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املناسبة. بهذه ألُهنِّئه امليالد عيد بعد الثاني اليوم صباح يف هوملز شريلوك صديقي زرُت
اليمني إىل يده ُمتناَول ويف اللون، أُرجوانيَّ نوٍم رداء يرتدي وهو األريكة عىل ُمسرتخيًا كان
أنه الواضح من التي دة، املجعَّ الصباحية الجرائد من كومٌة منه وبالُقرب الُغليون، حامل
قبَّعٌة ظهره َطَرف عىل ُعلَِّقت خشبي كريسٌّ َة ثَمَّ كان األريكة وبجانب حديثًا. يُطالعها كان
مواضَع يف قًة وُمشقَّ االستخدام كثرة من وبالية رثًَّة كانت والتي القايس، اللباد من مصنوعة
بهذه ُعلَِّقت قد القبَّعة بأن يُوحي الكريس مقعد عىل وِملقط ة مكربِّ عدسٍة وجود كان كثرية.

تُفحص. أن بغرض الطريقة
قاطعتُك.» قد أكون ربما مشغول؛ أنك «أرى قائًال: هوملز حدَّثُت

التي النتائج مناقشة يمكنني صديٌق لديَّ يكون أن يُسعدني أبًدا، «ال، هوملز: قال
قائًال: أردف ثم القديمة، القبَّعة نحو بإبهامه وأشار تماًما.» تافه األمر معه. إليها أتوصل
أيًضا.» للتعلُّم َمدعاًة تكون قد والتي بل اإلثارة، من تخلو ال التي النقاط بعض فيه «ولكن
إن إذ جة؛ املتأجِّ َموِقده نريان أمام يديَّ أُت ودفَّ الذِّراَعني ذي ُكرسيه عىل جلسُت
َعلَّقُت الثلج. ِبلَّْورات من سميكة بطبقٍة ُمغطَّاًة النوافذ وكانت بدأ، قد كان ا حادٍّ صقيًعا
الخيط إنه خطرية. بقصٍة يرتبط فإنه عاديٍّا، أمًرا يبدو هذا أن من بالرغم أنه «أعتقد قائًال:

ما.» جريمٍة مرتكب عىل العقاب وإلنزال ما لُغٍز لحلِّ سيقودك الذي
الحوادث تلك من واحدٌة فقط إنها جرائم. أي تُوَجد ال ال، «ال، ضاحًكا: شريلوك ردَّ
مساحة يف يتزاحمون شخٍص ماليني أربعة لديك يكون عندما تحُدث التي الغريبة الصغرية
من الكثيف الحشد هذا أفعاِل وردوِد أفعاِل ِخَضم ففي ُمربَّعة؛ أمياٍل بضعة تتجاوز ال
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القضايا من العديد وستظهر األحداث، من ُمحتَمل مزيٍج أيُّ يحُدث أن ع املتوقَّ من البرش،
صاَدفنا ولقد اإلجرام. مستوى إىل ترقى أن دون وُمثرية غريبًة تُصِبح قد التي التافهة

القضايا.» من النوع هذا بالفعل
التي األخرية الستِّ القضايا من ثالثًا إنَّ حتى بالفعل منها الكثري «يُوَجد قائًال: علَّقُت

قانونية.» جريمٍة أيِّ من تماًما تخلو كانت أحداثها، َدوَّنُت
الفريدة القضية وإىل آدلر، إيرين أوراِق استعادَة ُمحاولتي إىل تُِلمح إنك «بالضبط.
لديَّ ليس حسنًا، امُللتوية. الشَفة ذي الرجل مغامرة وإىل ساذرالند، ماري باآلنسة الخاصة
تعرف هل للقضايا. الربيء التصنيف نفس تحت ستندرج الصغرية املسألة هذه أنَّ يف شكٌّ

بالفندق؟» الحاجب بيرتسون؛
«أجل.»

ه.» تخصُّ الغنيمة «هذه
قبَّعته.» «إنها

مشكلًة باعتبارها إليها تنُظر أن أرجو معروف. غري وصاحبها وجَدها، لقد ال، «ال،
هنا، إىل وصولها بكيفية يتعلق فيما بدايًة، ُممزَّقة. ُقبَّعٍة مجرد وليست تفكري، إىل تحتاج
أمام اآلن تُشوى أنها أشكُّ ال لذيذة، سمينة إوزٍَّة بصحبة امليالد عيد صباح وصَلْت فقد
عيد يوِم صباَح الرابعة الساعة حوايل يف كاآلتي: فهي الحقائق، عن ا أمَّ بيرتسون. نريان
يسري وكان صغري، احتفاٍل من عائًدا تعلم، كما ا جدٍّ أمني رجل وهو بيرتسون، كان امليالد،
طويًال رجًال الغازي املصباح ضوء يف أمامه رأى منزله. إىل متجًها كورت توتنهام طريق يف
إىل وصل وعندما بيضاء. إوزٌَّة كِتفه عىل من وتتدىلَّ قليًال يرتنَّح وهو يميش اليشء بعض
أحدهم أطاح األشقياء. من وُعصبة الغريب هذا بني مشاجرة اندلَعْت جودج، شارِع زاويِة
التي املحل نافذة فَحطَّم رأسه، فوق وأَرجَحها نفسه عن للدفاع عصاه فرفع الرجل، بُقبَّعة
مصدوًما كان الرجل ولكن عليه، امُلعتِدين من الغريب ليحمي بيرتسون ُهِرع خلفه. كانت
ألقى نحوه، ويندفع رسميٍّا زيٍّا يرتدي شخًصا رأى وعندما املحل. نافذة َكَرس قد أنه من
طريِق نهايِة يف تقع التي الصغرية الشوارع متاهة وسط واختفى ُمرسًعا وركض إوزَّته
ميدان يف وحَده نفسه وجد الذي بيرتسون، رأَوا عندما أيًضا األشقياء هرب كورت. توتنهام
امليالد عيِد وإوزَّة امُلمزَّقة القبَّعة هذه يف تتمثل التي النرص، غنائم عىل ُمسيطًرا املعركة

ولحمها.» بَشحِمها
كذلك؟» أليس مالكها، إىل أعادها أنه املؤكد «ومن
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صغرية بطاقٍة عىل مكتوبًا كان أنه صحيٌح العزيز. صديقي يا املشكلة تكمن «هنا
الحرَفني أنَّ أيًضا وصحيٌح بيكر»، هنري السيدة «إىل عبارة اليرسى اإلوزَّة بساق مربوطة
اآلالف يُوَجد أنه بما لكن الُقبَّعة، هذه ِبطانِة عىل مكتوبنَي كانا ب.» «ه. االسم من األوََّلني
إعادة السهل من فليس هذه، مدينتنا يف بيكر هنري يُدَعون ممن واملئات بيكر، يُدَعون ممن

منهم.» أليٍّ املفقود اليشء هذا
إذن؟» بيرتسون فعله الذي «ما

بأبسط حتى أهتمُّ أنني يعلم ألنه امليالد عيد صباح يف واإلوزَّة الُقبَّعة يل «أحَرضَ
رغم إنه، تقول عالماٌت َظهَرت عندما الصباح هذا حتى باإلوزَّة احتفْظنا لقد القضايا.
وبالتايل، له؛ داعي ال تأجيٍل أيِّ دون تُذبَح أن األفضل من سيكون طفيف، الصقيع أن
يوِم َعشاءَ فَقَد الذي املجهول الرجل بُقبَّعة أنا احتفظُت بينما ليذبَحها، بيرتسون أخذَها

امليالد.» عيد
فَقَده؟» عما يُعلن «أولم

«ال.»
ُهويته؟» عن لديَك يكون أن يمكن الذي الدليل ما «إذن،

استنتاُجه.» يمكننا الذي الَقْدر «فقط
ُقبَّعته؟» «ِمن
«بالضبط.»

