس، مدينة يف الحكوميِّني املسئولِني
وعنٍي تأجًجا أقلَّ بعاطفٍة خلفي أنظر عندما حتى، اللحظة هذه يف لكنني العاطفة، ُملتهَب
كانت لقد مدهش. نادٍر بجماٍل تتمتع كانت أنها أرى أزال ال فإنني النقد، إىل ميًال أكثر
متَّقدٍة بعاطفٍة تتمتع وكانت اإلخالص، شديدَة فياضًة شخصيًة ذلك عىل عالوًة شخصيتُها
مختلفة كانت لقد عواطفهم. فيهم تتحكم الذين االستوائية املناطق كأبناء صادقٍة ومشاعر
أحببتُها لقد باختصار، حسٌن، قبل. من عرفتُهن اللواتي األمريكيات النساء عن تماًما
إال البتة يشءٍ أي يف يشء؛ يف اآلخر يُشبه يكن لم أحَدنا أنَّ أُدرك لم لكنني وتزوجتُها.
حبي، حرارُة َخبَْت لقد لسنوات. املوت يُقاِوم ظل الذي املؤقت، التعلُُّق ذلك انتهى عندما
طبيعة تعرف لكنك أكثر. هيِّنًا صار األمر لكان اآلخر هو حرارته فقَد قد ُحبها أن ولو
أنني ولو عني. يرصفها أن يستطع لم شيئًا فإن فعلتُه، ما كان ومهما العجيبة! النساء
ظننُت ألنني إال هذا يكن فلم بعضهم، قال كما الفؤاد متحجر حتى أو معها، قاسيًا كنُت
شيئًا لكنَّ كَلينا، هذا ألراح بُغًضا، استحال كان أنه لو أو حبها، قتل من تمكنُت لو أني
الذي نفَسه وَلَعَها الصغرية اإلنجليزية الغابة تلك يف ونحن بي ُمولعًة ظلْت لقد ها. يُغريِّ لم
عىل بِقيَْت فقد فعلتُه، الذي كان ومهما األمازون. نهر ضفاف عىل سنًة عرشيَن منذ ابتدأ

يتغري. ال الذي إخالصها
أَصبَحت ثَمَّ ومن نرشناه؛ الذي اإلعالن عىل ردَّت لقد دنبار. جريس اآلنسة أتت ثم
بارعُة األخرى هي أنها الجميُع ح رصَّ لقد حف. الصُّ يف صورتَها رأيَت ولعلك لطفَلينا. مربيًة
أكن لْم أنني لك وأعرتف الناس، من أكثَر باألخالق أتحىل أنني أزعم لن أنا حسٌن، الجمال.
يومي تواصٌل وبينها بيني يكون وأن هذه مثل امرأٍة مع واحٍد سقٍف تحت العيَش أستطيع

هوملز؟» سيد يا هذا عىل أتلومني نحوها. بعاطفٍة أشعر أن دون
الفتاة هذه إن حيث بها؛ رصحَت كنَت إذا سألومك لكنني مشاعرك. عىل ألوُمَك ال «أنا

رعايتك.» تحت ما بطريقٍة كانت
ذلك عينَيه إىل أعاد قد التوبيخ أن رغم املليونري، قال هكذا ا.» ُمِحقٍّ تكوُن ربما «حسٌن،
أظن أملكها. ال فضيلٍة أيَّ لنفيس أدَّعي لن «أنا قائًال: وأردف للحظات. امُلغضَب التوهَج
يف رغبتي َقط يشءٍ يف أرغْب لم وأنا يريد، حيث يُده تبلُغ رُجًال حياتي طوال ظللُت أنني

بهذا.» أخربتُها ولقد بها. والظفر املرأة هذه حب
كذلك؟» أليس إذن، َفعلتَها «أوه،
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مشاعُره. تُستثار عندما ا جدٍّ ُمفَزًعا يبدو هوملز كان
بيدي. يكن لم األمَر ولكنَّ لفعلت، أَتزوَّجها أن أستطيع كنُت لو إنني لها «قلُت
فعله أستطيع ما كلَّ سأفعل كنُت وأنني أمامي، عائًقا ليُشكِّل يكن لم املال أن وأخربتُها

هانئة.» سعيدًة ألجعلها
شك.» بال السخاء، شديد عرًضا «كان هازئًا: هوملز قال

ال أنا األخالق. لتُعلِّمني ال القضية، يف ق لتُحقِّ إليك أتيُت لقد هوملز. سيد يا «اسمع
انتقاداتك.» إىل االستماع أريد

ال فأنا الفتاة؛ هذه أجل من إال البتة قضيتك مع أتعامل لن «وأنا برصامة: هوملز قال
فتاٍة إفساد إىل تسعى كنَت إنك به. أنت اعرتفَت مما أسوأ — كانت مهما — تُهمتها أنَّ أرى
أنه يتعلَّم ألْن محتاٌج األغنياء أيها بعضكم بيتك. يف كانت وقد نفسها حمايِة عن عاجزٍة

خطاياكم.» ليتغاىضعن رشوته يُمكن أحٍد كلُّ ليس
التوبيخ. هذا إىل الذهب ملُك به استمع الذي لالتزان ُدِهشُت

كما تَِرس لم ُخَطِطي أن الرب ألحمد وإنني األمر. حيال اآلن به أشُعر ما هو «هذا قال:
الفور.» عىل املنزل تغادر أن وأراَدْت رفَضتْها لقد لها. أردُت

تغادر؟» لم «وملاذا
اليسري من يكن ولم عليها، يعتمدون َمن َة ثَمَّ كان — األول املقام يف — ألنه «حسٌن،
أقسمُت عندما البقاء عىل وافقْت إنها ثُم رزقها. مصدِر عن بتَخلِّيها جميًعا تخذلهم أن عليها
لقد آخر؛ سبب َة ثَمَّ كان لكْن أبًدا. ثانيًة بها أتحرَّش لن أنني — فعلُت ما هو وهذا — لها
ره تُسخِّ أن أرادْت لذا آخر؛ تأثرٍي أي من أقوى كان وأنه عيلَّ، تأثرٍي من تملكه ما تُدِرك كانْت

للخري.»
«كيف؟»

سيد يا ضخمٌة أعماٌل إنها التجارية. أعمايل عن اليشء بعَض عرَفْت لقد الواقع، «يف
ما دائًما لكنني والهدم؛ البناء عىل قادٌر إنني العادي. الرجل يتخيَّله مما أضخم هوملز؛
بل ومدنًا، مجتمعاٍت، كانت لكنها وحسب، األفراد عىل مقتًرصا األمر يكن لم أهدم. كنُت
ذهبُت ولقد الهزيمة. ع تجرُّ عىل ُمجَربٌ فيها والضعيف قاسية، لُعبة التجارَة إن ُدوًال. حتى
كان إذا بما َقط أعبأ لم كما قط، بأحٍد أِش لم لكنني أقىصحدودها. إىل اللعبة ممارسة يف
كان حق. عىل كانت وأظنُّها مختلفة. بطريقٍة األمر ترى كانت لكنها بي. َسيَيش منافيس
إليه يحتاج ما تتجاوز ثروًة يبني أن لرجٍل ينبغي ال أنه هو به أخربتْني وما تعتقده ما
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األمر، إىل تنُظر كانت هكذا الحياة. ُمقوِّمات يملكون ال الذين البرش من آالٍف أنقاِض عىل
وَجدْت لقد بقاءً. أكثر يشءٍ إىل تنظر كانت املال، من أبعد هو ما إىل تنُظر كانت وأظنها
بِقيَْت، لهذا سلوكي؛ يف بتأثريها للناس خدمًة تُقدِّم أنها تعتقد وكانْت تقول، ملا أُصغي أنني

