




األربعة عالمة

تأليف
دويل كونان آرثر

ترجمة
ياقوت سارة

مراجعة
عاطف زينب



The Sign of the Four األربعة عالمة

Arthur Conan Doyle دويل كونان آرثر

هنداوي النارشمؤسسة
٢٦ / ١ / ٢٠١٧ بتاريخ ١٠٥٨٥٩٧٠ برقم املشهرة

املتحدة اململكة ،SL4 1DD وندسور، سرتيت، شييت هاوس، يورك
+ ٤٤ (٠) ١٧٥٣ ٨٣٢٥٢٢ تليفون:

hindawi@hindawi.org اإللكرتوني: الربيد
https://www.hindawi.org اإللكرتوني: املوقع

مؤلفه. آراء عن الكتاب يعربِّ وإنما وأفكاره، املؤلف آراء عن مسئولة غري هنداوي مؤسسة إنَّ

يرسي ليىل الغالف: تصميم

٩٧٨ ١ ٥٢٧٣ ١٩٢١ ٩ الدويل: الرتقيم

.١٨٩٠ عام اإلنجليزية باللغة األصيل الكتاب صدر
.٢٠١٩ عام هنداوي مؤسسة عن الرتجمة هذه صدرت

لنص العربية والرتجمة الغالف، وتصميم الكتاب، هذا بتصميم الخاصة النرش حقوق جميع
جميع .٤٫٠ اإلصدار امُلصنَّف، نَْسُب اإلبداعي: املشاع رخصة بموجب صة ُمَرخَّ الكتاب هذا

العامة. للملكية خاضعة األصيل العمل بنص الخاصة النرش حقوق



املحتويات

7 االستنتاج علم -١
15 القضية بيان -٢
21 حل عن البحُث -٣
27 األصَلع الرأس ذي قصة -٤
37 لودج بونديتشريي مأساة -٥
45 رشًحا يُقدِّم هوملز شريلوك -٦
53 الربميل حادثة -٧
65 النظامية غري بيكر شارع قوات -٨
75 املفقودة الحلقة -٩
85 الجزيرة رجل نهاية -١٠
93 العظيم أجرا كنز -١١
99 الغريبة سمول جوناثان قصة -١٢





األول الفصل

االستنتاج علم

األنيق غالفها داخل من وُحقنته امِلدفأة، رفِّ زاوية فوق من زجاجته هوملز شريلوك التقط
الرفيع الحقنة سنَّ ضبط املتوتِّرة الطويلة البيضاء وبأصابعه املاعز. جلد من املصنوع
عالمات تُغطيهما اللَّذين القِويَّني وُرسغه ساعده ل تأمَّ لوهلٍة األيرس. قميصه ُكمَّ ر وشمَّ
مكبسها عىل وضغط مكانه، يف الحقنة سنَّ غَرس وأخريًا، تُحىص. وال تُعدُّ ال ُحَقن وندوب

طويلة. ارتياٍح تنهيدَة د وتنهَّ باملخمل املكسو مقعده يف اسرتخى ثم الصغري،
عقيل يجعل لم تكراره ولكنَّ يوميٍّا، مرَّات ثالَث يحُدث املشهد هذا شهدُت عدة، لشهوٍر
بعد يوًما يزداد املنظر من استيائي كان العكس، عىل بل األشكال، من شكٍل بأيِّ يتقبله
الكافية الشجاعة أملك ال أنني فكرة تُراودني عندما ليلة كلَّ يُؤرِّقني ضمريي وظلَّ يوم،
رفيقي أسلوب ولكن األمر، هذا يف رأيي عن أُعربِّ أن وتكراًرا مراًرا أقسمُت اعرتايض. ألُبدي
أمٍر أي بشأن ِبُحريَّة معه الحديث تُريد من آِخَر يجعله ما والالمباالة الربود من به كان
الكثرية بصفاته ومعرفتي البارع وأسلوبه بها، يتمتَّع التي العظيمة فالقدرات شخيص؛

يُضايقه. ما ِفعل عن وأتراجع أهاُب جعلتني كلها االستثنائية،
الغداء مع تناولتُه الذي الفاخر الفرنيس النبيذ أثَِر من وربما اليوم، ذلك عرص يف لكن
أكتُم أن أستطيع ال أنَّني فجأًة شعرُت الرتوِّي، الشديد أسلوبه أثاره الذي الزائد حنَقي أو

ذلك. من أكثر بداخيل األمر
كوكايني؟» أم مورفني، اليوم؟ نوٍع «أي سألته:

وأجاب: فتحه، قد كان الذي سوداء بأحرٍف املكتوب القديم امُلجلَّد عن بوَهٍن عينَيه رفع
تجربته؟» تودُّ هل باملائة. سبعة تركيزه محلول كوكايني؛ «إنه



األربعة عالمة

وال األفغانية. الحملة آثار من بعُد يَتعاَف لم فجسدي ال، «بالطبع بجفاء: أجبُت
إضايف.» جهد أي له أُحمِّ أن أستطيع

الجسم عىل تأثريه أن أعتقد واطسون. يا ا ُمحقٍّ تكون «قد وقال: بابتسامة، حدَّتي قابل
ثانويٍّا.» أمًرا الجانبية آثاره من تجعل لدرجٍة للعقل ومفتًِّحا ا جدٍّ ًزا ُمحفِّ أجده ولكني سيئ.
تقول، كما سه ويُحمِّ عقلك يُثري قد التكلفة! احسب األمر! يف فكِّر «لكن ية: بجدِّ قلُت
بعُد فيما يُسبِّب وقد األنسجة يف زائد ٍ تغريُّ يف يتسبَّب فهو عافيتك؛ من ذلك ُمقابل تدفع لكنك
بالتأكيد. العناء يستحقُّ ال األمر ًما. ُمتجهِّ يجعلك كيف أيًضا تعلم وأنت مستديًما. ضعًفا
تذكَّر عابرة؟ لذٍَّة مجرَّد مقابل إيَّاها ُمنحَت التي العظيمة ُقدراتك بفقدان تُغامر فلماذا
أو بشكٍل صحتك عن مسئوًال طبيبًا باعتباري ولكن صديقك فقط باعتباري أُحدِّثك ال أني

بآَخر.»
مًعا يَديه أصابع أطراف المس العكس، عىل بل قلت. ا ممَّ باإلهانة شَعَر أنه يبُد لم
عىل يثُور عقيل «إن وقال: الحديث إىل يتُوق كمن كرسيِّه ذراَعي عىل مرفَقيه وأسند
أصعَب أو ألَُحلَّها الشفرات أعَقَد أعِطني عقيل، يشَغل ما أعِطني ُمشكالت، أعِطني الركود.
االصطناعية. زات امُلحفِّ عن التخيلِّ يمكنني ِحينها الطبيعي. وضعي يف وسأكون التحليالت،
هذه اخرتُت ولهذا الذهني؛ النشاط إىل وأتُوق ، امُلملَّ الطبيعية الحياة ُروتني أمقُت ولكنِّي

يَمتِهنُها.» الذي العالم يف الوحيد فأنا ابتكرتُها، باألصحِّ أو التحديد، وجه عىل املهنة
الوحيد؟» الرسمي غري ق امُلحقِّ «أنت وتساءلت: ُمندهًشا حاِجبيَّ رفعت

محكمة وأعىل أحَدِث بمثابة فأنا الوحيد؛ الرسمي غري االستشاري ق «امُلحقِّ قائًال: أجاب
أمًرا جونز أثيلني أو ليسرتاد أو جريجسون يُواِجه فعندما التحقيقات. مجال يف استئناف
أنا فأفَحُص . يديَّ بني يَضُعونه — باملناسبة عادًة يحُدث ما وهو — ُقدراتهم حدود يفوق
يف لنفيس الفضل أنِسُب ال لكني ص. كُمتخصِّ ُحكمي أُطلق ثُمَّ الخرباء، بطريقة البيانات،
وُمتعة ذاته، يف العمل هي يل ُمكافأة فأعظم جريدة. أية يف اسمي يظهر وال القضايا، هذه
قضية يف العمل يف أساليبي شهدَت نفسك أنت امُلتميِّزة. قدراتي فيه أمارس مجال إيجاد

هوب.» جيفرسون
إنني حتى ذلك، من أكثر بيشءٍ أنبَِهر لم حياتي ففي بالطبع، «نعم ة: بمودَّ قلُت
اللون يف «دراسة وهو اليشء بعض غريبًا عنوانًا ومنحتُها صغري ُكتيٍِّب يف أحداثها دوَّنت

القرمزي».»
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االستنتاج علم

عليه؛ أُهنِّئك أن أستطيع ال وبرصاحة، عليه، نظرًة ألقيُت «لقد قائًال: بأًىس رأسه هزَّ
هذا من يُعامل أن ويِجب كذلك، اعتباره يِجب أو دقيق، علٌم الواقع يف التحقيق فعمل
ُرومانسية، مسحًة عليه تُضفي أن حاولَت فقد أنت أما املشاعر. عن بعيًدا بربوٍد املنطلق
الخامسة الفرضية يف حبيبنَي فرار قصة أو ُحبٍّ ِة قصَّ إقحام محاولة تُشِبُه النتيجة وكانت

إلقليدس.»
التالُعب بإمكاني يكن لم وأنا الرومانسية، من يَخُل لم األمر «لكنَّ قائًال: اعرتضُت

بالحقائق.»
فالنقطة التوازن. من بقْدٍر ُمعالجتها األقل عىل أو طمُسها، يِجب الحقائق «بعض
من أوَصَلني الذي الدقيق التحلييل االستدالل هي القضية يف الذكر تستحقُّ التي الوحيدة

القضية.» حلِّ يف بفضِلِه ونجحُت األسباب، إىل اآلثار
أنني أيًضا وأعرتف إسعاده. أجل من خصيًصا كتبتُه الذي لعَمِيل النقُد هذا أغضبَني
أفعاله عن للحديث الُكتَيب يف سطٍر كلَّ أُكرِّس أن تُطالبني كانت التي أناِنيَّته من انزعجُت
أنَّ بيكر شارع يف معه عشتُها التي السنوات خالل مرة من أكثر الحظُت فقد امُلميَّزة.
كالمه، عىل أُعلِّق لم حال أيَِّة عىل الغرور. من قْدُر يتخلَّله التعليمي الهادئ صديقي أسلوب
زمن، منذ قنٍص بندقية من برصاصٍة فيها أُِصبُت فقد امُلصابة؛ ساقي أُمرِّض وجلست

الطقس. يف ٍ تغريُّ كلِّ مع ِبشدَّة تؤملني كانت امليش، عن تَُعْقني لم أنها ومع
امتدَّ «لقد الربِّي: الورد ِجذْر من املصنوع القديم غليونه يمأل وهو بُرهة بعد هوملز قال
لو فرانسوا استشارتي طَلَب املايض األسبوع ففي أوروبا؛ أنحاء باقي إىل مؤخًرا نشاطي
ُرسعة يمتلك هو تعلم. كما فرنسا يف التحقيق خدمات ساحة عىل ًرا مؤخَّ بَرَز الذي فيالرد،
التي الواسعة املجاالت يف الدقيقة املعرفة تنُقصه لكن السلِتيِّني أجداده تُميِّز التي البديهة
مات السِّ بعض بها وكان وصية، حول تدور القضية كانت أكثر. حرفته لتطوير يحتاجها
عام ريجا يف حدثت واحدة ُمشاِبَهتنَي؛ قضيتني إىل أُحيله أن استطعُت لالهتمام. امُلثرية
الخطاب هو وهذا الصحيح. الحلِّ إىل قاَدتاه ،١٨٧١ عام لويس سانت يف والثانية ١٨٥٧
من دة ُمجعَّ بورقٍة إيلَّ ألقى يتحدَّث وبينما بُمساعدتي.» لإلشادة الصباح هذا يتُه تَلقَّ الذي
وكلماٍت اإلعجاب عبارات من وفرًة وملحُت عليها، ِبَعينَيَّ مررُت أجنَبي. ُمالحظات دفرت
مواضَع يف ُمذهلة» و«ُقدرات بارعة» و«رضبة «رائع»، مثل مكان، كلِّ يف ُمتناثرة فرنسية

الشديد. الفرنيس إعجاب عىل جميعها تشَهُد ُمتفرِّقة
ُمعلِّمه.» إىل الطالب ِمثل إليك يتحدَّث «إنه قلت:
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يمتلك فهو كبرية؛ مواِهب لَديه فهو ُمساعدتي، تقدير يف يُباِلغ «إنه باستخفاف: قال
االستنتاج، عىل والُقدرة املالحظة، قوة فلَديه امِلثايل؛ ق للُمحقِّ الثالث الِخصال من اثنتنَي
أعمايل حاليٍّا يُرتِجم وهو الوقت. مع تأتي أن يُمكن وهذه املعرفة، إىل فقط يفتِقر ولكنه

الفرنسية.» إىل البسيطة
«أعمالك؟»

تدور وكلها دراسات، عدَّة كتبُت بأني أعِرتف فأنا نعم، تعِرف؟ «أال ضاحًكا: صاح
األنواع رماد بني التمييز حول دراسة املثال، سبيل عىل فهذه، تقنية. موضوعاٍت حول
والغليون، والسجائر السيجار تبْغ من نوًعا وأربعني مائًة أدرجُت وفيها التبغ. من امُلختِلفة
امُلحاكمات يف باستمرار تُثار نقطة فهذه منها. كلٍّ رماد بني الفرق ح تُوضِّ ملوَّنة ُصَور وبها
عىلسبيل الجْزم، استطعَت فإذا دليًال. باعتبارها ُقصوى أهمية ذات تكون وأحيانًا الجنائية،
البحث مجال ذلك فسيُضيِّق الهندي، لونكا سيجار ن يُدخِّ كان الجريمة ُمرتِكب بأن املثال،
تريكينوبويل لسيجار األسود الرَّماد بني الفرق فإنَّ املدرَّبة، العني إىل وبالنسبة تأكيد. بكلِّ

والبطاطس.» الُكرنْب بني كالفرق آي؛ بريدز تبغ يُخلِّفه الذي األبيض والزغب
التفاصيل.» أدقِّ مع التعاُمل يف فذَّة بموهبٍة تتمتَّع «أنت له: قلُت

املالحظات بعض وبها األقدام، آثار ي تََقفِّ حول دراستي هي وهذه أهميتها. أُقدِّر «أنا
لالهتمام ُمثرية صغريٌة دراسٌة أيًضا وهذه اآلثار. حفظ يف باريس جبس استخدام حول
ارين، وبحَّ أسُقف، لبنَّائي يَدين بصمات بها وألحقُت اليَدين، شكل عىل امِلهنة تأثري حول
عمليٍة أهميٍة ذو أمر فهذا أملاس. عي وُملمِّ اجني، ونسَّ طباعة، قي وُمنسِّ فلِّني، وقاِطعي
يف أو أحد، عليها يتعرَّف لم جثثًا ن تتضمَّ التي القضايا يف وخاصًة العلمي، ق للُمحقِّ كبرية

هوايتي.» عن بالحديث أُضِجُرك لكنِّي امُلجرمني. سوابق اكتشاف
أن يل تسنَّى أن بعد خاصًة كثريًا، اهتمامي يُثري هذا إن اإلطالق، «عىل ية: بجدِّ أجبُت
ما نوًعا وهما واالستنتاج؛ املالحظة عن اآلن تتحدَّث كنَت ولكنك له. العَمِيلَّ تطبيقك أُشاهد

واحدة.» لُعملة وجهان
«ليس ألعىل: غليونه من كثيًفا أزرق ُدخانًا وينُفُث الَوثري مقعده يف يتَّكئ وهو أجاَب
بريد مكتب إىل الصباح هذا ذهبَت أنك املالحظة من علمُت لقد املثال، سبيل فعىل تماًما.

هناك.» من برقيًَّة أرسلَت أنك أعرف يجعلني االستنتاج ولكن ويجمور، شارع
لَت توصَّ كيف أفهم ال بأني أعرتف ولكنَّني النقطتنَي! يف ُمحقٌّ أنت صحيح! «هذا قلت:

أحًدا.» به أُخِرب ولم جاِنبي من ُمباِغتًا قراًرا كان لقد ذلك. إىل
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ومع رشًحا؛ يستلِزم ال أنه لدرجِة بسيط ا، جدٍّ بسيط «األمر دهشتي: من ضاحًكا ردَّ
القليل ة ثَمَّ أن املالحظة من علمُت لقد واالستنتاج. املالحظة حدود تعريف يف يُساعد قد ذلك
رصف يف بَدءوا سيمور شارع ِقسم وُقبالة حذائك. بنعل يلتِصق اللون األحمر الرتاب من
وذلك الدخول. عند فوَقه امليش تفادي الصعب من تجعل بطريقة الطني فَوضعوا الشارع
آخر مكاٍن أي يف — علمي حدِّ عىل — يُوَجد ال الذي نفسه املميَّز األحمر اللون هذا له الطني

استنتاج.» فهو الباقي أما امُلالحظة، دور ينتهي هنا إىل الحي. هذا يف
إذن؟» الربقية أمر استنتجَت «كيف

النهار، طوال أمامك أجلس ألني وهذا خطابًا، تكتُب لم أنك بالطبع أعرف أنا «حسنًا،
الربيدية. البطاقات من سميكة ورزمًة الطوابع من ورقًة املفتوح مكتبك يف أيًضا وأرى
جميع استبعدَت إذا برقية؟ إلرسال إالَّ الربيد مكتب إىل الذهاب إىل إذن يدفعك الذي فما

الحقيقة.» هو ي امُلتبقِّ ستِجد األخرى، العوامل
فهل بسيط. أمر هذا قلت، كما لكن الحالة. هذه يف صحيح «هذا قلُت: ثم قليًال فكرُت

أصعب؟» اختباٍر أمام نظِريَّاتك وضعُت إن وقًحا ستعتربني
سيُسعدني الكوكايني. من أخرى جرعٍة أخذ من سيمنعني هذا العكس، «عىل أجاب:

عيلَّ.» تطرحها مشكلة أية يف النظر للغاية
أن دون يوميٍّا يستخدمه غرًضا املرء يمتلك أن الصعب من إنه تقول سمعتُك «لقد
جيب ساعة هنا معي أنا واآلن مالحظته. املدرَّبة الَعني تستطيع عليه شخصيٍّا أثًرا يرتك

عاداته؟» أو السابق صاِحِبها شخصية عن أخربتَني هال مؤخًرا. عليها حصلت
نظري، وجهة من االختبار، هذا كان فقد االستمتاع؛ من بقْدٍر أشعر وأنا الساعة ناولتُه
أحيانًا. بها يتحدَّث التي الواثقة نربَتِِه أمام درًسا لتلقينِِه استخدامه أنوي وكنت ُمستحيًال،
أوًال الداخلية، أجزاءها وفَحَص الخلف من فتََحها ثم ِمينتها، يف وحدَّق يِده يف الساعة وازن
ارتسَمْت عندما االبتسام من بصعوبة نفيس منعُت قوية. بة محدَّ بعدسٍة ثم امُلجرَّدة بعينه

إيلَّ. ويُعيُدها أخريًا ُعلبتها يُغِلق وهو األمل َخيبة وجهه عىل
وذلك للتنظيف، ًرا ُمؤخَّ الساعة تعرََّضِت فقد بيانات؛ أيَّ أِجُد أكاد «ال بًا: ُمعقِّ قال

الكاشفة.» الحقائق من حَرَمني
بأنه نفيس يف صديقي اتَّهمُت إيلَّ.» تُرَسل أن قبل نُظَِّفت فقد صحيح، «هذا أجبتُه:
من عليها الحصول يُمكنه التي املعلومات نوع فما فشَله؛ ليُربِّر وضعيًفا واهيًا عذًرا يُقدِّم

تُنظَّف؟ لم ساعة
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األربعة عالمة

حصويل عَدم من الرغم «وعىل شاحبتنَي: حاِلمتنَي بعيننَي السقف يف يحدِّق وهو قال
ح صحِّ الوفاض. خايلَ منه أخرج لم فإنَّني البحث، خالل من املعلومات من يكفي ما عىل
بَدوره َوِرثها الذي األكرب ألخيك ملًكا كانت الساعة إنَّ القول يُمِكنني مخطئًا. كنُت إن يل

أبيك.» عن
ظهرها؟» عىل امَلرسوَمني ودبليو إتش َحْرَيف من شكٍّ دون هذا خمنُت «لقد

عاًما خمسون فهو الساعة ُعمر أما عائلتك. السم يُشري دبليو فحرف صحيح؛ «هذا
ما وعادة املايض. الجيل من مصنوعة فهي وبالتايل عمرها؛ نفس من واألحرف تقريبًا،
أبيه. اسم نفس هو األرجح، عىل األخري، اسمه يكون الذي األكرب لالبن املجوهرات تُورَّث
أخيك حيازة يف أصبَحْت وبالتايل سنوات؛ عدة منذ أبوك تُويفِّ فقد الذاكرة، تَُخنِّي لم وإن

األكرب.»
آخر؟» يشءٍ من هل اآلن، حتى ُمحقٌّ «أنت له: قلُت

جيدة، ُفَرٍص عىل حصل فقد ا؛ جدٍّ وُمهِمًال ُمنظَّم، غري ُمرتَّب، غري رجًال أخوك «كان
إىل لجأ وأخريًا الرََّغد. من قصرية فرتاٌت تخلَّلتْها الوقت من لفرتٍة فقريًا فعاش أهدرها؛ لكنه

استنتاُجه.» يمكنني ما كلُّ هذا مات. ثُمَّ الخمر ُمعاقرة
كبرية. مرارٌة قلبي ويف أَعُرج وأنا باستياءٍ الغرفة وُجبُْت مقعدي من واقًفا هبَبُْت

لقد املستوى. هذا إىل تنحِدر قد أنك يل يُخيَّل فلم هوملز، يا بك يَليُق ال «هذا قلُت:
الطريقة بهذه كله هذا استنتجَت بأنك تتظاَهر ذا أنت وها التَّعيس، أخي تاريخ عن تحرَّيَت
أمٌر فعلتَه ما القديمة! ساعته من ذلك استنتجَت أنك أُصدِّق أن ِمنِّي ع تتوقَّ ال الخيالية.

َجل.» الدَّ من يشء به وبرصاحة قاٍس،
األمر إىل نظرُت فقد العزيز. الطبيب صديقي يا أَسفي تقبَّل «أرجوك بلُطف: قال
أني تأكَّد لكن إليك. بالنسبة وُمؤلِم شخيص أمٌر هو كم ونسيُت ُمجرَّدة، مشكلًة باعتباره

الساعة.» هذه تُعِطيَني أن قبل أًخا لك أن أعلم أكن لم
بكلِّ تماًما صحيحة إنها الحقائق؟ هذه عرفَت خارق، هو ما كلِّ بحقِّ كيف، «إذن

تفاصيلها.»
ع أتوقَّ ولم االحتماالت، ة كفَّ ُحه تُرجِّ ما إالَّ أُقْل لم الجيد. الحظِّ من نوع هذا «حسنًا،

الحد.» هذا إىل دقيًقا أكون أن اإلطالق عىل
تخمني؟» ُمجرَّد ذلك يكن «ألم
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التفكري َملكة عىل ر ُمدمِّ وتأثريها ُمريعة، عادة فهو للتخمني؛ أبًدا ألجأ ال فأنا ال، «ال،
تُالحظ وال تفكريي أسلوَب تَتَِّبع ال ألنك إليك بالنسبة غريبًا كله هذا ترى أنت املنطقي.
بدأُت املثال، سبيل عىل كبرية. استنتاجاٌت عليها تُبنَى أن يُمكن التي الصغرية الحقائق
هذه الساعة ُعلبة من فيل السُّ الجانب إىل نظرَت إذا ُمهِمًال. كان إنه بقول أخيك عن حديثي
وضع جرَّاء خُدوشوعالمات أيًضا تُغطِّيها بل مكانني، من فقط ُمنبِعجة ليست أنها تُالحظ
بأنَّ االفرتاض وبالطبع نفسه. الجيب يف معها مفاتيح، أو معدنية عمالٍت مثل حادَّة، أشياءَ
ال أمر ُمهِمًال؛ يكون أن بدَّ ال االستهتار بهذا جنيًها خمسون ِقيمتُها ساعة يُعامل رجًال
غرًضا وِرَث رجًال أن عىل ذلك من االستدالل الصعب من ليس كذلك عبقري. إىل يحتاج

حياته.» من األخرى النواحي يف يكفيه ما أيًضا له تُرك قد الِقيمة بتلك واحًدا
املنطقية. استدالالته عىل موافقتي ًحا ُموضِّ برأيس أومأُت

داخل التذكرة رقم يَنُقشون ساعة يَرَهنون عندما أنهم إنجلرتا يف امُلرتِهنني عادة «ومن
بإضاعة يُخاطرون فال عليها، الرقم إلصاق من أكثر عميلٌّ هذا حاد. بسنٍّ الساعة علبة
الساعة. علبة داخل بعدستي األرقام تلك من أربعة عن يقلُّ ال ما رأيُت تبديله. أو الرقم
كان أنه عىل أيًضا وأستدلُّ مالية، ضائقٍة يف يَقُع كان ما كثريًا أخاك أنَّ عىل هذا من وأستدلُّ
منك أطلُب وأخريًا، املرهونة. الساعة ليستعيد كان ما وإالَّ َف، الرتَّ من عابرة بفرتاٍت يمرُّ
وهي حوله، املوجودة الخدوش آالف إىل انظر املفتاح. ثُقب به الذي الداخيل اللَّوح إىل النظر
العالمات؟ تلك مثل يرتُك مخمور غري رجٌل أهناك ينزلِق. كان املفتاح أن تَعني عالمات
يُده وترتُك الليل، يف عبوتها إىل يُعيدها فهو منها؛ تخلو سكِّري رجٍل ساعة تِجَد لن ولكنك

ذلك؟» يف الغموض أين إذن أخربني اآلثار. هذه املرتعشة
يجُدر كان فقد لك؛ هتُها وجَّ التي اإلساءة عن أعتِذر كالشمس، واِضح هذا «إن أجبته:
الوقت يف قضايا أية تتوىلَّ كنَت إن أسألك أن يل تسمح هل امُلذِهلة. بقدراتك أكثر أِثَق أن بي

الحايل؟»
هل عقيل. استثارة دون أحيا أن أستطيع ال فأنا الكوكايني؛ إىل لجأُت ولذلك «كال،
كآبًة أكثر هو ما أرأيَت النافذة. تلك من انظر أجله؟ من أحيا أن يستحقُّ آخر يشء يُوَجد
ليُغطي األصفر الضباب كيفيزحف أترى بالخارج؟ املوجود العالم ذلك من وجدبًا ووحشًة
من يًَّة ومادِّ ضجًرا أكثر هو ما أيُوَجد القاتمة. األلوان ذات املنازل حول ويلتفَّ الشارع
عادي، أمٌر الجريمة الستخدامها؟ ُمتََّسع املرء لدى يكن لم إن بقدراٍت التمتُّع فائدة ما ذلك؟
الحياة.» هذه يف فائدة لها هاتنَي عدا أخرى عادية صفاٍت أي تُوَجد وال عادي، أمٌر والوجود
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املنزل صاحبة طرَقْت حتى امُلطوَّلة، الخطبة هذه عىل للردِّ فمي أفتح كْدُت إن ما
فضية. صينيٍة عىل بطاقًة تحمل وهي ودخلت الباب،

سيدي.» يا مقابلتك تطلُب شابَّة سيدٌة «هناك لصديقي: حديثها هة ُموجِّ قالت
اآلنسة من اطلُبي االسم. هذا أذكر ال حسنًا! مورستان، ماري «اآلنسة عاٍل: بصوٍت قرأ

تبقى.» أن ل أُفضِّ فأنا دكتور، يا تذَهْب ال هادسون. سيدة يا إلينا تصعد أن
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الثاني الفصل

القضية بيان

شابًَّة كانت التماُسك. ظاهريٍّا عليها يبدو واثقة. بخطواٍت الغرفة مورستان اآلنسة دخَلِت
مالِبَسها أن إالَّ الذَّوق. راقية ومالبس سميًكا اًزا قفَّ ترتدي أنيقة، الحجم ضئيلة شقراء
إىل يَميل داكن بيج لونُُه فستانها كان الحال. ِة بِرقَّ تُوحي البساطة من يشء بها كان
اللون بنفس صغرية قبعًة ترتدي وكانت َمجدول، وال األطراف ُمشذَّب غري الرمادي،
وال قة ُمنمَّ وجهها مالمح تكن لم جانبها. عىل بيضاء ريشٌة إال كآبتها يكِرس ال الباهت،
الواسعتان الزرقاوان وعيناها ولطيفة، عذْبًة كانت وجهها تعبريات لكن جميلة، بَرشتُها
لعدة امتدَّت التي بالنساء معرفتي وخالل والود. الروحانية من عادي غري قْدر بهما كان
أكثر والحساسة الرقيقة صاحبته طبيعة يعكس وجًها أَر لم قارات، ثالث وعرب جنسيات
وضعه الذي املقعد عىل جَلَست بينما يَديها وارتعاش شفتَيها ارتجاف الحظُت وجهها. من

الداخيل. االضطراب عالمات جميع عليها وظهرت لها، هوملز شريلوك
ربَّة فورسرت سيِسل السيدة قبُل من ساعدَت ألنك هوملز سيد يا إليك «أتيُت قالت:

ومهارتك.» بلُطفك كثريًا انبهرُت وقد أَُرسية. مشكلٍة غموض كشف عىل عميل
بالفعل إليها أسديُت أنني أظنُّ فورسرت، سيِسل «السيدة التفكري: يف بإمعاٍن كرَّر

للغاية.» سهلًة القضية كانت أذكر ما عىل لكن بسيطة. خدمًة
أيَّ أتخيَّل ال قضيتي. عن هذا قول يمكنك ال األقل عىل ولكن ذلك، تعتِقد ال «هي