املصنوع امُلمزَّق القديم اليشء هذا من جمُعها يمكنَك التي الدالئل ما تمزح! «ولكنك
اللباد؟» من

عن شخصيٍّا، أنت تستنتجه، أن يمكنك الذي ما أساليبي. تعرف أنت عدستي. «إليَك
الُقبَّعات؟» من النوع هذا يرتدي كان الذي الرجل شخصية

سوداء ُقبَّعًة كانت باألسف. أشعر وأنا صها أتفحَّ وأخذُت يديَّ يف الرثَّة الُقبَّعة حملُت
من مصنوعًة البطانة كانت وبالية. خِشنًة وكانت املعتاد، الدائري الشكل لها ا جدٍّ عادية
قال كما ولكن صانعها، اسُم عليها يكن لم كبريًا. ًا تغريُّ لونه َ تغريَّ الذي األحمر الحرير
حافتُها كانت الجوانب. أحد عىل سيٍِّئ بنحٍو مكتوبنَي ب.» «ه. األوَّالن الحرفان كان هوملز،
ا أمَّ مفقوًدا. كان الرأس عىل الُقبَّعة لتثبيت يُستخَدم الذي املطاطي الرشيط ولكن مثقوبة،
أنه من الرغم عىل عديدة، أماكَن يف عًة وُمبقَّ بشدَّة وُمرتَّبة قًة ُمشقَّ كانت فقد األجزاء باقي
تلطيخها خالل من لونها َ تغريَّ التي البَُقع إلخفاء املحاوالت بعض يبدو ما عىل هناك كان

بالِحرب.
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يشء.» أيَّ أرى أن يُمكنني «ال لصديقي: أُعيُدها وأنا قلُت
تراه. ما َفهم عن تعجز ولكنك يشء، كلَّ ترى أن يمكنك واطسون، يا العكس «عىل

الخاصة.» استدالالتك إىل ل التوصُّ يف الرتدُّد شديد إنك
الُقبَّعة؟» هذه من عليه االستدالل يمكنك بما أرجوك، أخربْني، «إذن

وقال: يُميِّزه، كان الذي الغريب االستنباطي بأسلوبه بها وحدَّق الُقبَّعة هوملز التقط
التي االستدالالت بعض هناك ذلك، ومع عليه، تكون أن يمكن كان مما إيحاءً أقلُّ «لعلها
كبرية احتماليٍة ذاُت بأنها وصُفها يمكن أخرى استدالالٌت وهناك إليها، ل التوصُّ ا جدٍّ يسُهل
الحال ميسور كان وأنه الثقافة، شديد رجٌل أنه عىل بالطبع مظهرها يدلُّ تقدير. أدنى عىل
بالحكمة يتمتع كان صعبة. بأياٍم حاليٍّا يمرُّ ولكنه املاضية، الثالث السنوات خالل ما حدٍّ إىل
اعتبارنا يف نضُعه عندما أخالقي، تراُجٍع إىل يُشري مما كان، كما يُعد لم ولكنه والبصرية،
ُمعاَقرة امُلفِسدة؛ األشياء بعض تأثري تحت وقوعه إىل يُشري أنه يبدو ثروته، تراُجع ضوء يف
تُحبُّه.» تُعد لم زوجتَه أنَّ يف تَتمثَّل واضحة حقيقًة أيًضا يُفرسِّ قد وهذا األرجح. عىل الخمر

هوملز!» «عزيزي
بقْدٍر يحتفظ فهو ذلك، من الرغم «وعىل قائًال: اعرتايض ُمتجاهًال كالمه يف استمرَّ
ضعيفٌة البدنية ولِياقتُه كثريًا يخرج وال َعة الدَّ حياة يعيش رجل إنه الذات. احرتام من
املاضية، القليلة األيام خالل ُه قصَّ قد كان أشيََب شْعٍر وذو العمر منتصف يف إنه تماًما.
ُقبَّعته. من استنتاُجها يمكن التي األوضح الحقائق هي هذه الليمون. بكريم يَدُهنه وكان

بالغاز.» مزوًَّدا منزله يكون أن تماًما امُلستبَعد من أيًضا، وباملناسبة،
هوملز!» يا بالتأكيد تمزح «إنك

أن االستنتاجات، بهذه فيها أخربتُك التي اللحظة هذه حتى املمكن، من هل «إطالًقا.
إليها؟» وصويل كيفيِة استيعاِب عىل قادٍر غري تكون

ُمتابعتك. يمكنني ال أنني أعرتف أن بُدَّ ال ولكن الغباء، شديد أنني يف شكٌّ لديَّ «ليس
ف؟» ُمثقَّ الرجل هذا أن استنتجَت كيف املثال؛ سبيل عىل

واستقرَّْت جبهتَه فغطَّْت برسعة، رأسه عىل الُقبَّعة هوملز وضع سؤايل، عىل لإلجابة
ضخم دماٌغ له فرجل الحجمية؛ عة السَّ مسألة «إنها وقال: أنفه، من العلوي الجزء عىل

غبيٍّا.» يكون أن يمكن ال كهذا
ثروته؟» لرتاُجع «وبالنسبة

10



الزرقاء الجوهرة مغامرة

األحُرف عند امللتوية امُلسطَّحة الحواُف تلك كانت ولقد سنوات، ثالث الُقبَّعة هذه «عمر
الحرير من املصنوع الرشيط إىل انظر الُقبَّعات، أنواع أفضل من إنها الوقت. ذلك يف داِرجًة
ثالِث قبل الثمن باهظة ُقبَّعٍة رشاء عىل قادًرا الرجل هذا كان إذا املمتازة. والبطانة املضلَّع
تراَجع قد املادي وضَعه أن يعني فهذا الحني، ذلك منذ أُخرى رشاء من يتمكَّن ولم سنوات،

بشدَّة.»
األخالقي؟» والرتاُجع الِحكمة عن ماذا ولكن بالتأكيد، يكفي بما واضٌح هذا «حسنًا،
الرشيط حلقة وعىل الصغري الُقرص عىل إصبعه يضع وهو وقال هوملز ضِحك
الرجل هذا كان فإذا أبًدا. به الُقبَّعات تُباع ال والبصرية. الحكمة دليل هو «ها املطاطي:
الرياح. من ليحتاط ُجهده كلَّ بذَل ألنه الحكمة، من قْدٍر إىل يُشري فهذا واحًدا، طلب قد
يدلُّ فهذا به، آَخر باستبداِل يهتمَّ ولم املطاطي الرشيط قطع قد أنه رأينا أنَّنا بما ولكن
واضح دليٌل وهذا قبل، من كان كما والبصرية الحكمة من القْدر نفس عىل يُعد لم أنه عىل
اللَّباد عىل املوجودة البَُقع هذه بعض إلخفاء سعى لقد أخرى، ناحيٍة من االستهتار. عىل

بالكامل.» ِلذاته احرتامه يفِقد لم أنه عىل يدلُّ مما بالِحرب، تلطيخها طريق عن
شك.» بال معقول «منطُقَك

جرى قد وأنه أشيَب وشعره العمر منتصف يف أنه وهي األخرى، للنقاط بالنسبة ا «أمَّ
الدقيق الفحص خالل من كلها معرفتها فيمكن الليمون، كريم يَستخِدم وأنه ًرا مؤخَّ ُه قصُّ
التي عر الشَّ نهايات من كبري عدٍد وجوِد عن العدسة تكشف البطانة. من فيل السُّ للجزء
هذا الليمون. لكريم مميزة رائحٌة وتُوَجد ُملتصقة، جميعها تبدو إذ ق؛ حالَّ بمقصِّ ت ُقصَّ
البُنِّي املنزيل الُغبار بل الشارع، يف املوجود الرميل الرمادي الُغبار ليس تالحظ، كما الُغبار،
عالمات أن حني يف الوقت، ُمعظم املنزل داخل ُمعلَّقة كانت الُقبَّعة أن عىل يدلُّ مما الرقيق،
ال وبالتايل، كثريًا، يتعرَّق كان ُمرتديها أن تُثِبت الداخل من الُقبَّعة يف املوجودة الرطوبة

حاالتها.» أفضِل يف البدنية لياقته تكون أن يمكن
تُحبُّه.» تُعد لم إنها قلَت … زوجته «ولكن

قد واطسون، عزيزي يا ُقبَّعتك، أن أرى عندما أسابيع. منذ تُنظَّف لم الُقبَّعة «هذه
أن فسيؤسفني هكذا، بالخروج زوجتُك لك تسمح وعندما كامل، أسبوٍع ُغباُر عليها تراَكم
بك.» اهتماَمها فقَدِت قد زوجتك ألن الكفايُة فيه بما الحظِّ سيِّئَ أصبحَت بأنَك حينها أُخربَك

عازبًا.» يكون قد «ولكنه
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تذُكر هل لزوجته. لح الصُّ أشكال من كشكٍل املنزل إىل اإلوزَّة يُحِرض كان لقد «ال،
اإلوزَّة؟» ساق حول مربوطًة كانت التي البطاقة

بالغاز؟» ُمزوَّد غري منزله أنَّ استنتجَت كيف الربِّ بحقِّ ولكن يشء. لكلِّ إجابٌة «لديك
خمس عن يقلُّ ال ما أِجد عندما ولكن دفة، بالصُّ اثنتان أو شحم بُقعة تحُدث «قد
ُمتكرِّر بنحٍو يتعرَّض الُقبَّعة ُمرتدي بأن شكٍّ أيُّ هناك يكون أن يمكن ال أنه فأعتقد بَُقع،
عىل األخرى. يف وشمعًة يٍد، يف ُقبَّعته يحمل وهو ليًال َرج الدَّ يصعد ربما إذ املحِرتق؛ حم للشَّ