الحادثة.» هذه وقَعْت ثم
ذلك؟» عىل الضوء من َقْدر أيِّ إلقاءُ «أيمكنك

يف وتاه يه، كفَّ بني رأُسه غرق وقد أكثر، أو دقيقة مدَة الكالم عن الذهب ملُك أمسَك
عميق. تفكرٍي

الواحدَة وإن هذا. إنكاُر يمكنني ال لها. بالنسبة خرٍي بأي يُبرشِّ ال األمر «إن قال: ثم
عن الرجل يعجز أشياء تفعل وربما نفسها، وبني بينها خاصًة حياًة لتعيش النساء من
أنها لالعتقاد ا مستعدٍّ كنُت أنني لدرجة األمر بداية يف وبُهتُّ أعصابي فقدُت لقد تفسريها.
خطر تفسريًا َة ثَمَّ لكن لطبيعتها. تماًما ُمخالفٍة غريبٍة بطريقٍة الصواب عن انحرفْت قد
شك ال يكفي. بما ُمفيًدا يكون ال قد أنه رغم هوملز سيد يا به أخربك وسوف ذهني. عىل
ال وهي األرواح، من الَغرية هو الَغرية، من نوٌع َة ثَمَّ مريرة. بَغريٍة تشعر كانت زوجتي أن
إىل زوجتي يُلجئ ما هناك يكن لم أنه من الرغم وعىل األجساد، من الغرية عن حدًة تقلُّ
كان أنه تُدرك كانت فقد — هذا تعرف كانت أيًضا وأظنها — الَغرية من الثاني النوع هذا
تأثريًا كان لقد قط. مثلُه هي لها يكن لم فاتي وترصُّ عقيل عىل تأثريٌ اإلنجليزية الفتاة لتلك
األمازون وحرارُة عقلها، تحُجب الكراهية كانت لقد الوضع. ن يُحسِّ لم هذا أن إال إيجابيٍّا،
كانت إنها لنُقل أو دنبار؛ اآلنسة لقتل تُخطِّط كانت فربما لذا دمها؛ يف الوقت طيلة ترسي
شجاٌر حدث وربما عنَّا. الرحيل إىل وتَضطرَّها تُرعبَها حتى ناري بسالٍح لتهديدها تُخطِّط

تحمله.» كانت التي املرأة رأس يف املسدس من رصاصٌة وانطلَقْت هذا بعد
إنه الواقع، يف وقع. قد هذا يكون أن احتماُل بالفعل ببايل خطر «لقد هوملز: قال

دة.» ُمتعمَّ قتٍل جريمِة لوقوع الوحيد الواضح البديل
بالكلية.» حدوثه تنفي «لكنها

أنَّ ن يُخمِّ أن املرء بإمكان إن كذلك؟ أليس هذا؛ عىل مقصوًرا ليس األمر لكنَّ «حسٌن،
ارتباكها يف تزال ما وهي البيِت إىل أَرسَعْت قد تكون ربما الرهيب املوقف هذا مثل يف امرأًة
ما تعي تكاد ال وهي — مالبسها بني ألقته قد تكون حتى وربما يدها. يف املسدس حاملًة
بأن الكذب طريق عن األمر من تخرج أن عليه، ُعثر عندما حاوَلت، لكنها — تفعله الذي
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هذا مثل يُعارض الذي ما ممكنة. تكن لْم التفسريات جميع إن حيث برمته؛ األمر تُنكر
االفرتاض؟»

نفُسها.» دنبار اآلنسُة «تُعارضه
احتمال.» «حسٌن،

التصاريح عىل الحصول نستطيع أننا يف شكٌّ يساورني «ال وقال: ساعته إىل هوملز نظر
فمن الفتاَة هذه أرى وبعدما املساء. قطار يف وينشسرت إىل نصل وأن الصباح، هذا الالزمة
سأصل ما بأن أِعدَك أن أستطيع ال لكنني القضية، يف لك فائدًة أكثَر أُصبح أن ا جدٍّ املحتمل

يكون.» أن له تريد كما بالرضورة سيكون نتائج من إليه
وينشسرت إىل الوصول من وبدًال الرسمي، الترصيح استخراج يف ر التأخُّ من يشءٌ وقع
لْم هامبشري. بمقاطعة جيبسون نيل السيد ضيعة يف ثُور، جرس إىل هنا توجَّ اليوم ذلك يف
قوة أفراد أحد كوفنرتي، الرقيب عنوان عىل حصلنا لكننا نفسه، جيبسون السيد معنا يأِت
الشحوب، شديَد ناحًال طويًال رجًال كان القضية. يف ق حقَّ من أول وهو املحلية، الرشطة
بكثرٍي أكثر األمور من فيه يشتبه أو يعرفه ما بأن يوحي غامًضا ًظا ُمتحفِّ أسلوبه وكان
ُحدود إىل فجأًة صوته خْفِض عادُة تالزمه كانت فقد ذلك عىل عالوًة قوله. عىل يجرؤ مما
تماًما. عاديًة العادة يف كانت املعلومات أن رغم األهمية، بالغ أمٍر عىل وَقَع كأنه الهمس
نفسه يف يجد ال أمينًا ُمهذبًا رجًال كان أنه َ تبنيَّ ما فرسيًعا هذه السلوكية لوازمه عن وبعيًدا
مساعدة. بأيِّ ب يُرحِّ وأنه قدراته تفوق كانت القضية بأن االعرتاف من يمنعه ما الِكرب من
أحٍد استقبال من بدًال أنَت أستقبلك أن أُفضل إنني هوملز، سيد يا حاٍل كلِّ «عىل قال:
ال هنا املحلية الرشطة قوة فإن قضيٍة لتويل استُدعوا إذا إنهم سكوتالنديارد. رشطة من
عنك.» سمعُت هكذا بنزاهٍة؛ تعمل لكنك اإلخفاق. عىل تُالم وربما نجاٍح، أيُّ إليها يُعزى

كالمه أنَّ جليٍّا فبدا هوملز، قال هكذا اإلطالق.» عىل األمر يف أظهر أن أريد ال «أنا
اللغز هذا حل من تمكنُت «إذا هوملز: وأضاف الصدر. امُلنقبِض رفيقنا عن الهمَّ ى َرسَّ قد

فيه.» اسمي بذكر أُطالب ال فإنني
يف الوثوق يمكنني أنه أعلم أنني كما هذا. يف أشكُّ ال منك، بالٌغ كرٌم هذا الواقع، «يف
ثمة فإن الحادث موقع إىل نصل وريثما هوملز، سيد يا اآلن واطسون. الدكتور صديقك
ت يتلفَّ كوفنرتي الرقيب أخذ غريك.» ملخلوٍق به أهمس ولن عليك. أطرحه أن أريد سؤاًال
نيل السيد كان ربما أنه تظن «أال قال: ثم بالكلمات. النطق عىل يجُرس يكن لم كأنما حوله