اآلن.» فيه أنا الذي املوقف من تفسريًا وأصعب أغرب يشء
التي الحادة مالمحه عىل وبَدْت مقعده يف لألمام مال عيناه. وملعت يَديه هوملز فَرك
«اعريضقضيتك.» ة: حادَّ ِمهنيٍة بنربٍة قال ثم الشديد، الرتكيز عالماُت الصقر مالمح تُشِبُه

إذنكما.» «عن مقعدي: من أنهض وأنا فقلُت حِرج، وضعي بأن شعرُت



األربعة عالمة

صديقك َل تفضَّ «إذا وقالت: إليقايف، القفاز، يُغطيها التي يَدها، الشابة رَفَعِت لدهشتي
يل.» جليلة خدمٍة إسداء يستطيع فقد بالبقاء

أخرى. مرًة مقعدي إىل عدُت
الهند، يف كتيبٍة يف ضابًطا والدي كان كاآلتي. الوقائع «باختصار، قائلة: استطردْت
ولم الحياة، قيد عىل والدتي تكن لم صغرية. طفلًة كنُت عندما الوطن إىل أعادني وقد
فيها ومكثُت إدنربة، يف ُمريحة داخليٍة بمدرسٍة التحقُت وعليه، إنجلرتا؛ يف أقارب يل يكن
فرقته، يف عميًدا أصبح الذي والدي، حصل ١٨٧٨ عام ويف عاًما. عرش سبعة بلغُت حتى
فيها يُخربني لندن من برقية إيلَّ أرسل للوطن. وعاد شهًرا، عرش اثنا تُها ُمدَّ إجازٍة عىل
النجهام. فندق يف عنوانه وأعطاني برسعة، إليه آتي أن ِمنِّي ويَطلُب بسالم، وصل أنه
بالسيارة ذهبُت لندن إىل وصلُت وعنما والحنان. بالُحبِّ مليئًة أذكر، ما عىل رسالته، كانت
ليلة خرج ولكنه بالفندق نزيًال كان مورستان النقيب بأنَّ أخربوني وهناك النجهام، إىل
ُمدير بنصيحة عمًال عنه. أخبار أيُّ تِرد لم ولكن اليوم طوال انتظرُت بعُد. يُعْد ولم أمس
حف. الصُّ جميع يف إعالنًا وضْعنا التايل اليوم ويف الليلة، تلك الرشطة مع تواصلُت الفندق،
عن أخبار أي أسمع لم اآلن وحتى اليوم ذلك ومنذ نتائج؛ أية عن تحرِّياتنا تُسِفر لم
السكينة من القليل عن باحثًا باألمل ُمفعم وقلبه الوطن إىل عاد لقد الحظ. التعيس والدي
عباَرتَها. املكتوم بكاؤها وقطع حلقها عىل يَدها وضَعْت «… ذلك من بدًال ولكنه والراحة،

الواقعة؟» تاريخ «ما وسألها: ُمالحظاته دفرت هوملز فتح
سنوات.» عرش ُقرابة منذ ،١٨٧٨ عام ديسمرب من الثالث يف «اختفى

«وأمِتعتُه؟»
الكتُب، وبعض املالبس، بعض بها كان دليل. أي بها يكن ولم الفندق، يف «ظلت
عن املسئولني الضباط أحد كان فقد أندمان؛ جُزر من النادرة التَُّحف من كبري وعدٌد

هناك.» السجن حراسة
املدينة؟» يف أصدقاء أي له كان «هل

كتيبة وهي نفسها، الكتيبة يف زميله شولتو، الرائد هو أعرفه الذي الوحيد «صديقه
منطقة يف وعاش قليل، وقٍت قبل تقاَعَد الرائد وهذا ببومباي. والثالثني الرابعة امُلشاة
إىل عاد الكتيبة يف زميله أن يعلم حتى يكن لم ولكنه بالطبع، معه تواصلنا نوروود. أبر

إنجلرتا.»
غريبة.» «قضية قائًال: هوملز علق
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يف وبالتحديد سنوات، ستِّ فمنذ منها. األغرب الجزء وصف إىل بعُد أصل لم «أنا
ماري اآلنسة عنوان عن يسأل التايمز جريدة يف إعالن ظهر ،١٨٨٢ عام مايو من الرابع
اسم أي هناك يكن لم اإلعالن. عىل تُردَّ أن مصلحِتها من سيكون إنه ويقول مورستان،
وبدأُت فورسرت، سيِسل السيدة أرسة إىل دخلُت قد حينها كنُت باإلعالن. ُملحق عنوان أو
اليوم، نفس ويف اإلعالنات. عمود يف عنواني نرشُت بنصيحتها وعمًال ُمربية. لديها العمل
بداخله ألجد وفتحتُه اسمي، عليه صغري امُلقوَّى الوَرق من صندوق الربيد عرب وصَلني
يف عام كلَّ الحني، ذلك ومنذ مكتوبة. كلمٍة أية معها يُرَفق لم ا. جدٍّ والمعة كبرية لؤلؤًة
أكَّد ُمرِسله. عىل دليل أي دون شبيهٌة لؤلؤٌة بداخله شبيه، صندوٌق يَِصلني نفسه التاريخ
بأنفسكما.» جماَلها تَريا أن يُمكنكما كبرية. وقيمتها نادر نوٍع من الآللئ هذه أنَّ خبري يل
حياتي. يف رأيتُها التي الآللئ أجمل من ستٍّا وأرتْنا تتحدَّث وهي ُمسطًَّحا صندوًقا فتَحْت

آخر؟» أمٍر أيُّ لك حَدث هل لالهتمام، ا جدٍّ ُمثري قلِته «ما هوملز: شريلوك قال
ربما الخطاب، هذا تسلَّمُت الصباح هذا إليك. أتيُت ولذلك بالتحديد؛ اليوم «نعم،

بنفسك.» قرأتَه لو األفضل من يكون
دبليو. إس لندن، الربيد: ختم فضِلك. من أيًضا الظرف أعطيني لِك، «شكًرا هوملز: قال
الورق الربيد. لساعي تعود غالبًا الجانب، عىل رجل بصمة تُوَجد حسنًا! يوليو. ٧ التاريخ:
األدوات يف رفيع ذوُقه رجل هذا الشلن. نصف ثمنها الظرف ذلك من الحزمة الجودة. عايل
اليسيوم مرسح خارج اليسار من الثالث العمود عند «انتظري عنوان. يوَجُد ال املكتبية.
أنِت معك. صديَقني اصطحاب يُمكنك باالرتياب، شعرِت إذا اليوم. مساء السابعة الساعة
هذا كلُّ فسيذهب فعلِت، إن الرشطة، تُحِرضي ال ك. حقُّ إليِك يَُرد وسوف مظلومة سيدة
آنسة يا ِفعله تنِوين الذي ما للغاية. غامض أمٌر ا حقٍّ هذا حسنًا، املجهول.» صديقك هباءً.

مورستان؟»
بشأنه.» أسألك أن أردُت ما «هذا

الرجل هو واطسون الدكتور نعم … ومعنا وأنِت، أنا بالطبع. نذهب أن أرى «إذن
قبُل.» من مًعا وهو أنا عِمْلنا وقد صديَقني. يقول الخطاب فُمرسل املهمة؛ لهذه املناسب
الرجاء. من يشء فيها وتعبريات بنربٍة سألْت معنا؟» املجيء عىل سيوافق هل «لكن

طريقة.» بأية امُلساَعدة استطعُت إن وسعيًدا فخوًرا «سأكون بحماس: قلُت
إليهم. ألجأ أصدقاء لديَّ وليس ُمنعزلة حياًة عشُت لقد ا، جدٍّ لطيفان «أنتما أجابت:

كذلك؟» أليس ُمناسبًا، هذا فسيكون السادسة الساعة يف هنا إىل حرضُت إذا
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هو هذا اليد خطُّ هل أخرية. نقطٌة هناك لكْن ذلك، عن ري تتأخَّ أالَّ «يِجب هوملز: قال
الآللئ؟» ُعَلب عىل املوجود نفسه الخطُّ

ورقات. ستَّ وأخرجْت معي.» أحرضتُها «لقد أجابت:
وجال الطاولة عىل األوراق فَرَش اآلن.» ِلنَر سليم. فحدُسك ا؛ حقٍّ ِمثالية عميلٌة «أنِت
باستثناء هويته، إخفاء صاحبها يُحاول يٍد خطوُط «هذه قال: ثم بينها برسعة بنظِره
يصُعب الذي «إي» حرف يظَهُر كيف أتَريان واحد. كاِتبَها أن يف شكَّ ال لكن الخطاب،
كتبَها لقد األخري. «إس» الحرف من امُللتفِّ الجزء إىل أيًضا وانظر كتابته، طريقة إخفاء
هل ولكن مورستان، آنسة يا زائًفا أمًال أمنحِك أن أريد ال شك. بال واحد شخٌص كلها

الخط؟» وهذا أبيك يد خط بني تَشابٍُه أي يُوَجد
اإلطالق.» عىل بينهما شبٍَه وجه أي يُوَجد «ال

أن أرجو السادسة. الساعة يف إذن انتظارك يف نكون سوف هذا. تقويل أن عُت «توقَّ
لم اآلن فالساعة موِعِدنا؛ قبل األمر يف أنُظر أن أحتاج قد باألوراق؛ باالحتفاظ يل تسمحي

إذن.» اللقاء إىل والنصف، الثالثة تتعدَّ
ثم ومن وودودة، ُمبتِهجة بنظرٍة منَّا كالٍّ ورمَقْت هذا زائرتُنا قالت اللقاء!» «إىل
تبتِعد وشاهدتُها النافذة أمام وقفُت ُمرسعة. وذهبت َجيبها إىل الآللئ صندوق أعادت
صغرية بُقعٍة مثل البيضاء الريشة ذات الرمادية ُقبَّعتها أصبحْت حتى رسيعة بخطواٍت

القاتم. الحشود نسيج يف
جذَّابة!» امرأٍة من لها «يا قائًال: وِصحُت صديقي إىل التفتُّ

لم ا؟ «حقٍّ بفتور: وقال جفنيه. ُمرخيًا للخلف واستلقى ًدا ُمجدَّ غليونه أشعل قد كان
ذلك.» ألحظ

أحيانًا.» أراه بك آدمي غري جانٌب ة فثمَّ حاسبة! آلة آيل، إنساٌن ا حقٍّ «أنت صحُت:
حكمك يف ُمتحيًزا تكون أن لنفسك تسمح أال ا جدٍّ املهم «من وقال: بلُطف ابتَسَم
القضية؛ يف عنرص مجرَّد وحدة، مجرَّد إيلَّ بالنسبة العميل الشخصية. فات الصِّ بسبب
النساء أكثَر أن لك أؤكد الواضح. املنطقي للتفكري عدوٌّ هي للمشاعر امُلثرية فالصفات
عىل التأمني أموال يف طمًعا أطفاٍل ثالثة تسميم بتُهمة ُشِنَقت جاذبية قابلتُهنَّ الالتي
مليون ُربع قرابة أنفَق للغاية خريِّ رجل هو معاريف دائرة يف دمامًة الرجال وأكثر حياتهم،

لندن.» فقراء عىل جنيه
«… الحالة هذه يف «لكن
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قبُل من لك أُتيَحْت هل القاعدة. يُبِطل فاالستثناء استثناءات؛ أية أُعطي ال «أنا
الشخص؟» هذا خطِّ من تستنِتج ماذا اليد؟ خطِّ من الشخصية لدراسة الفرصة

الشخصية.» وقوي عميل رجٌل فهو وُمنتِظم؛ مقروء خطَُّه «إن أجبتُه:
عن ترتِفع بالكاد فهي الطويلة؛ األحرف هذه إىل «انُظر وقال: نفيًا رأسه هوملز هزَّ
الشخصيات ذوو الرجال .e يُقَرأ قد l والحرف a يُقَرأ قد هذا d الفحرف األحرف؛ باقي
أنَّ كما خطِّهم. قراءة صعوبة عن النظر بْرصف الطويلة األحرف يُميزون ما دائًما القوية
الثقة عن تنمُّ الكبرية لألحرف كتابته وطريقة التذبذُب، عن تنمُّ k للحرف كتابته طريقة
الكتاب، هذا لك ح أُرشِّ دْعني األمور. بعض من التأكُّد أريد اآلن. أخُرج سوف بالنفس.
بعد أعود وسوف ريد، لوينوود اإلنسان» «استشهاد كتاب إنه الكتُب. أبرز من واحد وهو

ساعة.»
تنبُّؤات عن بعيًدا بأفكاري رسحُت ولكنِّي الكتاب، يدي ويف النافذة أمام جلسُت
العميقة، الدافئة صوتها ونربات ابتساماتها األخرية؛ زائرتنا فتذكَّرُت الجامحة، الكاتب
عاًما، عرش سبعة والدها اختفاء عند عمرها كان إذا حياتها. عىل يُخيِّم الذي الكبري واللغز
الزائد إحساسه الشباُب يفِقد حيث لطيف؛ عمٌر وهو اآلن، والعرشين السابعة يف فهي
حتى أفكاري يف سارًحا جلسُت الرَّصانة. من شيئًا أكسبتُْه قد التجارب وتكون بالذات
حول أطروحٍة آِخر قراءة يف بشدَّة وأنهِمُك مكتبي إىل أُهَرع جعلتني خطرة أفكاٌر راَوَدتْني
أضَعف؛ البنكي حسابه ورصيد ضعيفة ساُقه بالجيش جرَّاح مجرَّد أنا األمراض. ِعلم
وإذا أكثر. ال عامل أو وحدة مجرَّد إنها األمور؟ تلك ِمثل يف التفكري عىل ألجُرَؤ أنا فمن
وحِي من كاذٍب بوهٍج أُنريَه أن وليس كالرجال، أُواِجَهه أن فاألفضل ُمظلًما، ُمستقبيل كان

الخيال.
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حالٌة وهي ُمرتفعة، ومعنوياته ًسا وُمتحمِّ سعيًدا بدا والنِّصف. الخامسة يف هوملز عاد
حالته. يف الشديد االكتئاب من نوباٍت مع تتناَوب ِمزاجية

تُشري فالحقائق كبريًا؛ لغًزا ليس «األمر له: أعددتُه الذي الشاي كوب يلتِقط وهو قال
فقط.» واحد تفسرٍي إىل

بالفعل؟» القضية حللَت هل «ماذا!
ُموِحية ُموِحية؛ حقيقًة اكتشفُت أنَّني األمر يف ما كلُّ هذا. قلُت إن سأُباِلغ «حسنًا،
إىل الرجوع بعد للتوِّ اكتشفُت لقد بعُد. تنكِشف فلم التفاصيل ا أمَّ الواقع. يف للغاية
من وامُلتقاِعد نوروود أبر يف يعيش كان الذي شولتو الرائد أنَّ التايمز جريدة أرشيف

«.١٨٨٢ عام أبريل ٢٨ يف تُويفِّ قد ببومباي، والثالثني الرابعة امُلشاة كتيبة
ذلك.» به يُوحي الذي ما أري ال لكنِّي هوملز، يا ا جدٍّ بليًدا أكون «قد

يختفي، مورستان النقيب إذن. الزاوية تلك من األمر إىل فلتنُظر تُفاجئني. أنت ا؟ «حقٍّ
شولتو الرائد لكن شولتو. الرائد هو لندن يف زيارته بإمكانه كان الذي الوحيد والشخص
أسبوع وخالل شولتو. يموت أعوام بأربعة ذلك وبعد لندن. يف موجود بأنه معرفته ينفي
بذلك األمر وينتهي عام كلَّ تتكرَّر قيِّمًة هديًة مورستان النقيب ابنة ى تتلقَّ وفاته، من
أباها؟ َسْلبَها يكن لم إن يقِصُده الذي الظلم ما مظلومة. بأنها يِصُفها الذي الخطاب
هذا عن شيئًا يعلم شولتو وريث كان إذا إالَّ مبارشًة شولتو وفاة بعد الهدية تبدأ وملاذا
الحقائق؟» تلك مع تتَِّسق أخرى بديلة نظريٍة أية لَديك هل تعويضها؟ يف ويرَغب اللُّغز
خطابًا يكتُب أيًضا وملاذا أغرب! تنفيذه وطريقة غريب! تعويٍض من له يا «ولكن
ما لها. العدالة تحقيق عن الخطاب يتحدَّث أخرى، ومرًة أعوام؟ ستَِّة منذ وليس اآلن،
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وأنت الحياة. قيد عىل يزال ال أباها أنَّ افرتاض يصُعب لها؟ ق تتحقَّ أن يمكن التي العدالة
هذا.» إالَّ عليها وقع آخر ظلٌم ة ثمَّ ليس أنه تعلم

بعض تُوَجد بالتأكيد الصعوبات، بعض «تُوَجد التفكري: يف ُمستغرق وهو هوملز قال
عربة جاءت قد ها جميًعا. تُزيلها سوف الليلة االستكشافية رحلتنا ولكن الصعوبات،

قليًال.» رنا تأخَّ فقد إليها، لننِزل إذن ُمستِعد؟ أنت هل مورستان. اآلنسة وبداخلها
ُدرج من ُمسدَّسه أخرج هوملز أن الحظُت ولكنِّي أمِلكها، عًصا وأثقل ُقبَّعتي أخذُت
تكون قد الليلية تَنا مهمَّ أن يظنُّ كان أنه الواضح من كان جيبه؛ يف ووضعه املكتب

خطرية.
يبدو الرقيق وجهها وكان داكن، فضفاٍض بمعطٍف ُملتِحفًة مورستان اآلنسة كانت
بشأن التوتُّر بعض ينتابُها يكن لم إن خارقة امرأًة ستكون فإنها شاحب؛ ولكنه متماسًكا
النفس، ضبط من عاٍل مستًوى عىل كانت لكنها عليها، ُمقِدمون نحن التي الغربية الرحلة

عليها. هوملز طَرَحها التي القليلة اإلضافية األسئلة بعض عن الفور عىل وأجابَْت
يف كثريًا يذُكره أبي كان فقد ألبي، ا جدٍّ ُمقرَّبًا صديًقا شولتو الرائد كان «لقد قالت:
الصعوبات من العديد خاضا لذا أندمان، جُزر يف القوات يقودان وأبي هو كان خطاباته.
أنها أظنُّ ال شيئٍّا. منها أحٌد يفهم لم أبي مكتب يف غريبة ورقٍة عىل ُعثر وباملناسبة، مًعا.
هي.» ها معي، أحرضتُها لذا رؤيتها؛ يف ترَغب قد أنك اعتقدت لكنِّي تُذَكر، أهمية ذات

املزدوجة. بعدسته بعناية فحصها ثم ُركبته، عىل وَفَرَدها بحرٍص الورقة هوملز فتح
لبعض لوٍح عىل بدبُّوس ُمعلَّقًة ظلَّْت وقد الهند، يف مصنوعة ورقٌة «هذه قائًال: علَّق
من العديد به كبري مبنًى من لُجزء خريطة أنه يبدو عليها املرسوم امُلخطَّط الوقت.
بالِحرب مرسومة صغرية صليٍب عالمة هناك ُمعينة نقطة وعند واألرِوقة. واملمرَّات الردهات
يُوَجد األيرس الطرف ويف باِهت. رصاص بقلم اليسار» من ٣٫٣٧» مكتوب وفوقها األحمر،
ومكتوب أطرافها. تتالَمس واحٍد خطٍّ عىل صلبان أربعة يُشِبُه قراءته وتصُعب غريب رمز
محمد سمول، جوناثان — األربعة «عالمة ا جدٍّ وسميكة حادَّة بحروٍف الرمز هذا بجوار
الواضح من لكن باألمر، هذا عالقة أرى ال بأنَّني أقرُّ ال، أكرب.» دوست خان، هللا عبد سينج،
الدرجة عىل فجاِنباها جيب، ُمفكِّرة صفحات داخل بعناية ُحفظت فقد ة؛ ُمهمَّ وثيقٌة أنها

النظافة.» من نفسها
جيبه.» ُمفكِّرة يف وجدناها «لقد
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إلينا. بالنسبة أهمية ذات أنها يتَِّضح فقد مورستان؛ آنسة يا إذن بعناية «احفظيها

البداية. يف ظننتُه ا ممَّ غموًضا وأكثر بكثرٍي أعمَق يكون قد األمر هذا أنَّ يف أشكُّ بدأُت فقد
حاجبَيه من واستنتجُت العربة يف مقعده يف اسرتخى أفكاري.» يف النظر أُعيد أن يِجب
بنربٍة مورستان اآلنسة مع تحدثُت التفكري. يف غارق أنه الخاويتنَي وعينيه امَلعقوَدين
نهاية حتى املنيع صمته عىل ظلَّ رفيَقنا لكن امُلحتَملة، ونتائجها الحالية رحلتنا عن خافتة

رحلتنا.
ولكن بعُد، السابعة ت دقَّ قد الساعة تكن ولم سبتمرب، شهر يف املساء هذا كان
كانت العظيمة. املدينة عىل يُخيِّم خفيف بمطٍر املصحوب الضباب وكان كئيبٍّا، كان اليوم
شارع ويف املوِحلة. الشوارع فوق بحزن املطر قطرات تذرف الطيني اللون ذات حب السُّ
الخاِفِت الدائري بوميضها تُلقي ُمشتَّت ضوءٍ بَُقع مجرَّد كأنها املصابيح بَدِت سرتاند
الهواء إىل يتسلَّل ت املحالَّ واجهات من امُلنبِعث األصفر الوَهج كان امُلوِحل. الرصيف عىل
املزدِحم. الرئييس الشارع عىل القاتم امُلتحرِّك بشعاعه ويُلقي بالرطوبة امُلعبَّأ الضبابي
موِحًشا شيئٍّا الرفيعة الضوء خطوط تحت قة امُلتدفِّ للوجوه الالنهائي التَّتابُع يف أرى كنُت
الجنس وكعادة فرحة. ووجوًها عاِبسًة وجوًها سعيدة، ووجوًها حزينة وجوًها وُمخيًفا؛
مرًة الظالم إىل تعود ومنه الضوء، إىل الظالم من برسعة تنتقل كانت بأكمله، البرشي
ة امَلهمَّ مع تَحاَلف الحزين الكئيب املساء هذا لكن باالنطباعات، عادًة أتأثَّر ال أنا أخرى.
من أُدرك أن واستطعُت والكآبة. بالتوتُّر أشُعر ليَجعالني بصَددها نحن التي الغريبة
الوقوع عن ع يرتفَّ كان هوملز وحَده املشاعر. تلك تُشاركني أنها مورستان اآلنسة مظهر
آٍن ومن ركبته، عىل املفتوح مالحظاته دفرت يضع كان فقد التافهة؛ امُلؤثِّرات لتلك أسريًا

َجيِبه. مصباح ضوء تحت ومالحظاٍت رموًزا فيه يخطُّ كان آلخر
األمام، ويف الجانبية، املداخل عند بالفعل كثيفًة الحشود كانت اليسيوم، مرسح أمام
قمصان تظهر الذين الرجال من حمولتها إلنزال تسابَقْت التي العربات من َسيٌل تواَفَد
الثالث، العمود إىل نِصل كْدنا وما واملجوهرات. الشاالت يرتديَن الالتي والنساء بدالتهم
يرتدي الحركة خفيف ضئيٌل أسمُر رجٌل بالحديث باَدَرنا حتى عليه، امُلتَّفق موِعدنا مكان

عربة. سائق مالبس
مورستان؟» اآلنسة بصحبة أتيتُما من أنتما «هل سأَلنا:
صديقاي.» السيدان وهذان مورستان اآلنسة «أنا قالت:
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عيلَّ آنسة، يا «اعذريني صارم: بأسلوٍب وقال صتنَي ُمتفحِّ ثاِقبتنَي بعيننَي إلينا نظر
رشطة.» ضابط رفيَقيك من أيٌّ ليس بأنَّ كلمتك تُعطيني أن منك أطلُب أن

ذلك.» لك «أؤكد أجابت:
ركب بابها. وفتح الخيل تجرُّها عربًة ُمتسوِّل طفٌل إثره أحرضعىل ا حادٍّ صفريًا أطلق
فعْلنا إن وما العربة. داخل أماِكننا نحن وأخذْنا السائق مكان إلينا تحدَّث الذي الرجل
الضبابية. الشوارع عرب كبرية برسعٍة وانطَلَق وط بالسَّ حصانه السائق رضب حتى هذا

دعوتَنا أن إالَّ مجهولة. ٍة َمهمَّ يف مجهول مكاٍن إىل ننطِلق كنا فقد ُمريبًا؛ املوقف كان
يدفعنا ما ة ثمَّ أن وإما — وارد غري افرتاض وهو — ة تامَّ خدعة تكون أن إما تلك
التماُسك درجات أقىص بَدْت رحلتنا. عىل معلقًة تكون قد ة ُمهمَّ أموًرا بأن االعتقاد إىل
يف ُمغامراتي من بُمقتطفاٍت وأُسلِّيها عنها ح أُروِّ أن حاولت مورستان. اآلنسة عىل والحزم
وجهتنا؛ ألعرف فضول ولديَّ وضِعنا من قلًقا كنت رصاحًة نفيس أنا لكني أفغانستان،
ُمؤثِّرة حكايًة لها حكيُت إني تقول هذا يومنا وإىل قليًال. ُمشوَّشًة قصيص جعَلْت لدرجٍة
نمٍر من النار عليها أطلقُت وكيف الليل، ظالم يف خيمتي إىل دخلت بندقيٍَّة عن ُمضطربة
فيه، نسري الذي االتجاه عن فكرة لديَّ كانت األمر بادئ يف مزدوجة. ماسورة له صغرٍي
املحدودة ومعرفتي والضباب الرسعة بسبب باالتجاهات شعوري فقدُت ما ُرسعان ولكن
يُخطئ لم هوملز شريلوك لكن طويلة. ملسافٍة نسري أنَّنا غري أشُعر ولم لندن، بشوارع
الجانبية والشوارع امليادين قاطعًة العربة أرسَعِت بينما باألسماء يُتمِتم وكان مرة، وال

امُلتعرِّجة.
بريدج. فوكسهول طريق إىل وصْلنا واآلن فينسنت، ميدان وهذا رو، «روتشسرت قال:
الجرس. عىل نحن واآلن ظننت. كما نعم، النهر. من سوري جانب إىل اآلن نعُرب أنَّنا يبدو

النهر.» تلمحا أن فيمكنُكما
سطحه عىل ضوءُها يسطع اإلنارة ومصابيح التيمز نهر من خاطفة نظرًة فعًال ملْحنا
شبكٍة إىل دخلْت أن لبثَْت وما اندفاع، يف طريَقها أكملْت عربتْنا لكن الساكن، الواسع

النهر. من اآلخر الجانب عىل الشوارع من ُمتداخلٍة
ستوكويل هول، الرك جادَّة بريوري، وطريق ووردسورث، «طريق رفيقي: قال
مناطَق إىل تأُخذنا لن هذه قضيَّتَنا أن يبدو هاربور. كولد وجادَّة روبرت، وشارع بليس.

راقية.»
املنازل من طويلة صفوٌف هناك كانت وُموِحش. َمشبوٍه حيٍّ إىل بالفعل وصْلنا قد كنَّا
امُلبهرجة واأللوان الساطعة األضواء إالَّ كآبتها يكرس يكن ولم بالطوب، املبنيَّة الكئيبة
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أمام الطابَقني، ذات ت الفيالَّ من صفوف تَلتْها الشارع. ناصية عند املوجودة للحانات
وقَفْت الطوب من املبنيَّة الجديدة املباني من ُممتدَّة صفوٌف ثم صغرية، حديقٌة منها كلٍّ
العربة َفت توقَّ وأخريًا الريف. إىل املدينة وحُش يمدُّها التي الضخمة املخالب مثل ُمحِدقة
آهًال، املجاورة األخرى املنازل من أيٌّ يكن لم املنازل. من جديد صفٍّ يف منزٍل ثالث أمام
من ُمنبعث ضوءٍ من إالَّ له امُلجاورة املنازل مثل ُمظِلًما أمامه فنا توقَّ الذي املنزل وكان
عمامًة يرتدي هندويس خادٌم الفور عىل فتََحه الباب، طرقنا عندما لكن املطبخ. نافذة
التناُقض من يشء ة ثمَّ كان َخرصه. عىل أصفَر ووشاًحا فضفاًضا، أبيَض وثوبًا صفراء،
من سكني ملنزٍل عاديٍّ باٍب مدخل عىل يِقف وهو الرشقي الشخص هذا منظر يف الغريب

الضواحي. يف الثالثة الدرجة
الغرف إحدى من مرتفع حادٌّ صوٌت صاح كالمه وأثناء ينتظركم.» «الصاِحب قال:

الفور.» عىل إيلَّ أدخلهم الخادم، أيُّها إيلَّ «أدِخْلهم قائًال: الداخلية

25





الرابع الفصل

الرأساألصَلع ذي قصة

عن باٍب إىل وصْلنا حتى أردأ، وأثاثه رديئة إضاءته ُمتواضع، قِذٍر ممرٍّ يف الهنديَّ تِبْعنا
ضئيل رجل وقَف الوَهج ذلك وسط ويف األصفر، الضوء من وَهٌج غَمَرنا ففتَحه. يمينِنا،
ِجلد بدا ُمنتصفه ويف خِشٌن، أحمر َشعٌر الجانبنَي من يُحيُطه ا، جدٍّ ُمدبٌَّب رأسه الجسم
واِقف، وهو مًعا يَديه أطبَق التنوب. أشجار وسط تربُز جبٍل ِة كقمَّ الالمع األصلع رأسه
تسرتِخ لم ولكنها م، يتجهَّ وتارًة يبتِسم فتارًة باستمرار، تتبدَّل وجهه تعبريات وكانت
البارزة، امُلستوية غري الصفراء األسنان من ا وصفٍّ ُمتدلِّيًة شفاًها الطبيعة منَحتْه للحظة.
وعىل باستمرار. وجِهه من فيل السُّ الجزء عىل يَديه بتمرير إلخفائها بشدَّة يسعى كان التي
عاَمُه أتمَّ قد كان الواقع، ويف سنِّه. بِصَغر يُوحي مظهُره كان الواضح، صَلِعه من الرغم

. للتوِّ الثالثني
أيُّها خدَمِتكما ويف مورستان، آنسة يا ِخدمتِك «يف مرتفع: حادٍّ بصوٍت يُكرِّر ظلَّ
ولكنه آنستي يا صغري مكاٌن إنه امُلتواِضعة. صوَمعتي إىل بالدخول تفضلوا السيدان.