اقتنعت؟» هل الشحم. بَُقع يف تتسبَّب ال الغاز ُشعلة حال، أي
أيُّ تُرتَكب لم أنه بما ولكن جانبك، من شديدة براعٌة هذه «حسنًا، أضحك: وأنا قلُت
َمْضيَعة مجرَّد كله هذا فيبدو اإلوزَّة، فقدان سوى رضٍر أيُّ يقع ولم للتو، قلَت كما جريمة،

للُجهد.»
الفندق حاجب وُهِرع ِمرصاَعيه عىل الباب ُفِتَح لريد، فمه يفتح هوملز كان بينما

وذهول. دهشٍة تعبريُ وجهه وعىل ُمتورِّدتنَي بوجنتنَي املنزِل داخَل بيرتسون
سيدي!» يا اإلوزَّة هوملز! سيد يا «اإلوزَّة الهثًا: قال

عىل هوملز استدار املطبخ؟» نافذة من وطارت الحياة إىل عادت هل عنها؟ ماذا «هاه!
أوضح. بصورٍة امُلندِهش بيرتسون وجه لريى األريكة

يَده بيرتسون مدَّ حوصلتها!» يف زوجتي وجَدتْه ملا انظر سيدي! يا هذا إىل «انظر
ولكنه الفول، حبَّة من حجًما أصغر ُمتألق، المع أزرُق حَجٌر راحته وسط يف يستقرُّ وكان

يده. راحِة تجويِف يف تتألأل كهربية رشارٌة وكأنه واللَّمعان الصفاء شديد
ثمني َكنٌز إنه بيرتسون! يا إلهي «يا قائًال: اندهاٍش صافرة وأطلق هوملز انتَصب

كذلك؟» أليس ماهيَّته، تعلم أنك أعتقد شك! بال
معجون.» سكِّنُي وكأنه الزُّجاج يقطع إنه كريم. حَجٌر سيدي؟ يا ماسٌة هو «هل

نوعه.» من فريد كريٌم حجٌر إنه عادي. كريم حَجٍر مجرَّد من أكثر «إنه
الزرقاء!» موركار الكونتيسة جوهرة إنها تُقل «ال قائًال: ِصحُت

جريدة يف بشأنها اإلعالن أقرأ كنُت إنني إذ وشكلها؛ حجمها أعرف فعًال. هي «إنها
ولكن قيمتها، تقدير يمكن وال نوعها، من فريدة جوهرٌة إنها ًرا. مؤخَّ يوٍم كلَّ تايمز» «ذا
العرشين من جزء إىل شكٍّ بال ترقى ال إسرتليني جنيٍه ألف تبلغ التي امُلقدَّمة املكافأة قيمة

السوق.» يف الجوهرة سعر من
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اآلخر: تلَو واحًدا فينا يُحدِّق أخذ وقد املقعد عىل جالًسا بقوٍة يسقط وهو الحاجب قال
الرحيم!» إلهي يا إسرتليني! جنيٍه «ألف

هذا خلف تكُمن عاطفيًة اعتباراٍت هناك أن أؤكِّد أن وأستطيع املكافأة، هي «هذه
استدعى إن ثروتها، نصف عن التخيلِّ إىل الكونتيسة تدفع أن شأنها من التي تلك األمر،

الجوهرة.» الستعادة األمر،
كوزموبوليتن.» فندق يف الذاكرة، تُسعفني كانت إن ضاعت، «لقد قائًال: َعلَّقُت

أياٍم خمسِة قبل أي التحديد؛ وجه عىل ديسمرب، من والعرشين الثاني يف هذا «حَدث
األدلة كانت الكونتيسة. ُحيل ُعلبة من َرسَقها قد بأنه هورنر جون يُدعى سبَّاٌك اتُِّهَم فقط.
األمر هذا عن خربٌ لديَّ الجنائية. املحكمة إىل أُحيلت القضية أن لدرجة للغاية قوية ضدَّه
أخرج حتى التواريخ، عىل رسيعة نظرًة يُلقي وهو ُصُحفه وسط فتَّشهوملز أظن.» كما هنا

التالية: الفقرة وقرأ طبَّقها ثم وفَرَدها، دة املجعَّ حف الصُّ إحدى

من يبلغ هورنر، جون يُدعى سبَّاٌك اتُِّهَم كوزموبوليتن. فندق يف جوهرة رسقة
الزرقاء، الجوهرة باسم تُعَرف التي الثمينة الجوهرة برسقة عاًما، ٢٦ العمر
قدَّم الحايل. الشهر من والعرشين الثاني يف موركار، الكونتيسة ُحيل ُعلبة من
هورنر أخذ قد أنه َمفاُدها شهادًة بالفندق، الُغَرف خادمي كبري رايدر، جيمس
الرسقة، فيه وقَعْت الذي اليوم يف موركار بالكونتسية الخاصة املالبس لُغرفة
لبعض هورنر مع بقي لقد مفكوًكا. كان والذي للَموِقد، الثاني القضيب ليلحم
وأن اختفى، قد هورنر أن وجد َعْودته، وعند استدعاؤه، جرى ولكن الوقت،
ِجلد من املصنوعة الصغرية الحيل ُعلبة وأن عنوة، ُفِتَحت قد األدراج مجموعة
فيما اتضح كما بداخلها، بُحليها تحتفظ أن الكونتيسة اعتادت التي السختيان
وأُلقَي الفور، عىل هورنر عن رايدر أبلغ خالية. التزيُّن طاولة عىل كانت بعُد،
يف وال بحوزته ال الجوهرة، عىل يعثروا لم ولكنهم نفسه، املساء يف عليه القبض
سمَعْت بأنها الَقسم تحت الكونتيسة، خادمة كيوساك، كاثرين شِهَدْت ُغرفته.
فوجَدِت الغرفة، إىل ُهِرعت وبأنها الرسقة، اكتشف عندما امُلرتعبة رايدر رصخة
بي املنطقة من برادسرتيت املفتش قدَّم السابق. الشاهد وَصفه كما الوضع
مؤكًدا واحتجَّ محموم بنحٍو قاَوَم الذي هورنر اعتقال إىل أدَّى مما السابقة األدلة
بتهمِة بإدانتِه يُفيُد السجني ضدَّ آخر دليل ُقدِّم براءته. عىل العبارات بأقوى
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وأحال القضية، يف رسيًعا ُحكًما يتَِّخذ أن القايض رفض لكن سابقة، سطٍو
شديًدا انفعاًال أبدى الذي لهورنر، بالنسبة ا أمَّ الجنائية. املحكمة إىل الجريمة
قاعة خارِج إىل وُحِمَل الُحكم سمع عندما الوعي َفَقَد فقْد املحاكمة، وقائع أثناء

املحكمة.

بشأن هذا يكفينا «هممم! جانبًا: الجريدة يرمي وهو عميق ٍل بتأمُّ هوملز أَرَدف
من بدايًة َوقَعت التي األحداث تسلُسل هو اآلن تحديده علينا الذي األمر املحكمة.
كما كورت. توتنهام طريِق يف اإلوزَّة بحوصلة وانتهاءً املرسوقة، الُحيل ُعلبة اكتشاف
هي ها براءة. وأقلَّ أهمية أكثَر جانبًا الصغرية استنتاجاتُنا كشَفِت لقد واطسون، يا ترى
ذي الرجل بيكر، هنري السيد من اإلوزَّة أتت وقد اإلوزَّة، حوصلة يف ُوِجدت لقد الجوهرة؛
نرشع أن اآلن علينا ب يتوجَّ لذا، باستنتاجها؛ أضجرتَُك التي األخرى والصفات الرثَّة الُقبَّعة
وحتى الصغري. اللُّغز هذا يف َلِعبه الذي الدَّور من ونتأكَّد الرجل هذا عن بجديٍة البحث يف
الذي اإلعالن يف شك بال ستتمثَّل التي أوًال، الوسائل ألبسِط نلجأ أن بُدَّ ال ذلك، لنا يَتأتَّى
أخرى.» أساليَب إىل فسألجأ الطريقة، هذه فِشَلت وإذا املسائية. الصحف جميع يف سأَنُرشه

اإلعالن؟» يف ستقوله الذي «ما
عىل جودج شارع زاوية يف «ُعِثر واآلن: هذه. الورق وُقصاصَة رصاٍص قلَم «أعطني
خالل من استعادتهما بيكر هنري للسيد يمكن اللباد. من مصنوعة سوداءَ وُقبَّعٍة إوزَّة
واضٌح هذا حسنًا بيكر.» شارع ٢٢١بي، إىل مساءً والنصف السادسة تمام يف الحضور