القضية؟» يف متورًطا نفسه جيبسون
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هذا.» يف أُفكِّر كنُت «لقد
أنه ا جدٍّ املحتمل ومن يشء. كل يف الجمال رائعُة امرأٌة إنها دنبار. اآلنسة تَر لم «إنك
املسدسات استخدام يف أمهر األمريكيِّني هؤالء إن ثم الطريق. من زوجته إزاحَة يتمنَّى كان

ذلك؟» أتعي هو، ُمسدسه كان لقد قومنا. من
جيًدا؟» هذا من تثبَّتُّم «هل

مسدساته.» من زوَجني أحَد املسدس كان لقد سيدي. يا «نعم
اآلخر؟» وأين زوَجني؟ «أحُد

نستِطع ولم شتى. أنواٍع من النارية األسلحة من كثريًا يمتلك الرجل إن الواقع، «يف
مصنوًعا كان الصندوق لكن تحديًدا، املسدس هذا مع تماًما متطابٍق مسدٍس إيجاَد قط

ملسدَسني.»
بآخر.» مطابقته من تتمكن أن بد فال زوَجني أحَد كان «إذا

أن تريد كنَت إذا املنزل يف بعٍض جوار إىل بعضها جميًعا وضعناها لقد «حسٌن،
صها.» تتفحَّ

الحادث.» مكان عىل نظرًة لنلقي مًعا نذهب أن أقرتح لكنني بعُد. فيما ذلك أفعل «ربما
الصغري كوفنرتي الرقيب بيت من الصغرية األمامية الغرفة يف املحادثة هذه َجرْت
ما أو ميٍل نصِف مسافَة مَشينا بعدها املحيل. الرشطة مْخفَر يُمثل كان الذي املتواضع
يكسوها الذبول يف اآلخذُ الرسخُس كان — حشائَشها الرياُح تذرو بَراٍح أرٍض َعْرب يقاربها
داخل ِمرصاعاها يُفتح جانبيٍة بوابٍة إىل وصْلنَا حتى — والربونزي الذهبي باللوننَي كلها
ومنه التُّْدُرج، طيور محميِة عربَ يمتد مجاٍز يف ِرسنا ثم ثُور. بَضيْعة املحيطة املساحِة
يجمُع الذي — املمتدَّ الخشبي نصَف املنزَل فرأينا الشجِر، مقطوعِة أرٍض قطعة إىل وصلنا
مياه ِبركُة جوارنا إىل كان الرابية. ة قمَّ فوَق — والجورجية التيودورية العمارة طراَزي بني
حجريٌّ جٌرس ينتصب حيث الوسط؛ عند متقلصًة مساحتُها وكانت القصب، كثريُة طويلٌة
كانت جانبَيها كال عىل الصغرية املياه ِبَرك لكنَّ العربات، ملرور األسايس الطريَق يُمثِّل

أرضيته. إىل أشار ثم الجرس، هذا مدخل عند مرشُدنا تَوقَّف مساحتها. من م تُضخِّ
ميزتُه لقد جيبسون. السيد زوجة جثُة فيه ترقد كانت الذي املكان هو «هذا وقال:

الصخرة.» بتلك
كذلك؟» أليس مكانها، من تُنقل أن قبل موجوًدا كنَت أنك «أظن

فورهم.» من طلبي يف أرسلوا لقد «بىل،

21



ثُور جرس قضية

ذلك؟» فعل «من
باملجيء وأَرسَع الحادث لوقوِع الطرائِد حارُس نبَّهه فعندما نفسه؛ جيبسون «السيد
الرشطة.» تصل حتى مكانه من يشءٍ أيَّ أحٌد ينقل أالَّ عىل أرصَّ آخرون، ومعه املنزل من
من أُطلقت الرصاصة أن الجرائد تقارير من عرفُت لقد حكيًما. ًفا ترصُّ هذا «كان

قريبة.» مسافٍة
ا.» جدٍّ قريبة مسافٍة سيدي، يا «نعم

األيمن؟» ُصدغها «ُقرب
سيدي.» يا مبارشًة «خلَفه

الجثة؟» وضعية كانت «كيف
وال عالمات، ال ملشاجرة؛ أثٌر َة ثَمَّ يكن لم سيدي. يا ظهرها عىل منطرحًة «كانت
اآلنسة إليها أرسَلتْها التي املخترصة الرسالة عىل ُمطبقًة كانت اليرسى يدها لكنَّ أسلحة،

دنبار.»
مطبقة؟» كانت إنها «أتقول

أصابعها.» فتِح من بالكاد تمكَّنَّا لقد سيدي، يا «نعم
يف الرسالَة وضع قد شخص أيُّ يكون أن احتماليََّة يستبعد إنه للغاية. ُمهم «هذا
— أذكرها كما — الرسالُة كانت لقد إلهي! يا كاذب. بدليٍل الرشطة ليُزوِّد موتِها بعد يدها

ا: جدٍّ مخترصًة

التاسعة. الساعة يف ثُور جرس عند سأكون
دنبار جي

كذلك؟» أليس
سيدي.» يا «بىل

بكتابتها؟» دنبار اآلنسُة اعرتفت «وهل
سيدي.» يا «نعم

هذا؟» ْت فرسَّ «وبَم
أيِّ عن اإلفصاح يف ترَغب ولم الجنائية. املحكمة أمام به لتُديل بدفاعها احتَفَظْت «لقد

يشء.»
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أليس الغموض، بالغُة الرسالة مسألة أن كما ا. جدٍّ لالهتمام مثريُة قضيٌة أنها شكَّ «ال
كذلك؟»

— هذا بقويل كثريًا تجرَّأُت قد سأكون أنني ولو — سيدي يا الواقع «يف مرشدنا: قال
بُرمتها.» القضية يف الوحيدة الواضحة النقطة تبدو إنها

دنبار اآلنسة وأنَّ ُمزيَّفة، ليسْت الرسالَة أن سلمنا «إذا وقال: رأسه هوملز هزَّ وهنا
وقوع من ما مدٍة قبل تْها تلقَّ قد ماريا السيدة تكون أن بد فال بالفعل، كتبَتْها التي هي
يف عليها ُمطبقًة السيدُة هذه ظلَّْت إذن فلماذا ساعتنَي. أو بساعٍة قبله ولنُقل الحادث؛
يف عنها الحديث إىل تحتاج تكن لم إنها هكذا؟ شديدٍة بعنايٍة تحملها وملاذا اليرسى؟ يدها

غريبًا؟» هذا يبدو أال مقابلتهما.
تقرتح.» كما األمر يكون ربما سيدي، يا الواقع «يف

هوملز جلس األمر.» أتأمل كي هدوءٍ يف الوقت بعض الجلوس إىل أحتاج أنني «أعتقد
يف متسائلة بنظراٍت تجوالن الذكيتنَي الرماديتنَي عينَيه فرأيُت للجرس، الحجري اإلفريز عىل
من عدسته وانتزع املقابل، الحاجز باتجاه وأرسع ثانيًة مكانه من قفز وفجأًة اتجاه. كل

الحجري. اإلفريز يفحص وراح جيبه،
غريب.» «هذا قال:

املارة أحد يكون أن ع أتوقَّ اإلفريز. يف الذي الصغري الصدَْع الحظنا لقد سيدي، يا «نعم
فيه.» تسبَّب من هو

مساحتُه تزيد ال أبيض لوٌن فيه يظهر كان البقعة هذه يف لكْن رماديٍّا، اإلفريز كان
حادًة رضبًة أنَّ يُدرك أن املرءُ يستطيع جيًدا فحِصه وعند معدنية. عملٍة قطعِة مساحِة عن

سطحه. ثلَمْت التي هي شابه ما أو
العنف بعَض األمُر تطلب «لقد التفكري: يف استغراقه عن ينمُّ هدوءٍ يف هوملز قال
أثًرا. عليه يرتك أن دون مرات عدة بعصاه اإلفريز يرضب أخذ ثم الصدع.» هذا إلحداث
األعىل من تُرضب لْم إنها ثم أيًضا. غريٍب مكاٍن ويف قوية، رضبًة كانت لقد «نعم، وقال:

الحاجز.» من السفىل الحافة عىل — ترى كما — ألنها األسفل، من كانت إنما
الجثة.» من األقل عىل قدًما عرشة خمس مسافِة عىل «لكنه

لكنها باألمر، عالقة لهذا يكون ال ربما الجثة. عن قدًما عرشة خمس يبعد إنه «نعم،
يكن لم إنه أتقول هنا. لنكتشفه املزيد أمامنا أن أعتقد ال لكنني املالحظة. تستحق مسألٌة

أقدام؟» آثاُر َة ثَمَّ
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اإلطالق.» عىل آثاٌر هناك يكن لم سيدي. يا كالحديد ُصلبًة األرضيُة «كانت
عنها تحدَّثَت التي األسلحة ونفحصهذه أوًال املنزل إىل سنتوجه إذَن. الذهاب «يمكننا
أكثَر نتقدَم أن قبل دنبار اآلنسة رؤية يف أرغب ألنني وينشسرت؛ إىل سنذهب بعدها رسيًعا.

بحثنا.» يف
بيتس؛ السيد املنزل يف قابلنا لكننا املدينة، من عاد قد جيبسون نيل السيد يكن لْم
الرشيِر التلذُِّذ من حالٍة يف وهو أرانا وقد الصباح. يف زارنا الذي القَلق الشديد الرجل ذلك
عىل سيده لدى عْت تجمَّ التي واألحجام األشكال املختلفة الهائلة النارية األسلحة مجموعَة

باملخاطر. محفوفة حياٍة مدى
إنه أساليبه. ويعرفون يعرفونه ممن أيٌّ يتوقع كما أعداءه، جيبسون للسيد «إن قال:
أوقاٌت َة وثَمَّ سيدي، يا عنيٌف رجٌل إنه محشو. مسدٌس لرسيره املجاور الدرج ويف ينام
كثريًا كانْت يْت تُوفِّ التي املسكينة السيدة أن يقنٍي عىل أنا منه. الخوُف فيها جميًعا يَتملَّكنا

بالذعر.» تشعر ما
جسدي؟» ألذًى تعرَُّضها قبُل من شهدَت «هل

السوء من نفسه املستوى يف كانْت كلماٍت سمعُت لكنني هذا. قوُل يمكنني ال «ال،
الخدم.» أمام حتى جارح، جافٍّ ازدراءٍ كلمات تقريبًا؛

يكْن لْم املليونري صاحبنا أن «يبدو القطار: محطة إىل نتجه ونحن معقبًا هوملز قال
املعلومات، من كبرٍي قْدٍر عىل وَقعنا لقد واطسون، يا حسٌن الخاصة. حياته يف ناجًحا
النهائية. نتيجتي عن اليشء بعض بعيًدا أزال ال أنني يبدو لكْن علينا، جديٌد وبعضها
فهمُت فقد عمله، لرب بيتس السيد يُكنُّها التي الوضوح الشديدة الكراهية من الرغم وعىل
تناُول من انتَهوا لقد زوجته. وفاة خرب وصله عندما يقينًا مكتبته يف كان أنه كالمه من
خرب أن صحيٌح الحني. ذلك حتى طبيعيٍّا يشء كل وكان والنصف، الثامنة يف الَعشاء وجبة
قريٍب وقٍت يف وقعْت الفاجعة أن شك ال لكْن املساء، من قليًال متأخٍر وقٍت يف كان وفاتها
خرَج جيبسون السيد أن يُثبت اإلطالق عىل دليٍل من وما الرسالة. يف املذكور التوقيت من
دنبار اآلنسة فإن أخرى، جهٍة ومن الخامسة. الساعة يف املدينة من عودته منذ املنزل من
لكنها الجرس. عند جيبسون السيد زوجة ملقابلة موعًدا حددْت بأنها تقرُّ — علمُت كما —
العديد لدينا إن دفاعها. بتأجيل نصحها محاميها ألن هذا؛ غري يشءٍ قول يف ترغب لْم
أن قبل يرتاح لن عقيل وإن الفتاة، تلك عىل طرحها نُريد التي األهمية البالغة األسئلة من
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لوال القضية هذه يف بقوٍة ُمدانًة يل ستبدو كانت بأنها االعرتاف عيلَّ فإن هذا ورغم نُقابلها.
واحد.» يشءٍ وجوُد

هوملز؟» يا اليشء هذا هو «وما
مالبسها.» خزانة يف املسدس عىل «العثور

لها.» إدانًة األحداث أكثر يل يبدو هذا إن هوملز! يا للهول، «يا قائًال: فرصخُت
أن األُوىل الرسيعة قراءتي عند حتى بايل يف خَطر لقد واطسون. يا كذلك األمر «ليس
األمر هذا فإن قبل ذي من القضية إىل أقرَب أصبحُت وقد اآلن ا أمَّ ا، جدٍّ غريٌب الحدث هذا
يف االتساِق عن نبحث أن لنا ينبغي أميل. عليها يستقرُّ التي الوحيدة الثابتة األرضية هو

خدعة.» وجود يف نُشكَّ أن علينا فإن افتقدناه وحيثما األمور،
تقول.» ما أفهم أكاد «ال

عمًدا — التخلُّص وشك عىل امرأًة سنتخيلك أننا للحظٍة افرتض واطسون، يا «اسمع
كتبَت لقد لألمر. خطَّطَت لقد تُزاحمها. أخرى امرأٍة من — التعاطف من خالية وبطريقٍة
بارًعا عمًال كان لقد الجريمة. ارتُكبت قد وها معك، وسالُحَك الضحية، أتت ثم رسالة،
ستُدمر كنَت — الرباعة بهذه جريمًة ارتكبَت بعدما — أنك تخربني أن تريد هل كامًال.
فيها ينمو التي املجاورة الربكة تلك يف سالحك إلقاءِ عن بالغفلِة الجريمة عالم يف ُسمعتك
يتحتَّم أنه وجدَت هذا من بدًال وأنك األبد، إىل جريمتك أثَر ستمحو كانْت والتي القصب
كانت مكاٍن أول وهي مالبسك؛ خزانة يف تضعه وأن املنزل إىل بعناية معك تحمله أن عليَك
يروك أن أصدقائك ألفضل تسنَّى َلَما هذا فعلَت أنك لو اإلطالق! عىل ستُفتشه الرشطة
قد أنك أتصور أن أستطيع ال هذا برغم لكنني واطسون، يا املكائد ُمدبر بوصف جديًرا