امُلقِفرة.» لندن جنوب صحراء وسط للفنِّ واحٍة بمثابة إنه ذَوقي، عىل مؤثٌَّث
امُلتواضع، املنزل هذا ففي إليها؛ للدُّخول دعانا التي ة الشقَّ مظهر من جميًعا ذُِهلنا
النحاس، من إطار داخل ُوِضَعت األنواع أجود من كأملاسٍة موِضعها غري يف تبدو كانت
والتي بهرجة، وأكثُرها الجدارية، واملنسوجات الستائر أنواع أَْقيَُم ُجدرانها من تدلَّت
رشقية. مزهريٌَّة أو بأناقٍة ُمعلَّقة فنيٌة لوحٌة وراءها لتظَهَر املواضع بعض يف انحرسْت
تُغوص املرء َقَدم أنَّ لدرجة وكثيفًة ناعمًة وكانت أسود، يف كهرمانيٍّا السجادة لون كان
كانتا النَِّمر جلد من قطعتنَي وجود زاد الطحالب. من ُرقعٍة يف تُغوص وكأنها بلُطف فيها
يف بساٍط فوق موضوعًة كانت التي الكبرية النارجيلة وكذلك الغرفة، بعْرض مفروشتنَي
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يتدىلَّ فضيَّة حمامٍة شكل عىل مصباح ة ثمَّ كان امُلرتَف. الرشقي طابعها من الغرفة، ركن
الهواء يف ينُرش كان جه توهُّ ومع الغرفة. منتصف يف مرئيٍّ غريَ يكون يكاد ذهبيٍّ حبٍل من

اذة. نفَّ عطرية رائحًة
شولتو، ثاديوس «السيد ويبتِسم: يتململ يزال ال وهو الحجم الضئيل الرجل قال

«… هما السيدان وهذان بالطبع. مورستان اآلنسة وأنِت اسمي، هو هذا
واطسون.» الدكتور وهذا هوملز، شريلوك السيد «هذا

أطلُب أن يُمكن هل الطبية؟ اعتك سمَّ معك هل حسنًا! «دكتور، كبري: بحماٍس صاح
تكرَّمَت هالَّ التاجي، ِصمامي سالمة عىل جدٍّا قلٌق أنا عيلَّ؟ بالكْشف لَت تفضَّ هال … منك
رأيك لسماع ُممتنٍّا سأكون إنما األورطي، مام الصِّ بشأن قلًقا لست أنا عيلَّ؟ بالكشف

التاجي.» مام الصِّ بخصوص
يمرُّ كان أنه باستثناء به، علٍَّة أيََّة أجد لم ولكنِّي منِّي، طَلَب كما قلبه إىل استمعُت
«يبدو قلت: قدَميه. أخمص حتى رأسه من يرتِجف كان فقد الَخوف، درجات بأقىص

للقلق.» داعي ال طبيعيٍّا؛
ة، الصحَّ معتلُّ شخص فأنا مورستان؛ آنسة يا توتُّري «اعذري ة: بِرقَّ ُمعلًقا قال
ُمربَّرة. غري أنها أعرف أن ويُسِعدني الصمام، ذلك بشأن طويلة مدٍة منذ شكوك وتُراودني
أن امُلمكن من لكان لإلجهاد، قلِبِه تعريض عن كفَّ مورستان آنسة يا والدك كان فلو

اآلن.» الحياة قيد عىل يبقى
اس الحسَّ املوضوع لهذا والعفوية القاسية مالحظتُه أثارت فقد وجهه؛ أصَفع كدُت
اللون، أبيَض وصار بالكامل وجهها امتُقع وقد مورستان اآلنسة جلَسِت الشديد. حنقي

مات.» أنه نفيس قرارة يف أشُعر «كنُت وقالت:
أُردَّ أن ويُمكنني بل تفاصيل، من األمر يخصُّ ما كلِّ عىل أُطِلَعك أن «يُمكنني قال:
للغاية سعيد أنا بارثلوميو. أخي يقوله قد ا عمَّ النظر برصف ِفعَله أنوي ما وهذا ك، حقَّ لك
قولِه بصَدد أنا ما عىل أيًضا ليشهدا بل فحْسب، مُلرافقِتك ليس هنا، إىل صديَقيك بقدوم
َدُعونا لكن بارثلوميو. أخي أمام قوية ُمعارضٍة جبهة نُشكِّل أن يمكن فثالثتُنا وِفعله.
بيننا األمور نسوِّي أن فيُمِكنُنا الرسمية؛ السلطات وال الرشطة ال بيننا، أحًدا نُقِحم ال
التشهري.» من أكثر يشءٌ بارثلوميو أخي يُضايق فلن الت. تدخُّ أي دون ُمرضية بطريقٍة
امُلرتقِرَقتنَي الواِهنتنَي الزرقاَوين بعينَيه يطُرف وهو إلينا ونظر ُمنخفضة أريكٍة عىل جلس

بتساؤل.

28



األصَلع الرأس ذي قصة

بيننا.» ا رسٍّ لنا تقوله أن تقرَّر ما كلُّ سيَظلُّ إيلَّ، «بالنسبة هوملز: قال
ُموافقتي. ألُبدي برأيس أومأُت

مورستان؟ آنسة يا شيانتي نبيذ من كأس يف ترغبني هل جيِّد! هذا جيِّد! «هذا قال:
إذن، حسنًا ال! زجاجة؟ أفتح هل النبيذ، من أخرى أنواٍع أي لديَّ ليس توكاي؟ نبيذ من أو
فأنا الرشقي؛ التبغ لُدخان الخفيفة ئة امُلهدِّ الرائحة تلك أعني التبغ، دخان تُمانعي أالَّ آُمل
الدُّخان وامتزج الكبري النرجيلة إناء أشَعَل اًال.» فعَّ ئًا ُمهدِّ نرجيلتي يف وأجد قليًال، ُمتوتِّر
منَّا كلٌّ مدَّ وقد دائرة ِنصف ُمكوِّنني ثالثَتُنا جلس ُفقاعات. ُمحِدثًا بسالسة الورد بماء
امُلدبَّب الرأس ذو الحجم، الضئيل الرجل جلس بينما يَديه، عىل ذقنَُه وأسند لألمام رأسه

الوسط. يف بتوتٍُّر نرجيلته دخان ينُفث ة، امُلتغريِّ الوجه وتعبريات الالمع
امُلمكن من كان أراِسَلك، بأن البداية يف قراري أخذُت «عندما قائًال: الرجل تحدَّث
أفظاًظا؛ أشخاًصا معك وتُحرضي طلبي تتجاهيل أن خشيُت لكنِّي عنواني، أعطيِك أن
أوًَّال؛ يراُكم بأن ويليامز مُلساعدي تسمح بطريقٍة اللقاء ذلك أُرتِّب بأن لنفيس سمحُت لذا
ال ما وَجَد إذا الخطَّة تنفيذ يف يستمرَّ بأالَّ أوامري وأعطيتُه تكتُّمه، يف تماًما أِثُق فأنا
ما، حدٍّ إىل رفيع وذَوقي الُعزلة، أحبُّ رجل لكنِّي االحتياطات، هذه عىل اعذُروني يُرضيه.
كلِّ من طبيعي نفوٌر لديَّ فأنا الرشطة؛ رجال وجود من أكثر يُزِعجني ما هناك وليس
جوٍّ وسط تَرون كما أعيش أنا الفظَّة. بالحشود أختِلط ما ونادًرا الَخِشنة، املادية ُصَور
لوحٌة هو الطبيعي املنظر هذا َضعفي. نُقطة فهي للفنون؛ راعيًا نفيس وأعتِرب الرُّقي، من
ُغبار ال فإنه هذه، روزا سلفاتور لوحة أصالة يف يُشكِّك قد خبريًا أنَّ ومع لكورو، أصلية

امُلعارصة.» الفرنسية للمدرسة امُلتحيِّزين من فأنا تلك. بوجريو لوحة عىل
طلبك عىل بناءً هنا إىل جئُت قد ولكنِّي شولتو سيد يا «عذًرا مورستان: اآلنسة قالت
ما أقَرص امُلقابلة تلك تكون أن أريد وأنا ا جدٍّ ر ُمتأخِّ والوقت به. إخباري تُريد ما ألسمع

يُمكن.»
للذهاب بالتأكيد سنحتاج ألنَّنا تقدير، أقلِّ عىل الوقت بعض «ستستغِرق قائًال: ردَّ
التغلُّب بإمكاننا كان إن ونرى جميًعا نذهب أن يِجب بارثلوميو. أخي مُلقابلة نوروود إىل
معه تشاجرُت وقد صحيًحا؛ رأيتُه الذي الطريق سلكُت ألني منِّي ا جدٍّ غاضب إنه عليه.

غاضبًا!» يكون عندما ُمريًعا شخًصا يَصري كم تتخيَّلون ال أمس. ليلة
الفور.» عىل ننطِلق أن األفضل فِمن نوروود، إىل سنذهب كنَّا «إذا وقلت: تجرَّأُت
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إْن سيقول ما أعلم ال ذلك، ينفع «لن وصاح: أذُناه، احمرَّت حتى ضاحًكا انفجر
منَّا كلٍّ موقف عىل بإطالعكم أوًال كم َ أُحرضِّ أن يِجب ال، امُلباِغتة. الطريقة بتلك أحرضتُكم
بالنسبة القصة يف امُلبَهمة النقاط بعض ة ثَمَّ أن أُخربكم أن يِجب أوًال اآلخر. إىل بالنسبة

أعرفها. كما عليكم الحقائق ْرسد هو ِفعله أستطيع ما إيلَّ.
السابقني الجيش ضباط أحد وهو بالطبع، نتُم خمَّ كما شولتو جون الرائد هو أبي إن
بونديتشريي منزل يف ليستقرَّ أتي ثم عاًما، عرش أحد من يقُرب ما منذ تقاَعَد الهند. يف
املال، من ضخم مبلٌغ ومعه وعاد الهند، يف طائلة ثروًة جمع قد كان نوروود. أبر يف لودج
اشرتى املزايا وبهذه املحليِّني. السكان من خَدم وطاقم القيِّمة التَُّحف من كبرية ومجموعٌة

الوحيدة. يَّته ذُرِّ بارثلوميو وتوأمي أنا كنُت كبري. ترٍف يف وعاش منزًال لنفسه
وألنَّنا حف، الصُّ يف التفاصيل قرأنا لقد مورستان. النقيب باختفاء الباِلغ تأثُّره أتذكَّر
يف معنا يشِرتك كان وجوده. يف بُحريٍَّة القضية ناقْشنا واِلِدنا؛ أصدقاء أحد كان أنه نعلم
عن ُدونًا وأنه بداخله، بأكمله الرسَّ يكتُم أنه للحظة نشكَّ ولم حَدث، ما بشأن ناتنا تكهُّ

مورستان. آرثر مصري يعرف الجميع
يخىش كان فقد بواِلِدنا؛ يُحيط مؤكًدا وخطًرا ما، لُغًزا أن نعلم كنَّا ذلك مع لكنَّنا،
بونديتشريي بمنزل حرَّاًسا ُمحرتَفني ُمالِكَمني دائًما يُعنيِّ وكان بُمفرِده، الخروج ا جدٍّ
وقٍت يف كان فقد هذَين؛ من واحًدا الليلة هنا إىل أحرضُكما الذي ويليامز وكان لودج.
كانت لكن يُخيفه، كان ا عمَّ أبًدا أبونا لنا يُفِصح لم الخفيف. الوزن يف إنجلرتا بطَل سابق
بالفعل النار أطلق املرَّات إحدى ففي الخشبيَّة. األرجل ذوي للرجال شديدة كراهيٌة لَديه
واضُطِررنا الطَلبات، يجمع ُمؤٍذ غري تاجٌر أنه بعُد فيما اتَّضح خشبية ِرْجٍل ذي َرُجٍل عىل
عابرة نزوٍة ُمجرَّد تلك أن وأخي أنا اعتقدُت األمر. عىل للتكتُّم املال من كبري مبلٍغ دفع إىل

هذه. نظِرنا وجهة لتغيري األحداث دفَعتْنا ولكن ألبي،
بالنسبة كبرية صدمٍة بمثابة كان الهند من خطابًا أبي ى تلقَّ ،١٨٨٢ عام مطلع يف
وافته حتى مِرض اليوم هذا ومنذ فتَحه، عندما اإلفطار طاولة عىل وعيَُه يفقد كاد إليه.
كان أنه يُمسكه وهو أرى أن استطعُت لكنِّي الخطاب، فحوى أبًدا نكتِشف لم املنيَّة.
حالته لكن الطحال، م تضخُّ من يُعاني لسنواٍت ظلَّ لقد رديء. بخطٍّ ومكتوبًا ُمقتضبًا
أن يريد وأنه شفائه، من أمل ال أنه عِلْمنا أبريل شهر نهاية ويف ِحينها، برسعة تدهوَرْت

األخرية. للمرة معنا يتحدَّث
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أن منَّا طَلَب بصعوبة. س ويتنفَّ وسائد إىل مستنًدا يجلس كان غرفته دخلنا وعندما
خرج بصوٍت صادًما كالًما وقال بيَدينا أمسك ثمَّ ِفراِشه. جانبَي عىل ونجلس الباب نُوِصد
كلماته. بنفس قاله ما عليكم أُعيد أن سأحاول سواء. حدٍّ عىل واأللم التأثُّر من ًجا ُمتهدِّ

تعاُميل طريقة وهو ة، امُلهمَّ اللحظة هذه يف ِذهني يشغل واحد أمٌر «يُوَجد لنا: قال
التي خطيئتي كان الذي اللَّعني، جَشعي حال فقد اليتيمة؛ املسكينة مورستان ابنة مع
األقل، عىل ِنصفه يف أحقيٌَّة لها الذي الكنز عىل حصولها وبني بينها حياتي، طوال الزمتْني
حدِّ يف التملُّك إحساس وغبي. أعمى ا حقٍّ فالجشع نفيس؛ أنا منه أستِفْد لم ذلك ومع
هذا أتَريان آخر. شخٍص مع ُمشاركته فكرة ل أتحمَّ لم أني لدرجة عيلَّ عزيًزا كان ذاته
أخرجتُه أني مع فراَقه، ل أتحمَّ لم هذا حتى الكينني؛ قنينة بجوار بالآللئ ع امُلرصَّ اإلكليل
ال ولكن أجرا. مدينة كنز من العادلة تَها حصَّ ستُعطيانها بَنِيَّ يا أنتما إليها. إرساله بنيَّة
رجال هناك حال، كلِّ فعىل وفاتي؛ بعد إالَّ — اإلكليل ذلك حتى — يشء أيَّ لها تُرسلوا

وتعاَفوا.» السوء من الدرجة هذه عىل حالُهم كان
من سنوات منذ يُعاني كان لقد مورستان. مات كيف اآلن «سأخربُكم قائًال: وأردف
الهند، يف كنَّا وعندما أعرف. كنُت وحدي وأنا الجميع، عن ذلك أخفى لكنه قلبه، يف َضعٍف
أحرضتُه ضخم، كنٌز العادية، غري األحداث من سلسلٍة عقَب وهو، أنا حوزتِنا يف وقع
سار لقد ِته. بحصَّ ليُطاِلب الفور عىل إيلَّ أتى مورستان، وصول وليلة إنجلرتا. إىل معي
أنا اختلْفنا مات. قد اآلن وهو شاودر، الل امُلخلص خادمي وأدخَلُه هنا، إىل املحطَّة من
مورستان هبَّ امُلناقشة؛ بيننا واحتدَّت الكنز، يف منَّا كلٍّ ة حصَّ بشأن الرأي يف ومورستان
سقط ثم وجهه، واسودَّ جنِبه، عىل بيَدِه ضغط وفجأة غضب، نوبة يف ُكرسيِّه من واقًفا
ألني فزعُت عليه، ِملُت وعندما الكنز. صندوق بحافة ارتطامه من رأسه وُجِرح للخلف

ميتًا. وجدتُُه
خطر ما أول أفعله. أن يِجب ا عمَّ أتساءل تماًما، الذهن ُمشوَّش طويلة لفرتٍة جلسُت
اتِّهامي احتماالت أنَّ فكرة تجنُّب أستِطع لم لكنِّي املساعدة، أطلُب أن هو بالطبع ببايل
ال كذلك ضدِّي. سيؤَخذان رأسه يف الذي والُجرح الشجار، أثناء يف فوفاته كبرية؛ بقتله
حريًصا كنُت الذي الكنز، عن الحقائق بعض انكشاف دون رسمي تحقيٍق فتح يمكن
وأنا وجهته، عن شيئًا األرض وجه عىل أحٌد يعرف ال أنه أخربَني لقد ًرسا. إبقائه عىل ا جدٍّ

أبًدا. أحٌد يعرف ألن داعيًا أَر لم
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شاودر الل خادمي فرأيُت ألعىل، نظرُت عندما رأيس يف املوضوع أُقلِّب أزال ال وكنت
لن صاحب، يا تَخْف «ال وقال: وراءه الباب وأقفل الداخل إىل دَلَف الباب. مدخل يف واقًفا
شاودر الل هزَّ أقتُْله.» لم «أنا قلت: أحد.» يعِرف ولن جثَّتَه لنُخبِّئ قتلتَه. أنك أحٌد يعرف
وسمعُت تتشاجران سِمعتُكما صاحب؛ يا يشء كلَّ سمعُت «لقد قائًال: وابتََسم رأسه
هذا كان مًعا.» منه لنتخلَّْص نائمون. البيت يف َمن فجميع أحًدا، أُخِرب لن لكنِّي الرضبة.
اثني إقناع يف سأنجح فكيف براءتي، يُصدِّق ال نفُسه خادمي كان فإذا قراري؛ ألخذ كافيًا
الجثَّة من شاودر والل أنا تخلَّصُت امُلحلَّفني؟ هيئة ة منصَّ عىل الحمقى التجار من عرش
للنقيب الغامض االختفاء بَخَرب لندن ُصُحف امتألْت أيَّام بضعة غضون ويف الليلة، تلك
عليه أُالم الذي الخطأ وفاته. عىل أُالم بالكاد أني عليكما رسدتُه ا ممَّ وسرتَيان مورستان.
الحقَّ ا تُردَّ أن منكما أريد ونصيبي. مورستان بنصيب واحتفاظي الُجثَّة إخفاء هو ا حقٍّ
ُمريع تعبري ظهر اللحظة، تلك ويف «… يف ُمخبَّأ الكنز فمي، من أُذنَيُكما قرِّبا صاحبته. إىل
أبًدا ينمحي لن بصوٍت ورصخ فكُّه، وتدىلَّ آِخِرهما عن عيناه اتَّسعْت فقد وجهه، عىل
النافذة إىل كالنا نظر بالدُّخول!» له تسمحا ال املسيح، بحقِّ خارًجا! «أبِقياه ذاكرتي: من
رؤية استطْعنا الظالم. وسط إلينا ينُظر وجٍه ة ثمَّ كان خلَفنا. عليها ُمثبَّتًا نظره كان التي
ُملتحيًا، وجًها كان الزجاج. إىل فيه أسنَده الذي املكان يف أنُفه ترَكُه الذي األبيض األثر
وأخي أنا اندفعُت الشديد. الِحقد مالمح عليه وارتسَمْت قاسيتان عيناه عر، الشَّ كثيف
ونبُضه ُمتدلِّيًا رأُسه كان واِلِدنا إىل ُعْدنا وعندما اختفى. قد كان الرجل لكنَّ النافذة تجاه

ًفا. ُمتوقِّ
قدٍم بصمِة باستثناء الدخيل، لذلك أثر أي نجد لم ولكنَّنا الليلة تلك الحديقة فتَّْشنا
من العنيف القايس الوجه أن ظننَّا لُكنَّا األثر ذلك ولوال األزهار. حوض يف ظهرت واحدة
تُحوم يًة رسِّ جهاٍت ة ثمَّ أنَّ عىل دامٍغ دليٍل عىل حصلنا ما رسعان لكنَّنا ُمخيِّلتنا. نسج
وصناديقه ودواليبه التايل، اليوم صباح يف مفتوحًة أبي غرفة نافذة وجدنا فقد حولنا؛
ُمطلًقا نعرف لم األربعة». «عالمة عليها مكتوبًا ُممزَّقة ورقًة صدره فوق ووجدنا ُمفتَّشة،
ُممتلكات من أيٌّ يَُرسق لم ِعلمنا، حدِّ وعىل الرسي. الزائر هوية وال العبارة هذه معنى
أنا ربْطنا الحال، وبطبيعة عقب. عىل رأًسا مقلوبًا كان يشء كل أن من الرغم عىل أبي،
لغًزا ظلَّ ولكنَُّه حياته، طوال أبي طارد الذي والخوف الغريب الحادث هذا بني وأخي

إلينا.» بالنسبة
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ُمستغرق وهو دخانها نَفث ثم نرجيلته، إشعال ليُعيد الحجم الضئيل الرجل ف وتوقَّ
أثناء ويف العجيبة. لروايته نستمع بانتباه، جميًعا جالسني كنَّا لحظات. لبضع التفكري يف
مورستان اآلنسة لون شَحب واِلِدها، وفاة ِذكر عىل فيه أتى الذي روايته من القصري الجزء
صببتُه املاء من كوب ُرشب بعد تعاَفْت ولكنها وعيَها. تفِقد أن خشيُت ولوهلٍة ة، بشدَّ
شريلوك رجع الجانبية. الطاولة عىل يُوَجد كان البندقية مدينة من إبريق من لها بهدوء
وتذكرُت الالِمعتنَي. عينَيه عىل ُمرتخيان وجفناه الذِّهن شارد ُكرسيِّه يف الوراء إىل هوملز
هذه عادية. الحياة أنَّ من بالتحديد اليوم هذا يف بمرارة يشتكي كان كيف إليه أتطلَّع وأنا
ثاديوس السيد ل نقَّ ممكن. حدٍّ ألقىص العقلية ُقدراته باستنفاد كفيلة مشكلٌة األقل عىل
بني من تابََع ثم علينا، قصته بوقع الزهو عليه يبدو وكان لآلخر، أحِدنا من نظَره شولتو
الكنز بخصوص ا جدٍّ َسني ُمتحمِّ وأخي كنُت رون، تتصوَّ «كما قائًال: الضخم غليونه نفثات
الحديقة من جزء كل يف عنه ب ونُنقِّ نحُفر وشهور ألسابيع وظللنا أبي، عنه حدثنا الذي
لحظَة لسانه طرف عىل كان إخفائه مكان أن يف التفكري كان مكانه. نكتشف لم لكننا
الذي اإلكليل من املفقودة الثروات روعة مدى تقدير بإمكاننا كان خط. السُّ يُثري وفاِتِه
كان اإلكليل. ذلك حول صغريًا نقاًشا بارثلوميو وأخي أنا أجريُت منها. أخَرَجه قد كان
— وبينكم بيني — فهو عنها، التخيلِّ عىل ُمعرتًضا وكان ا، جدٍّ قيِّمٌة الآللئ أن الواضح من
اإلكليل، هذا عن تخلَّينا إذا أنه أيًضا هو يعتقد كان فقد أبي؛ علَّة من شيئًا يُعاني كان
إقناعه هو ِفعله استطعُت ما كل املشاكل. يف النهاية يف ويورِّطنا الشائعات هذا يُثري فقد
فرتاٍت عىل اإلكليل من لؤلؤة لها وأرسل مورستان اآلنسة عنوان عىل أستدلُّ يََدْعني بأن

األقل.» عىل بالَعوز أبًدا تشُعر ال حتى ثابتة، زمنيٍة
للغاية طيبة لفتًة بالفعل كانت فقد لطيفة؛ فكرًة كانت «لقد بصدق: رفيقتُنا قالت

منك.»
نصيبك، عىل أوصياء كنَّا «لقد وقال: ُمعرتًضا، بيِده الحجم الضئيل الرجل أشاح
كان فقد إطالًقا. كذلك يراه يكن لم بارثلوميو أخي لكن األمر، إىل أنا أنظر كنُت هكذا
أن منِّي ذَوق قلََّة ستكون أنها عىل عالوة املزيد. يف أطمع ولم املال، من كاٍف قدٌر لَدينا
إىل تؤدِّي الذَّوق «قلَّة الفرنسيُّون: يقول فكما امُلتدنِّية. الطريقة بهذه شابَّة سيدًة أعامل
الرأي يف بشدَّة اختلْفنا األمور. تلك عن للتعبري للغاية رائعة طرًقا لَديهم إن الجريمة.»
تركُت لذا بي؛ خاصٍّ مكاٍن يف أستقلَّ أن األفضل من أنه رأيُت أني لدرجة األمر ذلك حول
يوم عرفُت لكني وويليامز. العجوز الهندي خادمي معي ُمصطحبًا لودج بوندتشريي

33



األربعة عالمة

ما وكل الفور عىل مورستان اآلنسة راسلُت الكنز. اكتشاف وهو جَلل، حدٍث بوقوع أمس
أمس نظري وجهة رشحُت تنا. بحصَّ لنطالب نوروود إىل ننطِلق أن هو نفعله أن ى تبقَّ

بها.» ب يُرحِّ ال كان وإن زيارتنا ع يتوقَّ فهو لذا بارثلوميو؛ ألخي
وظلْلنا الفخمة، أريكته عىل يتململ وجلس الحديث عن شولتو ثاديوس السيد توقف
هوملز وكان الغامض. األمر هذا وقائع يف الجديد ر التطوُّ هذا يف نفكر صاِمِتني، جميًعا

واقًفا. هبَّ من أول
جميلك من جزء ردَّ نستطيع قد سيدي. يا للنهاية البداية من صنًعا «أحسنَت قال:
أوضَحِت كما لكن إليك. بالنسبة غامضة تزال ال التي األمور عىل الضوء بعض بتسليط

تأخري.» دون األمر هذا نُنِجز أن األفضل ومن ر ُمتأخِّ فالوقت مورستان، اآلنسة
طويًال معطًفا ستاٍر خلف من وأخرج بالغ، بتأنٍّ نرجيلته أنبوَب الجديد رفيُقنا لفَّ
الليلة أن ومع بعناية، معطفه أزرار وأغلق الفراء، من وأكمام ياقة وله مجدولة بأزراٍر
ُمتدلِّيان طَرفان لها األرنب ِجلد من قلنسوة بارتداء زيَّه استكمل نهايتها، من تقِرتب كانت
قائًال هذا عىل علَّق التعبريات. امُلتغري الشاِحب وجُهه إالَّ منه يظهر ال فكان أُذنَيه، يُغطِّيان
االهتمام يف للمبالغة ُمضطر فأنا لذا ما؛ حدٍّ إىل ُمعتلَّة تي ِصحَّ «إن امَلمر: عرب يقوُدنا وهو

بها.»
انطلق فقد مسبًقا؛ ا ُمعدٍّ كان سرينا خطَّ أن ويبدو الخارج، يف ُمنتِظرة عربتنا كانت
يعلو بصوٍت انقطاٍع دون يتحدَّث شولتو ثاديوس وكان كبرية. برسعة الفور عىل السائق

العجالت. صليل صوت عىل
أنه استنتج لقد الكنز؟ مكان اكتشاف استطاع كيف وإالَّ ذكي، رجٌل «بارثلوميو قال:
جزءٍ كلِّ قياسات وأخذ بة امُلكعَّ املنزل مساحة حسب لذا املنزل؛ داخل ً ُمخبَّأ يكون أن بدَّ ال
أربعة املبنى ارتفاع أن وجد، ما ضمن من وجد، وقد واحدة. بوصٍة عن يَغُفل ال بحيث منه
التجويفات مساحة واحتساب امُلنفصلة، الُغَرف ارتفاعات جمع عند ولكن قدًما، وسبعون
لم إضافية أقداٍم أربعة ة ثمَّ كان قدًما. سبعني اإلجمايل الناتج يتعدَّ لم منها، تأكد التي
العلوي الجزء هو الكنز به يُوَجد أن يُمكن الذي الوحيد املكان املساحة. هذه ِضمن تُحَسب
بأعىل والجبس الخشبية األلواح من املصنوع السقف يف فتحًة أحدث وبالتايل املبنى. من
وسطها ويف بوجودها. أحُد يعلم وال ُمغَلقة كانت صغرية، علِّيًة بالتأكيد وجد وفوقه غرفة،
حصل وهكذا الفتحة، عرب أنزله خشبيَّتنَي. عارضتنَي فوق ُمستقرٍّا الكنز صندوق وجد