وموجز.»
اإلعالن؟» سريى هل ولكن ا. جدٍّ «واضٌح

تُعتَرب فقري لرجٍل بالنسبة الخسارة فتلك الصحف؛ سيُتابع أنه املؤكد من «حسنًا،
النافذة، كرس يف يتمثَّل الذي حظِّه سوء من ا جدٍّ خائًفا كان أنه الواضح من فادحة. خسارًة
النَدم أشدَّ ينَدم أنه بُدَّ ال ولكن الهَرب، يف سوى يفكر لم إنه بحيث بيرتسون قدوم ومن
اإلعالن؛ يرى سيجعله اسمه ظهوُر إوزَّته. يرتُك جعله الذي اندفاعه عىل الحني ذلك منذ
اإلعالنات وكالة إىل وساِرع اإلعالن ُخذ بيرتسون، يا ل تفضَّ عنه. سيُخربه يعرفه من كلَّ ألن

املسائية.» الصحف يف سيُنَرش أنه من وتأكَّد
سيدي؟» يا ُصحٍف «أيُّ

نيوز»، و«إيفينينج جيمسز»، و«سانت مول»، و«بول و«ستار»، جلوب»، «ذا يف «أوه،
ببالك.» تخُطر أخرى صحيفٍة وأيِّ و«إيكو»، و«ستاندرد»،
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الجوهرة؟» عن ماذا ولكن سيدي، يا «حسنًا
يف إوزَّة اشِرت بيرتسون، يا وباملناسبة لك. شكًرا بالجوهرة، سأحتفظ أجل، «أوه،
من بدًال الرجل لهذا لنُعطيها واحدٌة لَدينا يكون أن بُدَّ ال إذ هنا؛ يل واتُركها عودتك طريق

اآلن.» أرستَُك تلتِهُمها التي
«إنها وقال: الضوء، يف صها يتفحَّ وأخذ الجوهرة هوملز التقط الحاجب، ذهب عندما
األحجار كلِّ ِمثل الجريمة، فلكها يف تدور نواة بالطبع إنها وتتألأل! تلمع كيف انظر رائعة!
األكرب الجواهر جوانب من جانٍب كل خلف يكمن وقد الشيطان. ألتباع طعوٌم إنها الكريمة؛
ُعِثر ولقد بعد، عاًما العرشين يراِوح لم الجوهرة هذه ُعمر إنَّ دموية. جريمٌة واألقدم،
العقيق، خصائص بكلِّ تتمتع بأنها وتمتاز الصني، جنوب يف آموي نهر ِضفاف عىل عليها
فإنَّ حداثتها، من الرغم وعىل يُميِّزه. الذي الياقوتي األحمر من بدًال أزرُق لونَها أنَّ عدا فيما
الزاج حامض باستخدام حْرق وعمليُة قتْل، جريمتا َوقَعْت فقد أسود؛ تاريًخا بالفعل لها
امُلتبلِور الفْحم من القطعة هذه أجل من السطو عمليات من والعديد وانتحار، الكربيتي،
يؤدي بابًا سيكون كهذا َغر الصِّ شديد شيئًا أن يظنُّ من حبَّات. أربع َوْزنه يُساوي الذي
الكونتيسة مع وسأتواَصل اآلن، وأُوِصدها ِخزانتي يف سأضعها والسجون؟! املشانق إىل

بحوزتِنا.» أنها ألُخربها
بريء؟» هورنر يُدعى الذي الرجل هذا أن تعتقد «هل

القْطع.» يمكنني «ال
باألمر؟» عالقٍة أي له بيكر، هنري هذا، اآلَخر أنَّ إذن تعتقد هل «حسنًا،

أنَّ فكرة أدنى لَديه يكن لم وأنه تماًما، بريء أنه احتماًال األكثر أن أعتقد «حسنًا،
ومع الخالص. الذهب من مصنوًعا كان لو مما كثريًا أثمَن قيمٍة ذا كان يحِمله الذي الطائر

إعالننا.» عىل ردٍّ عىل حصْلنا إذا ا جدٍّ بسيط باختباٍر األمر هذا سأُحدِّد ذلك،
كذلك؟» أليس الحني، ذلك حتى شيئًا تفعل أن يُمكنَك ال الحال «وبطبيعة

«بىل.»
ذكرتُه؛ الذي الوقت يف مساءً سأعود ولكنَّني املهنية، جولتي سأستكمل الحالة هذه «يف

دة.» املعقَّ القضية هذه حلَّ أعرف أن يف أرغب ألنني
أظن. ما عىل دجاجة، يُوَجد السابعة، يف الَعشاء سأتناول لرؤيتك. سعيًدا «سأكون
أن هادُسن السيدة من أطلُب أن عيلَّ ينبغي ربما األخرية، األحداث ضوء يف باملناسبة،

َحوصلتَها!» تَفَحص
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وجدُت عندما بقليٍل والنصف السادسة جاَوز قد الوقت وكان الحاالت إحدى رتْني أخَّ
يرتدي القامة طويل رجًال رأيُت املنزل، من اقرتبُت وعندما أخرى. مرًة بيكر شارع نفيسيف
الدائري نصف الضوء يف بالخارج ينتظر ذَقنه حتى ُمزرًَّرا وِمعطًفا اسكتلندية َقلنسوًة

هوملز. غرفة مًعا ودخْلنا الباب ُفِتَح وصويل، وبمجرد الباب. اعة رشَّ من القادم
اللطيفة بالطريقة بزائره ب ويُرحِّ الذِّراَعني ذي مقعده من ينهض وهو هوملز قال
ل تفضَّ أظن. ما عىل بيكر هنري «السيد سهولة: بكلِّ بها يتظاهر أن يمكنه التي ِلسة السَّ
الدموية دورتك أنَّ الحظُت ولقد باردة، ليلٌة إنها بيكر. سيد يا املدفأة بجانب املقعد هذا عىل
هل املناسب! الوقت يف أتيَت لقد واطسون، أوه، الشتاء. مع منها الصيف مع تكيًُّفا أكثر

بيكر؟» سيد يا ُقبَّعتك هي هذه
شك.» بال ُقبَّعتي إنها سيدي، يا «أجل

ِلِلحيٍة ينحِدر ذكيٍّ عريٍض ووجٍه ضخٍم ورأٍس ُمستديرة أكتاٍف ذا ضخًما رُجًال كان
املمدوتان يداه وكانت َوْجنتاه، وكذلك قليًال ُمتورًِّدا أنفه كان أَشيَب. بُني لوٍن ذات ُمدبَّبة
معطفه كان عاداته. عن هوملز استنتاجات أتذكر جعلني ما وهو خفيفة، رعشًة ترتعشان
يربُزان الضعيفان ِمعصماه وكان مرفوعة، وياَقتُه رقبته، حتى ُمَزرًَّرا القديم الطويل األسود
بطيء بإيقاٍع يتحدَّث كان أكمام. أطراِف وجوِد أو قميًصا الرتدائه عالمٍة أي دون يه ُكمَّ من
ولكنه ف، وُمثقَّ ُمتعلم رجٌل أنه ا عامٍّ انطباًعا يُعطي وكان بعناية، كلماته ويختار ُمتقطِّع،

القَدر. ِلَصفعاِت تعرَّض
عنهما إعالنًا تنُرش أن عنا توقَّ ألننا أياٍم ِلعدِة الشيئنَي بهذَين احتَفظنا «لقد هوملز: قال
إعالنًا.» نرشك عدم وراء السبب أعرف أن وأريد الشديدة بالحرية أشعر عنوانك. فيه تضع
قبُل. من الحال كان كما املال من الكثري أمتلك أُعد «لم قائًال: بخَجٍل زائُرنا ضحك
فلم وإوزَّتي، ُقبَّعتي رسَقْت قد هاجمتْني التي األشقياء عصابة أن شكٍّ أدنى لديَّ يكن لم

الستعادتهما.» يائسة ُمحاَولٍة يف املال من املزيد بإنفاق أهتمَّ
ألكلها.» اضُطِرْرنا لقد اإلوزَّة، يخصُّ فيما باملناسبة، طبيعي. أمٌر «هذا

«أكلها!» ليقول: منفعٌل وهو َمقعده من مكتمل غرِي نحٍو عىل زائرنا نهض
هذه أن أعتقد ولكنني الفائدة. عديمة ستُصبح كانت فقد ذلك نفعل لم فإن «أجل؛
ستفي تقريبًا، الوزن نفس لها والتي الجانبية، الطاِولة عىل املوضوعة الرائعة األخرى اإلوزَّة