اإلتقان.» عدم من الكبرية الدرجة هذه عىل أمًرا تفعل
«… الجريمة ارتكاب ساعَة االنفعال حالة يف «لكن

فإنه جريمة الرتكاب يُخطِّط مْن إن هذا. حدوث بإمكانية أُسلم لن واطسون، يا ال «ال
خطري.» فهٍم سوءِ مع نتعامل أننا واثق فإنني لذا كذلك؛ إلخفائها يُخطِّط

تفسري.» إىل يحتاج مما ا جدٍّ الكثري هناك «لكنَّ
الذي عينَه األمر فإن نظرك، وجهة تُغريِّ حاملا إنك توضيحه. يف نرشع سوف «حسٌن،
إن املثال. سبيل عىل املسدس هذا إىل انظر الحقيقة. إىل مفتاًحا يصبح إدانٍة دليَل كان
تنطق فإنها األمِر عن الجديد رنا تصوُّ ويف به. معرفٍة أيُّ لها يكون أن تُنكر دنبار اآلنسة
وضعه الذي من ولكْن مالبسها، خزانة يف ُوضع لقد عليه، وبناءً هذا؛ تقول عندما بالحقيقة
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املجرم هو الشخص هذا يكن ألْم الجريمة. يف تتورَّط أن لها يريد شخٌص إنه هناك؟
التحقيق.» خيوط من قيٍِّم خيٍط عىل فورها من أيدينا تقع كيف تُالِحظ أنت ها الحقيقي؟
قد للزيارة الرسمية اإلجراءات تكن لْم حيث وينشسرت؛ يف الليلة لقضاء اضُطررنا
والسيد نحن زنزانتها، يف الفتاة بزيارة لنا ُسمح التايل اليوم صباح يف لكْن بعُد، اكتملْت
أتوقع كنُت القضية. يف الدفاع مهمة إليه أُسندت الذي الصاعد املحامي كامينجز؛ جويس
األثَر أنىس أن أبًدا أستطيع لن لكنني جميلة، امرأًة أرى أن — سمعناه ما لكلِّ نتيجًة —
املليونري هذا حتى فيها وجد أن الغريب من يكن لم نفيس. يف دنبار اآلنسُة تركتْه الذي
بإمكان كان لقد يُرشده. وأن فيه يتحكم أن استطاع شيئًا شخصيٍّا؛ منه أقوى شيئًا املستبد
أنها — ِته رقَّ برغم املالمح الواضِح القويِّ وجِهها إىل ينظر وهو — أيًضا يشعر أن املرء
متأصٌل نبٌل َة ثَمَّ كان فقد ذلك ومع الطائشة، األفعال عىل تُقدم أن ذلك عىل عالوًة تستطيع
البرشة، بيضاء القامة، طويلة كانت الخري. لفعل دائًما هها يُوجِّ أن شأنه ِمن شخصيتها يف
تلك تنظران كانتا البُنِّيتنَي عينَيها لكنَّ آرسة، وطلعٌة نبيٌل سمٌت لها وكان الشعر، بنية
وهي تُطوِّقها الصياد تُحسبشبكة عندما الطريدُة تنظرها التي العاجزة املترضعة النظرات
ومساعدته، الشهري صديقي وجود أدركْت وعندما واآلن، كها. َرشَ من التخلُّص عن عاجزة
يف يلتمع األمل من بريٌق وراَح الشاحبتنَي وجنتَيها يف ترسي الدماء من َمسحٌة أخذْت

بها. رمَقتنا التي الرسيعة نظراتها
بيشءٍ جيبسون نيل السيد أخربك «ربما مرتبك: خافٍت بصوٍت دنبار اآلنسة سأَلِت

كذلك؟» أليس وبينه، بيني حدث مما
من الجزء هذا عىل املرور عبء نفسك يل تُحمِّ أن مضطرًة لسِت «بىل، هوملز: أجاب
بخصوص جيبسون السيد كالم لتصديق ً ُمهيَّأ — رأيتُك بعدما — أصبحُت لقد القصة.

املحكمة؟» يف كله املوقف حي تُوضِّ لْم ملاذا لكْن كذلك. به عالقتِك وبراءة عليه تأثريِك
فإن انتظرنا لو أننا أظن وكنُت هذا. مثل اتهاٌم يثبت أن املعقول غري من يل بدا «لقد
تفاصيَل يف للخوض نُضطرَّ أن دون ومن حتًما، نفسه تلقاءِ من سيتضح كان ته بُرمَّ األمر
دوَن بإبقائه خطورًة أكثر أصبح قد أنه أعتقد لكنني الخاصة. األرسة حياة من جارحٍة

توضيح.»
الوضع. حقيقة من جيًدا تتأكدي أن أرجو العزيزة، «آنستي جادة: بنربٍة هوملز هتف
علينا وأن الحايل، الوقت يف ضدنا األوراق كل أن لِك يؤكِّد أن كامينجز السيد باستطاعة إن
يف لسِت أنك زعمنا أننا ولو الرباءة. عىل نحصل أن نريد كنا إذا بوسعنا ما كلَّ نبذل أن
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من تستطيعني ما بكلِّ إذن فلتساعديني قاسيًا، تضليًال هذا فسيكون الجسامة بالغ خطٍر
الحقيقة.» اكتشاف أجل

شيئًا.» عنك أُخفي «لن
جيبسون.» السيد بزوجة عالقتك حقيقِة عن إذن «أخربينا

املناطق أبناء طبيعِة يف ما بكل تكرهني كانت هوملز؛ سيد يا تكرهني كانت «لقد
يفعل الذي النوع من امرأًة تكن لم عواطفهم. يف حدَّة من إليها تنتمي التي االستوائية
املحتمل من زوجها. به تُحب كانت الذي نفسه بالَقْدر تكرهني كانت ولقد بفتور، األشياء
ملتهبًا كان حبها لكنَّ أظلمها، أن أُريد ال وبينه. بيني العالقة حقيقة فهَم أساءت أنها
حتى أو العقلية الرابطة تتفهم أن عليها اليسري من يكن لْم بحيث حسيٍّا كان أنه كما ا جدٍّ
يف رغبتي سوى منزله يف يُبقني لم أنه تتصور أن وال إيلَّ، زوجها َجذبَت التي الروحية
يكن لْم ألنه خطأ؛ عىل كنُت أنني أُدِرك أن اآلن بإمكاني لكن الخري. عمل إىل نفوذه توجيه
التعاسة أن املؤكد فمن ذلك ومع فيه. التعاسة أُسبِّب كنُت مكاٍن يف البقاءَ يل غ يُسوِّ ما َة ثَمَّ

املنزل.» غادرت كنُت لو حتى ستستمر كانت
الليلة.» تلك يف تحديًدا حدث بما تُخربينا أن أرجو دنبار آنسة يا «اآلن هوملز: قال

إثباَت أستطيع ال لكنني هوملز، سيد يا أعرفها ما بَقْدِر الحقيقة أُخربك أن «يمكنني
أتخيل أن وال ها أُفرسِّ أن أستطيع ال — أهمية األكثر النقاط هي — نقاٌط َة وثَمَّ يشء، أي