إسرتليني.» جنيه مليون نصف عن يقلُّ ال بما املجوهرات قيمة قدَّر عليه.
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فإذا أعيُننا. اتَّسعت وقد بعِضنا إىل جميًعا نظْرنا الضخم الرقم ذلك ذكر عندما
إىل الحال فقرية ُمربيٍة من ستتحوَّل فإنها مورستان، اآلنسة حقِّ عىل الحصول استطعنا
لكنى كهذا؛ خٍرب لسماع يبتِهج أن ويفٍّ صديٍق أي واجب من بالطبع إنجلرتا. يف وريثة أغنى
كلمات ببعض تمتمُت شديد. حزٌن قلبي يف ووَقر ُروحي، أعَمْت األنانية أن بخجٍل أعِرتف
ثرثرة من شيئًا أسمع ال الرأس، ُمطأطئ القلب مفطور جلسُت ثم امُلتقطِّعة، التهنئة
وأنا أسمعه بالكاد وكنُت املَرض، بوسواس ُمصابًا كان أنه املؤكد من الجديد. صديِقنا
عدٍد ومفعول تركيبة عن معلوماٍت ويطلب األعراض، من ُمتناهيًة ال مجموعًة يرسد شارد
أعتقد َجيبه. يف جلدية حقيبٍة داخل معه بعضها يحمل كان املغشوشة، العقاقري من كبري
سِمَعني إنه يقول فهوملز الليلة؛ تلك إيَّاها أعطيتُه التي اإلجابات من أيٍّا يتذكَّر ال قد أنه
كبرية جرعاٍت بتناول نصحتُه بينما الخروع، زيت من نقطتنَي من أكثر تناول من أُحذِّره
ونزل بغتة، عربتنا توقَفْت عندما بالراحة شعرت حال، كل عىل كُمهدِّئ. االسِرتْكنني من

الباب. لنا ليفتح السائق
بونديتشريي منزل هو «هذا النزول: عىل يساعدها وهو شولتو ثاديوس السيد قال

مورستان.» آنسة يا لودج
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ُمغامرتنا من األخرية املحطة إىل وصلنا عندما عرشة الحادية من تقِرتب الساعة كانت
تلك يف وصافيًا جميًال الجوُّ وكان بالرطوبة، املعبَّأ املدينة ضباب خلَفنا تركنا الليلة. لهذه
وكان السماء، يف ببطءٍ الكثيفة حب السُّ وتحرَّكت الغرب، جهة من دافئة رياٌح هبَّت الليلة.
كبرية، ملسافٍة أمامنا واضحة الرؤية كانت أحيانًا. بينها من النظر يسِرتق القمر من جزء
نحٍو عىل الطريق لنا يُنري كي للعربة الجانبية املصابيح أحد أخذ شولتو ثاديوس لكن

أفضل.
سوٌر به يُحيط به، امُلحيطة األرايض وسط شامًخا لودج بونديتشريي منزل وقف
هي للدخول الوحيدة الوسيلة كانت مكسور. زجاج نُِرش ِتِه قمَّ يف االرتفاع، شديد حجريٌّ
طرقة تُشِبُه مميزة بطريقٍة ُمرشدنا طَرَقه حديدية. دعاماٌت له َضيِّق واحد باٍب عرب

الربيد. ساعي
بالباب؟» «من الداخل: من أجشُّ صوت صاح

اآلن.» طْرَقتي تمييز تستطيع رصَت أنك بدَّ ال مكموردو. يا أنا «هذا
وظهر ببطء، الباب ُفِتح املفاتيح. ورصير خشخشة صوت ثُم تربٍُّم صوت سِمعنا
ذي وجهه عىل للمصباح األصفر الضوء وسطع املنكبني، عريض قصريٌ رجٌل مدخله يف

امُلرتابتنَي. الالِمعتنَي وعينَيه البارزة املالمح
من بشأنهم أوامر أيُة ترْدني فلم هؤالء؟ من لكن ثاديوس؟ سيد يا أنت «أهذا

سيدي.»
بعض معي سأحرض أنني أمس أخي أخربُت لقد تُفاجئني! أنت مكموردو؟ يا ا «حقٍّ

األصدقاء.»
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جيًدا تعلم أنت أوامر. لديَّ وليس ثاديوس، سيد يا اليوم غرفته من يخُرج لم «إنه
أن يجب أصدقاءك ولكن بالدخول لك أسمح أن يمكنني بالتعليمات. ألتزم أن يِجب أني

مكانهم.» يبقوا
قال: وعْجز. بارتباٍك حوله شولتو ثاديوس َت تلفَّ عة. ُمتوقَّ غري عقبة تلك كانت
كافيًا يكون أن يِجب فذلك أضمنُهم، أنا كنُت إذا مكموردو! يا الئق غري هذا فك «ترصُّ
هذه مثل يف العام الطريق يف تنتِظر أن يُمكنها ال شابَّة، سيِّدٌة كذلك ومعنا إليك. بالنسبة

رة.» املتأخِّ الساعة
أصدقاءك، يكونون قد فهم ثاديوس؛ سيد يا ا جدٍّ آِسف «أنا بإرصار: الحارس قال
ُمقابل جيًدا أجًرا يل يدفع إنه سيِّدي. أصدقاء من يكونوا أن بالرضورة ليس ولكنهم
أصدقائك من أحًدا أعرف ال إنني ثُم وجه. أكمل عىل تأديتُه عيلَّ فيجب عميل، أؤدِّي أن

هؤالء.»
أال نسيتَني. قد أنك أظنُّ ال مكموردو، يا تعِرف «بل بلُطف: هوملز شريلوك صاح
تُصارع كنَت التي الليلة يف أليسون نُزل يف أشواٍط لثالثِة صارَعك الذي الهاوي تتذكَّر

أعوام؟» أربعة منذ فيها
ورضبتَني أتيَت كنَت إن أعِرْفك؟ لم كيف إلهي! يا هوملز! شريلوك «السيد امُلالكم: هتف
سأعرفك كنُت صمٍت يف بعيًدا الوقوف عن عوًضا الفكِّ تحت الشهريَة العكسية رضبتَك

أردت.» إن أعىل هو ما تستهِدَف أن يُمكن كان ا! حقٍّ مواهبك أهدرَت لقد شك. دون
يزال فال آخر يشء كلِّ يف فشلُت إذا واطسون، يا «أترى ضاحًكا: هوملز شريلوك قال
ُمنتظرين يرتُكنا لن صديَقنا أن من ُمتأكِّد أنا الِعلمية. امِلَهن إحدى يف مفتوًحا أمامي املجال

اآلن.» الربد يف
ثاديوس، سيد يا ا جدٍّ آِسف أنا وأصدقاؤك. أنت سيدي، يا بالدخول «تفضل أجاب:
لهم السماح قبل أصدقائك هوية من أتأكَّد أن يِجب كان ا. جدٍّ صارمة األوامر لكن

بالدخول.»
ُمربَّع، ضخٍم منزٍل إىل قفر أراٍض عرب يمتدُّ بالحىص مفروًشا ممرٍّا وجْدنا بالداخل
القمر شعاع عليه يسطع واحًدا جانبًا إالَّ دامس ظالٍم يف كله غارق ُمميَّز، غري شكله
حجم من َخوف قشعريرة املرء جسد يف ترسي ُعلِّيته. نوافذ إحدى عىل ُمتأللئًا وينعكس
ثاديوس حتى فيه. املوجود امُلطبق والصمت عليه يُخيِّم الذي والظالم الضخم، البيت

يده. يف ويخشخش يرتِجُف املصباح وكان ُمرتبًكا، بدا شولتو
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سنأتي، أنَّنا بوضوح بارثلوميو أخربُت لقد ما. خطبًا ة ثمَّ أن يبدو أفهم، ال «أنا قال:
هذا!» يعني ماذا أعلم ال ُمظلمة. ُغرفته نافذة ذلك ومع

الطريقة؟» بهذه املكان عىل الحراسة د يُشدِّ أن عادته من «هل هوملز: سأله
أن أعتقد كنُت وأحيانًا ألبي، ل امُلفضَّ االبن كان لقد أبي. عادة عىل حافظ لقد «نعم؛
هي القمر ضوء عليها ينعكس التي العلوية النافذة تلك يُخربني. ا ممَّ بأكثر يُخربه أبي

داخلها.» من قاِدم الضوء أن أعتقد ال لكني ساطعًة تبدو بارثلوميو. غرفة نافذة
بجوار التي النافذة تلك يف الضوء من بصيًصا أرى لكني صحيح، «هذا هوملز: قال

الباب.»
برينستون السيدة تَسُكنها التي الغرفة هي فهذه املنزل. ُمدبِّرة غرفة هذه «آه،
دقائق؛ لبضع هنا االنتظار تُمانعوا أالَّ أرجو لكن كله. األمر عن تُخربنا أن يُمكنها العجوز.

هذا؟» ما صه! لكن مًعا. جميًعا دخلنا إذا تفَزع وقد بُقدومنا، لها علم ال فهي
وتتذبذب. ترتعش كانت حولنا الضوء دوائر أن لدرجِة يُده وارتجَفْت املصباح رفع
فمن آذاننا. وتُصغي قلوبنا ترُجف جميًعا ووقْفنا بِمعصمي، مورستان اآلنسة أمسكِت
صوت والشفقة؛ للُحزن إثارة األصوات أكثُر الليل سكون شقَّ الضخم، امُلظلم املنزل داخل

خائفة. المرأٍة ُمتهدِّج حادٍّ أننٍي
انتظروا املنزل، يف الوحيدة السيدة فهي برينستون، السيدة «إنها شولتو: السيد قال
عجوًزا سيدًة رأينا املميزة. بطريقِته وطَرَقه الباب إىل ُهِرع رسيًعا.» أعود سوف هنا.

لرؤيته. السعادة من تقِفُز وتكاد وتُدِخله الباب له تفتح طويلة
بقدومك! ا جدٍّ سعيدة أنا ثاديوس، «سيد عبارة: تكرار سعادة يف تُواِصل سمعناها
أصبح حتى صوتُها وخَفَت الباب أُغِلق أن إىل ثاديوس!» سيد يا بقدومك ا جدٍّ سعيدة أنا

مكتومة. همهمٍة مجرَّد
املنزل، إىل ن بتمعُّ ونظر حوله ببطءٍ هوملز حرَّكه املصباح. لنا ترك قد مرشدنا كان
وضَعت وقد مًعا، مورستان واآلنسة أنا وقفُت املكان. تمأل التي الكبرية القمامة أكوام وإىل
اآلخر أحدنا يَر لم َشخَصني ذان نحن فها مفهوم؛ وغري مدهش أمٌر الحب إن بيدي. يدها
يده منا كلٌّ مدَّ ذلك ومع إعجاب، نظراِت حتى أو كلماٍت أي نتبادل ولم اليوم، ذلك قبل
لكني األمر، من ب أَتعجَّ وأنا الحني ذلك منذ العصيب. الوقت ذلك يف تفكري دون لآلخر
أن مراًرا أيًضا هي أخربتني وكما إليها، يدي أُمدَّ أن تماًما البديهي من أنه حينها شعرُت
وقد وقفنا وهكذا والحماية. للطمأنينة طلبًا إيلَّ اللجوء إىل قادها الوقت هذا يف َحْدسها

بنا. املحيط الظالم عىل يطغى قلبَينا يف السالم وكان األطفال، مثل أيدينا تشابَكت
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غريب!» مكاٍن من له «يا وقالت: حولها نَظَرْت
تلٍّ بجوار مشابًها منظًرا رأيت هنا. رساحها أُطلق إنجلرتا جرذان جميع وكأن «يبدو

بون.» املنقِّ يعمل كان حيث باالرات؛ مدينة من بالقرب
أنهما تنَسيا ال الكنز. عن باحِثني آثاُر فهذه السبب، «ولنفس هوملز: شريلوك قال

امَلحَجر.» مثل تبدو األرايض أن إذن عجب فال عنه؛ يبحثان أعوام ستة َظالَّ
أمامه يَديه ا مادٍّ ُمهرِوًال شولتو ثاديوس منه وخرج املنزل باب ُفِتح اللحظة، هذه يف

رعب. نظرُة عينَيه ويف
ذلك.» تتحمل ال أعصابي خائف! أنا بارثلوميو! يف ما خطٌب َة «ثَمَّ قائًال: رصخ
من الظاهر الواهن املتشنِّج وجهه عىل وارتسمت الخوف، من ينتحب كأنه بدا وبالفعل

مرعوب. لطفٍل العاجز االستجداء مالمح بالِفراء املكسوَّة ِمعَطفه ياقة
املنزل.» إىل «ِلندخْل الصارم: الحادِّ بأسلوبه هوملز قال

أهٌل بأني أشعر ال فأنا فضلكم! من «نعم، استجداء: بنربِة شولتو ثاديوس قال
التعليمات.» إلعطاء

كانت املمر. من األيرس الجانب عىل كانت التي املنزل مدبِّرة غرفة إىل جميًعا تِبعناه
اضطراب، يف تتحرك وأصابعها وجهها، عىل رعٍب بنظرِة وذهابًا جيئًة تجول العجوز

عليها. مريح وقٌع لها كانت مورستان لآلنسة رؤيتها أن بدا ولكن
ارتحُت لقد هذا! الهادئ العذب وجَهِك هللا «بارك هستريي: بكاءٍ وسط املرأة صاحت

اليوم!» كثريًا عانيت فقد لرؤيتك؛
املواساة كلمات ببعِض وتمتَمت العمل، أنهكها التي الرفيعة يدها عىل رفيقتنا ربَّتَت

الشاحبتنَي. وجنتَيها إىل الدم فأعادت اللطيفة، األنثوية
اليوم َطواَل انتظرت عيلَّ. يجيب وال نفسه عىل الباب سيدي أغلق «لقد ة: ُمفرسِّ قالت
قد يكون أن خشيُت ساعٍة منذ لكن أحيانًا. بمفرده الجلوس يحب فهو يستدعيني؛ أن
ثاديوس؛ سيد يا تصعد أن يجب املفتاح. ثقب من ونظرُت صِعدُت لذا مكروه؛ أصابه
شولتو بارثلوميو السيد رأيت ِطوال، سنواٍت عرش فخالل بنفسك؛ وترى تصعد أن يجب

التعبري.» ذلك مثل أبًدا وجهه عىل أَر لم لكني حزنه، ويف فرحه يف
خوًفا. يرتعد كان شولتو ثاديوس السيد ألن هو؛ وقادنا املصباح هوملز شريلوك أخذ
ألن السلَّم، صعودنا أثناء ذراعه تحت يدي وضع إىل اضُطِررُت أنني لدرجة مرتعبًا كان
مرتنَي جيبه من عدسته هوملز أخرج للصعود، طريقنا ويف تحمالنه. بالكاد كانتا ركبتَيه
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البُنِّي البساط عىل لها شكل ال الرتاب من لطخاٍت مجرد يل بدت عالماٍت بدقٍة وفحص
ينظر وهو املصباح، حامًال أخرى، إىل درجة من ببطء انتقل الدَرج. عىل املفروش اللون
الخائفة. املنزل ُمدبِّرة مع الخلف يف تسري مورستان اآلنسة ظلت ويساًرا. يمينًا ًصا متفحِّ
جداريٌة منسوجٌة ُعلِّقت يمينه عىل مستقيم، طويٍل ممرٍّ إىل السلَّم درجات بنا انتهت
املنهجية بالطريقة فيه هوملز تقدَّم أبواب. ثالثُة يساره وعىل ضخمة، صورٌة عليها هندية
املمر. يف خلفنا تتسلل الطويلة السوداء وظاللنا قرب، عن تِبعناه بينما نفسها، البطيئة
ِمقبَض أدار ثم إجابة، يتلقَّ لم لكنه الباب هوملز طرق ننُشده. ما هو الثالث الباب كان
رأينا كما وقوي، عريض بمزالٍج الداخل من مغلًقا كان أنه إال َعنْوة، فتحه وحاول الباب
انحنى كليٍّا. ُمغلًقا امِلفتاح ثقب يكن لم لذا ُمداًرا؛ املفتاح كان املصباح. منه قرَّبنا عندما

حادة. شهقًة ُمطِلًقا واقًفا اعتدل الفور وعىل منه، ينظر هوملز شريلوك
ماذا واطسون. يا األمر هذا يف خبيث يشءٌ «هناك حياتي: يف عليه أََره لم بتأثٍُّر قال

ذلك؟» من تستنتج
إىل ق يتدفَّ القمر ضوء كان بُرعب. للوراء ارتددُت ثم الثقب من ألنُظر انحنيُت
الهواء، يف ُمعلَّق وجٌه بي يُحدِّق كان ومريب. غامض بشعاٍع يسطع وكان الغرفة، داخل
نفسه؛ ثاديوس رفيقنا َوجُه تحته؛ ما كلَّ تُغطِّي كانت الظالل ألن حينها؛ يل بدا كما
واملالمح نفسه، الخِشن األحمر الشعر به يحيط نفسه الالمع املحدَّب الرأس رأيُت فقد
ثابتة ابتسامٌة ُمريعة؛ ابتسامٌة عليها ترتسم كانت املالمح هذه أن إال نفسها. الشاحبة
ُعبوس أيِّ من أكثر الغرفة يُنري الذي القمر ضوء تحت الرعب تُثري كانت طبيعية، وغري
من ألتأكد إليه التفتُّ أني لدرجة الحجم الضئيل رفيقنا وجه يُشبه الوجه كان تشوُّه. أو

توأمان. وأخاه أنه لنا ذكر أنه تذكَّرُت ثم معنا. أنه
نفعل؟» ماذا ُمريع! «هذا لهوملز: قلت

الباب طقطق به؛ لريتطم قوَّته بأقىص نحوه واندفع الباب.» نكرس أن «يجب أجاب:
ووجدنا فجأًة انكرس املرة وهذه أخرى، مرًة نحوه مًعا اندفعنا يتزعزع. لم ولكنه ، ورصَّ

شولتو. بارثلوميو غرفِة داخَل أنفسنا
ذات القوارير من ان صفَّ ُرصَّ فقد كيميائي؛ كمعمٍل لالستخدام ُمعدَّة أنها بدت
االختبار وأنابيب بَنِزن مواقُد وكانت للباب، املقابل الحائط بجوار الزجاجية السدادات
ِسالٍل يف موضوعة حمٍض زجاجاُت تُوجد كانت األركان ويف الطاولة. تمأل التقطري وأوعية
انسال فقد مكسورة؛ كانت أو ب تُرسِّ كانت الزجاجات هذه إحدى أن يبدو الخوص. من
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كانت القطران. رائحة تشبه ا جدٍّ اذة نفَّ برائحة ً ُمعبأ الهواء وكان اللون داكن سائٌل منها
والجبس الخشبية األلواح من كومٍة وسط الغرفة جوانب أحِد يف ُسلم درجات ِبضُع َة ثَمَّ
الدرجات هذه أسفل وعند عربها، رجٍل ملروِر تتسع السقف يف فتحة َة ثَمَّ كانت وفوقها

بإهمال. ملقاة الحبال من كبرية لفٌة َة ثَمَّ كان
يميل ورأسه بذراَعني، خشبي كريسٍّ عىل ملًقى املنزل صاحب كان الطاولة، بجوار
وبارًدا ُمتيبًِّسا جسده كان الغامضة. املريعة االبتسامة تلك وجهه وعىل األيرس، كتفه عىل
فحسب هي تكن لم مالمحه أن يل بدا ساعات. عدِة منذ الحياة فارق أنه الواضح من وكان
تُوجد كانت الطاولة عىل يده وبجوار كذلك. أطرافه جميع بل غريبًا شكًال اتخذت التي
بحبٍل عناية بغري مربوطة املطرقة، مثل حجري رأٌس لها ملساءُ بُنِّيٌة عًصا غريبة؛ أداٌة
الكلمات. بعض عليها مكتوب مالحظاٍت دفِرت من مقطوعة ورقٌة كانت وبجوارها خِشن.

إياها. ناوَلني ثم هوملز إليها نظر
«أترى؟» بشدة: حاجبيه يرفع وهو قال

األربعة». «عالمة عبارة بذعر املصباح ضوء يف قرأُت
كله؟» ذلك يعني ماذا الرب، «بحق تساءلت:

انظر هذا؛ عت توقَّ لقد آه، قتل! جريمة «يعني امليت: الرجل فوق ينحني وهو أجاب
أذنه. فوق الرجل ِجلد يف مغروسًة اللون داكنة طويلة شوكًة يشبه ما يشءٍ إىل أشار هنا!»

شوكة.» مثل «تبدو قلت:
مة!» ُمسمَّ فهي احذر لكن التقاطها، يمكنك فعًال، كذلك «هي

تركت بالكاد أنها لدرجِة بسهولٍة الجلد من فخرَجت وإبهامي، بسبَّابتي أمسكتُها
َوْخذَتها. مكان صغرية دٍم نقطُة وظهرت أثًرا،

وضوًحا وليس غموًضا يزداد فاألمر إيلَّ؛ بالنسبة غامًضا لغًزا يمثل ذلك «كل قلت:
الوقت.» مع

بضعِة غريُ ينقصني ال تمر. لحظٍة كلِّ يف أكثر يتضح إنه العكس، عىل «بل أجاب:
بأكملها.» القضية أمامي وتتضح روابَط

بالباب، واقًفا يزال ال كان الحجرة. إىل دخلنا أن منذ رفيقنا وجود تقريبًا نسينا
رصخًة رصخ فجأًة ولكن الرعب. فيه د تجسَّ وقد منخفض بصوٍت وينتحب يَديه يعرص
التي الفتحة هي هذه الكنز! منه رسقوا لقد الكنز! اختفى «لقد وقال: متحرسة حادًة
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وسمعتُه أمس مساء هنا تركتُه لقد رآه! من آخر كنُت ذلك! يف ساعدته أنا منها. أنزلناه
الدرج.» أهِبط وأنا الباب يوِصد

الساعة؟» كانت «كم
بأن يشتبهون وسوف الرشطة، ستأتي الحياة، فارق وقد واآلن العارشة. تمام «كانت
السيدان؟ أيها ذلك تعتقدان ال بالتأكيد لكنكما ذلك. من متأكٌد أنا نعم، كلِّه. ذلك يف يًدا يل
الفاعل؟ أنا كنت إن هنا إىل سأُحِرضكم كنت فهل الفاعل؟ أني تعتقدان ال أنتما بالتأكيد
من نوبٍة يف بقدَميه األرض ورضب ذراَعيه نفض «! سأُجنُّ أني أعتقد إلهي! يا إلهي! يا

الشديد. االهتياج
بنصيحتي خذ شولتو، سيد يا للقلق داعي «ال بلطف: وقال كتفه عىل يده هوملز وضع
ممكنة. مساعدٍة أيِة لتقديم استعدادك وأبِد األمر، هذا عن لإلبالغ الرشطة إىل واذهب

عودتك.» حتى هنا ننتظر سوف ونحن
وهو الظالم يف يتخبط وسِمعناه مذهول، شبُه وهو الحجم الضئيل الرجل أطاعه

الدَرج. ينزل
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رشًحا م ُيقدِّ هوملز شريلوك

نستغلها دعنا بمفردنا. ساعة نصف لدينا واطسون يا «واآلن يه: كفَّ يفرك وهو هوملز قال
الثقة بسبب ً خطأ نرتكب ال دعنا ولكن تكتمل، أن وشِك عىل القضية أخربتك، فكما جيًدا؛
تعقيًدا.» أكثر أمٌر وراءها يكون قد ما بقدِر اآلن، بسيطة القضية تبدو ما فِبقْدِر الزائدة؛

«بسيطة!» مندهًشا: صحُت
اجلس فقط «بالطبع، درايس: لصفٍّ يرشح طبٍّ أستاِذ أسلوَب يشبه بأسلوٍب قال
هؤالء دخل كيف أوًال، العمل! لنبدأ واآلن األمر. أقدامك آثار د تُعقِّ ال حتى الركن ذلك يف
حمل النافذة؟» عن وماذا أمس، ليلة منذ يُفتَح لم فالباب خرجوا؟ وكيف األشخاص
لنفسه هها يُوجِّ كان لكنه مسموع، بصوٍت بمالحظاته يتمتم وهو إليها، متَّجًها املصباح
جانبية، الت ُمفصَّ تُوجد وال متني. وإطارها الداخل، من بمزالج مغلقة «النافذة يل. وليس
دخل ذلك، ومع إليه. الوصول يمكن ال والسطح بجوارها، مياٍه ماسورُة تُوجد ال لنفتحها.
تظهر قدٍم بصمُة وهناك أمس، ليلة الخفيفة األمطار بعض َهطَلت لقد النافذة. َعْرب رجل
عىل أيًضا هنا أخرى واحدٌة وتُوجد الوحل، من دائرية عالمٌة وهناك النافذة، عتبة عىل

قاطع.» إثباٌت ا حقٍّ هذا واطسون؟! يا هذا أترى الطاولة. بجوار وهنا األرض،
قدم.» أَثَر ليس «هذا وقلت: بوضوح، الظاهرة الوحل من الدائرية األقراص إىل نظرُت
هنا أترى خشبية. ساٍق أثَُر إنه إلينا. بالنسبة ذلك من أكرب قيمة ذو أمٌر هو «بل
عريض، معدنيٌّ كعٌب له ثقيل حذاءٌ وهو الرقبة، طويل حذاءٍ أثُر يُوجد النافذة عتبة عىل

الخشبية.» القدم أثر وبجواره
الخشبية.» الساق ذو الرجل «إنه

تستطيع هل ا. جدٍّ وبارٌع قوي رشيٌك آخر؛ شخٌص معه كان لكن صحيح، «هذا
دكتور؟» يا الجدار ذلك تسلُّق
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الزاوية تلك عىل ببهاء يسطع يزال ال القمر ضوء وكان املفتوحة، النافذة من نظرت
رؤية أستطع لم مكاني، من وبالنظر األرض، من قدًما ستني ارتفاع عىل كنا املنزل. من

الطوب. من املبني الحائط يف شق بحجم حتى وال قدم، موطئ أي
بالتأكيد.» مستحيل «هذا أجبت:

ذلك لك رمى باألعىل هنا صديًقا لك أن افرتض لكن مساعدة، دون مستحيل «هو
الكبري الخطَّاف هذا يف طرَفيه أحد ربط أن بعد الركن، يف أراه الذي القوي الحبل
ألعىل، التسلُّق تستطيع فقد رياضيٍّا، رجًال كنَت إن أنك حينها أعتقد الحائط. يف امُلثبت
سيسحب ثم بالطبع، نفسها بالطريقة أيًضا وستُغادر خشبية. ساٌق لك كان إن حتى
بالطريقة يهرب ثم الداخل، من باملزالج النافذة ويغلق الخطَّاف من ويُفكُّه الحبل رشيكك
صغرية نقطٌة «هناك بأصابعه: الحبل ص يتفحَّ وهو استطرد بها.» دخل التي نفسها
يكن لم جيد، متسلِّق أنه مع الخشبية، الرِّجل ذا صاحبنا أن وهي باملالحظة، جديرة
خصوًصا دموية، عالمٍة من أكثر تُظِهر فَعدَستي البتة؛ خِشنة ليست فيده محرتًفا؛ اًرا بحَّ
يَديه.» من الجلد انتزاع إىل أدَّت كبرية برسعٍة انزالقه من نتجت الحبل، نهاية من بالقرب
ذلك عن ماذا قبل. ذي من غموًضا أكثر األمور يجعل لكنه جيد، كله «هذا قلُت:

الغرفة؟» إىل دخل كيف الغامض؟ الرشيك
بخصوص لالهتمام املثرية النقاط بعض تُوجد الرشيك! «نعم، مفكًرا: هوملز كرَّر
الرشيك ذلك أن وأظن املألوف. َطوِر عن القضية يُخِرج ما هو فوجوده الرشيك؛ ذلك
مالبساُت ذهني يف يحُرض أنه مع البلد، بهذا الجريمة تاريخ يف جديدة صفحاٍت يُسطِّر

سينيجامبيا.» من الذاكرة، تُخنِّي لم وإذا الهند، من مشابهة قضايا
من أتى هل إليها. الوصول يمكن ال والنافذة مغلق، فالباب إذن؟ دخل «كيف كرَّرُت:

املدخنة؟»
بالفعل.» االحتمال ذلك يف فكرُت لقد ا. جدٍّ صغريٌ امِلْدفأة «َموِقد أجاب:

كيف؟» «إذن بإرصار: قلُت
االحتماالت تستبعد عندما أنه أخربتك مرة فكم قاعدتي؛ تُطبِّق ال «أنت وقال: رأسه هزَّ
نعلم نحن الحقيقة! هو يكون أن بد ال محتمل، غري بدا مهما لك، يتبقى فما املستحيلة،
مختبئًا يكن لم أنه أيًضا ونعلم املدخنة، من وال النافذة، من وال الباب، من يدخل لم أنه

دخل؟» أين من إذن، فيه؛ االختباء يمكن مكان أيُّ بها يُوجد فال الغرفة، يف
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السقف.» يف التي الَفتْحة من «دخل ِصحُت:
ع نُوسِّ أن اآلن فعلينا يل؛ املصباح وحملَت لَت تفضَّ هال منها. أتى أنه بُد ال «بالطبع،

الَكنز.» عىل بها ُعِثر التي الرسية الغرفة العلوية؛ الغرفة ليشمل بحثنا نطاق
رقد ثم العلِّيَّة، إىل نفسه ورفع خشبية عارضًة بيَديه وأمسك السلَّم، درجاِت صِعد

إليها. تِبعتُه حني يف به، وأمسك املصباح ليأخذ يده ومدَّ بطنه عىل
الجوانب أحد من أقداٍم عرشة حوايل بداخلها أنفسنا َوَجدنا التي الحجرة اتساع كان
طبقٌة بينها خشبيٍة عوارَض من مصنوعة أرضيتها كانت اآلخر. الجانب يف أقداٍم وستة
من يخطو ألن املرء يضطر فوقها امليش عند لذا والجبس؛ الخشبية الرشائح من رقيقة
الداخيل الهيكل أنه الواضح من وكان هرمي، شكٍل يف ألعىل السقف امتد لألخرى. عارضة
سميكة بطبقٍة مغطاًة أرضيَّتها وكانت نوع، أيِّ من أثاٌث بها يكن لم الفعيل. املنزل لسطح

السنوات. مرِّ عىل تراَكم الذي الغبار من
هذا أترى؟ ذا، نحن «ها املائل: السقف حائط عىل يده مسنًدا هوملز شريلوك قال
بزاويٍة يميل نفسه، السطح وسنرى أدفعه أن يُمِكن السطح. إىل يُؤدِّي سحري أُفقي باٌب
العثور بإمكاننا كان إن ِلنَر ل. األَوَّ الرجل بها دخل التي الطريقة إذن هي تلك بسيطة؛