كذلك؟» أليس تماًما، بغَرِضك
بالتأكيد.» بالتأكيد، «أوه، وقال: ارتياٍح زفرَة بيكر السيد أطلق
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ترغب كنَت إذا لذا ذلك؛ إىل وما طائرك وحوصلُة وساقاِن ريٌش لَدينا يزال ال «بالطبع
«… يف

كمجرَّد ُمفيدًة األشياء هذه تكون أن «يمكن وقال: أعماقه من ضاحًكا الرجل انفجر
أعضاء من ى تبقَّ ملا فائدٍة أيَّ أرى فال ذلك، ُدون فيما ولكن ُمغامرتي، من ت تبقَّ آثاٍر
التي املمتازة اإلوزَّة هذه سوى أريد ال أنني إذنك، بعد أعتقد، سيدي، يا ال الراحلة! إوزَّتي

الجانبية.» الطاولة عىل أراها
قليًال. كِتَفيه وهزَّ رسيعة نظرًة نحوي هوملز شريلوك نظر

أين من تُخربني أن يمكنك هل باملناسبة، إوزَّتك. هي وها إذن، ُقبَّعتك هي «ها وقال:
كتلك.» جيدة إوزًَّة رأيُت ما ونادًرا الطيور، تربية أهوى فأنا األخرى؟ اإلوزَّة عىل حصلَت
سيدي، يا «بالطبع بإحكام: إبطه تحت الجديدة إوزَّته ووضع نهض الذي بيكر قال
نهاًرا. نفسه املتحف يف ستجدنا املتحف. من بالُقرب ألفا، نُُزل عىل منَّا قليل عدٌد يرتدَّد
كلُّ يحُصل اإلوز، مُلحبي ناِديًا العام هذا وينديجيت الكريم ُمضيفنا أنشأ تفهمني؟ هل
سدَّدُت لقد أسبوع. كلَّ قليلة بنساٍت دفع لقاء امليالد عيد يف إوزَّة عىل خالله من منَّا واحٍد
بمكانتي وال بسنِّي يليق ال إذ سيدي؛ يا بالكثري لك أديُن الباقي. تعلم وأنت بالكامل، املبلغ
فيها ُمبالغ وبطريقٍة ُمضحك بتفاُخٍر بيكر انحنى االسكتلندية.» الَقلنسوة تلك أرتدي أن

طريقه. يف وانطلق لكَليْنا
أنه املؤكد من بيكر. للسيد بالنسبة هذا «يكفي خلفه: الباب أغلق أن بعد هوملز قال

واطسون؟» يا جائع أنت هل األمر. عن شيئًا يعرف ال
كبرية.» بدرجٍة «ليس

وهو الحديد عىل نطُرق وأن الحًقا ونتناوله َعشاء إىل الَغداء ل نُحوِّ أن أقرتح «إذن
هذا.» اللُّغز حلِّ ِمفتاح ونتتبَّع ساخن

تأكيد.» «بكلِّ
عنق. برابطتَي جيًدا رقبتَينا وَغطَّينا معطَفينا فارتَدينا الربودة، قارصة ليلًة كانت
تنبعث املارة أنفاس وكانت باردة، وأجواءٍ صافية سماءٍ يف تتألأل النجوم كانت بالخارج،
بينما ا وحادٍّ عاليًا أقدامنا وْقع كان العدد. كثرية نارية طلقاٌت وكأنها ُدخان شكِل عىل
إىل وصوًال ويجمور شارع وكذا هاريل، وشارع ويمبول وشارع األطباء حيِّ يف نُجول كنَّا
يف صغري فندٌق وهو ألفا، نُُزل عند بلومزبريي إىل ساعة ربع يف وصْلنا أكسفورد. شارع
كوبنَي وطَلَب ة الخاصَّ الحانة باب هوملز دفع هولبورن. إىل تمتدُّ التي الشوارع أحد زاوية

اللون. أبيض ِمئزًرا يرتدي كان والذي املتورِّد الوجه ذي املكان صاحب من الِجعة من

17



الزرقاء الجوهرة مغامرة

إوزِّك.» جودة من القْدر نفس عىل كانت إذا ممتازًة ِجعتك تكون أن بُدَّ «ال هوملز: قال
«إَوزِّي!» وقال: ُمندهًشا الرجل بدا

اإلوزِّ نادي يف الُعضو بيكر، هنري السيد مع ساعة نصِف منذ أتحدَّث كنُت لقد «أجل،
بك.» الخاص

عندي.» من تكن لم فإوزَّته سيدي، يا ترى كما ولكن فهمتُك، أجل «أوه!
إذن؟» مصدرها كان فمْن «فعًال!

جاردن.» كوفينت يف بائٍع من اإلوزِّ من درزينتنَي عىل حصلُت لقد «حسنًا،
البائع؟» كان من بعضهم. أعرف ا؟ «حقٍّ

بريكينريدج.» «اسمه
عىل تُصبح املدير، أيها نُُزلك وازدهاِر الجيدة صحتك نخب يف حسنًا أعرفه، ال «أوه!

خري.»
بمجرَّد معطفه يُزرِّر وهو وأردف بريكينريدج.» السيد إىل لنذهب «واآلن هوملز: قال
شيئًا لَدينا أنَّ من الرغم عىل أنه واطسون يا «تذكَّر الربودة: شديدة األجواء يف خروجنا
بالحبس بالتأكيد عليه سيُحكم رجًال أخرى ناحيٍة من لدينا فإن ناحية، من كاإلوزَّة بريئًا
تؤكِّد أن املمكن من براءته. إثبات يف ننَجْح لم ما ة الشاقَّ األشغال مع سنواٍت سبِع ملدة
الرشطة، تحقيقاُت أغفَلتْه مفقود خيٌط لَدينا حال، أيِّ عىل ولكن، ُمذنب، أنه تحقيقاتُنا
إذن جنوبًا ه لنتوجَّ املريرة. نهايته حتى نتتبَّعه دعنا الصدفة. قبيل من أيدينا يف وقع ولقد

رسيعة!» بخطوة
كوفينت سوق إىل الفقرية األحياء من سلسلٍة وعربَ إينِدل شارع إىل هولبورن عرب َمرْرنا
ضخًما رجًال ماِلُكه وكان بريكينريدج، اسم الكبرية البيع أكشاك من واحٌد َحمَل جاردن.

املتجر. ِمرصاع إغالق يف صبيٍّا ويُساعد ُمشذَّبٍة وسوالَف حادٍّ وجٍه ذا
باردة.» ليلٌة إنها الخري، «مساء هوملز: قال

رفيقي. عىل ُمتشكِّكة خاطفة نظرًة وألقى البائع أومأ
الرخامية األلواح إىل وأشار أرى.» كما كلها اإلوزُّات بيَعِت «لقد قائًال: هوملز أردف

الخالية.
الغد.» صباح خمسمائة لك أبيع أن «يمكنني

يُفيد.» ال «هذا
غاز.» ُشعلة لَديه الذي الكشك هذا يف البعض يُوَجد «حسنًا،
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إليك.» ه بالتوجُّ نصحوني ولكنهم «أوه،
لَك؟» حني رشَّ الذي «من

ألفا.» نُُزِل «مالُك
منها.» عرشاٍت بضع ِبْعتُُه لقد أجل، «أوه،

عليها؟» حصلَت أين من أيًضا. جيدة طيوًرا كانت «لقد
البائع. نفس يف الغضب من موجًة السؤال هذا أثار لدهشتي،

الذي ما إذن، «حسنًا خرصه: عىل موضوعتان وِذراعاه الجانبنَي ألحد مائٌل ورأسه قال
اآلن.» بوضوٍح لنتحدَّث رجل؟ يا تقصده

ألفا.» لنُُزل بعتَُه الذي اإلوزَّ باعك الذي من معرفة أودُّ يكفي. بما واضح «إنني
اآلن؟!» ماذا أُخربك. لن «حسنًا،

كهذا!» تاِفه أمٌر يُغضبك ِلَم أعلم ال ولكنني مهمة، غري مسألٌة إنها «أوه،
جيًدا مبلًغا تدفع عندما ِمثيل. لإلزعاج تعرَّضَت إذا غاضبًا تُصبح قد غاِضب؟! أنا «ِلَم
ذلك، من بدًال ولكن الحد، هذا عند األمر ف يتوقَّ أن بُدَّ فال جيدة، سلعٍة عىل لتحُصل املال من
تُريده الذي املبلغ و«ما اإلوز؟» بعَت و«ملن اإلوز؟» «أين باألسئلة، ُمحاًرصا نفسك تجد
يف الوحيد اإلوزُّ أنه يظنُّ اإلوز، حول امُلثارة الجَلبَة هذه كلَّ املرء يسمع عندما اإلوز؟» لقاء