لها.» تفسرٍي أي
أيديهم وضِع من آخرون يتمكن أن الجائز فمن األحداث، عىل يدِك ستضعني كنِت «إذا

تفسريها.» عىل
رسالًة تلقيُت قد كنُت فإنني الليلة، تلك يف ثُور جرس عند وجودي بخصوص «إذن،
وربما الدرس، حجرة منضدة عىل موضوعًة كانْت الصباح. يف جيبسون السيد زوجة من
الغداء، بعد هناك أُقابلها أن فيها إيلَّ تتوسل كانْت بيدها. هناك وضعتها التي هي تكون
عىل ا ردٍّ أتُرك أن كذلك فيها مني وَطلبْت إياه، تخربني أن تُريد ا مهمٍّ شيئًا َة ثَمَّ إن وقالت
بيني الذي الرس عىل يطَّلع أن تُرد لْم ألنها الحديقة؛ يف التي الشمسية الساعة فوق رسالتها
لقد أُقابلها. أن ووافقُت طلبتْه، ما َفعلُت لكنني الرسية، هذه ملثل مربًرا أَر لْم أحد. وبينها
خائفًة كانْت الدرس. حجرة موقِد يف أحرقتُها لذلك رسالتها من أتخلَّص أن مني َطلبْت
أنها ر أَتصوَّ ولْم كثريًا، ذلك يف لُْمتُه وقد معها، التعاُمل يف يقسو كان الذي زوجها من ا جدٍّ

لقائنا.» عن شيئًا يعرف أن تُِرد لم ألنها إال الطريقِة بهذه تَرصفْت
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كذلك؟» أليس رسالتها، عىل بردِِّك االحتفاظ عىل َحرَصت هذا برغم «لكنها
تُوفيت.» عندما يدها يف كان أنه عرفُت عندما اندهشُت لقد «بىل.

ذلك؟» بعد حدث وماذا «حسٌن،
أُدرك لْم انتظاري. يف كانْت الجرس إىل وصلُت وعندما وعدتُها. كما هناك إىل «ذهبُت
يف كاملجنونة؛ كانت لقد تكرهني. املسكينة اإلنسانة هذه كانت كم َقط اللحظة تلك قبل
الغامضة الوهم بقوة مدفوًعا خفيٍّا جنونها كان بالفعل، مجنونًة كانت أنها أظن الواقع،
يوم كل تُقابلني أن تستطيع كانت فكيف وإال، املجانني. عىل تُسيِطر أنها املحتمل من التي
ما أذكر لن الشديدة؟ الكراهية هذه مثل قلبها يف يل تُضِمر كانت حني يف اكرتاٍث دونما
عليها أَردَّ فلْم هذا ورغم ُمروِّعة. حادة كلماٍت يف كلَّه امُلستِعر غضبها عيلَّ صبَّْت لكنها قالتْه.
وأرسعُت أُذنيَّ عىل يديَّ وضعُت لذا يُطاق. ال منظرها كان لقد أرد. أن أستطع لْم حتى؛

الجرس.» مدخل عند بشتمي تُرصخ واقفًة تزال ال كانت تركتُها وعندما بالفرار.
ذلك؟» بعد عليها ُعثر «وأين

فيه.» كانت الذي املكان من قليلة يارداٍت بُعد «عىل
تسمعي ألْم عنها، رحيلِك من قليٍل وقٍت بعد حتفها لِقيَْت أنها افرتضنا إذا هذا، «ورغم

نار؟» إطالق صوت
غضبها ثورة من ومذعورًة مرتبكًة كنُت هوملز سيد يا الواقع يف لكنني شيئًا. أسمع «لم
حدث.» مما أيٍّ مالحظة عىل قادرًة أكن ولْم غرفتي، ُهدوء إىل عائدًة فأرسعُت هذه، امُلروِّعة

التايل؟» اليوم صباح قبل ثانيًة منها خرجِت فهل غرفِتك. إىل ُعدِت إنك «تقولني
البائسة.» تلك وفاِة ُ نبأ وصل عندما اآلخِرين مع بالخروج أرسعُت فلقد «نعم،

جيبسون؟» السيد رأيِت «وهل
الطبيب طلب يف أرسل وقد رأيتُه. عندما الجرس عنِد من ِلتوِّه عائًدا كان لقد «نعم،

والرشطة.»
االضطراب؟» من شديدة حالٍة يف لِك بدا «هل

مشاعره يُظهر أظنه وال الجأش، ورباطة القوة من كبريًا قْدًرا جيبسون السيد لدى «إن
للغاية.» قلًقا كان أنه أرى كنُت ا، جدٍّ جيًدا عرَفتْه التي وأنا لكنني، أبًدا.

سبق هل غرفتك. يف عليه ُعثر الذي املسدس هذا أهمية. األكثر النقطة إىل إذن «لنأِت
قط؟» قبُل من رأيتِه أن لِك

هذا.» عىل أُقسم «مطلًقا.
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عليه؟» ُعثر «ومتى
املنزل.» الرشطة فتََّشت عندما التايل، اليوم صباح «يف

مالبِسك؟» بني «وجدوه
فساتيني.» تحَت مالبيس ِخزانِة يف «نعم،

هناك؟» كان متى منذ ني تُخمِّ أن يمكنِك «أال
لهذا.» السابق اليوم صباح يف موجوًدا يكن «لم

هذا؟» عرفِت «كيف
الوقت.» ذلك يف املالبِس ِخزانَة رتَّبُت «ألنني

لكي هناك املسدَّس ووضع ُحجرتِك إىل دَخل ما شخًصا فإن إذَن حاسم. أمٌر «هذا
الجريمة.» يف يُورِّطِك

كذلك.» األمُر يكون أن بُد «ال
متى؟» «لكن

فيها أكون التي امُلدة أثناءَ أو الطعام، تناُول وقَت إال حدث قد هذا يكون أن يمكن «ال
األطفال.» مع الدرس حجرة يف

الرسالة؟» فيه تلقيِت الذي الوقت ذلك مثل «يف
الصباح.» ساعات من ساعٍة آخِر وإىل الوقت ذلك من ابتداءً «نعم،

يف تساعدني أن شأنها من أخرى معلومٍة أيُّ هناك هل دنبار. آنسة يا لِك «شكًرا
التحقيق؟»

أخرى.» معلومٍة أيِّ أذكر «ال
مواجهة يف تماًما جديٌد َصدٌع عنف؛ وقوِع عىل يدل أثٌر الجرس سور إفريز يف «يُوجد

لهذا؟» مقبول تفسرٍي أي اقرتاح يمكنك هل مبارشًة. الجثة
مصادفة.» مجرُد أنها شكَّ «ال

الحادثة، فيه وقَعت الذي نفسه الوقت يف يظهر ملاذا ا. جدٍّ غريٌب دنبار، آنسة يا «غريٌب
تحديًدا؟» مكانها يف وملاذا

يكون أن إالَّ األثر هذا يُحدث أن ليشءٍ ليس الصدع؟ هذا يف تسبَّب الذي ما تُرى «لكن
ا.» جدٍّ عنيًفا عمًال