شخصيته.» عىل أخرى دالئَل عىل
عىل الليلَة تلك الثانية للمرة رأيت فعل، أن وبمجرد األرض، نحو املصباح خَفض
بدني؛ اقشعرَّ نظره موضع عيني أتبعُت أن بمجرد نفيس أنا ودهشة. ذهوٍل نظرَة وجهه
ومكتملة ومحددًة واضحًة كانت حافية، أقداٍم بآثاِر بكثافة مغطاًة األرض كانت فقد

العادي. الرجل قدم حجم نصُف بالكاد حجمها لكن التكوين
الشنيع؟» الفعل ذلك طفل ارتكب هل «هوملز، هامًسا: قلُت

لم طبيعي. األمر لكن ِلوهلة، ذهني «تَشوَّش وقال: ثواٍن يف جأشه رباطَة استجمع
بنا هيا هنا؛ اكتشافه يمكن ما هناك يُعد لم بذلك. تنبأُت لكنُت وإال الذاكرة تُسِعفني

لننزل.»
بخصوِص إذن نظريتُك «ما أخرى: مرًة السفلية الغرفة إىل عدنا عندما بلهفة سألتُه

تلك؟» األقدام آثار
من بالقليل تقوم أن جرِّب واطسون، «عزيزي الصرب: نفاِد عن ينمُّ بأسلوب قال

النتائج.» مقارنة املفيد من وسيكون طبِّقها، أساليبي؛ تعرف فأنت بنفسك؛ التحليل
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الحقائق.» من استنتاجات ألي الوصول أستطيع «ال أجبتُه:
هنا، أهمية له آخر يشءٌ يتبقَّ لم أنه أعتقد األمور. لك ستتضح «قريبًا تفكري: دون قال
يجول ركبتَيه عىل وانكبَّ قياس، ورشيَط عدستَه أخرج حال.» أيِّ عىل نظرة سأُلقي لكني
وعيناه األرض، يالمس الرفيع الطويل أنفه يكاد ويفحص، ويقارن، يقيس، الغرفة، يف
وخاطفة، وصامتة خفيفة حركاتُه كانت طائر. كعيني وتضيقان تلمعان صتان املتفحِّ
مجرًما سيصبح كان كم تخيَّلُت إنني حتى ما، رائحٍة أَثَر يقتفي بولييس كلٍب كحركات
للدفاع استخدامها من بدًال القانون ضد الذهنية وقدراته طاقاته كرَّس قد كان لو عتيٍّا

عالية. فرٍح صيحُة منه انطلَقت أخريًا ثم بحثه، أثناء يف لنفسه يُتمِتم كان عنه.
الرجل داس لقد تُحل. أن مشكلتنا أَوشَكت فقد تأكيد؛ بكل الحظ حالَفنا «لقد قال:
هنا الصغري لقدمه الخارجي الخط ترى أن يمكنك الكريوزوت. مادة يف حظه لسوء ل األوَّ
السائل.» منها ب وترسَّ ترى كما القنينة خت ُرشِ لقد الرائحة. الكريهة الفوىض تلك بجانب

ذلك؟» يف «وماذا سألته:
تلك أثر يقتفي أن يمكنه كلبًا أعرف فأنا األمر؛ يف ما كلُّ هذا به، أمسكنا «لقد قال:
سمكِة أثر يقتفي أن الصيِد كالب من قطيٍع بإمكاِن كان فإذا العالم، نهاية حتى الرائحة
متتبًِّعا يقطعها أن ا خاصٍّ تدريبًا ى تلقَّ لكلٍب يمكن التي املسافة فما كاملة، ملقاطعٍة رنجة
أن املفرتض من الثالثية. القاعدة استخدام تتطلب كمسألٍة يل تبدو كتلك؟ نفاذة رائحًة

للقانون.» الرسميون املمثلون وصل قد ها أهًال! لكن … اإلجابة تكون
باب وُصِفق األسفل، من قادًما عاليًا أصواٍت وضجيَج ثقيلة خطواٍت َوْقع سمعنا

عاليٍّا. دويٍّا ُمحِدثًا الردهة
ورجله هنا املسكني ذلك ذراع س تحسَّ هنا، إىل يصلوا أن قبل «برسعة هوملز: قال

تشعر؟» بَم هنا،
خشبي.» كلوٍح متيبِّسة «العضالت أجبُت:

إىل أضف املعتاد. الجثث تيبُّس يفوق شديد، انقباٍض حالة يف إنها صحيح، «هذا
الرسدوني َزز الضَّ أو املتشنِّجة، االبتسامة هذه الوجه؛ عىل املرسوم الغريب التعبري ذلك

هذا؟» من ذهنك إىل يتبادر الذي االستنتاج ما الُقدامى، الُكتاب أسماه كما
تسبب بالسِرتْكنني شبيهة مادة نباتية؛ قلويٍة شبة مادٌة هو الوفاة «سبب أجبتُه:

الُكزاز.»
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الغرفة إىل دخويل ومنذ وجهه. عضالت انقباض رأيُت منذ ذهني إىل تبادر ما «هذا
شوكًة اكتشفُت رأيَت، وكما جسده. إىل السم بها دخل التي الطريقة عن الفور عىل بحثت
هو أُصيب الذي الجزء أن ستالحظ رأسه. فروة عىل كبريًة ليست بقوٍة أُطلَقت أو ُغرست
يف مستقيًما يجلس الرجل كان لو السقف لفتحة مقابًال يكون أن يُفرتض الذي الجزء

الشوكة.» افحِص واآلن مقعده.
وسوداء، وحادة طويلًة كانت املصباح. ضوء تحت وأمسكتُها بالغ بحرٍص تناولتُها
الحادِّ غري طرُفها وكان عليه. ت جفَّ قد صمغية مادًة أن لو كما المًعا يبدو الحادُّ وطرُفها

سكني. باستخدام ُشحذ قد
إنجليزي؟» أصٍل من شوكة «أهي سأل:

تأكيد.» بكلِّ كذلك ليست «ال،
ولكن قوي، استنتاٍج إىل ل التوصُّ عىل البيانات هذه كلُّ تساعدك أن املفرتض «من

اآلن.» تتقهقر أن املساعدة للقوات يمكن النظاميون، الجنود وصل قد ها
ودَلف املمر، يف منا تقرتب كانت التي الخطوات وقع صوُت عال يتحدث، كان وبينما
ممتلئًا، البنية ضخم الوجه أحمر كان رمادية. بذلًة يرتدي ومهيب بدين رجٌل الغرفة إىل
تِبعه املتورَمني. املنتفَخني جفنَيه بني من وذكاء بحدَّة تنظران الالمعتان الضيقتان عيناه

يرتجف. يزال ال كان الذي شولتو وثاديوس الرسمي، الزيَّ يرتدي مفتش مبارشًة
يبدو ملاذا هؤالء؟ كل َمن لكن سيئ! أمٌر هذا سيئ! «هذا مكتوم: أجشَّ بصوٍت صاح

أرنب!» كُجحر مكتظٍّا املنزل
جونز.» أثيلني سيد يا تتذكَّرني أنك «أعتقد بهدوء: هوملز شريلوك قال

النظري. الباحث هوملز، شريلوك السيد أنت أذكرك! «بالطبع أزيز: فيه بصوٍت قال
واالستدالالت األسباب عن محارضة جميًعا علينا ألقيَت كيف أبًدا أنىس لن أنا أتذكرك!
أعتقُد لكن السليم، املسار عىل وضعتَنا أنَك صحيٌح بيشوبجيت. جوهرة قضيِة يف واآلثار

االستدالل.» حسن نتيجَة وليس السعيدة، الصدفة بمحِض كان ذلك أن اآلن تُقرُّ أنك
بسيًطا.» منطقيٍّا استدالًال كان «لقد

إن سيئ! أمٌر هذا سيئ! هذا كله؟ هذا ما لكن بذلك. اإلقرار من تخجل ال «بربك!
السعيد الحظ من كان كم هنا. للنظريات مجال ال مجرَّدة، حقائق إال هو ما هنا أراه ما
عندما الرشطة مركز يف كنت فقد أخرى! قضيٍة بسبب نوروود يف وجودي تَصاَدف أن

رأيك؟» يف وفاته سبب ما الرسالة. وصلت

49



األربعة عالمة

تنظريي.» إىل تحتاج بالكاد قضيٌة «هذه بفتور: هوملز شريلوك قال
كان الباب إلهي! يا أحيانًا. الحقيقة كِبد تُصيب أنك أُنِكر ال ذلك مع فأنا ال؛ «ال،
النافذة؟» عن ماذا جنيه. مليون نصف قيمتها مجوهراٌت وُفِقَدت فهمت. حسبما مغلًقا،

عتبتها.» عىل أقداٍم آثاُر هناك لكْن بإحكام، مغلقة «كانت
باألمر؛ لها عالقة ال هذه األقدام آثار أنَّ بد فال بإحكام مغلقًة كانت إذا «حسنًا،
املجوهرات ولكن قلبية، نوبٍة جراء تُويف قد الرجل يكون فقد املنطقي؛ التفكري هو فهذا
أيها الغرفة غادرَت هالَّ أحيانًا. التجلِّيات هذه تأتيني فأنا نظرية؛ لديَّ حسنًا! مفقودة.
كان هوملز؟ يا هذا يف رأيك ما يبقى. أن لصديقك ويمكن شولتو. والسيد أنت املفتش
غادر ذلك إثِر وعىل قلبية؛ بنوبٍة األخ تويف فقد أمس، ليلة أخيه برفقة باعرتافه، شولتو،

بهذا؟» رأيك ما الكنز. ومعه شولتو
الباب.» ليغلق ًال متفضِّ املتوىفَّ قام «بعدها

شولتو ثاديوس كان فقد منطقية؛ بنظرٍة لألمر فلننظر هنا، ما ٌ خطأ هناك «حسنًا!
هذا اختفت؛ واملجوهرات تويفِّ األخ نعرفه. ما هذا بينهما؛ شجاٌر ودار أخيه، برفقة هذا
وثاديوس رسيره، يف ينَم لم أنه كما ثاديوس. تركه أن منذ األخ أحٌد يَر ولم نعرفه. أيًضا
كما جذابًا. ليس فإنه حسنًا، مظهره، إىل بالنسبة ا أمَّ درجة. ألقىص االضطراب عليه يبدو

عليه.» يضيق الخناق بدأ وقد ثاديوس، حول شباكي أنسج أنا ترى
لديَّ التي الخشبية، الشظية فهذه بعُد؛ كلها الحقائق عىل تطَّلع لم «أنت هوملز: قال
يزال ال حيث الرجل رأس فروة يف مغروسة كانت مسمومة، بأنها لالعتقاد كافية أسباٌب
عىل موضوعة كانت ترى كما الكالم هذا فيها املكتوب البطاقة وهذه أثرها، رؤيُة بإمكانك
نظريتك؟» من ذلك كل أين الحجري. الرأس ذات الغريبة األداة تلك وبجوارها الطاولة،
بالتحف ميلء فاملنزل النواحي؛ جميع من يؤكدها هذا «كل بُخيالء: البدين ق امُلحقِّ قال
املحتمل فمن مة، ُمسمَّ الشظية تلك كانت وإذا هنا، إىل معه هذه ثاديوس أحرض الهندية.
البطاقة ا أمَّ مكانه. يف آخر شخٍص أيُّ سيفعل كان مثلما للقتل استخدمها ثاديوس أن
حسنًا! غادر؟ كيف هو: الوحيد السؤال األرجح. عىل لتضليلنا خدعة ُهراء؛ محُض فهي
درجات َصِعد الضخم، لحجمه نظًرا كبري؛ وبنشاٍط السقف.» يف فتحة هناك بالطبع،
املغتبط صوته سمعنا الفور عىل وبعدها العلِّيَّة إىل ليدخل الفتحة عرب نفسه وحَرش السلم

السحري. األفقي الباب وجد أنه يعلن
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تنتابه األشياء. بعض اكتشاف يمكنه األقل «عىل قائًال: كتَفيه يهزُّ وهو هوملز علَّق
الحمقى هم إزعاًجا الناس «أكثر بالفرنسية: أردف ثم آلخر.» حني من عقل من ملحاٌت

الذكاء!» من قْدًرا يمتلكون الذين
من بكثري أفضل الحقائُق النهاية يف «أترى! السلم: يهبط وهو جونز أثيلني قال
وهو السطح، إىل يؤدي أفقي باٌب يُوجد القضية؛ تلك يف رأيي تأكد لقد املجرَّدة. النظريات

جزئيٍّا.» مفتوح
فتحتُه.» من «أنا

ثم اليشء. بعض االكتشاف هذا من ُمحبًَطا بدا إذن؟» الحظتَه قد بالطبع! «حسنًا!
املفتش!» أيها املجرم. هرب كيف يوضح هو اكتشفه، ن عمَّ النظر برصف «حسنًا، قال:

سيدي.» يا «أمرك املمر: من ردَّ
أي بأن أُخربك أن واجبي من شولتو، سيد هنا. إىل يأتي أن شولتو السيد من «اطلب

أخيك.» موت يف لتورُّطك امللكة باسم عليك مقبوض أنت ضدك. يؤَخذ قد تقوله يشء
ألم «أرأيتما! لآلخر: أحدنا من وينظر يه كفَّ يُقلِّب وهو املسكني الضئيل الرجل صاح

لكما!» أقل
لتربئتك ل التدخُّ بإمكاني أن فأظن شولتو؛ سيد يا الشأن بهذا تقلق «ال هوملز: قال

التهمة.» هذه من
وعوًدا تقطع ال النظري! الباحث أيها كبرية وعوًدا تقطع «ال بحدَّة: الرشطي قال

تصورتَه.» مما أصعب األمر تجد فقد كبرية!
وأوصاف اسم فضة من طبٍق عىل أيًضا لك سأُقدِّم بل جونز، سيد فحسب أُبرِّئه «لن
تدفعني التي الكافية األسباب لديَّ فأنا أمس؛ مساء الغرفة هذه يف كانا اللذَين الرجَلني أحد
وضئيل التعليم، من بسيًطا قْدًرا ى تلقَّ رجل هو سمول. جوناثان هو اسمه بأن االعتقاد إىل
الجانب من مهرتئًا خشبيٍّا طرًفا ويرتدي مبتورة، اليمنى وساقه الحركة، ونشيط الحجم
طوٌق كعبه يف ومثبَّت مربعة، مقدمته قاٍس نعٌل له الرقبة طويل األيرس حذاؤه الداخيل.
القليلة الدالالت هذه مسجونًا. وكان الوجه، أسفع عمره، منتصف يف رجل وهو حديدي.
«… اآلخر الرجل ا أمَّ منزوع. يه كفَّ ِجلد من كبريًا جزءًا أن إىل باإلضافة هذا تساعدكم. قد
دقة من انبهاره أن مع تهكمية، بنربٍة جونز أثيلني سأل اآلخر!» الرجل «ماذا؟

جليٍّا. بدا هوملز أسلوب
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أن أستطيع أن آمل للغاية. لالهتمام مثري شخٌص «إنه يستدير: وهو هوملز قال
واطسون؟» يا انفراد عىل بكلمٍة يل تسمح هل قريب. عما كَليهما عىل أُعرِّفك

نشيح جعلنا ع املتوقَّ غري الحدث هذا «إن قال: الدَرج. قمة إىل الغرفة خارج قادني
هذه.» رحلتنا من األصيل الهدف عن بنظرنا

مورستان اآلنسة تبقى أن الالئق من وليس نفسه. اليشء يف أُفكِّر كنُت «لقد أجبت:
املشئوم.» املنزل ذلك يف

لوير يف فورسرت سيِسل السيدة مع تعيش فهي لبيتها؛ تَصَحبها أن فيجب «صحيح؛
أو العودة، تنوي كنت إذا هنا أنتظرك سوف هنا. عن ا جدٍّ بعيد ليس وهذا كامربويل،

ا.» جدٍّ متعبًا تكون ربما
لقد الغريب. األمر هذا عن أكثر أعرف أن قبل سأسرتيح أني أظن ال اإلطالق، «عىل
التتابُع هذا بأن لك أُقسم لكني القايس، املظلم جانبها من شيئًا قبُل من الحياة يل َكشَفت
يف معك أَمِيض أن يف أرغب ذلك ومع تماًما. أعصابي وتَّر الليلة الغريبة للمفاجآت الرسيع

املرحلة.» تلك إىل بالفعل َوَصلت أن بعد النهاية، حتى األمر هذا
القضية خبايا كشف عىل نعمل فسوف كثريًا؛ وجودك «سيُساعدني قائًال: أجاب
مورستان، اآلنسة ل تُوصِّ أن بعد له. يُخيَّل رساٍب أيَّ يطارد ذلك جونز وسنرتك بمفردنا،
المبيث؛ يف النهر ضفة من بالقرب لني، بينشن بشارع ٣ رقم املنزل إىل تذهب أن أريدك
نافذته يف سرتى شريمان. اسمه طيور مُلحنِّط هو األيمن الصف عىل الثالث فاملنزل
تحياتي شريمان وبلِّغ نومه، من وأَيِقظه الباب اطرق صغري. بأرنٍب يُمسك عرس ابن

العربة.» يف معك توبي وأحرض الفور. عىل توبي أريد أني وأخربه
كذلك؟» أليس كلب، هذا «توبي

بمساعدة أحظى أن ل أُفضِّ وأنا مذهلة. شمٍّ حاسَة يمتلك عادي غري هجني كلٌب «بىل،
لندن.» يف كلها التحقيق قوة بمساعدة أحظى أن عن توبي

ألقى إذا الثالثة، قبل أعود أن املفرتض من اآلن. الواحدة إنها إذن، «سأُحرضه قلُت:
نشًطا.» حصانًا طريقي يف الحظ

الهندي والخادم برينستون، السيدة من معرفته يمكنني ما سأرى «وأنا هوملز: قال
جونز أساليب سأدرس ثم املجاورة. الُعلِّيَّة يف يبيت بأنه ثاديوس السيد أخربني الذي
«لقد قال: حني اللسان فصيح جوته كان لطاملا الغليظة. تهكُّماته إىل وأستمع العظيم

يفهمونه».» ال مما يسخرون الناس نرى أن اعتدنا
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الربميل حادثة

قد الرشطة رجال كان التي األجرة سيارة يف بيتها إىل مورستان اآلنسة اصطحبُت
بوجٍه الصعاب تُواجه كانت النساء، يُميِّز الذي املالئكي األسلوب بذلك معهم. أحرضوها
مبتهجًة تجلس فكانت لدعمها؛ ويحتاج منها أضعف هو من هناك كان دام ما هادئ
يف انَفجَرت ثم أوًال، وجهها بَهَت العربة يف لكن الخائفة. املنزل مدبِّرة بجوار وهادئة
رأتني أنها بعدها أخربتني الليلة. تلك مغامراتنا كثريًا أَتعبَتها فقد البكاء؛ من نوبة
صدري، يف احتدم الذي بالرصاع تعرف تكن فلم الرحلة؛ تلك أثناء يف ًظا ومتحفِّ بارًدا
تعاطفي كان عنه. اإلفصاح عن نفيس ألمنع النفس ضبط يف بذلته الذي باملجهود أو
التعامالت من أعواًما أن أشعر كنت الحديقة. يف يدي فعَلت كما إليها يصبوان وُحبي
امليلء اليوم ذلك فعل مثلما الشجاعة العذبة طبيعتها يل ِلتظهر تكن لم الحياتية التقليدية
فقد ؛ شفتيَّ مغادرة من الحب كلمات تمنعان فكرتان هناك كانت لكن الغريبة. بالتجارب
ذلك يف بحبي لها والبوح متوتِّرة، وأعصابها مشوَّش عقلها وعجز؛ ضعف حالة يف كانت
هوملز مساعي نجَحت فإن َغنيَّة؛ أنها هذا من واألسوأ لضعفها. استغالًال سيكون الوقت
نصف يتقاىض جرَّاح يستغل أن الشهامة أو اإلنصاف من سيكون فهل وريثة، فستصبح
نظرها يف أبدو أن املمكن من أليس طريقه؟ يف الفرصة وضعتْها عاطفية لحظًة أجر
الفكرة. تلك بالها عىل تَِرد بأن املجازفة أستطع لم الثراء؟ عن باحث دنيءٍ شخٍص مجرد

منيع. كسدٍّ بيننا يقف هذا أجرا كنز كان
سيِسل السيدة منزل إىل وصلنا عندما صباًحا الثانية من تقرتب الساعة كانت
مهتمة كانت فورسرت السيدة لكن ساعات، عدة منذ للنوم خلدوا قد الخدم كان فورسرت.
تنتظر مستيقظة ظلَّت أنها لدرجة مورستان اآلنسة تها تلقَّ التي الغريبة بالرسالة ا جدٍّ
أرى أن وأسعدني العمر، منتصف يف أنيقة سيدًة وكانت بنفسها، الباب لنا فتحت عودتها.
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حنان عن تُعربِّ نربة يحمل بصوٍت وحيَّتها بحنان، األخرى خرص بذراعها أحاطت كيف
االحرتام. لها تُِكن صديقة بل أجرية عاملٍة مجرد تعتربها تكن لم أنها الواضح فمن األم؛
إال مغامراتنا. لها وأحكي أدخل أن بشدة ت أرصَّ التي فورسرت السيدة إىل اآلنسة عرَّفتني
قد تطورات بأيِّ ألُبلغها عليها أمرَّ بأن وعًدا لها وقطعُت مهمتي، أهمية لها رشحُت أني
واقفتنَي تزاالن ال ورأيتهما مبتعدة، تسري والعربة خلفي النظر اسرتقُت القضية. يف تحدث
والباب باألخرى، منهما كلٌّ تشبثت وقد تقفان اللتان األنيقتان السيدتان الباب؛ عتبة عىل
الجوي، الضغط ومقياس املزخَرف، الزجاج خلف يسطع الذي الردهة وضوء املواَرب،
ملنزٍل عابرة بلمحٍة ولو أحظى أن املريح من كان الزاهية. الدرج ِبساط تثبيِت وُقضبان

فيها. انغمسنا التي الغامضة الجامحة القضية تلك وسط يف هادئ إنجليزيٍّ
األحداث سلسلة اسرتجعُت وغموًضا. جموًحا تزداد وجدتُها حدث، فيما فكرُت وكلما
بمصابيح املضاءة الصامتة الشوارع عرب ُمصلِصلة تسري العربة كانت بينما كلها، الغريبة
النقيب موت وهي اآلن؛ اتضحت األقل عىل وهذه األصلية، املشكلة هناك كان الغاز.
لكنها لنا. اتضَحت األحداث تلك فكل والخطاب؛ واإلعالن، الآللئ، وإرسال مورستان،
ُوِجَدت التي الغريبة والخريطة الهندي، الكنز بكثري؛ مأساوية وأكثر أعمق لغٍز إىل قادتنا
وإعادة شولتو، الرائد وفاة أثناء ُشوهد الذي الغريب واملشهد مورستان، أمتعة بني
صاحبت التي الغريبة واملالبسات ُمكتِشفه، مقتل تالها التي أخرى، مرًة الكنز اكتشاف
مع تتوافق التي البطاقة عىل املكتوبة والكلمات املميَّزة، واألسلحة األقدام، وآثار الجريمة،
يتمتع ال رجل وأي متاهة، تأكيد بكل هي مورستان؛ النقيب مخطط عىل املكتوبة تلك

حلها. مفتاح إيجاد من ييئس كان املميزة السكن يف لرفيقي الهبات بمثل
من املبنية الطابَقني ذات البالية املنازل من صفٍّ عن عبارة لني بينشن شارع كان
طويل لوقٍت ٣ رقم املنزل باب أطُرق ألن احتجُت المبيث. من الجنوبية املنطقة يف الطوب
العلوية، النافذة ستار خلف شمعٍة وميَض رأيُت أخريًا، لكن، استجابة. تأتيني أن قبل
أخرى مرًة الباب طرقَت إذا السكري. د املترشِّ أيها هنا من «اذهب صائًحا: منها وجٌه وظهر

كلبًا.» وأربعني ثالثة عليك وأُطلق الكالب بيت أفتح فسوف
فقط.» منها واحٍد عىل الحصول أجل من أتيت «لقد قلُت:

تلك حقيبتي يف ة سامَّ حية لديَّ إلهي، يا ساعدني هنا! من «اذهب الصوت: صاح
برسعة.» تغادر لم إن رأسك عىل وسأُلقيها

كلبًا.» أريد «لكني صحُت:
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أرمي ثم ثالثة حتى سأعدُّ ألني ابتِعد اآلن النقاش! أقبل «لن شريمان: السيد صاح
الحية.»

فقد سحري؛ وقٌع لها كان الكلمات تلك لكن «… هوملز شريلوك «السيد قائًال: بادرته
عجوًزا رجًال شريمان السيد كان الباب. انفتح دقيقة خالل ويف الفور عىل النافذة أَغلَق

أزرق. زجاٍج ذاَت نظاراٍت ويرتدي نحيلة رقبٌة له الكتَفني َمحنيَّ نحيًفا طويًال
بالدخول ل تفضَّ وقت. أي يف به ب مرحَّ هوملز شريلوك للسيد صديق «أيُّ قال:
السيد؟»» ذلك عضَّ أتريد الخبيث، «أيها يَعض. فهو الُغَرير؛ عن بعيًدا ابَق لكن سيدي. يا
قفصه. ُقضبان بني الحمراَوين وعينَيه الكريه رأسه دفع الذي القاُقم لحيوان هذا قال
أتركها لذا أنياب؛ لها ليس فهي عمياء؛ َعظايٍة مجرد فتلك اليشء؛ ذلك ألمر تهتمَّ «ال
فاألطفال البداية؛ يف معك بفظاظتي تُؤاخذني ال الخنافس. من لتُخلِّصني الغرفة تجوب
ماذا مضجعي. وا ويقضُّ بابي يقرعوا كي فقط هنا إىل يأتون منهم والعديد يضايقونني،

سيدي؟» يا هوملز شريلوك السيد يريد
كالبك.» أحد «يُريد

توبي.» يقصد بالتأكيد «آه!
اسمه.» هو توبي «أجل،

الحيوانات عائلة بني ببطء لألمام مىش اليسار.» عىل هنا ٧ رقم يف يسكن «توبي
أرى كدُت الظَِّليل، الخافت الضوء ويف شمعته. يحمل وهو بها نفسه أحاط التي الغريبة
السقف عوارض فحتى وصوب؛ حدب كل من إلينا النظر تسرتق المعة محدِّقًة عيونًا
بتكاُسل أخرى إىل قدٍم من وزنَها تنقل طيوٌر بوقاٍر عليها تَصطفُّ كانت فوقنا الخشبية

مضجعها. أصواتنا ت أقضَّ أن بعد
السبانيل ُساللتَي من هجنٌي وهو أخطل، الشعر طويل قبيٌح حيواٌن توبي أن اتَضح
من قطعًة تردُّد بعد مني َقِبل ثقيلة. متهاديٌة مشيٌة له وأبيض، بُني لونه والجواس،
العربة إىل تِبعني بذلك، تحالُفنا دشنَّا أن وبعد العجوز، الطبيعة عالم إياها ناوَلني السكر
وجدُت عندما لتوِّها الثالثة ت دقَّ قد القرص ساعة كانت مرافقتي. عىل اعرتاض أي يُبِد ولم
أُلقي قد مكموردو السابق املالكم أن علمُت أخرى. مرًة لودج بونديترشي أمام نفيس
وقف القسم. إىل شولتو والسيد هو واقتيد الجريمة، يف رشيًكا باعتباره عليه القبض
اسم ذكرُت عندما الكلُب ومعي باملرور يل سمحا لكنهما رشطيان، الضيق الباَب يحرس

املحقق.
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جيبَيه. يف ويداه غليونه ن يُدخِّ الباب عتبة عىل يقف هوملز كان
نشاٍط نوبَة شهدنا لقد جونز. أثيلني غادر لقد جيد! كلٌب أحرضتَه. لقد «آه! قال:
حارس أيًضا اعتقل بل شولتو، صديقنا باعتقال فحسب يكتِف فلم غادرَت؛ أن بعد عنيفة
رقيٍب من إال اآلن أمامنا فارًغا املكان أصبح وهكذا الهندي. والخادم املنزل ومدبِّرة البوابة

ألعىل.» معي وتعاَل هنا الكلب اترك العلوي. الطابق يف
كما الغرفة كانت أخرى. مرًة الساللم وصِعدنا الردهة طاولة رجل يف توبي ربطنا
بَدت وقد متكئًا الرقيب وقف الغرفة ركن ويف بُمالءة. ُغطِّيت الجثة أن باستثناء تركها،

التعب. أماراُت عليه
عنقي حول البطاقة هذه اربط واآلن، الرقيب. أيها ِمصباحَك «أِعْرني رفيقي: قال
خذها فقط وجواربي، حذائي أخلع أن عيلَّ واآلن لك. شكًرا الوقت، َطواَل أمامي تبقى كي
هذا الكريوزوت، يف مندييل وسأغمس قليًال. أتسلَّق فسوف واطسون؛ يا لألسفل معك

لدقيقة.» الُعلِّيَّة إىل معي اصعد واآلن بالغرض. سيفي
يف الظاهرة األقدام آثار إىل أخرى مرًة مصباحه هوملز ه ووجَّ الفتحة، عرب صِعدنا

الُغبار.
يلفت ما بهما تُالحظ هل التحديد. وجه عىل هذه األقداِم آثاَر تالحظ أن «أريدك قال:

نظرك؟»
الحجم.» ضئيلة المرأٍة أو لطفل تعود أنها «يبدو قلُت:

آخر؟» شيئًا تُالحظ أال حجمها، عن «بعيًدا
أخرى.» أقداٍم آثاِر أي مثل يل «تبدو

أثر بجواره سأترك واآلن الغبار. يف يمنى قدٍم أثر هذ هنا! انظر اإلطالق، عىل «كال
بينهما؟» الجوهري االختالف ما الحافية، قدمي