العالم!»
كانوا آَخرين أشخاص بأيِّ ِصلٍة أي لديَّ ليست «حسنًا، ُمباالة: بال هوملز قال
األمر. يف ما كلُّ هو هذا قائًما. الرهان يعود فلن تُخربنا، لم إذا األمر. عن يستفرسون
خمسِة بورقة وأراهن رأيي، أدعم ألن دائم استعداٍد عىل أنا الطيور، يخصُّ فيما ولكن

الريف.» يف تََربَّت قد أكلتُها التي اإلوزَّة أنَّ عىل جنيهاٍت
املدينة.» يف تََربَّت ألنها َماَلك؛ فقْدَت فقد إذن «حسنًا، قائًال: البائع سارع

اإلطالق.» عىل صحيٍح غريُ «هذا
صحيح.» «بل

ذلك.» أُصدِّق «ال
أقول طفًال؟ كنُت أن منذ أُربِّيها من أنا منِّي، أكثر الطيور عن تعِرف أنك تعتقد «هل

املدينة.» يف تربَّت قد ألفا لنُُزل بيعْت التي الطيور كلَّ إنَّ لك
ذلك.» ألُصدِّق أبًدا تُقنعني «لن

إذن؟» تُراهن «هل
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ذهبي جنيٍه عىل سأُراهنك ولكني صواب. عىل أنني أعلم ألني فحْسب، مالك «ستخَرس
عنيًدا.» تكون أال درًسا نك ألُلقِّ فقط

بيل.» يا الدفاتر يلَ «أحِرض وقال: برشاسٍة البائع ضِحك
ووضعهما م ُمشحَّ ظهٍر ذا ضخًما وآَخَر رفيًعا صغريًا دفرتًا الصغري الفتى أحَرضَ

املعلَّق. امِلصباح أسفَل
قبل ولكن كلَّه، اإلوزَّ بعُت قد أنني أظنُّ كنُت املغرور، السيد أيها «واآلن البائع: قال

الصغري؟» الدفرت هذا ترى هل فقط. واحدٌة هناك تزال ال أنه ستِجد أُغِلق أن
«حسنًا!»

الصفحة هذه يف هنا حسنًا، ترى؟ هل منهم. أشرتي الذين األشخاص قائمة هي «هذه
يف تهم سجالَّ أماكن إىل تُشري أسماءهم تيل التي واألرقام الريف، بُمورِّدي الخاصة القائمة
هذه حسنًا، األحمر؟ بالحرب املكتوبة الصفحة هذه ترى هل واآلن! الكبري. الحسابات دفرت
يل واقرأه الثالث، االسم ذلك إىل انظر واآلن معهم. أتعاَمل الذين املدينة بمورِّدي قائمة

فحْسب.»
«.٢٤٩ بريكستون، طريق ١١٧ أوكشوت، «السيدة هوملز: قرأ

الكبري.» الحسابات دفرت يف الرقم هذا عن ابحث واآلن «بالضبط.
أوكشوت، السيدة املكتوب. هو «ها وقال: إليها امُلشار الصفحة عىل الدفرت هوملز َفتََح

ودواجن.» بَيض ُمورِّدة بريكستون، طريق ١١٧
ل؟» ُمسجَّ بنٍد آِخر ما «واآلن،

بنسات.» وستة شلنات سبعة بسعر إوزَّة ٢٤ ديسمرب، ٢٢»
وأسفله؟» ذا. أنت ها «بالضبط،

شلنًا.» عرش اثنَي ُمقابل ألفا نُُزل من وينديجيت السيد إىل «بيعت
اآلن؟» ستقوله الذي «ما

الرُّخامي اللَّوح عىل وألقاه َجيبه من ذهبيٍّا ُجنيًها وسحب بشدَّة، ُمحبًطا هوملز بدا
بُعد وعىل الكالم. يِصفه أن يمكن ال الذي الشديد باالمتعاض تعبريٌ وجهه وعىل واستدار
الصاِمتة ضحكته أعماقه من وضِحك اإلنارة أعمدة أحِد أسفَل هوملز توقَّف قليلة، يارداٍت

تُميِّزه. كانت التي
تربُز أون بينك وجريدة الشكل بهذا مقصوصة سواِلُفه رجًال ترى «عندما وقال:
وضعُت قد كنُت لو أنني أعتقد الستدراجه. رهانًا تطرح أن دائًما فيمكنك جيبه، من
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َحصلُت كالتي كاملًة معلوماٍت ليُعطيني يكن لم الرجل، هذا أمام إسرتليني ُجنيٍه مائة
نقِرتب أننا أظُن واطسون، يا حسنًا رهان. يف يهزمني بأنه إقناعه خالل من فقط منه عليها
إىل الذهاب علينا يتعنيَّ كان إذا ما هو تقريره علينا الذي الوحيد واألمر رحلتنا، نهاية من
أنه الفظُّ الرجل هذا قاله مما واضٌح الغد. إىل ذلك نُرجئ أن أم الليلة أوكشوت السيدة

«… أن وعيلَّ باألمر، ون يهتمُّ غرينا آخرون يُوَجد
غاَدْرناه قد كنَّا الذي البيع كشك من آٍت صاِخب ومَرج هَرج صوُت فجأًة كالمه قطع
الضوء دائرة منتصف يف يِقف الحجم صغري ثمًال رجًال رأينا استَدْرنا، وعندما لتوِّنا.
يهزُّ وهو ُكشِكِه باب يف يِقف بريكينريدج كان بينما امُلتأرِجح، امِلصباح من اآلتي األصفر

امُلنكِمش. الرجل اتجاه يف بقوة قبضتَيه
إىل جميًعا تذهبوا أن أتمنى وبإوزِّك، بك ذرًعا ِضقُت «لقد قائًال: بريكينريدج صاح
أحرض عليك. كلبي فسأُطِلُق خيف، السَّ بكالمك أخرى مرًَّة لتُضايقني أتيَت إذا الجحيم.
اإلوزَّ اشرتيُت هل باألمر؟ أنت عالقتك ما ولكن عليها، وسأُجيب هنا إىل أوكشوت السيدة

منك؟»
يل.» ِملًكا كانت إحداها ولكن «ال، قائًال: الصغري الرجل ف تأفَّ

إذن.» أوكشوت السيدة من اطلُبها «حسنًا،
منك.» أطلُبها أن يل «قالت

أخرج كفايتي. ِنلُت لقد ني. يُهمُّ ال بروسيا، ملك من تَطلُبها أن إذن يمكنك «حسنًا،
الظالم. يف واختفى برسعة السائل فرحل األمام، إىل بقوة ُهِرع ثم األمر!» هذا من أنفك

معي تعاَل بريكستون. لطريق زيارًة علينا هذا ر يوفِّ قد «أوه! قائًال: هوملز همس
عات التجمُّ عرب الشارع رفيقي ذَرع الرجل.» هذا من معرفته يُمكننا الذي ما وسنرى
بالرجل لِحَق ما ورسعان امُلضاءة، األكشاك حول يتسكَّعون كانوا الذين الناس من امُلبعثرة
رؤية من تمكنُت الغازي، املصباح ضوء ويف يستدير، وهو الرجل وثََب كِتَفه. وملَس الصغري

شاحبًا. وصار الحيوية منه هربْت الذي وجهه
تُريده؟» الذي ما إذن؟ أنت «من ُمرتعش: بصوٍت سأل

البائع وبني بينك دار الذي الحديث قصٍد دون سمعُت لقد «َمعذرة، بلطف: هوملز قال
ُمساعدتُك.» يمكنني أنني وأعتِقد اآلن،

األمر؟» عن يشءٍ أيَّ تعرف أن يمكن كيف أنت؟ من «أنت؟
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اآلخرون.» يعرفه ال ما أعرف أن هي ومهنتي هوملز، شريلوك «اسمي
األمر؟!» هذا عن شيئًا تعرف أن يمكن كيف «ولكن

باعتْه الذي اإلوزِّ بعض أَثَر تتبُّع تُحاول إنك عنه. يشء كلَّ أعِرف ولكني «معذرًة
إىل بَدوره باعه الذي بريكينريدج، يدعى بائٍع إىل بريكستون، طريق من أوكشوت، السيدة
بيكر هنري السيد يحمل الذي ناديه يف للبيع َعرَضهم الذي ألفا، نُُزل من وينديجيت السيد

عضويته.»
أتوق كنُت َمن إنك «أوه، ُمرتعشة: وأصابع ممدودتنَي بيَدين الصغري الرجل صاح

األمر.» بهذا ُمهتمٌّ أنا كم لك أِصف أن يمكنني ال سيدي. يا للقائه
نُناِقش أن األفضل من الحالة، هذه «يف وقال: تمرُّ كانت أُجرة عربِة عىل هوملز نادى
أرجوك أخربْني يشء، أيِّ قبَل ولكن العاصفة، السوق هذه يف وليس مريحة، غرفٍة يف األمر

ُمساعدته؟» بَرشِف سأحظى الذي من
روبينسون.» جون «اسمي عينه: ِبطْرِف إليه ناظًرا وقال للحظٍة الرجل د تردَّ

اسٍم صاِحب مع العمل دائًما الغريب من الحقيقي. اسمك ال، «ال، بلُطف: هوملز فقال
ُمستعار.»