امُلتوتِّرة التعابرِي بتلك فجأًة الشاحُب الحادُّ وجُهه اكتىس جوابًا. يُِحر لم هوملز لكنَّ
إىل تفكريه وصوُل كان وضوًحا. عبقريته تجلياِت بأشدِّ أربطها أن تعوَّدُت التي الحاملة
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والسجينة واملحامي أنا وجلسنا الحديث، عىل منا أيٌّ يجرؤ لم بحيث الوضوح شديَد ذروته
يرتجُّ وهو كرسيه من فجأًة وثَب لكنه الصمت. يف والرتكيز االستغراق من حالٍة يف نُراقبه

للعمل. امُللحة والحاجة الحماسة فرط من
تعاَل!» واطسون، يا «تعاَل قائًال: صاح

هوملز؟» سيد يا األمُر «ما
رب وبمعونِة كامينجز. سيد يا معَك أتواصُل سوف العزيزة. سيدتي باَلِك تشغيل «ال
يف األخبار تصلِك سوف عنها. بالحديث كلها إنجلرتا تمتلئ قضيًة أمنحَك سوف العدالة
رجاءً ممتلئٌ وأنني تنقشع سوف ُحب السُّ أن لِك أؤكد فإنني اآلن ا أمَّ دنبار، آنسة يا الغد

ينبلج.» سوف الحقيقِة ضوء أنَّ
عيلَّ طويًال كان لكنه الطويلة، بالرحلة ثُور َضيْعة إىل وينشسرت من االنتقال يكن لم
يف كان ألنه هوملز؛ إىل بالنسبة أبديٍّا سفًرا بدا أنه الواضح من كان بينما صربي، لنفاِد
القطار عربة يذرع كان إنما هادئًا، يجلس أن معها يستطيع ال الشديد التملُمل من حالٍة
هذا، برغم لكنه بجواره. التي الوسائد عىل الدقيقة الطويلة بأصابعه ينقر أو وذهابًا جيئًة
عربات من عربًة ألنفسنا اتخذنا قد وكنا — فجأًة أمامي جلس وجهتنا، من اقرتبنا وعندما
الغريبة العابثة النظرة تلك عينيَّ يف ينظر وأخذ ُركبتيَّ عىل يَديه ووضع — األوىل الدرجة

املشاغِبني. األطفال حالة إىل أقرب تكون عندما النفسية حالته تُميِّز كانت التي
هذه.» القصرية رحالتنا يف نخرج عندما مسلًحا تكون أنك أذكر «واطسون، قال:

ينهمك عندما نفسه بتأمني كثريًا يهتم يكن لْم ألنه أيًضا؛ أجله من هذا أفعل كنُت لقد
كنا عندما مرة من أكثر مخلًصا مسديسصديًقا كان فقد لذا ما؛ قضيٍة يف التفكري يف عقلُه

بهذا. ذكَّرتُه ثَم ومن إليه؛ حاجة يف
معك؟» مسدسك هل لكْن، األمور. هذه عن قليًال يغفل عقيل إن نعم، «نعم فقال:

سهل الحجم صغريَ قصريًا سالًحا كان الخلفي، رسوايل جيِب من أخرجتُه وهنا
وأخذ الرصاص، منه وأخرج املسدس، سقاطَة هوملز فكَّ ا. جدٍّ مفيًدا كان لكنه االستعمال،

بعناية. صه يتفحَّ
ملحوظة.» بصورٍة ثقيٌل ثقيل؛ «إنه قال: ثم

متينة.» سالٍح قطعُة إنه «نعم،
دقيقة. مدَة له يتأمَّ هوملز ظلَّ

باللغز ا جدٍّ وثيقٌة صلٌة ملسدسك ستكون أنه أعتقد واطسون، يا «أتعرف قال: ثم
فيه.» ق نُحقِّ الذي
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تمزح.» إنك هوملز، «عزيزي
فسيتضح االختبار نجح وإذا أمامنا. اختباٌر هناك ا. جدٍّ جادٌّ إنني واطسون، يا «ال
رصاصٌة فلتَبَق الصغري. السالح هذا من سيكون ما عىل االختبار هذا وسيعتمد يشء. كل
األمان. ُسَقاطة ونغِلق مكانها إىل األخرى الخمس الرصاصات اآلن ولنُِعد خارجه. واحدٌة

أفضل.» مطابقًة نسخًة منه وجعلنا وزنه ِزدنا لقد وهكذا!
جلس لكنه يشء، عىل يُطلعني ولم ذهنه، يف يدور كان ا عمَّ فكرٍة أدنى لديَّ تكن لْم
مرَكبًة استأجرنا ثَم ومن الصغرية؛ هامبشري محطِة إىل وصلنا حتى التفكري يف غارًقا

كوفنرتي. الرقيب األمني؛ صديقنا منزل يف كنا ساعٍة ربع غضوِن ويف متداعيًة،
هو؟» ما هوملز؟ سيد يا دليٍل عىل حصلَت «هل

هو ها واطسون. الدكتور مسدس سيفعله ما عىل يعتمد بُرمته األمر «إن صديقي: قال
ياردات؟» عِرش بطوِل حبًال تعطيني هالَّ الضابط، أيها واآلن ذا.
القرية. متجر من امَلجُدول املتني الحبل من كرٍة عىل حَصلنا

إىل فسننطلق يل، سمحَت إذا واآلن، إليه. سنحتاج ما كل هو هذا أن «أظن هوملز: قال
رحلتنا.» مراحِل من مرحلٍة آخَر يكون أن أرجو ما

إىل هامبشري يف النباتات املتمايلَة الرباح األرض وتُحيل املغيب إىل تميل الشمس كانت
نظرات من الكثريُ عينَيه ويف بجوارنا سريه يف يتهادى الرقيب وكان رائع، خريفيٍّ مشهٍد
مرسح من اقرتبنا وعندما صاحبي. عقل يف العميقة شكوكه عن تنمُّ التي والريبة النقد
من يبدو ما كلِّ برغِم عميٍق قلٍق يف كان الحقيقة يف صديقي أن أرى أن استطعُت الجريمة

املعتاد. فتوره
قبُل من هديف أُخطئ وأنا رأيتَني لقد «أجل، قائًال: مالحظتي عىل هوملز أجاب
لقد واآلخر. الحني بني تخدعني كانت ولكنها األشياء، هذه مثل يف موهوٌب إنني واطسون. يا
وينشسرت، يف الزنزانة يف ونحن ذهني يف مرٍة ألول مرورها عند يقينيٍّا أمًرا الفكرُة يل بدْت
تفسرياٍت َر تصوُّ يستطيع ما دائًما صاحبه أنَّ النشط العقل تُواِجه التي العقبات من لكْن
واطسون، يا الواقع يف لكن وحسب، ليسهذا الخطأ. يف الباطني نا ِحسَّ يُوِقع ما وهي بديلة؛