بوضوح.» فمتباعدة األخرى القدم أصابع ا أمَّ بعض، من بعضها قريبة قدمك «أصابع
النافذة تلك إىل ذهبَت هالَّ واآلن حسبانك. يف هذا ضع قصدتُه. ما هذا «بالضبط،
املنديل.» ذلك يدي يف أحمل ألني هنا، أبقى سوف الخشبي؟ إطارها حافَة وَشممَت املرتدة

القطران. رائحة تشبه قوية رائحًة الفور عىل والحظت قال، كما فعلُت
فأعتقد أَثَرها، تقتفي أن أنت بإمكانك كان إذا للخروج. طريقه يف قدمه وضع «هنا
عرًضا ب وترقَّ الكلب، َوثاَق وُفكَّ السلم انزل واآلن توبي. عىل صعبًا يكون لن ذلك أن

بهلوانيٍّا.»
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يزحف أراه وكنُت السطح، عىل هوملز شريلوك كان املنزل، خارج أصبحُت عندما
لكنه املداخن من صفٍّ خلَف نظري عن توارى جة. متوهِّ يراعٍة مثل الحافة عىل ببطء
وجدتُه هناك إىل ذهبُت وعندما امُلقابل. الجانب عىل أخرى مرًة اختفى ثم الظهور، عاود

جانبي. إفريٍز عىل جالًسا
واطسون؟» يا أنت «أهذا صاح:

«نعم.»
باألسفل؟» األسود اليشء هذا ما املكان، هو «هذا

مياه.» برميل «إنه
غطاؤه؟» عليه «هل

«نعم.»
لسلَّم؟» أثر أي «أترى

«ال.»
حيث من النزول من أتمكن أن يُفرتَض الخطورة. شديد مكاٌن هذا الرجل! لذلك «تبٍّا

حال.» أية عىل عليها سأنزل متينة. تلك املياه ماسورة تبدو تسلَّق.
الحائط. جانب إىل ثابت بوقٍع ينزل املصباح وبدأ أقدام، احتكاِك صوَت سمعُت

األرض. إىل ومنه الربميل سطح عىل نزل رشيقة، وبوثبٍة
ُمتخْلخًال القرميد كان فقد تتبُّعه؛ السهل من «كان وحذاءه: جوربه ينتعل وهو قال
يؤكد هذا األطباء، معرش يا تقولون وكما هذا. منه سقط َعجَلته ويف الطريق، طول عىل

تشخييص.»
عليه مربوًطا ن امللوَّ العشب من منسوًجا كيًسا أو جرابًا أمامي رفعه الذي اليشء كان
وبداخله وحجمه. شكله يف السجائر علبة عن كثريًا يختلف يكن لم رخيصة. خرزاٍت بضع
مثل ر، ُمدوَّ واآلخر حادٌّ طرَفيها أحد الداكنة، الخشبية الشوكات من دستة نصف وجدنا

شولتو. بارثلوميو أصابت التي تلك
وقَعت بأنها سعيد أنا نفسك. تَِخز ال كي احرتس شيطانية، أشياءُ «هذه قال:
أنت أو أنا أجد أن احتماٌل هناك يعد لم وهكذا غريها. معه ليس األرجح عىل ألنه بحوزتي؛
بندقية من برصاصة اإلصابة ل أُفضِّ فأنا قريب؛ عما جلدنا يف مغروسة الشوكات تلك إحدى
واطسون؟» يا أميال ستة ملسافة السري تستطيع هل منها. بواحدٍة أُصاب أن عن مارتيني

«بالطبع.» أجبُت:
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هذا؟» ساقك ستتحمل «هل
تأكيد.» بكل «أجل،

املغموس باملنديل دفع شمه!» توبي يا ه ُشمَّ العجوز! الجيد توبي الكلب! أيها «هيا
وأمال بالفراء، املكسوَّة أقدامه بني مباعًدا الكلب وقف بينما الكلب، أنف نحو بالكريوزوت
هوملز رمى ذلك، بعد معتَّق. شهري نبيٍذ عبق يشمُّ كخبري كوميدية بطريقٍة جانبًا رأسه
املياه. برميل قاعدة إىل وقاده الهجني، الكلب طوق يف متينًا حبًال وربط بعيًدا، املنديل
خافًضا الرائحة إِثْر عىل وانطلق متتابًعا، مضطربًا عاليًا نباًحا الكلب أطلق الفور، وعىل
بأقىص نسري وجعَلتنا مشدوًدا َرسنَه جعلت برسعة الهواء يف ذيله ورافًعا األرض إىل أنَفه

رسعتنا.
أمامنا الطريق البارد الرمادي ضوءُه وكشف تدريجيٍّا، يُنري الرشق جهة األفق كان
العالية وُجدرانه والفارغة، امُلعِتمة بنوافذه الضخم املربع املنزل خلفنا وترْكنا بعضاليشء.
الخنادق إىل ومنها باملنزل، املحيطة األرايض عرب طريقنا قادنا مهجوًرا. بائًسا العارية،
أنحائه يف املتناثرة الرتاب بأكوام كله، املكان بدا فيها. وتتقاطع تملؤها كانت التي والُحفر
التي السوداء املأساة مع تماًما يتماىش منظره وكان ومنحوًسا، ُمدمًرا الذابلة وشجرياته

فيه. حدثَت
مبتهًجا، أنينًا يطلق وهو بمحاذاته، توبي جرى به، املحيط السور إىل وصلنا عندما
جداَرين التقاء زاوية ويف اليافعة. الزان أشجار إحدى تحجبها زاويٍة عند أخريًا ف توقَّ ثم
ومستديرة متآكلًة خلَّفتها التي الشقوق وكانت مكانها، من طوٍب لبناِت عدة ُحلَّت بالسور،
عىل فأنزله الكلب وناولتُه هوملز، تسلَّقها وتَكراًرا. ِمراًرا ُسلًما استُخدمت وكأنما الحواِف

اآلخر. الجانب
الخشبية. القدم ذي الرجل بصمة «هذه بجواره: السور عىل أَصَعد وأنا معلًِّقا قال
أمطاٌر تسقط فلم الحظ حالَفنا لقد األبيض؟ الجبس عىل هذه الصغرية الدم لطخة أترى
مرور من الرغم عىل الطريق، عىل موجوًدا الرائحة أثر سيظل فهكذا أمس؛ منذ غزيرة

هروبهما.» عىل ساعة وعرشين ثماٍن
خالل لندن شارع يف الكبرية املرور حركة يف فكَّرُت عندما ساوَرني الشك بأن أُقرُّ
ظل بل للحظة، يِحد أو يرتدَّد لم فتوبي رسيًعا؛ مخاويف تبدََّدت لكن الزمنية. الفرتة تلك
تطغى كانت اذة النفَّ الكريوزوت رائحة أن الواضح من العجيبة. الثقيلة مشيته يف يتهادى

املتداخلة. األخرى الروائح من سواها ما عىل
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أن احتماِل عىل القضية هذه حل يف نجاحي يف أعتمد أني تظن «ال هوملز: قال
املعلومات من فلديَّ فقط؛ الكيميائية املادة هذه يف بقدمه داس الشخَصني هذَين أحد
أن وبما األسهل، الطريقة هي هذه لكن مختلفة. طرٍق بعدة بهما تعقُّ يل يكفل ما اآلن
إىل القضية ل تحوُّ دون حالت لكنها تجاهلتُها. لو مذنبًا سأكون أيدينا، بني وضعها الحظَّ
لكنُت الدامغ، الدليل ذلك ولوال بدايتها. يف يل بدت كما ذهنيٍّا جهًدا تتطلَّب التي املشكلة

الفضل.» بعض لنفيس نسبُت
ل التوصُّ يف أساليبك أن هوملز يا لك أؤكد فأنا ويفيض؛ يكفي فضلك «بل قلت:
هوب؛ جيفرسون ارتكبها التي القتل جريمِة من حتى أكثر تُذهلني القضية تلك يف للنتائج
وصِف من تمكَّنُت املثال، سبيل عىل فكيف، وغموًضا؛ تعقيًدا أكثر يل يبدو كله فاألمر

دقة؟» بكل الخشبية الساق ذي الرجل
أسلوبي يبدو بأن أرغب ال بعينها. البساطة هو ذلك كان العزيز! صديقي «يا
حراسة عن املسئوالن الضابطان علم فقد كالشمس؛ وواضح جيل كله فاألمر مرسحيٍّا؛
خريطة. لهما سمول جوناثان اسمه إنجليزي رجٌل رسم مدفون. كنٍز عن مهمٍّ برسٍّ السجن
مورستان. النقيب متعلِّقات ضمن ُوِجد الذي امُلخطَّط عىل مكتوبًا اسمه رأينا تذكر كما
وهو درامي وقٌع له اسًما لها واختار رشكائه، عن وبالنيابة باسمه امُلخطَّط هذا عىل ع وقَّ
الكنز، عىل أحدهما باألحرى أو الضابطان حصل امُلخطَّط، هذا وبمساعدة األربعة. عالمة
ولكن أفرتض. ما عىل َوفَقه، عليه حصل الذي بالرشط يفي أن دون إنجلرتا، إىل به وأتى
إىل امُلخطَّط تاريخ فيعود واضحة؛ اإلجابة بنفسه؟ الكنز سمول جوناثان يُخرج لم ملاذا
الكنز سمول جوناثان يخرج فلم كثب؛ عن املساجني مع مورستان فيه يعمل كان وقٍت

الهروب.» بإمكانهم يكن ولم َمسجونِني، كانوا ورشكاؤه هو ألنه بنفسه
تخمني.» مجرد هذا «لكن قلت:

كيف ِلنَر الحقائق. تتماىشمع التي الوحيدة الفرضية هي فتلك ذلك؛ من أكثر هو «بل
ويعيش سنوات، لعدة سالٍم يف يعيش شولتو الرائد ظل فقد األحداث؛ باقي مع تتماىش

فحواه؟» كانت ماذا رعبه. يُثري الهند من خطابًا ى يتلقَّ ثم الكنز، حوزته ويف سعيًدا
رساحهم.» أُطِلق قد خانهم الذين الرجال بأن يفيد «خطاب

ليُفاجأ يكن ولم عقوبتهم، مدة يعلم كان ألنه األرجح، هو وهذا هربوا، أنهم «أو
أبيض، رجٍل خشبية؛ ساٍق ذي رجٍل من نفسه يحمي بدأ حينها؟ فعل ماذا بخروجهم.
اسم يحوي امُلخطَّط واآلن بالفعل. النار عليه أطلق بل أبيض، تاجٍر وبني بينه خلط ألنه
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أبيض رجٌل يُوجد وال مسلمني. أو لهندوٍس تعود األخرى واألسماء فقط. واحٍد أبيَض رجٍل
جوناثان نفسه هو الخشبية الساق ذا الرجل إن ثقة بكل القول يمكننا ثَمَّ ومن غريه؛

خاطئًا؟» املنطقي االستدالل ذلك لك يبدو هل سمول.
وموجز.» واضح هو بل «ال،

وجهة من األمور إىل لننظر سمول. جوناثان مكان أنفسنا لنضع واآلن، «حسنًا،
الرجل من االنتقام وكذلك له، ا حقٍّ اعتربه ما استعادِة بغرِض إنجلرتا إىل أتى لقد نظره.
أحد مع تواصل قد يكون أن املحتمل ومن شولتو، إقامة مكان اكتشف حقه. يف أخطأ الذي
فالسيدة نقابله؛ لم الذي ذلك راو؛ الل الخدم رئيس يكون قد املنزل. داخل من األشخاص
الكنز، إخفاء مكان اكتشاف يستطع لم سمول لكن سيئ. شخص بأنه تعتقد برينستون
أن سمول يعلم وفجأة تويف. الذي املخلص وخادمه الرائد باستثناء يعرفه لم أحًدا ألن
الحارَسني، يباغت معه، الكنز رس يموت أن من خوفه ِخَضم ويف املوت. فراش عىل الرائد
الدخول من يمنعه ولم املوت، مشارف عىل يرقد الذي الرجل نافذة إىل طريقه ويشقُّ
تلك يف الغرفة يدخل ، املتوىفَّ الرجل من الشديد غضبه بسبب أنه إال ابنَيه. وجود سوى
تذكاًرا يرتك وأخريًا الكنز، عن ملحوظٍة أيِة إيجاِد أمِل عىل الخاصة أوراقه ويُفتِّش الليلة
مالحظٍة ترك شكٍّ دون ينوي كان البطاقة. عىل تركها التي الكتابة صورة يف لزيارته
هي بل عادية، قتٍل جريمَة تكن لم أنها عىل للداللة قتله، حال الرائد جثة عىل كتلك
مثل من تخلو ال الجريمة سجالت تكاد األربعة. الرشكاء نظر وجهة من للعدالة تحقيق
هل املجرم. عىل قويًة مؤرشاٍت تحمل ما وعادًة والشاذة، الغربية املتغطرسة األفعال تلك

اآلن؟» حتى أقول ما تتابع
وضوح.» «بكل

محاوالت ا رسٍّ يراقب أن إال يَسْعه لم سمول؟ جوناثان يفعله أن يمكن الذي ما «واآلن،
متباعدة، فرتاٍت عىل إليها ويعود إنجلرتا يغادر كان أنه املحتمل فمن الكنز؛ عىل العثور
وجوِد أثَر نلحظ أيًضا وهنا الفور. عىل به بُلِّغ وقد الُعلِّيَّة، يف الَكنز اكتشاف أمر أتى ثُمَّ
شولتو بارثلوميو حجرِة بلوِغ عن تماًما عاجًزا جوناثان كان املنزل. داخل من له حليٍف
تخطِّي استطاع لالهتمام، مثريًا رشيًكا معه اصطَحب لذا الخشبية؛ ساقه بسبب املرتفعة
ملسافِة ورحلة توبي، دور يأتي وهنا الكريوزيت، يف العارية بقدمه داس لكنَّه العَقبة، تلك
بقدمه.» أَخيل وتَر يف إصابٌة ولديه أجر، نصَف يتقاىض أعرُج ضابٌط قطعها أمياٍل ستِة

جوناثان.» وليس الجريمة ارتكب من هو الرشيك «لكن

60



الربميل حادثة

الغاضبة مشيته من يتضح ما وهو جوناثان، امتعاض ذلك أثار وقد «بالضبط،
ل يُفضِّ وكان شولتو، لبارثلوميو ضغينة أي يحمل يكن لم فهو الغرفة؛ إىل دخل عندما
أطلق فقد يشء؛ فعل يستطع لم لكنه بحياته. يُوِدي أن يف يرغب ولم فمه، وتكميم تقييده
سمول جوناثان ترك لذا وظيفته؛ السم وأدَّى الهمجية، لغرائزه الِعنان بالفعل رشيكه
كما األحداث تسلُسل هو هذا كان وراءه. ونزل األرض إىل الكنز صندوَق وأنزل توقيعه
بد وال العمر، منتصف يف رجل وأنه بد فال هيئته، إىل بالنسبة ا أمَّ تفسريها. يل تسنَّى
جزر مثل الحرارة شديد مكاٍن يف عقوبته مدة قىض أن بعد الشمس لفَحته قد تكون أن
أنه أيًضا ونعلم خطوته، طول من بسهولة حسابه فيمكن طوله، إىل بالنسبة ا أمَّ أندمان.
شولتو ثاديوس لدى انطباًعا ترك ما أكثر هي وجهه يف الشعر غزارة كانت فقد ملتٍح؛

أعرفه.» ما كل هذا النافذة. عند رآه عندما
«والرشيك؟»

لجمال يا عنه. يشء كل ستعرف قريبًا ولكنك كبريًا، لغًزا تمثل ال هويته إن «حسنًا،
طائر من زهرية ريشٍة مثل الصغرية السحابة تلك تطفو كيف أترى الصباح! نسماِت
الكثيفة. لندن سحب عرب طريقه يشقُّ األحمر الشمس إطار هو وها عمالق. فالمنجو
لديه من بينهم من يُوجد ال أنه أراهن لكني الناس، من هائل عدٍد عىل ضوءُها ويرشق
الطبيعة قوى أمام ومساعينا طموحاتنا بضآلة نشعر كم تلك. مهمتنا من أغرب مهمٌة

ريترش؟» بول جون بأعمال ملمٌّ أنت هل العظيمة!
كاراليل.» من إليه طريقي عرفت فقد كبري؛ حدٍّ «إىل

غريبة مالحظًة له إن الرئيسية. البحرية إىل صغري مائيٍّ مجًرى اتباع يشبه «هذا
ملدى إدراكه يف يكمن الحقيقية اإلنساِن عظمِة عىل دليٍل أعظَم أن وهي عميقة؛ ولكنها
دليٌل بدورها التي الذات، تقدير وحسن املقارنات عقد إىل تشري ترى، كما فهي، ضآلته؛

مسدَّس؟» معك هل ريترش. أفكار يف ل للتأمُّ يدعو مما الكثري هناك النُّبل. عىل
عصاي.» «معي

أمر لك أترك سوف دارهم. ُعقر إىل وصلنا إذا القبيل هذا من ليشء نحتاج «قد
مسدَّسه أخرج رصيًعا.» فسأُرديه بوحشيٍة اآلخر الرجل ف ترصَّ إذا لكن سمول، جوناثان

األيمن. ِمعطفه جيب إىل أعاده ثم رصاصتنَي به ووضع يتحدث، وهو
الفيالت تحدُّها التي الريفية شبه الشوارع عرب توبي نتبع كنا الوقت ذلك َطوال
البناء عمال كان حيث متواصلة؛ شوارَع يف نسري بعدها بدأنا لكننا الحَرض. إىل وتقودنا
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نوافِذ ستائِر إسدال يف بدأن قد واملومسات أعمالهم، إىل بالفعل خرجوا قد امليناء وعمال
أبوابها، تفتح بَدأَت قد الحانات كانت الناصية، عند الساحة ويف مداخلها. وكنس بيوتهنَّ
احتسائهم بعد بأكمامهم لحاهم يمسحون وهم منها يخُرجون املظهر الُقساة الرجال وكان
أثناء يف باستغراٍب فينا ُمحدِّقة تتسكع الغريبة الكالب كانت الصباحي. الكحويل ملرشوبهم
وأنفه األمام إىل يهرول ظل بل يساًرا، أو يمينًا يتلفت لم توبي الفريد كلبنا لكن مرورنا.

قويٍّا. رائحٍة أثَر وجد أنه عىل يُدل مبتهًجا أنينًا آلخر آٍن من ويطلق األرض إىل
شارع يف أنفسنا وجدنا واآلن وكمربويل، وبريكستون، سرتيتهام، أحياءَ قطعنا قد كنا
البيضاوي. الكريكيت ملعِب رشق الجانبية الشوارع َعْرب لنا تنقَّ أن بعد لني، كيننجتون
عن االختباء بغرض غالبًا متعرًِّجا طريًقا أخذا إِثرهما يف ُكنا اللذَين الرجَلني أن يبدو
ُمواٍز جانبيٌّ شارٌع هناك كان إذا الرئييس الطريق يف بالسري َقط يلتزما لم فهما األعني؛
بوند شارع َعْرب اليسار جهة سارا لني، كيننجتون شارع نهاية ويف وجهتهم. إىل يؤدي
لألمام التقدُّم عن توبي توقف باليس، نايتس إىل األخري ذلك يؤدي وحيث مايلز. وشارع
لرتدُّد مثايل تجسيٍد يف األخرى ويُرخي أُذنَيه إحدى يرفع وهو وذهابًا جيئًة يعدو وبدأ
يستجدي أنه لو كما آلخر حنٍي من إلينا نظره ويرفع دوائر يف يتهدَّى بدأ ثم الكالب.

الحِرج. موقفه يف تعاُطفنا
يركبا لم هما بالتأكيد الجحيم؟ بحق الكلب ذلك خطب «ما ًرا: متذمِّ هوملز صاح

منطاًدا.» يستقالَّ أو عربة
الوقت.» لبعض هنا وقفا «ربما ُمخمنًا: قلُت

أخرى.» مرًة ينطلق إنه مشكلة، ال «اه! ارتياح: بنربة رفيقي قال
وانطلق فجأة قراره أخذ أخرى مرًة محيطنا يشم ظل أن فبعد بالفعل؛ ينطلق كان
حتى قبل، ذي من أقوى أَصبَحت الرائحة أن بدا قبل. ذي من أكثر وإرصاٍر بهمٍة ُمرسًعا
كنُت برسعة. الركض يحاول وهو َرَسنه شدَّ بل األرض، من أنفه يُقرِّب ألن يُضطر لم إنه

رحلتنا. نهاية عىل شارفنا أننا يظن أنه هوملز عينَي يف اللمعة من أرى
آند برودريك أخشاب مستودع إىل وصلنا حتى إملز ناين منطقة َعْرب اآلن نسري كنا
عرب شديد حماٌس انتابه وقد الكلب اندفع هنا إيجل. وايت حانة بعد الكبري، نيلسون
بالفعل. عملهم بدءوا قد األخشاب نارشو كان حيث السياج داخل إىل الجانبية البوابة
كومتنَي بني ثم ممر، يف ثم ُزقاق، يف ثُم والُربادة النُّشارة بني الَعْدو يف الكلب استمر
فوق مكانه يف يزال ال كان ضخم برميٍل فوق قَفز املنترص وبنباح وأخريًا، األخشاب، من
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وطارًفا لسانه مدليًا الربميل فوق توبي وقف املكان. هذا إىل حمَلته التي اليدوية العربة
العربة وعجالت الربميل جسم كان امتنان. لفتِة أي منتظًرا لآلخر أحدنا من ينظر عينَيه،

الهواء. تمأل الكريوزوت رائحة وكانت اللون داكن بسائٍل ملطَخني اليدوية
الهستريي. الضحك من نوبٍة يف مًعا انفجرنا ثم ذهول نظرَة اآلخر إىل منا كلٌّ نظر
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النظامية غري بيكر قواتشارع

تخطئ.» ال التي املميزة سمته توبي فقد لقد اآلن؟ سنفعل «ماذا سألتُه:
«لقد األخشاب: مستودع خارج إىل ويقتاده الربميل فوق من يُنزله وهو هوملز قال
لندن حول تُنَقل التي الكريوزوت كمية االعتبار بعني وضعَت إذا معطياته. وفق ف ترصَّ
استخدامه أصبح لقد بآخر. اختلط نقتفيه الذي األَثَر أن كثريًا ب تتعجَّ فلن اليوم، كل يف

املسكني.» توبي نلوم أن يجب ال األخشاب. لتجفيف خاصة األيام هذه شائًعا
األصلية.» الرائحة أثَر القتفاء نعود أن يجب أننا أعتقد «إذن،

أثار ما أن الواضح فمن طويلة؛ ملسافٍة للسري نُضطر لن الحظ، ولحسن «أجل،
يسريان نفسها للرائحة مختلَفني أَثَرين وجود هو باليس نايتس ناصية عند الكلب ارتباك
نتبَع أن إال اآلن لنا يبَق ولم قبُل، من الخاطئ األثر تِبعنا لقد متعاكَسني. اتجاَهني يف

اآلخر.»
يف يدور بدأ فيه، أخطأ الذي املكان إىل توبي اقتدنا فحني ذلك؛ يف صعوبة نجد لم

جديد. اتجاٍه يف أخريًا انطلق ثم كبرية دائرة
برميل منه أتى الذي املكان إىل يقودنا ال كي ننتبه أن «يجب مالحًظا: قلت

الكريوزوت.»
الربميل بينما الرصيف، عىل يسري أنه فستالحظ نظرَت إذا لكنك هذا، يف فكرُت «لقد

اآلن.» األصلية الرائحة نتبع نحن الطريق. يف يسري كان
برود شارع نهاية ويف برينس. وشارع باليس بيلمونت بني النهر ة ضفَّ إىل قادنا
إىل توبي قادنا صغري. خشبيٍّ مرفأٍ رصيف يُوجد حيث املاء حافة إىل وصل حتى ركض

تحته. الداكن النهر تيار إىل ينظر وهو يعوي ووقف الرصيف حافة
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مراكب عدة هناك كان هنا.» من مركبًا استقالَّ فقد الحظ؛ يسعفنا «لم هوملز: قال
منها كلٍّ إىل توبي أخذنا الرصيف. حافة وعند املاء سطح عىل منترشة صغريٍة وقوارَب

إشارة. أية يُبِد لم بهمة، يشم كان أنه مع لكن بالرتتيب
ُعلِّقت الطوب، من مبني صغريٌ منزٌل يُوجد كان البدائي املرىس رصيف من بالقرب
وتحتها سميث»، «مورديكاي كبرية بأحرٍف عليها مكتوب خشبية الفتٌة الثانية نافذته يف
لديهم أن الباب فوق مكتوبة أخرى عبارٍة من وعلمنا باليوم». أو بالساعة لإليجار «قوارب
ت تلفَّ البحري. الرصيف عىل الفحم من كبرية كومٍة وجوُد العبارَة تلك أكد بخاريٍّا. زورًقا

بالسوء. يُنذر تعبري وجهه عىل وارتسم ببطء، حوله هوملز شريلوك
أثرهما أخفيا أنهما يبدو توقعت. مما أذكى الرجالن فهذان سيئًا؛ يبدو «هذا قال:

مسبق.» برتتيٍب كان حدث ما أن أخىش جيًدا.
الشعر د ُمجعَّ صغريٌ صبيٌّ منه وخرج انفتح عندما املنزل باب من يقرتب كان

كبرية. إسفنجٌة يدها ويف الوجه محتقنة بدينٌة امرأٌة به وتلحق يجري،
إىل أبوك عاد فإذا العفريت، أيها هنا إىل ُعد جاك. يا لتستحمَّ هنا إىل «ُعْد صاحت:

فسيوبِّخنا.» هكذا، ورآك املنزل
ُمورد شقي طفٍل من لك يا جميل! صبيٍّ من لك «يا اسرتاتيجي: بأسلوٍب هوملز قال

جاك؟» يا به ترغب ما أهناك الخدَّين!
شلنًا.» «أريد وقال: لربهة، الصغري فكَّر

آخر؟» شيئًا ل تُفضِّ «أال
شلننَي.» عىل الحصول ل أُفضِّ «بل تفكري: بعد الفطن الطفل ردَّ
سميث!» سيدة يا رائع طفٍل من له يا — التقط! إذن! «هاك

عليه، السيطرة عيلَّ الصعب من يصري رائع. من أكثر هو بل سيدي يا «بوركَت
أليام.» زوجي يغيب عندما خصوًصا

الحديث أردت فقد مؤسٌف هذا غائب؟ «أهو األمل: خيبة عن ينم بصوٍت هوملز قال
سميث.» السيد مع

كنت إذا لكن عليه. أقلق بدأُت أني أُخفيك وال سيدي، يا أمس صباِح منذ خرج «لقد
خدمتك.» يمكنني أيًضا فأنا سيدي، يا قارٍب بخصوص تريده

البخاري.» زورقه استئجار أردُت «لقد
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ما أن أعلم فأنا ني؛ يُحريِّ ما وهذا سيدي. يا البخاري الزورق يف ذهب لقد إلهي! «يا
الصندل يف ذهب قد كان فلو ولويتش؛ من وعودٍة ذهاٍب لرحلة بالكاد يكفي فحٍم من به
جريفسيند، حتى بعيًدا للذهاب عمٍل مهمة تَضَطره املرات من العديد ففي ألقلق؛ كنت ما
منه نفد إن البخاري الزورق نفُع ما ولكن هناك. يبيت فقد ليفعله الكثري لديه كان وإذا

الفحم؟»
النهر.» عىل آخر رصيٍف من منه بعًضا اشرتى يكون «قد

من ر يتذمَّ مرات عدة سمعته فقد طبعه؛ من ليس هذا لكن سيدي، يا ممكن «هذا
لذلك أرتاح ال أني عىل عالوًة منه. أكياٍس بضعِة مجرد مقابل يطلبونها التي األسعار
هنا علينا بالرتدُّد يريد ماذا الغريبة. ولكنته القبيح بوجهه الخشبية الساق ذي الرجل

الوقت؟» طوال
خشبية؟» ساٍق ذو «رجل خفيفة: بدهشٍة هوملز قال

ليقابل مرة من أكثر هنا إىل أتى الوجه قبيح البرشة أسمر رجٌل سيدي، يا «أجل
كان ألنه بقدومه يعلم كان زوجي أن هذا من واألغرب أمس، مساءَ أيقظه من هو زوجي.