رايدر.» جيمس هو الحقيقي اسمي «حسنًا، وقال: الشاحبة الغريب وجنات تورَّدْت
وقريبًا أرجوك، العربة استِقلَّ كوزموبوليتن. بفندق الُغَرف خادمي كبري «بالطبع،

معرفته.» تَودُّ ما بكلِّ سأُخربك
من بمزيٍج هوملز وبني بيني رسيًعا ببرصه ل يتنقَّ وهو الحجم الضئيل الرجل َوقَف
استقل ثمَّ َفَرج، أم كارثٍة مشارِف عىل كان إن ما يعِرف ال حائر كشخٍص واألمل الخوف
يتحدَّث لم بيكر. شارع يف الجلوس ُغرفة إىل ُعدنا قد كنَّا ساعة نصف غضون ويف العربة.
حلَّها ثُمَّ ِليَديه وعْقَده الجديد، لرفيقنا املرتفع األنفاس صوت أنَّ إال رحلتنا، أثناء ِمنَّا أيٌّ

يُعانيه. كان الذي الداخيل العصبي التوتُّر يعكسان كانا أخرى، مرًة
يف تماًما ُمناسبًة النار تبدو ذا! نحن «ها الغرفة: ندخل ونحن بمرح هوملز قال
الخيزران. الكريس عىل بالجلوس ل تفضَّ رايدر. سيد يا بالربد تشُعر أنك يبدو الجو. هذا
تُريد هل إذن! واآلن ك. تخصُّ التي الصغرية املسألة هذه نُسوِّي أن قبل شبشبي سأرتدي

اإلوز؟» بذلك حلَّ ماذا تعرف أن
سيدي.» يا «أجل
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واحدة بإوزٍَّة أعتقد كما ُمهتمٌّ إنك اإلوزَّة؟ بتلك حلَّ ما أعتقد، كما باألحرى، «أو
ذَيلها.» عىل أسود خطٌّ لها اللون بيضاء إوزٍَّة بعينها؛

أين تُخربني أن يمكنك هل سيدي، يا «أوه قائًال: وصاح بالحماس رايدر ارتجَف
ذَهبَت؟»

هنا.» أتْت «لقد
«هنا؟»

وضَعْت فلقد بها الهتمامك ب أتعجَّ ال عادية. غري إوزًَّة كانت كم اتَّضح ولقد «أجل،
هنا لديَّ إنها اإلطالق. عىل رأيتُها صغرية زرقاءَ بيضٍة وأملع أجمل َموتها؛ بعد زرقاء بيضًة

ُمتحفي.» يف
وأمسك خزانته هوملز فتح اليمنى. بيده امَلوِقد برفِّ وأمسك واقًفا زائرنا ترنَّح
الباردة ة امُلستدقَّ ة األشعَّ من العديد منها وَخرجْت كالنجمة تَألألَت التي الزرقاء، بالجوهرة

منها. يتربَّأ أم بها يُطالب هل ًدا ُمرتدِّ وكان ُمتوتِّر، بوجٍه يُحملق رايدر وقَف الربَّاقة.
النار! يف ستقع وإال رجل يا تماَسْك رايدر. يا اللعبة انتهِت «لقد بهدوء: هوملز قال
لريتِكب الكافية الشجاعة يمتلك ال إنه واطسون. يا أخرى مرًة كرسيه إىل ليعود ساِعْده
الدماء من القليل أنَّ يبدو حسنًا، الرباندي. من القليل أعِطِه عليها. يُعاَقَب أن دون جنايًة

ضعيف!» شخٍص من لَك يا اآلن. عروقه يف رسْت قد
َوجنتَيه، إىل الحيوية من القليل الرباندي أعاد ولكن يسُقط، أن وكاد للحظة رايدر ترنَّح

االتهام. له ه يُوجِّ الذي الشخص يف خائفتنَي بعيننَي يُحدِّق وجلس
هناك ليس لذا أحتاجها؛ قد التي األدلَّة وجميع تقريبًا، يدي يف الخيوط جميع «لديَّ
نحتاج ذلك، من الرغم وعىل بها. تخربني أن إىل تحتاج التي األشياء من القليل سوى
الكونتيسة جوهرة عن رايدر، يا سمعَت لقد القضية. لنستكمل القليل هذا الستيضاح

كذلك؟» أليس الزرقاء، موركار
عنها.» أَخربتْني من هي كيوساك كاثرين كانت «لقد ُمتحِرشج: بصوٍت أجاب

ثراءٍ تحقيِق إغراءِ مقاومُة عليك يصُعب كان لقد حسنًا، الكونتيسة. خادمة «أجل،
تكن لم ولكنك منك، أفضَل آخريَن رجاٍل مع قبُل من الحال كان كما سهولة، بكلِّ رسيع
جانٌب بداخلك ينمو أنه رايدر سيد يا يل يبدو استخدمتَها. التي الوسائل استغالل يف دقيًقا
من ُمماثل أمٍر يف تورَّط قد هورنر، السبَّاك الرجل، هذا أن تعرف كنَت فقد بحق؛ ير ِرشِّ
مشكلًة افتعلَت لقد إذن؟ فعلتَه الذي ما شك. بال إليه ه ستُوجَّ االتهام أصابع وأن قبل،
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من هو هورنر يكون أن يف ونجحَت كيوساك، ورشيكتك أنت الكونتيسة غرفة يف صغرية
وتسبَّبَت الرسقة عن وأعلنَت الُحيل ُعلبة رسقَت غادر، وعندما املشكلة. هذه إلصالح يُرَسل

«… ذلك وبعد املسكني. الرجل هذا عىل القبض يف
«ارحْمني، قائًال: ورصخ هوملز بركبتَي وأمسك السجادة عىل فجأًة نفسه رايدر ألقى
قبل! من الصواب الطريق عن أِحْد لم قلبهما. هذا سيَفُطر أمي! ويف أبي يف فكِّر أرجوك!
ذلك. أفعل لن أنني املقدَّس بالكتاب أحِلف ذلك! عىل أُقسم أبًدا، ذلك بعد عنه أحيَد ولن

تفعل!» ال الربِّ بحقِّ القضاء! إىل األمر تُِحِل ال أوه،
تُفكِّر لم ولكنك وتركع، لتتذلَّل املناسب الوقت إنه كرسيك! إىل «ُعد برصامة: هوملز قال

عنها.» شيئًا يعرف ال لجريمٍة االتهام قفِص خلف يقبَُع الذي املسكني هورنر يف كثريًا
هة املوجَّ التهمة ستسُقط عندئٍذ، سيدي. يا البلد سأُغادر هوملز. سيد يا «سأهُرب

ضدَّه.»
ذلك. بعد حَدث ملا الحقيقية ة بالقصَّ لتُخربنا واآلن ذلك، عن سنتحدَّث «هممم!
أخربْنا السوق؟ إىل اإلوزَّة وصلِت وكيف اإلوزَّة؟ حوصلة داخِل إىل الجوهرة وصلِت كيف

النجاة.» يف الوحيُد أَملَُك إنها إذ بالحقيقة؛
سيدي: يا حدث كما تماًما األمر «سأحكي وقال: تنَي الجافَّ شفتَيه عىل ِلسانه رايدر مرَّر
لم ألنني الفور؛ عىل بالجوهرة أهُرب أن يل األفضل من أنه يل بدا هورنر، اعتُِقَل عندما
أي هناك يكن لم غرفتي. وتفتِّش تُفتِّشني أن الرشطة ستُقرِّر لحظٍة أي يف أعِرف أكن
كانت أختي. ملنزل وتوجهُت ما، ٍة ُمهمَّ يف كنُت لو كما خرجُت، لذا الفندق؛ يف آِمٍن مكاٍن
تقوم كانت حيث بريكستون طريق يف تعيش وكانت أوكشوت يُدعى رجٍل من تزوََّجت قد
قابلتُه رجٍل كلَّ وكأن يل بدا منزلها، إىل طريقي وَطواَل السوق. يف لبيعها الطيور بتسمني
أن قبل عرًقا أتصبَّب ُكنت فقد باردة، ليلًة كانت أنها من وبالرغم ُمحقًقا، أو رشطيٍّا كان
شحوبي، سبب تعرف أن وأَراَدت الخطُب ما أختي سأَلتني بريكستون. طريق إىل أِصل
ذلك، بعد بالفندق. الجوهرة رسقِة واقعِة من يق بالضِّ أشُعر كنُت أنني أخربتها ولكنَّني