نحاول.» أن إال بإمكاننا ليس
تلك يف وصلنا ثُم املسدس، يد يف بإحكاٍم الحبل طرَيف أحد سريه، أثناء يف هوملز، ربَط
— الرقيب وبإرشاد شديدة، بعنايٍة — يرسم هوملز أخذ املأساة. وقوِع مكاِن إىل اللحظة
نباتات سيقان بني يُفتِّش أخذ ثم فيه، ممددًة الجثة كانت الذي للمكان الدقيقَة الحدوَد
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من اآلخر الطرف يف بإحكاٍم ربطه ذلك بعد كبريًا. حَجًرا وجد حتى والرسخس الخلنج
يف وقَف ذلك بعد املياه. فوق يتأرجح راح بحيث الجرس حاجز فوِق من ه دالَّ ثُم الحبل،
مشدوًدا الحبل كان بحيث يده، وُمسديسيف الجرس— حافة من مسافٍة عىل — الجثة مكان

األقىص. الجانب يف الثقيل والحجر السالح بني
تَجِربتنا!» ِلنُجِر «واآلن، قائًال: هوملز صاح

الفور وعىل قبضته. فتح ثم الكلمات، بهذه ينطق وهو رأسه إىل املسدَس هوملز رفع
يكِد ولم املياه. داخل واختفى ا، حادٍّ دويٍّا ُمحِدثًا الحاجز يف فارتطَم الحجر، ثقُل سحبه
فِرحًة صيحًة وصاح الحجري، السور بجوار ركبتَيه عىل هوملز جثا حتى يختفي املسدس

عه. يتوقَّ كان ما عىل عثَر أنه أَظهَرت
واطسون، يا أرأيَت َقط؟ ذلك قبل هذا من دقًة أكثر رشًحا رأيتم «هل قائًال: صاح ثَم من
وشكل حجم نفِس يف آخر صدٍع إىل بيده أشار يتكلم كان وبينما القضية!» مسدُسك حلَّ لقد

الحجري. الحاجز من السفىل الحافة يف املوجود األول الصدع
«سوف قائًال: املشدوه الرقيب األرضويواجه فوق ينهضمن وهو كالمه هوملز واصل
صديقي مسدس وتستعيُد ُخطاًفا بالطبع أنت تُحرض وسوف الليلة. الفندق يف نبيت
املرأُة تلك استَخدَمتها التي والحجَر والحبَل املسدَس كذلك بجواره تجد وسوف بسهولة.
السيد إخبار يُمكنك بريئة. بضحيٍة قتٍل تهمة وإلصاَق جريمتها إخفاءَ ُمحاولِتها يف الحاقدة
اآلنسة تربئة سبيل يف خطواٍت نتخذ أن سيُمِكننا حيث الصباح؛ يف سأراه أنني جيبسون

دنبار.»
قدَّم القرية، فندق يف مًعا الغليون ن نُدخِّ جلسنا وبينما الليلة، تلك من متأخر وقٍت يف

جرى. ملا مختًرصا استعراًضا هوملز يل
لن عني سجالتك إىل ثور جِرس لُغِز قضيَة إضافتك أن واطسون يا «أخىش فقال:
كما الذهن، بليَد كنُت لقد اإلطالق. عىل يت الصِّ ُحسن من اكتسبتُه أكون قد مما ن تُحسِّ
أساُس هو الذي والحقيقة، الخيال بني املزج ذلك يف املطلوب املستوى عىل أكن لم أنني
الحل إىل للوصول كافيًا دليًال كان الحجري الحاجز يف الذي الصدع أن أعرتف مهارتي.

ذلك. من أرسَع إليه أتوصل لم ألني نفيس ألوم وأنني الصحيح،
لم لذا وغامضة؛ خبيثة كانت البائسة املرأة هذه تفكري طريقة أن االعرتاف من بُد ال
أشدَّ نموذًجا مغامراتنا يف قطُّ التقينا أننا أعتقد ال . الهنيِّ باألمر مؤامرتها خيوط حل يكن
دنبار اآلنسة أكانت عليها سواءٌ ألنه فيه؛ يتسبَّب أن امُلشوَّه للحب يمكن ِلما هذا من غرابًة

32



ثُور جرس قضية

ال جريمًة نظرها يف كانا األمَرين كال أن فيبدو وحسب؛ العقل يف أو الجمال يف تُضارعها
الصارمة املعاملة هذه كل عن املسئوليَة الربيئة الفتاة هذه ل تُحمِّ كانت أنها شك ال تُغتفر.
قراٍر أول كان وقد ُحبها. عن التعبري يف مبالغتَها زوُجها بها قاوَم التي القاسية والكلمات
يف ضحيتَها تُوقُع بطريقٍة تَفعلها أْن فكان الثاني قراُرها ا أمَّ حياتَها. تُنهي أن اتخذتْه

للموت. مفاجئٍة طريقٍة أيُّ عليه تكون قد مما بكثرٍي أسوأ مصرٍي
ملحوظة. ذهٍن حدِة عن لتنمُّ وإنها شديد، بوضوٍح جريمتها خطواِت تتبُّع يمكننا
هي كأنها يبدو األمر تجعل أن شأنها من رسالًة دنبار اآلنسة من شديٍد بذكاءٍ انتَزَعْت لقد
بالَغْت أن يف أوقعها الرسالُة هذه تُكتشف أن عىل حرصها لكنَّ الجريمة. مكان اختار َمن
يُثري أن وحده لهذا ينبغي كان للنهاية. يدها يف بها ممسكًة ظلَّْت عندما ما حدٍّ إىل األمر يف

األمر. يف أشك فيه بدأُت الذي الوقت عن مبكٍر وقٍت يف شكوكي
أسلحة ترسانُة املنزل يف كان وقد — زوجها مسدسات أحد عىل حصَلْت ذلك بعد
خزانة يف اليوم ذلك صباِح يف به شبيًها مسدًسا أَخفْت ثم معها. وأبقتْه — رأيت كما
كانت ما وهو الرصاصفيه، حجرات من واحدة حجرًة أفرغْت أن بعد دنبار اآلنسة مالبس
الجرس إىل اتَّجَهْت ذلك بعد االنتباه. تلفت أن دون الغابة يف بسهولٍة تفعله أن تستطيع
وعندما سالحها. من تتخلص كي املهارة البالغة الطريقة تلك اخَرتعْت قد كانت حيث
دنبار اآلنسُة انرصَفت بعدما ثم عليها، غضبها صبِّ يف استماتْت دنبار اآلنسُة وصلت
مكانها يف اآلن حلقٍة كلُّ أضحْت لقد امُلروِّعة. غايتَها ذْت نفَّ تسمعها أن من أبعَد وأصبَحْت
لكنَّ البداية، من البُحرية قاُع يُفتَّش لم ملاذا الصحف تتساءل وربما السلسلة. واكتمَلت
بحريٍة تفتيش فإن حاٍل أي وعىل األمر! انتهى بعدما بالذكاء التظاُهر عليهم السهل من
يشءٍ أيِّ وعن تبحث أين تماًما مدرًكا ُكنَت إذا إال السهل باألمر ليس بالقصب مملوءة
دان سيوحِّ فهل كذلك؛ ُمرعبًا ورجًال ُمميَّزة، امرأًة ساعْدنا لقد واطسون، يا حسٌن تبحث.
جيبسون السيد أن املال عاَلُم يكتِشف وربما ُمستبَعًدا. هذا يبدو ال املستقبل؟ يف ُقواهما

حياتنا.» دروس فيها نتعلم التي هذه الُحزن مدرسة يف شيئًا تعلَّم
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