األمر.» لذلك مطمئنًة لسُت سيدي، يا برصاحة الزورق. جهز قد
يستدعي ما هناك ليس سميث، السيدة عزيزتي يا «لكن كتَفيه: يهزُّ وهو هوملز قال
أفهم ال الخشبية؟ الساق ذو الرجل هو كان أمس مساء أتى من أن عرفِت فكيف الخوف؛

هو.» أنه تأكدِت كيف
عىل طَرق ما. نوًعا ومبحوٌح خِشن فهو صوته، أعرف فأنا سيدي؛ يا صوته «من
الحراسة.» نوبة تغيري موعد حان صاح. يا «استيِقظ وقال: الثالثة الساعة حوايل يف النافذة
سمعُت ثم واحدة، بكلمٍة يل ينطقا أن دون وغاَدرا البكر— ابني — جيم زوجي أيقظ

الحجارة.» عىل الخشبية الساق طقطقة صوت
بمفرده؟» هذا الخشبية الساق ذو الرجل كان «وهل

آخر.» أحٍد صوت أسمع لم ولكني سيدي، يا متأكدة «لست
كالًما سمعت وقد بخاري، زورٍق استئجار أريد كنت سميث، سيدة يا آسف «أنا

اسمه؟» كان ماذا … عن جيًدا
سيدي.» يا «أورورا» «اسمه

ا؟» جدٍّ عريضٌة ومقدمته أصفر، خطٌّ به الذي األخرض القديم الزورق ذلك أهو «آه!
حديثًا ُطيل لقد النهر. يف هنا آخر زورٍق أي مثل الحجم صغري هو الواقع يف «كال،

أحمران.» خطَّان وبه باألسود
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وإذا النهر، يف أُبحر سوف قريبًا. سميث السيد من تسمعي أن أتمنى لِك، «شكًرا
الزورق مدخنة إن قلِت بشأنه. قلقة بأنِك زوجك فسأُخرب «أورورا» الزورق صادفُت

كذلك؟» أليس سوداء،
أبيض.» رشيٌط وبها سوداء بل سيدي، يا «ال

مراكبيٍّا أرى سميث. سيدة يا صباًحا عمِت السوداء. هي فجوانبه بالطبع؛ «أجل،
النهر.» ونعرب لنأخذَه واطسون، يا هناك نهري زورٌق معه

من النوع هذا مع التعامل يف يشء «أهم الزورق: ألواح عىل نجلس ونحن هوملز قال
أهمية أي يُمثل معلومات من به يُدلون ما بأن يشعرون أبًدا تدعهم أال هو األشخاص
لهم استمعت إذا أما املحار. مثل الفور عىل فمهم سيُطِبقون فعلت فإن إليك. بالنسبة

مرادك.» عىل غالبًا فستَحُصل أنا، فعلُت كما ُمحتج، وأنت
اآلن.» واضًحا أصبح مسارنا أن «يبدو قلت:

إذن؟» تفعل «ماذا
«أورورا».» الزورق إثر يف النهر يف وأُبحر بخاريٍّا زورًقا «أستأجر

قد يكون أن املمكن فمن الصعوبة. بالغة مهمًة تلك ستكون العزيز، صديقي «يا
فتحت جرينتش؛ إىل هنا من النهر ضفتَي عىل املنرشة العديدة األرصفة من أيٍّ يف رسا
عديدة أياًما جميًعا فيها البحث يستغرق وقد ألميال، تمتد املرايسِّ من متاهة توجد الجرس

بمفردك.» ذلك فعلت إن
إذن.» بالرشطة «فلنستِعن

وال سيئًا، شخًصا ليس فهو األخرية. اللحظة يف جونز أثيلني سأستدعي غالبًا «ال،
وصلنا أننا بما بنفيس القضية تلك أحلَّ أن أريد لكني مهنيٍّا. ه يرضُّ قد ما فعل يف أرغب

بالفعل.» الحد هذا إىل
املرافئ؟» أصحاب من معلومات فيه نطلب إعالنًا ننرش أن يُمكن «هل

وربما مطارَدين أصبحا أنهما الرجالن فسيعرف بكثري! أسوأ ذلك وقع «سيكون
أنهما يظنان داما ما لكن حال، أيِّ عىل مغادرتها ينويان أنهما األرجح البالد. يغادران
يف صالحنا يف ستكون جونز مجهودات أن كما أمرهما. من عجلة يف يكونا فلن بمأمن
وسيظنُّ اليومية الصحف إىل ستصل حتًما القضية بخصوص نظره فوجهة النقطة؛ تلك

الخاطئ.» األثر يتبع الجميع أن الهاربان
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إذن؟» سنفعل «ماذا ميلبانك: إصالحية من بالقرب نرسو ونحن سألته
النوم؛ من بقسط ونحظى اإلفطار ونتناول املنزل إىل ونذهب العربة تلك «سنستقلُّ
أيها للربقيات مكتب أي عند توقف أخرى. مرًة املساء هذا ننطلق سوف األرجح فعىل

أخرى.» مرًة إليه نحتاج فقد بتوبي؛ سنحتفظ السائق!
ونحن سألني ثم برقية، هوملز وأرسل بيرت، جريت شارع بريد مكتب عند توقفنا

ذلك؟» أرسلت أني تظن «ملن رحلتنا: نُتابع
فكرة.» أدنى لديَّ «ليس

جيفرسون قضية يف به استعنُت الذي بيكر شارع برشطة التحقيقات قسم «أتذكر
هوب؟»

«أجل.» ضاحًكا: قلت
فلديَّ فشلوا، وإن القضايا. من النوع هذا يف بثمن تُقدَّر ال مساعدتهم تكون «قد
الشقي الصغري للمالزم الربقية تلك كانت أوًال. معهم حظي سأُجرِّب ولكني أخرى، موارُد

إفطارنا.» نُنهي أن قبل حتى وعصابته هو إلينا يأتي أن وأتوقع ويجنز،
لتلك املثرية املتتابعة األحداث بوطأة أشعر وكنت والتاسعة الثامنة بني الساعة كانت
أتمتَّع أكن لم متعبًا. وجسدي مشوًشا عقيل فكان واإلرهاق؛ بالوهن أشعر كنت عيلَّ. الليلة
مشكلٍة مجرد باعتباره لألمر أنظر كنُت وال رفيقي، تُحرِّك كانت التي املهنية بالحماسة
ثمَّ وِمن جيًدا؛ كالًما عنه أسمع لم شولتو، بارثلوميو مقتل إىل فبالنسبة مجردة. منطقيٍة
الكنز، فهذا ُمختِلف؛ فاألمر الكنز، إىل بالنسبة أما لقاتليه. شديدة ضغينة أيَّ أحمْل لم
ألن مستعدٌّ فأنا اسرتجاعه، يف أمل يوجد دام وما مورستان. لآلنسة يحق منه، جزء أو
حبِّي سيكون ولكن أبًدا، أطالها فلن وجدته إن أني صحيح الغاية. لتلك حياتي أُكرِّس
إيجاد عىل جاهًدا يعمل هوملز كان فإذا عليه. تؤثر الفكرة تلك تركت إن وحقريًا أنانيٍّا

الكنز. إليجاد بأضعاف أقوى دافٌع فلديَّ املجرمني،
نشاطي. استعادة عىل كثريًا مالبيس وتبديل االستحمام ساعدني بيكر، شارع يف

القهوة. يصب وهوملز ا ُمَعدٍّ اإلفطار وجدت غرفتنا إىل نزلت وعندما
واملراسل س املتحمِّ جونز رتب قد «ها مفتوحة: صحيفٍة إىل يشري وهو ضاحًكا قال
لك األفضل ومن القضية، تلك من كفايتك نلَت ولكنَّك بينهما. فيما األمر النشيط الصحفي

أوًال.» اململَّح الخنزير ولحم البيض تتناول أن
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نوروود». أبر يف غامض «لغز عنوان تحت العاجل الخرب وقرأت الصحيفة منه أخذت
ستاندرد: ذا صحيفة تقول

شولتو بارثلوميو السيد عىل ُعثر أمس، مساءً عرشة الثانية الساعة حوايل يف
مالبسات ظلِّ يف غرفته يف ميتًا نوروود بأبر لودج بونديترشي يف يقطن الذي
فعلية عنٍف آثار أي توجد لم وردنا، ما وبحسب قتل. جريمة وقوع إىل تُشري
التي الهندية املجوهرات من مجموعة اختفت ولكن شولتو، السيد جثة عىل
أول هما واطسون والدكتور هوملز شريلوك السيد كان أبيه. عن املتوىفَّ ورثَها
شولتو ثاديوس السيد بصحبة املنزل يزوران كانا وقد الجثة، اكتشف من
جهاز عضو جونز، أثيلني السيد وجود تصادف الحظ، ولحسن . املتوىفَّ شقيق
الحادث مكان إىل ووصل نوروود، رشطة قسم يف املعروف، التحقيقات رشطة
املتمرِّسة ملكاته ه وجَّ وصوله، وفور األول. البالغ من ساعة نصف غضون يف
األخ اعتقل فقد مثمرٍة؛ بنتائَج ذلك أتى وقد الجناة، اكتشاف صوب واملحنَّكة
يُدعى هندي خادم وكذلك برينستون، السيدة املنزل مدبِّرة ومعه ثاديوسشولتو
أو السارق أن املؤكَّد من مكموردو. ويُدعى البوابة حارس أو والبواب راو، الل
يشتهر التي املهنية جونز السيد فخربة جيًدا؛ املنزل يعرفون كانوا السارقني
ال الجناة أن للشك مجاًال يدع ال نحو عىل اإلثبات من مكَّناه مالحظته وقوة بها
قد يكونوا أن بد ال وأنهم النافذة، من أو الباب من دخلوا قد يكونوا أن يُمكن
التي بتلك متَّصلة غرفٍة إىل أفقي باٍب عرب دخلوا ومنه املبنى سطح إىل صعدوا
يكن لم األمر أن قاطع بشكٍل تثبت املؤكَّدة الحقيقة وهذه الجثة. بها وجدت
القانون لرجال والنشيط اليقظ الفعل رد وأثبت عريض. رسقة حادث مجرد
أن نَعتِقد الحاالت. تلك مثل يف وبارع نشط عقٍل وجود من العظيمة الفائدة
العمل من يتمكَّنوا لكي محققينا، أهمية تقليل إىل يدعون من عىل حجة ذلك
عليها. العمل قني املحقِّ واجب من التي القضايا عىل أكثر قرب وعن بفعالية

رائًعا؟ مقاًال «أليس قهوته: فنجان خلف من عريضة ابتسامًة يَبتِسم وهو هوملز قال
فيه؟» رأيك ما

الجريمة.» هذه ارتكاب بتُهمة االعتقال من بأعجوبة نجونا أننا «أعتقد
من أخرى نوبٌة انتابته إن بمأمن سنكون أننا أضَمن ال فأنا هذا، أعتقد أيًضا «وأنا

تلك.» نشاطه نوبات
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املنزل، صاحبة هادسون، السيدة وسمعُت الباب جرس صوت ارتفع اللحظة تلك يف
وفزع. احِتجاج بعويل صوتها ترفع

ا.» حقٍّ يُطاردوننا أنهم أعتقد هوملز، يا السماء «بحق للنهوض: أستعد وأنا قلت
شارع قوات الرسمي؛ غري الرشطة جهاز هو هذا إن السوء. بهذا ليس األمر «ال،

النظامية.» غري بيكر
أصواٍت وجلجلة الساللم، عىل رشيقة حافيٍة أقداٍم وقُع تعاىل يتحدَّث، كان بينما
من الرغم وعىل الثياب. الرثِّي املتَّسخني دين املرشَّ األطفال من دستة علينا دخل ثم عالية،
صفٍّ يف الفور عىل وا اصطفُّ فقد بينهم؛ االنضباط من قدًرا أظهروا الصاخب، دخولهم
واألكرب األطول وكان أحدهم، تقدَّم بة. ُمرتقِّ بوجوٍه إلينا يتطلَّعون ووقفوا أمامنا واحد
الولد هذا مثل به يتمتَّع أن ا جدٍّ امُلضِحك من كان التعايل، من قدر فيه بتلكؤ بينهم، عمًرا

الهيئة. زريِّ الهزيل
ونصف شلنات ثالثة املوعد. يف معي وأحرضتهم سيدي. يا رسالتك تلقيُت «لقد قال:

التذاكر.» مقابل الشلن
يبلغوك أن يمكنهم بعُد فيما ل. «تفضَّ الفضية: العمالت بعض يناوله وهو هوملز قال
بهذه املنزل يقتحموا بأن أسمح فلن ويجنز. يا إياها تبلغني بدورك وأنت بالتطورات؛
أريد أنا التعليمات. جميًعا تسمعوا حتى أتيتم أنكم األفضل من ذلك، ومع الطريقة.
والزورق سميث، موردكاي يدعى صاحبه «أورورا»، يدعى بخاريٍّ زورٍق مكان معرفة
مكان يف الزورق هذا إن أبيض. رشيٌط وبها سوداء ومدخنته أحمَرين بخطَّني أسود لونه
عودة حال إلبالغي ميلبانك قبالة موردكاي مرىس عند األوالد أحد يبقى أن أريد بالنهر. ما
بأي الفور عىل وأبلغوني بدقة، الضفتنَي وفتِّشوا بينكم، البحث عملية موا قسِّ الزورق.

واضح؟» كالمي هل تطورات.
الزعيم.» أيها «نعم ويجنز: قال

ًما. مقدَّ يوم أجر وهذا الزورق، سيجد ملن مكافأة وجنيٌه املعتاد، األجر «سأُعطيكم
بعد رأيتهم ثم برسعة الساللم ينزلون وانطلقوا شلنًا منهم كالٍّ أعطى انطلقوا!» هيا واآلن

الشارع. يف قون يتدفَّ لحظات
عىل الزورق ذلك كان «إذا غليونه: ويُشعل الطاولة أمام من ينهض وهو هوملز قال
يشء، كل ورؤية مكان، ألي الذهاب عىل القدرة لديهم فهم حتًما؛ فسيجدونه املاء سطح
يحلَّ أن قبل الزورق مكان عرفوا أنهم يُخربوني أن ع أتوقَّ الناس. بني يدور ما وسماع
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الخيط طرف التقاط يُمكننا فال النتائج؛ ننتظر أن إال يسعنا ال األثناء تلك ويف املساء.
سميث.» موردكاي السيد أو «أورورا» الزورق نجد حتى املقطوع

هوملز؟» يا للنوم ستخلد هل تلك. الطعام بقايا يأكل أن لتوبي يُمكن أنه «أعتقد
من بالتعب أبًدا شعرت أني أذكر ال فأنا غريبة؛ الجسدية فِبنيتي متعبًا؛ لست «ال،
التي الغريبة القضية تلك يف وأفكِّر ن أُدخِّ سوف تماًما. يُرهقني الخمول أن مع العمل،
فذوي يكون؛ ما أسهل هذه تنا مهمَّ تكون أن املفرتض من الحسناء. عميلتي بها إلينا أتت

تماًما.» نوعه من فريد اآلخر الرجل أن أعتقد لكني كثريين، ليسوا الخشبية األرجل
مجدًدا!» اآلخر «الرجل

انظر عنه، رأيًا كوَّنت حتًما لكنك إليك. بالنسبة األقل عىل لغًزا، منه أجعل أن أريد «ال
حافية، وأقداٌم حذاء، داخل قط تُوضع لم أقدام وأصابع صغرية، أقداٍم آثار البيانات. إىل
تستنتج ماذا مة؛ مسمَّ صغرية وأسهم الحركة، يف ة وخفَّ الحجري، الرأس ذات والهراوة

هذا؟» كل من
الهنود.» سمول جوناثان رشكاء أحد كان ربما بدائي! «رجٌل مندهًشا: صحُت

لكن ذلك، اعتقاد إىل ملُت غريبة ألسلحٍة آثاًرا رأيت عندما صحيًحا، «ليس قال:
الهندية الجزيرة شبه سكان فبعض رأيي؛ تغيري إىل دفعتْني الغريبة األقدام آثار طبيعة
األصليون فالهندوس كتلك. أقدام أثار يرتكوا أن لدرجة ليس لكن الحجم، ضئيلو رجال هم
عن بعيًدا الكبري قدمهم أصبع يكون الخف منتعلو واملسلمون ونحيفة، طويلة أقدامهم
فقط واحدة طريقة وهناك وبينها. بينه يمرُّ ما عادًة الخف سري ألن األخرى، األصابع
البدائي رجلنا نجد أين إذن نفخ. قصبة من أُطلقت لقد الصغرية؛ األسُهم هذه إلطالق

هذا؟»
الجنوبية.» «أمريكا نًا: ُمخمِّ قلت

معجٍم من األول املجلد هو «هذا ، الرفِّ من ضخًما مجلًَّدا والتقط ألعىل يده مدَّ
تقع أندمان، «جزر هنا؟ لدينا ماذا مرجع، أحدث اعتباره ويمكن حاليٍّا. يُنرش جغرايف
«مناٌخ كله؟ هذا ما حسنًا! البنغال.» خليج يف سومطرة شمال ميًال ٣٤٠ بُعد عىل
وجزيرة للمساجني، وثكنات بلري، بورت ومدينة قرش، وأسماك مرجانية، وشعاٌب رطب،
لجزر األصليني السكان اعتبار «يمكن وصلنا: قد ها حسنًا! الحور.» وأشجار روتالند،
إنَّ يقولون األنثروبولوجيا علماء بعض أن مع األرض، عىل جسديٍّا األضأل العرق أندمان
أكثر فويجو ديل تريا وسكان األمريكية، ديجر هنود وقبائل األفريقية، البوشمن قبائل
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طولهم بالغون أفراٌد يوجد قد أنه مع أقدام، أربعة من أقل الفرد طول متوسط إن ضآلة.
القدرة لديه ذلك ومع املراس، وصعب ودود وغري رشس شعٌب وهم بكثري. ذلك من أقل
واآلن، واطسون. يا ذلك تذكر ثقته.» كسب عند ُمخِلصة صداقٍة عالقات تكوين عىل
الشكل، منتظمة وغري كبرية فرءوسهم بطبيعتهم؛ املظهر قبيح شعٌب «هم لهذا: استمع
ملحوظ. بشكٍل صغرية وأقدامهم أيديهم مشوَّهة. ومالمحهم ورشسة، صغرية وأعينهم
يف لَكسِبهم الربيطانيني املسئولني جهود جميع أن لدرجة شون، ومتوحِّ رشسون قوٌم وهم
رءوس يَرضبون حيث الغرقى؛ السفن ألطقم رعب مصدر كانوا طاملا تماًما. فشلت صفهم
مة. املسمَّ أسهمهم عليهم يُطلقون أو الحجرية، الرءوس ذات بهراواتهم منهم الناجني
أشخاٍص من لهم يا الضحايا.» لحوم ألكل باحتفال دائًما البرشية املذابح هذه وتنتهي
التخذت تدخل، دون هواه عىل ليترصف الرجل ذلك تُرك لو واطسون! يا وودودين لطفاءَ
جوناثان كان يشء، كل من الرغم عىل أنه أعتقد بكثري. ذلك من أفظع َمنًحى القضية تلك

به.» يستعني أال مقابل بالكثري ي يُضحِّ ألن استعداد عىل سمول
كهذا؟» ا جدٍّ فريد رفيٍق بصحبة األمر به انتهى كيف «لكن

أتى قد سمول أن بالفعل أقررنا لقد السؤال. هذا عن اإلجابة يمكنني ال «حسنًا،
شك وبال الجزيرة. سكان أحد معه يصحب أن الغريب من ليس لذا أندمان؛ جزر من
ا. جدٍّ مرهًقا تبدو أنت واطسون، يا اسمعني املناسب. الوقت يف التفاصيل جميع سنعرف

النوم.» عىل مساعدتك أستطيع كنُت إن لنرى األريكة عىل هنا ْد تَمدَّ
عذبًا، حاِلًما هادئًا لحنًا يعزف بدأ استلَقيُت، وحني الغرفة ركن من كمانه التقط
ووجهه النحيلة، أطرافه بالكاد أذكر االرتجال. يف فذَّة موهبٌة فلديه تأليفه؛ من أنه شك ال
صفحة عىل بسالم بعيًدا أطفو وكأنني شعرت ثم ويهبط. يعلو وهو كمانه وقوس الجدي،
العذب مورستان ماري وجه ورأيت األحالم، أرض إىل وصلت حتى األنغام، من هادئ بحٍر

إيلَّ. ينظر
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هوملز شريلوك كان ونشاطي. قوَّتي استعدت وقد الظهر، بعد متأخر وقٍت يف استيقظُت
نظر كتاب. قراءة يف ًقا متعمِّ وكان جانبًا الكمان ى نحَّ أنه إال تركته، كما بالضبط جالًسا

ومضطربًا. حزينًا كان وجهه أن والحظُت أتحرك وأنا إيلَّ
حديثنا.» يوقظك أن وخشيُت عميق، نوٍم يف غططَت «لقد قال:

إذن؟» جديدة أخباٌر جاءتك هل شيئًا. أسمع «لم أجبته:
مؤكد خرب يأتيني أن توقعت فقد أميل؛ ويُخيِّب يدهشني ذلك بأن وأُقرُّ ال، «لألسف
أي يجدوا لم إنهم يقول بالتطورات. ليُخربني قليل منذ ويجنز أتى الوقت. هذا بحلول

أهمية.» لها تمرُّ ساعة فكل للحنق؛ مثري خربٌ وهو للزورق. أثر
لالنطالق ا مستعدٍّ وأصبحت اآلن، نشاطي استعدت لقد فعله؟ يمكنني ما يوجد «هل

جديدة.» ليليٍة رحلٍة يف
غيابنا، يف الخرب يأتي فقد خرْجنا إن االنتظار؛ سوى فعله يُمكننا ما يوجد ال «ال،
هنا أنتظر أن يجب أنا لكني شئت، ما تفعل أن بإمكانك تأخري. لحدوث ذلك وسيؤدِّي

بًا.» متأهِّ
ذلك مني طلبت فقد فورسرت، سيِسل السيدة عىل وأمرُّ كامربويل إىل سأذهب «إذن

أمس.»
فورسرت؟» سيِسل السيدة «عىل ابتسامة: عينَيه يف ملعت وقد هوملز سألني

حدث.» ما لسماع متشوقتنَي كانتا فقد بالطبع؛ أيًضا مورستان اآلنسة وعىل «حسنًا،
بالثقة جديرات لسَن فالنساء التفاصيل؛ يف تَسرتِسل بأال «أنصحك هوملز: قال

أفضلهن.» حتى املطلقة،
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ساعة غضون يف أعود «سوف ُمعلًِّقا: قلت بل هذا، املريع رأيه يف ألجادله أتوقَّف لم
اثنتني.» أو

أعدت فهال النهر، من املقابلة الجهة إىل ستَعُرب كنَت إن لكن سعيد! حظٌّ «حسنًا،
قريبًا.» إليه سنحتاج أننا أعتقد ال صاحبه؟ إىل توبي

لني، بينشن يف بمنزله الطبيعة عالم لصاحبه وسلَّمته الهجني الكلب أخذُت وعليه
مرَهقة تزال ال مورستان اآلنسة وجدت كمربويل ويف ذهبي. جنيه نصف كذلك وأعطيته
الفضول وكان األخبار، لسماع ا جدٍّ ُمتشوِّقة كانت ولكنها أمس، مساء مغامراتنا جراء قليًال
البغيضة التفاصيل حذفت ولكني فعلناه، ما بجميع أخربتهما كذلك. فورسرت السيدة يتملَّك
بالتحديد أذكر لم شولتو، السيد موت عن لهما حكيُت أني من الرغم فعىل املأساة؛ تلك من
يكفي ما هناك ظل القصة، تفاصيل من الكثري حذفت أني ومع بها. مات التي الطريقة

وذهولهن. دهشتهن إلثارة
قيمته وكنز مأزق، يف سيدة رومانسية! قصٍة بمثابة «إنها فورسرت: السيدة صاحت
أو التنني بمثابة إنهما خشبية. بساٍق ورشير اللون، أسود برش لحوم وآكل مليون، نصف

التقليديَّني.» الرشير اإليرل
مغواران «وفارسان فرحة: بنظرٍة ترمقني وهي قائلة مورستان اآلنسة أضافت

إلنقاذها.» يتدخالن
متحمسة أنك أرى ال تلك. البحث عملية عىل يعتمد حظك إنَّ ماري، يا «صحيح
تحت كله والعالم الفاحش، الثراء بهذا وأنت حالك سيكون كيف تخيَّيل الكافية. بالدرجة

قدَميك!»
هذا أمام االبتهاج عالمات عليها يبُد لم أنه الحظت عندما قليًال صدري انرشح
قالت: ثم كثريًا، يعنيها ال األمر وكأن للخلف األبيِّ برأسها ألقت العكس، عىل بل االحتمال،
بلطف ترصف أنه أرى آخر. يشءٍ أي يعنيني ال شولتو. ثاديوس السيد هو قلقي يُثري «ما
ال التي الشنيعة التهمة تلك من ساحته نربئ أن واجبنا من لذا البداية؛ منذ بالغ ونُبْل

الصحة.» من لها أساس
إىل وصلت عندما خيَّم قد الظالم وكان كامربويل، غادرت عندما حلَّ قد املساء كان
عىل حويل بحثُت هو. أجده لم ولكني كرسيه، بجوار وغليونه رفيقي كتاب وجدت البيت.

شيئًا. أجد لم لكني مالحظة، ترك قد يكون أن أمل
هوملز شريلوك السيد أن «أرى الستائر: لتغلق صعدْت عندما هادسون للسيدة قلت

خرج.» قد
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خافٍت همٍس إىل صوتها خفضت وقد قالت ثم غرفته.» إىل ذهب لقد سيدي، يا «كال
صحته.» عىل قلقة أنا سيدي، يا «أتدري ا: جدٍّ

هادسون؟» سيدة يا ذلك سبب «وما
جيئة ويميش يمىش ظل غادرَت، أن فبعد سيدي؛ يا بغرابة ف يترصَّ إنه «حسنًا،
مرة كل ويف ويتمتم، نفسه يُحدِّث سمعتُه ثم أقدامه. وقع صوت أتعبني حتى وذهابًا
هادسون؟» سيدة يا هناك «من ويسأل: السلم أعىل إىل يخرج كان الباب، جرس فيها يرن
تكون أال آُمُل قبل. ذي مثل يجوبها أسمعه أزال ال ولكني غرفته، إىل اندفع ذلك وبعد
إيلَّ التفت لكنه ى، للحمَّ عالج عن شيئًا له وقلت تجرَّأُت سيدي. يا مرٍض مقدمات هذه

الغرفة.» غادرُت كيف أعرف ال إني حتى أربكتْني بنظرة
عىل رأيته لقد هادسون. سيدة يا قلقك يَستدعي ما يوجد أنه أظن «ال قائًال: أجبتها
أن حاولت مضطربًا.» يجعله ما وهو باله يشغل بسيط أمٌر فيوجد قبُل. من الحال ذلك
انتابني أيًضا أنا لكني االكرتاث، عيلَّ يبدو أن دون الفاضلة املنزل صاحبة إىل أتحدث
الطويلة، الليلة تلك طوال آلخر آٍن من الرتيب خطواته وقع أسمع كنت عندما قليًال القلق

االضطراري. الخمول ذلك ضد تثور املتحمسة روحه أن وأعرف
محموم. احتقاٌن وجنتَيه وعىل وُمنَهًكا، مرهًقا بدا اإلفطار، تناولنا أثناء يف

طوال وذهابًا جيئة تميش سمعتك فقد العجوز؛ أيها نفسك تُنِهك «أنت ُمعلًِّقا: قلت
الليل.»

أن أحتمل ال وأنا طاقتي. تستنفد البغيضة املشكلة فهذه النوم؛ أستطع «لم أجاب:
الرجلني، أعرف أنا األخرى؛ العقبات جميع تخطَّيُت أن بعد كتلك تافهة عقبٌة تعرتضني
بهيئاٍت استعنُت لقد أخبار. أي عىل الحصول يف فشلُت ذلك ومع يشء، وكل والزورق،
النهر ُفتِّش لقد أمامي. املتاحة الوسائل جميع واستخدمت البحث، يف لتشارك أخرى
أيُّ أيًضا سميث السيدَة تصل ولم عنهما، أخبار أيُّ تَِرد لم ولكن ضفتيه، بكلتا بأكمله
هناك لكن الزورق، أغرقوا أنهم أستنتج أن إال أمامي يكون لن قريبًا زوجها. عن أخبار

هذا.» ينفي ما
الخاطئ.» الطريق عىل وضعتْنا سميث السيدة أن «أو

زورًقا هناك أن وعرفت تحريات أجريت لقد وارد. غري احتماٌل هذا أن أعتقد «كال،
املواصفات.» بتلك

النهر؟» من اآلخر االتجاه يف ذهب قد يكون أن املمكن من «هل
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حتى االتجاه ذلك يف تسري بحث فرقة وتوجد أيًضا، االحتمال ذلك يف فكرت «لقد
الرجَلني عن سأبحث لكني غًدا، بنفيس فسأنطلق اليوم، أخبار أي تَِرد لم وإن ريتشموند.