األفضل. ف الترصُّ يُعد أن يمكن فيما وفكرُت غليونًا نُت ودخَّ الخلفي الِفناء إىل ذهبُت
عليه وُحكم السوء، طريق سلك الذي وهو مودزيل، يُدعى صديق يل كان مىض فيما
السجن، من خرج أن بعد األيام أحد يف قابلني بينتونفيل. سجن يف عقوبته مدة وقىض
سيكون أنه أعلم كنُت رسقوه. التخلُّصمما يف ينجحون اللصوصوكيف ِحيل عن وتحدَّث
إىل مبارشًة ه أتوجَّ أن قررُت لذا املعلومات؛ بعض عنه أعرف كنُت ألنني معي؛ صاِدًقا
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الحَجر تحويُل يمكنني كيف سيُعلِّمني كان أمري. عىل أُطِلعه وأن يسكن، حيث كيلبرين
مررُت التي املعاناة يف فكرُت بأمان؟ إليه أصل أن يمكنني كيف ولكن مال، إىل الكريم
ويجدون ويفتِّشونني لحظة أي يف يُوقفونَني قد أنهم ويف الفندق من خروجي منذ بها
الذي اإلوزِّ إىل وأنُظر الوقت ذلك يف الحائط عىل أَستِند كنُت صدريتي. جيب يف الجوهرة
عىل التغلُّب يمكنني خاللها من أنني ظننُت فكرٌة واتتْني وفجأة، قَدمي، حول يتجوَّل كان

اإلطالق. عىل قني املحقِّ أفضِل
عيد كهدية إوزِّها من إوزَّة اختيار يُمكنني أنني أسابيع بضعِة قبل أختي أخربتْني
الجوهرة فيها وأضع اآلن إوزَّتي سآُخذ كنُت دائًما. بوعودها تَُويفِّ أنها أعرف وكنُت امليالد،
ُسْقُت منها، الخلفي الجزء ومن الفناء، يف صغرية حظريٌة تُوَجد كانت كيلبرين. إىل واتَّجه
ِمنقارها وفتحُت بها أمسكُت ُمخّطط. ذيٍل ذات بيضاء كبرية إوزًَّة وكانت اإلوز، إحدى
ابتَلعِت إليها. الوصول من إصبعي تَمكَّن نقطة أبعد إىل حلِقها أسفل الجوهرة ودَسْسُت
ظلَّت ولكنها حوصلتها، يف وتستقرُّ حلِقها بطوِل تهبط وهي بها وشعرُت الجوهرة اإلوزَّة
أفلتِت إليها، ألتحدَّث أستدير كنُت وبينما الخطب. ما لرتى أختي فخرَجْت وتُقاوم، تُرفرف

اإلوز. باقي إىل ْت وانضمَّ ورفرَفْت يدي من اإلوزَّة
جيم؟» يا اإلوزَّة بهذه تفعله كنَت الذي «ما قائلة: أختي سألتْني

أيُّها أنُظر وكنُت امليالد، عيد كهديِة واحدًة ستُعطينني إنِك قلِت لقد «حسنًا، قلت:
أسمن.»

الكبرية البيضاء إنها يها. نُسمِّ هكذا جيم، إوزة لك؛ إوزة صنا خصَّ لقد «أوه، قالت:
وق.» للسُّ ودرزينتان لنا، وواحدٌة لك، واحدٌة منها؛ وعرشون ستٌة يُوَجد هناك.

الحصول ل أُفضِّ فأنا إليِك، بالنسبة سياِن األمر أن بما ولكن ماجي، يا لِك «شكًرا قلت:
للتو.» أُمِسكها كنُت التي اإلوزَّة عىل

أجلك.» من أكثر نَّاها َسمَّ لقد أرطال، ثالثة أثَقُل «األخرى قالت:
اآلن.» وسآُخذها األخرى، سآُخذ يهم، «ال قلت:

إذن؟» تُريد إوزَّة أي تحب. كما «أوه، الحنَق: من بيشءٍ قالت
تماًما.» ب الرسِّ وسط يف تُوَجد التي امُلخطَّط، الذيل ذات هذه «البيضاء

معك.» وُخذها اذبْحها حسنًا. «أوه،
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أخربُت كيلبرين. إىل معي اإلوزَّة وحملُت هوملز، سيد يا قالت كما فعلُت لقد حسنًا،
كاد حتى فضِحك كهذا، بيشءٍ مثله رجًال أُخرب أن السهل من كان فقد فعلتُه؛ بما رفيقي
للجوهرة، أثٍر أيَّ أجد لم عندما َفِزعُت ولكني اإلوزَّة. وشقْقنا سكينًا وأحْرضنا يختِنق، أن
الخلفي، الفناء إىل وُهِرْعُت أختي إىل وُعدُت اإلوزَّة فرتكُت وقع. قد فادًحا ً خطأ أن وأدركُت

هناك. واحدة إوزًة أجد لم ولكنني
ماجي؟» يا اإلوزُّ «أين قائًال: صحُت

جيم.» يا التاجر إىل بعناه «لقد
تاجر؟» «أيُّ

جاردن.» كوفينت يف «بريكينريدج،
التي كاإلوزَّة تماًما ُمخطَّط ذيٌل لها أخرى إوزٌَّة تُوَجد كانت هل «ولكن سألتُها:

اخرتتُها؟»
التفرقة من َقطُّ أتمكَّن ولم ُمخطَّطني، ذَيَلني ذواتا إوزَّتاِن تُوَجد كانت جيم، يا «أجل

بينهما.»
الرجل هذا إىل له تَحمُّ لقَدمي يمكن ما بأرسِع وركضُت حَدث، ما فهمُت بالطبع حسنًا،
ولو يُخربني أن ورفض واحدة، جملًة كله اإلوزَّ باع قد كان ولكنه بريكينريدج، يُدعى الذي
هذا عىل يُجيبني ما دائًما كان لقد الليلة، بأنُفِسكما َسِمعتُماه لقد اشرتاه. ن عمَّ واحدة كلمًة
فقد واآلن واآلن، ذلك. نفيس أنا أعتقد وأحيانًا بالجنون، سأُصاب أنني أختي تعتقد النحو.
ُسمَعتي. ُمقابَلها ِبعُت التي الثروَة حتى يداي تمسَّ أن دون بالرسقة َموصوًما أصبحُت
يَديه. بني مدفون ووجُهه ُمتشنِّج بكاءٍ نوبِة يف وانفجر الرَّب!» ليُساعدني الرَّب! ليُساعدني
ألطراف املنتِظم والنْقر الثقيل سه تنفُّ صوِت سوى يكِرسه ولم طويًال، الصمُت عمَّ

«اخرج!» وقال: الباب وفتح هوملز نهض ثم الطاِولة، حافِة عىل هوملز أصابع
الرَّب!» فليُباركك أوه، سيدي! يا «ماذا!

اخرج!» كالًما. «كفاك
صوت وُسِمع ُمندفًعا، رايدر ُهرع الكالم. من للمزيد حاجٌة هناك يكن لم وبالفعل

الشارع. يف تجري أقداٍم وْقِع وصوُت باٍب وصفقة الُسلَّم عىل جَلبة
حاٍل أيِّ «عىل ار: الفخَّ من املصنوع غليونه ليُحرض يَده يمدُّ وهو هوملز قال
خطر، يف هورنر كان لو لَديها. القصور أوُجَه ألُسدَّ الرشطة تُوكِّلني لم واطسون، يا
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أنني أعتِقد القضية. وستنهار ضدَّه، يشهد لن الرجل هذا ولكن مختلًفا، الوضع ألصبح
هذا يرتكب لن الهالك. من ُروًحا أُنقذ قد بذلك ولكني الجنايات، إحدى يف العقوبة ف أُخفِّ
مدى مجرًما فسيُصبح اآلن، السجن دخل إذا للغاية. ُمرتعٌب فهو آخر؛ خطأٍ أيَّ الرجل
طريقنا يف الصدفة وضَعِت لقد املغفرة. موسم هو املوسم فهذا ذلك، جانِب وإىل الحياة.
واطسون، يا الجرس بقْرع لَت تفضَّ لو جائزتها. هو وحلُّها نوعها، من وفريدة غريبة قضيًة

أساسيٍّا.» دوًرا أيًضا طائٌر فيه سيلعب آخَر تحقيًقا فسنبدأ
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