ما.» خربٌ سيأتينا حتًما لكن القارب. ال
ظهرت األخرى. الجهات من وال ويجنز من أخبار أي تردنا فلم يحدث؛ لم هذا أن إال
لثاديوس معادية نربًة جميعها واتخذت نوروود، مأساة عن الصحف معظم يف مقاالت
سيُجرى تحقيًقا ثمة أن إال جديدًة، تفاصيَل منها أيٌّ ن يتضمَّ ولم الحظ. التعيس شولتو
وعند تقدُّم، ألي إحرازنا بعدم السيدتنَي ألبلغ مساءً كامربويل إىل مشيُت التايل. اليوم يف
وانشغل أسئلتي، عىل يرد بالكاد كان اليشء. بعض وواجًما مغموًما هوملز وجدت عودتي
وانتهى أبخرة، وتقطري تقطري، ألوعية تسخينًا ن تضمَّ د معقَّ كيميائيٍّ بتحليٍل املساء طوال
طنني أسمع كنت األوىل الصباح ساعات حتى الشقة. ملغادرة دفعتني شنيعة برائحٍة أخريًا

الرائحة. الكريهة التجربة بتلك منشغًال يزال ال أنه أعلمني مما اختباره؛ أنابيب
زي يف رسيري بجوار يقف لرؤيته واندهشت مفزوًعا، استيقظت الباكر الصباح ويف

عنقه. حول خشنًا أحمر وشاًحا ويلفُّ صوفية، بحار سرتة ويرتدي بسيط، بحاٍر
حالٍّ إال أرى وال رأيس، يف األمر قلَّبُت لقد واطسون. يا النهر إىل ذاهب «أنا قال:

حال.» أيِّ عىل املحاولة يستحق األمر واحًدا.
إذن؟» معك آتي أن يُمكنني «هل قلت:

من ألنه أذهب، أن أكره فأنا فائدة. أكثر سيكون عني بالنيابة هنا فوجودك «كال؛
أريدك أمس. ليلة األمر من يائًسا كان ويجنز أن مع اليوم، خالل رسالة تأتي أن ح املرجَّ
حال صحيًحا تراه ما حسب وتترصَّف تردني، التي والربقيات املالحظات جميع تفتح أن

عليك؟» االعتماد يمكنني هل أخبار. أي وردت
تأكيد.» «بكل

ستأخذني أين إىل أعرف ال ألني برقية يل ترسل أن بإمكانك يكون لن «لألسف
لت توصَّ قد عندها وسأكون طويلة. لفرتة أغيب فلن الحظ، حالفني إن لكن رحلتي،

أعود.» أن قبل نوع أي من ملعلومات
صحيفة فتحُت وعندما أخبار. أي منه وصلتني قد تكن لم اإلفطار، موعد حتى
التي باملأساة يتعلق «فيما يقول: كان املوضوع. عن جديًدا تنويًها وجدت ستاندرد، ذا
غموًضا وأكثر أعقد مجًرى ستأخذ األمور بأن لالعتقاد يدعو ما لدينا نوروود، أبر يف وقعت
يٌد شولتو ثاديوس للسيد يكون أن استحالة إىل جديدة أدلٌة فتُشري البداية؛ يف ظنناه مما
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يُعتقد لكن برينرستون. السيدة املنزل ومدبِّرة هو أمس مساء رساحه أُطلق فقد األمر. يف
رشطة من جونز أثليني السيد وأن الفعليِّني، املجرمني هوية عىل دليل لديها الرشطة أن
اعتقال عمليات تحدث أن املتوقع ومن املعروَفني. وحنكته بنشاطه يتتبعه سكوتالنديارد

لحظة.» أي يف جديدة
بأمان. شولتو صديقنا أصبح األقل فعىل ما؛ حدٍّ إىل ُمرٍض خربٌ «هذا نفيس: يف قلت
فادحة.» غلطًة الرشطة ارتكبت كلما يتكرر الكالم هذا أن مع الجديد، الدليل هذا ما تُرى
عمود يف إعالن عىل عيناي وقعْت اللحظة تلك يف لكن الطاولة، عىل بالصحيفة ألقيت

ييل: كما نصه كان الشخصية. اإلعالنات

يف سميث مرفأ رصيف جيم وابنه سميث موردكاي املراكبي غادر مفقود!
يُدعى الذي البخاري الزورق يف املايض الثالثاء يوم صباح الثالثة الساعة حوايل
وبها سوداء ومدخنتُه األحمر باللون خطَّان وبه أسود لونه الزورق «أورورا».
عن بمعلومات يُديل ملن جنيهات خمسة قيمتها مكافأة تُدفع أبيض. رشيٌط
مرفأ رصيف عند سميث للسيدة «أورورا» والزورق سميث موردكاي مكان

بيكر. شارع بي ٢٢١ العنوان يف أو سميث،

إلثبات كافيًا كان بيكر شارع عنوان فوجود هوملز؛ فعل من هذا أن الواضح من كان
قلق من أكثر فيه يروا فلن قرءوه إذا الهاربني املجرمني ألن عبقرية؛ فكرة يل بدت ذلك.

املفقود. زوجها عىل طبيعي زوجة
يف ثقيلة خطواٍت وقع أو الباب عىل طْرًقا أسمع مرة كل ويف ببطء؛ النهار مر
نرشه. الذي اإلعالن عىل لريدَّ جاء أحًدا أن أو عاد قد هوملز أن إما يل يُخيَّل كان الشارع،
املتوائَمني غري املجرَمني وإىل الغريبة تنا مهمَّ إىل يرشد كان عقيل لكن أقرأ، أن حاولت
املنطقية. رفيقي استدالالت يف جسيم خلٍل وجود احتمال عن تساءلُت عنهما. نبحث اللذين
الفطن عقله يكون أن امُلمِكن من أليس النفس؟ لخداع ضحية يكون أن امُلحتَمل من هل
من مخطئًا أعهْده لم سليمة؟ غري فرضياٍت عىل الجامحة النظرية تلك بنى قد وامُلبتِكر
يكون أن يَحتمل أنه اعتقادي ويف أحيانًا. ينخدع قد حذاقًة املفكِّرين أكثر حتى ولكن قبُل،
تفسرٍي صياغة يف ورغبته املنطقي، تحليله يف الزائدة الدقة تحرِّيه بسبب خطأ يف وقع قد
آخر، صعيد عىل ولكني عينَيه. نصب وبسيط عادي تفسرٍي وجود عند حتى وغريب معقد
أسرتجع وحني استنتاجاته. عليها بنى التي املنطقية الحجج وسمعت األدلة، بنفيس رأيُت
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جميًعا لكنَّها ذاته، يف تافًها منها الكثري يبدو التي الغريبة، املالبَسات من الطويلة السلسلة
صحيح، غري هوملز تفسري كان إن حتى أنه أُنكر أن يسعني ال االتجاه، نفس يف تسري

للدهشة. واإلثارة الغرابة من الدرجة نفس عىل أنه بد ال الحقيقي فالتفسري
ولدهشتي الردهة، يف آمر صوت وسمعُت الجرس، دويُّ عال الثالثة، الساعة يف
املنطق أستاذ عن تماًما مختلًفا بدا ولكنه إيلَّ. يَصعد ذاته جونز أثيلني السيد وجدت
وكان ا، مغتمٍّ يبدو كان فقد نوروود، أبر يف ثقة بكل القضية توىل الذي والبارع الحادِّ

واعتذاريٍّا. خانًعا أسلوبه
أليس هنا، ليس هوملز شريلوك السيد يومك. طاب سيدي. يا يومك «طاب قال:

كذلك؟»
يف بالجلوس ل تفضَّ أردت، إن انتظاره بإمكانك لكن سيعود، متى أعرف وال «أجل،

تلك.» من سيجاًرا وجرِّب الكريس، هذا
ذلك.» أمانع ال لك، «شكًرا كبري: أحمَر بمنديٍل وجهه يَمسح وهو قال

بالصودا؟» املمزوج الويسكي تناول يف ترغب «هل
أموٌر ولديَّ السنة، من الوقت ذلك إىل بالنسبة ا جدٍّ حارٌّ فالجو كوب؛ نصف «حسنًا،

كذلك؟» أليس نوروود، قضية بشأن نظريتي تعلم أنت وتُرهقني. بايل تشغل كثرية
واحدة.» طرحت أنك «أذكر

السيد حول شباكي أُضيِّق أن كدت فما فيها. النظر إعادة عىل أُجِربت لقد «حسنًا،
عليها. غبار ال غياب بحجة يأتي أن استطاع فقد بها؛ فتحة خالل من نفذ حتى شولتو
هو يكون أن يمكن ال لذا اثنني؛ أو شخص نظر عن يغْب لم أخيه، غرفة غادر أن فمنذ
تضع وهي ا، جدٍّ غامضة القضية هذه إن األفقي. الباب عرب ودخل السطح إىل تسلَّق من

املساعدة.» بعض عىل الحصول ا جدٍّ سيُسعدني ولهذا املحك؛ عىل املهنية سمعتي
األحيان.» بعض يف املساعدة إىل نحتاج «جميعنا قلت:

سيدي؛ يا ُمدِهش رجٌل هوملز شريلوك السيد «صديقك مكتوم: أجشَّ بصوٍت قال
يف يفشل أبًدا أره لم لكني كثرية، قضايا يتوىل الشاب ذلك رأيت لقد يُهَزم. ال رجل فهو
تكوين يف ما حدٍّ إىل ًعا مترسِّ يكون وربما عادية، غري أساليُب لديه منها. أيٍّ لحل ل التوصُّ
إبداء أمانع وال واعًدا، ضابًطا يصبح أن يُمكن كان أنه أعتقد املجمل يف لكن نظرياته،
عىل حصل أنه منها فهمت الصباح، هذا منه برقية تلقيُت لقد أحد. أي أمام ذلك رأيي

الربقية.» ذي هي ها تلك. شولتو قضية يف ما دليل
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الساعة يف بوبالر منطقة من مرسلة كانت إياها. وناولني جيبه من الربقية أخرج
بعُد، عدُت قد أكن لم إذا الفور. عىل بيكر شارع إىل «اذهب تقول: كانت عرشة. الثانية
إذا الليلة معنا تأتي أن يُمكنك شولتو. قضية عصابة إىل أصل أن أوشكت لقد فانتظرني.

النهاية.» خط عند موجوًدا تكون أن تريد كنت
أخرى.» مرًة الخيط طرف التقط أنه فيبدو جيًدا؛ يبدو «هذا قلت:

فحتى اآلخر. هو مخطئًا كان فقد «إذن، الرضا: عليه بدا وقد بًا متعجِّ جونز قال
واجبي من لكن خاطئًا، إنذاًرا هذا يكون قد بالطبع أحيانًا. يَضلُّون بيننا من األفضل
هو.» يكون قد بالباب، أحد ثمة يدي. تحت من فرصة أي أُفوِّت أالَّ قانون رجل باعتباري
صاحبها أنفاس وحرشجة أزيز وصوت السلم، تصعد ثقيلة خطواٍت وقع سمعنا
طريق وكأنما مرتنَي، أو ملرة ف توقَّ أنفاسه. التقاط يف شديدة صعوبًة يواجه وكأنما
مع يتماىش مظهره كان ودخل. الباب إىل وصل أخريًا ولكنه عليه، ا جدٍّ شاقٌّ الصعود
قديمة، بحار وسرتة بحار، معطَف يرتدي مسنٍّا، رجًال كان فقد سمعناها، التي األصوات
أنفاسه يلتقط وكان ترتعدان، وركبتاه َمحنيٍّا، ظهره كان الياقة. حتى مغلقة أزرارها
محاِوًال بجهد كتَفيه ورفع البلوط، خشب من هراوة إىل مستنًدا كان بالغة. بصعوبٍة
إال وجهه من أرى ال وكنت رقبته، حول ملونًا وشاًحا يلفُّ كان رئتَيه. إىل الهواء سحب
ويف طويَلني. رماديَّني وسالَفني كثيفان، أبيضان حاجبان يعلوهما ثاقبتنَي سوداَوين عيننَي
والفقر. السن لكرب فريسة وقع باالحرتام جدير بارٌع بحاٌر بأنه االنطباع أعطاني املجمل

سيدي؟» يا األمر «ما سألته:
البطيء. املنهجي املسنِّني بأسلوب حوله ت تلفَّ

موجود؟» هوملز شريلوك السيد «هل قال:
له.» تركها تود رسالة بأيِّ تُخربني أن يمكنك عنه. أنوب ولكني «كال،

بنفسه.» هو أخربه أن «يجب قال:
سميث؟» موردكاي بزورق األمر يتعلق هل عنه. أنوب إني لك أقول «لكني

وأعرف عنهما. يبحث اللذين الرجَلني مكان وأعرف بالضبط، مكانه أعرف فأنا «أجل؛
األمر.» ذلك عن يشء كل أعرف الكنز، مكان

سأخربه.» وأنا أخربني «إذن
بنفسه.» هو أخربه أن «يجب النَِّزق: العجائز بإرصار كرَّر

انتظاره.» عليك سيتعنيَّ «إذن
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فسيتعني موجوًدا، هوملز السيد يكن لم فإذا ألحد. إرضاءً كامًال يوًما أضيع لن ال، «ال،
بكلمة.» أنطق ولن منكما أيٍّا أعرف ال أنا بنفسه. كله األمر اكتشاف عليه

قليًال «انتظر وقال: أمامه ووقف إليه سبقه جونز أثيلني لكن الباب، تجاه قدَميه جرَّ
أبَيْت، أم شئَت هنا، نُبقيك سوف تنرصف. أال ويجب مهمة معلوماٌت فلديك صديقي، يا

صديقنا.» عودة حتى
جونز أثيلني أسند عندما لكن الباب، نحو اليشء بعض الهرولة يف العجوز رشع

املقاومة. من جدوى ال أنه أدرك الباب، عىل العريض ظهره
ألقابل هنا إىل أتيت لقد معاملتكم! لحسِن «يا بعصاه: األرض يُخبط وهو صاح
بتلك وتعامالنني تحتجزانني قبُل، من حياتي يف أرُكما لم من يا أنتما، وها محرتًما رجًال

الطريقة!»
عىل هنا اجلس وقتك. ضياع عن نُعوِّضك سوف فنحن سوء؛ أي يصيبك «لن قلت:

طويًال.» تنتظر ولن األريكة
السيجار تدخني وجونز أنا تابعت راحتيه. يف وجهه دافنًا وجلس ًما متجهِّ مىش
عيلَّ تعرض أن بإمكانك أنه «أعتقد قائًال: هوملز صوت قاطعنا فجأة لكن والحديث.

أيًضا.» أنا سيجاًرا
االستمتاع. عليه ويبدو منَّا بالقرب يجلس هوملز كان فقد كراسيِّنا؛ يف انتفضنا

العجوز؟» أين ولكن هنا؟ أأنَت «هوملز! متعجبًا: قلت
امُلستعار، الشعر هو ها العجوز، هو «ها األبيض: الشعر من بكومة يمسك وهو قال
أن أتوقع لم ولكني للغاية، جيد تنكُّري أن أعرف كنت يشء. وكل والحاجبان والسالفان

االختبار.» ذلك يجتاز
سعال قلَّدت فقد فذٍّا؛ ممثًال ستُصِبح كنت املحتال! «أيها بالغ: برسوٍر جونز صاح
عرشة يستحقُّ الواهنة املشية لتلك وتقليدك بالضبط، الفقراء مالجئ يف يعيشون من
بتلك منا تُفِلت ولم عينَيك، ملعة عىل تعرفت أنني أعتقد ولكني األسبوع. يف جنيهات

ترى.» كما السهولة
فكما اليوم. طوال التنكري املظهر ذلك عىل أعمل «كنُت سيجاًرا: يشعل وهو قال
نرش أن بعد خاصًة اإلجرامية، الجماعات من الكثري لدى معروًفا أصبحُت قد تريان،
بسيط بتنكٍُّر إال املعركة ساحة إىل أنزل أن يسعني ال لذا قضاياي؛ بعض هذا صديقي

برقيتي؟» تلقيَت هل كهذا.
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هنا.» إىل أتيت ولذلك «أجل،
قضيتك؟» آلت «إالَم

أي يوجد وال السجناء، من سجينني عن لإلفراج اضطررت فقد يشء؛ إىل تؤْل «لم
اآلخَرين.» االثنني تدين أدلة

يمكنك أوامري. تنفيذ عليك يجب لكن مكانهما. آخَرين سجيننَي سنُعطيك تقلق، «ال
اتفقنا؟» لك، أقوله ما وفق َف تترصَّ أن يجب لكن لنفسك، رسميٍّا الفضل تنسب أن

بالرجَلني.» اإلمساك يف ستُساعدني كنت إن «بالطبع،
مرفأ عند بخاريٍّا، زورًقا رسيًعا؛ رشطة زورق أريد األول، املقام يف إذن، «حسنًا

السابعة.» الساعة يف ستريز وستمنسرت
أن بإمكاني لكن الوقت، طوال املكان ذلك يف زورق يوجد فعادة ذلك، تدبري «يَسُهل

ألتأكد.» هاتفية مكاملًة وأُجري الشارع أعرب
مقاومة.» لحدوث بًا تحسُّ قويَّني، رجَلني كذلك «أريد

أيًضا؟» وماذا الزورق. يف ثالثة أو رجالن هناك «سيكون
أن ه سيرسُّ صديقي أن وأعتقد الكنز. نحن سنأخذ الرجَلني، عىل القبض «عند
رأيك ما يفتحه. من أول هي لتكن نصفه. يف الحق صاحبة للشابة الكنز صندوق يأخذ

واطسون؟» يا
رسوري.» دواعي من ذلك «سيكون

عادي، غري ته برمَّ األمر لكن، عادي، غري إجراءٌ «هذا رأسه: يهزُّ وهو جونز قال
للسلطات ذلك بعد الكنز تسليم يجب لكن ذلك. عن الطرف غضُّ بإمكاننا أنه وأعتقد

الرسمي.» التحقيق انتهاء حتى
حول التفاصيل بعض سماع أريد أخرية. نقطٌة توجد ذلك. تدبري يسهل «بالطبع،
أدقَّ أكتشف أن أحب أنني تعرف فأنت نفسه؛ سمول جوناثان لسان عىل األمر ذلك
أو شقتي يف هنا سواء معه، رسمية غري بمقابلٍة أحظى أن تمانع ألن قضاياي. تفاصيل

مشددة؟» لحراسٍة يخضع أنه دام ما آخر، مكاٍن أي يف
سمول جوناثان وجود عىل دليل أي بعُد لديَّ ليس فأنا املوقف. سيد أنت «حسنًا،
مقابلة.» معه تجري أن من مانًعا أرى فال عليه، القبض إلقاء بإمكانك كان إن لكن ذاك.

إذن؟» مفهوم هذا «هل
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أخرى؟» طلباٍت أي ألديك تماًما، «مفهوم
ساعة. نصف خالل يف جاهًزا يكون فسوف العشاء؛ معنا تتناول أن عىل أرص «فقط
أنت األبيض. النبيذ من القليلة االختيارات وبعض الطهيوج، طيور من وزوج محار لديَّ

للمنزل.» كُمدبِّر بمهاراتي واطسون يا بعُد تعرتف لم
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أراد إن بارًعا ثًا متحدِّ يكون أن عىل الُقدرة هوملز فلدى الرسور؛ عىل تبعث وجبتنا كانت
يتحدث قط أعهده لم عاٍل. ذهنيٍّ نشاٍط حالة يف أنه بدا الليلة. تلك ذلك أراد وقد ذلك،
املعجزات، مرسحيات عن رسيع تتابٍع يف موضوعات عدة عن تحدث قبُل. من الرباعة بهذه
وعن سرتاديفاريوس، صنع من الكمان آالت وعن الوسطى، العصور يف الخزف وعن
ن بتمعُّ درسه كأنه منها كلٍّ عن وتحدَّث املستقبلية، الحرب سفن وعن سيالن، يف البوذية
األيام يف انتابته التي العميق االكتئاب حالة أثر محلَّ املتَّقد الفكاهي حسه حلَّ ص. وتخصُّ
مع يتعامل وكان اسرتخائه، ساعات يف اجتماعي رجٌل جونز أثيلني أن واتَّضح السابقة.
قاربت تنا مهمَّ أن فكرة إزاء بالرسور أشعر كنت فقد أنا أما ذواقة. بحسِّ العشاء طعام
إىل العشاء تناول أثناء منا أيٌّ يتطرَّق لم هوملز. سعادة من يشء وانتابني االنتهاء، عىل

أجله. من اجتمعنا الذي السبب
من كئوس ثالثة وصبَّ ساعته، إىل هوملز نظر املائدة، من األطباق ُرفعت أن بعد
معك هل االنطالق. وقت حان واآلن، الصغرية. تنا مهمَّ نجاح «نخب وقال: القوي، النبيذ

واطسون؟» يا مسدس
مكتبي.» درج يف القديم الخدمة مسدس «لديَّ

تنتظر األجرة عربة أرى ُمستعدِّين. نكون أن األفضل فمن إذن، معك تأخذه أن «أرى
والنصف.» السادسة الساعة يف تأتي أن طلبُت لقد الباب؛ أمام

وهناك ويستمنسرت، مرفأ إىل وصلنا عندما بقليل السابعة تخطَّت قد الساعة كانت
عىل تدل عالمة أية توجد «هل وقال: ًصا متفحِّ هوملز إليه نظر بانتظارنا. الزورق وجدنا

للرشطة؟» تابع زورٌق أنه
جانبه.» عىل األخرض املصباح ذلك «أجل،
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إذن.» «أَزْله
وجونز أنا جلست الحبال. وُفكَّت متنه، عىل صعدنا ثم البسيط، التغيري ذلك ذ نُفِّ
املحرِّكات، تشغيل يتوىل ورجل الدفة، يتوىل رجل هناك وكان الزورق. مؤخرة يف وهوملز

املقدمة. يف الِبنية ضخما رشطة مفتِّشا وجلس
نتجه؟» أين «إىل جونز: سأل

للسفن.» جاكوبسون ترسانة قبالة الزورق يُوِقفوا أن منهم اطلب الربج، «إىل
الصنادل من الطويلة الصفوف بجانب برسعة فمررنا للغاية. رسيعة مركبتنا كانت
أدركنا عندما رضا ابتسامة هوملز ابتسم فة. متوقِّ كانت لو كما بالبضائع لة املحمَّ النهرية

وسبْقناها. نهرية باخرًة
النهر.» يف مركبة بأي اللحاق نستطيع أن «يُفرتض قال:

تسبقنا.» أن بإمكانها كثرية زوارُق هناك ليس لكن تماًما، «ليس
الوضع لك سأَرشح برسعته. معروف وهو «أورورا»، بالزورق نَلحق أن «ينبغي
صغرية عقبٌة طريقي تعرتض أن من منزعًجا كنُت كم تذكر هل واطسون. يا الحايل

كتلك؟»
«نعم.»

أحد يقول كيميائي. تحليٍل إجراء يف انغمسُت بأن تامة راحًة عقيل منحت لقد «حسنًا،
فعندما فعًال؛ محقٌّ وهو راحة، أفضل هو العمل طبيعة تغيري إنَّ ببلِدنا السياسة رجال
وفكرت شولتو آل قضية إىل عدت عليه، أعمل كنت الذي الهيدروكربون إذابة يف نجحُت
فلم يجدوه. ولم النهر أنحاء جميع يف صبياني بحث لقد جديد. بمنظوٍر بأكمله األمر يف
ومع األصيل. مرفئه إىل يَُعد لم أنه كما مرفأ، وال إنزال رصيف أي يف راسيًا الزورق يكن
كانت الفرضية تلك أن مع أثرهم، إلخفاء أغرقوه املجرمون يكون أن املرجح من ليس ذلك
يتمتع ذلك سمول أن أعرف كنت األخرى. االحتماالت جميع انتفاء حال قائمًة ستظل
العايل املستوى ذلك عىل بيشء القيام عىل قادًرا يكون أن أتصور لم لكني إجرامي، بدهاءٍ
كان إن أنه يف فكرت ثم أفضل. تعليميٍّ مستًوى نتاج يكون ما عادة فذلك املكر؛ من
لودج بونديترشي يراقب كان أنه عىل دليل لدينا إذ — الوقت بعض منذ بلندن موجوًدا
حتى الوقت، بعض سيحتاج كان الفور؛ عىل يغادر أن الصعب من فسيكون — باستمرار
حال.» أيِّ عىل االحتمال ة كفَّ حه تُرجِّ كانت ما هذا أموره. لرتتيب واحًدا؛ يوًما كان وإن

حتى يبدأ أن قبل بالفعل أموره رتَّب أنه األرجح فعىل ضئيًال؛ احتماًال يل «يبدو قلت:
ته.» مهمَّ يف
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فيه قليًال ف يتوقَّ أن إىل اضطرَّ حال قيًما ً مخبأ سيكون هذا وكره فإن ذلك؛ أظن «ال
بد ال أخرى. فكرٌة ذهني إىل تبادرت ذلك ومع عنه. االستغناء يستطيع أنه من يتأكد حتى
األقاويل، سيُثري إخفاءه، حاول مهما املميز، رفيقه مظهر بأن شعر سمول جوناثان أن
ذلك. إلدراك الذكاء من يكفي ما يمتلك كان نوروود. مأساة وبني بينه الناس يربط وقد
حسبما لكن النهار. ضوء قبل يعود أن يريد وكان الليل، ظالم يف وكرهما من انطَلقا فقد
بالزورق، انطَلقوا عندما صباًحا الثالثة تخطَّت قد الساعة كانت سميث، السيدة قالت
حولهم الناس ويكون النهار ضوء يسطع أن قبل واحدة ساعٍة من يقرب ما أمامهم وكان
َصْمت اشرتيا لقد كثريًا. ابتعدوا قد يكونوا أن يمكن ال أنه إىل لت توصَّ لذا مكان؛ كل يف
ومعهما مسكنهما إىل عائدين وأرسعا األخري، للهروب بزورقه واحتَفظا جيد، بثمٍن سميث
تبنَّتها التي اآلراء عىل يطَّلعا أن لهما يتسنَّى أن بعد أيام، بضعة وبعد الكنز. صندوق
ستار تحت ينطلقان سوف شبهة، أيُّ تطلهما لم أنه من ويتأكدا القضية، تجاه الصحف
عىل للسفر رتبا قد أنهما شك وال داونز، أو جريفسيند يف سفينة إىل طريقهما يف الليل

املستعمرات.» من أيٍّ أو أمريكا إىل متنها
مسكنهما.» إىل معهما يأخذاه أن لهما يمكن ال الزورق؟ عن ماذا «لكن

ثم ظاهر. غري أنه مع ببعيد، ليس أنه بد ال الزورق أن إىل لت توصَّ فقد صحيح، «هذا
عىل سيُفكِّر قدراته. بنفس رجل نظر وجهة من لألمر ونظرُت سمول مكان نفيس وضعُت
حال مطاردته الرشطة عىل ل سيُسهِّ مرفأ يف به االحتفاظ أو الزورق إعادة أن يف األرجح
تساءلت يحتاجه؟ حني فه ترصُّ تحت إبقائه مع الزورق إخفاء يمكنه كيف إذن بتْه. تعقَّ
سأوقف كنت واحدة. طريقة إال بايل عىل تخطر ولم مكانه؟ يف كنت لو سأفعل كنت ماذا
سيأخذه حينها به. طفيف تغيرٍي إحداث منه وأطلب مراكب، مصلح أو ُمصنِّع عند الزورق
يمكن الوقت نفس يف لكن تماًما، األنظار عن سيختفي وبذلك ترسانته، أو ورشته إىل

طلبه.» عند قصري وقٍت يف عليه الحصول
ا.» جدٍّ بديهيٍّا هذا «يبدو

عىل أرصرُت لكني إلغفالها. عرضة األكثر هي البديهية األشياء تلك تكون «عادة
جميع وسألت هذا، املسالم البحار بزي الفور عىل فانطلقُت الفكرة. تلك عىل بناءً الترصف
السادسة يف لكن منها، عرشة خمس يف إيجاده يف فشلُت النهر. طول عىل السفن ترسانات
له رجٍل من «أورورا» الزورق استلموا أنهم عرفت — جاكوبسون ترسانة وهي — عرشة
يوجد «ال هناك: العمال كبري قال ته. دفَّ يف الطفيفة التغيريات بعض طلب خشبية ساٌق
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دخل اللحظة تلك ويف أحمران.» خطان به الذي الزورق ذلك هناك، هو ها دفته. يف مشكلة
لوال ألعرفه أكن لم وبالتأكيد مخموًرا كان بذاته. للزورق املفقود املالك سميث، موردكاي
تمام يف الثامنة؛ الساعة يف الليلة «أريده وقال: أجشَّ بصوٍت زورقه واسم باسمه صاح أنه
فقد جيًدا؛ له دفعا أنهما الواضح من كان االنتظار.» يُطيقان ال رجَلني معي ألن الثامنة
لذا حانة؛ إىل دخل لكنه قليًال تبعتُه العمال. عىل الشلنات ع يوزِّ وكان باملال، ًجا مدجَّ كان
فهو الزورق. بمراقبة وكلَّفته طريقي يف صبياني أحد صدفة وقابلت الرتسانة إىل عدت
يف مختبئني سنكون بالزورق. ينطلقون عندما بمنديله لنا ح ويُلوِّ النهر حافة عىل سيقف

يشء.» وكل والكنز بالرجَلني اإلمساك نستطع لم إن وسأستغرب النهر،
املطلوبنَي الرجَلني هما كانا سواء ا، جدٍّ جيدة بطريقٍة لألمر خططت «لقد جونز: قال
القبض وألقيُت جاكوبسون ترسانة إىل رشطة قوة ألرسلت بيدي األمر كان لو لكن ال، أم

هناك.» إىل يذهبان عندما عليهما
شخًصا سرُيِسل فهو الدهاء، شديد رجٌل هذا فسمول أبًدا؛ يذهبا لن الحالة هذه «يف

آخر.» ألسبوٍع مختبئًا فسيبقى يريبه ما وجد وإذا أوًال، لالستطالع
مخبئهما.» عىل يَدلَّك حتى سميث موردكاي ب تتعقَّ أن بإمكانك كان «لكن قلُت:

أين سميث يعرف أن احتمال أن فأعتقد ذلك. فعلُت إن هباءً يومي سأُضيِّع «كنت
له يرسالن إنهما األسئلة؟ يطرح فلَم جيد، وأجٌر خمر لديه دام فما ا. جدٍّ ضئيٌل يقيمان

أفضلها.» وهذه املمكنة، الخطط كل يف فكَّرُت لقد باألوامر. رسائل
نهر فوق املبنية الطويلة الجسور سلسلة تحت برسعة نمرُّ كنا الحديث، ذلك أثناء يف
قمة عىل املوجود الصليب خلف االختفاء إىل سبيلها يف للشمس أشعة آخر كانت التيمز.
إىل وصلنا عندما حل قد الغسق وكان لندن، بمدينة نمر ونحن بولس سانت كاتدرائية

الربج.
من ُسوريٍّ جانٍب عىل والحبال الصواري من كبرية مجموعٍة إىل يشري وهو هوملز قال
صفِّ خلف ُمستَِرتين وذهابًا جيئًة بهدوء لنُبحْر جاكوبسون. ترسانة هي «هذه النهر:
قائًال: علَّق ثم مطوًَّال الشاطئ وتفرَّس جيبه من ليلية نظارًة أخرج تلك.» الشحن مراكب

باملنديل.» ح يلوِّ ال لكنه مكانه يف ُمراقبي «أرى
نتوقف ثم التيار باتجاه قصرية ملسافٍة نُبِحر أن يمكن «أال بحماس: جونز قال
لم الذين ادان والوقَّ الرشطة رجال حتى حينها، سني متحمِّ جميًعا كنا فقد بانتظارهم؟»

يحدث. عما واضحة فكرٌة لديهم يكن
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ح املرجَّ من فبالتأكيد به؛ ُمسلَّم أمٌر أنه عىل يشء أي نأخذ أن ينبغي «ال هوملز: أجاب
موقعنا فمن ذلك. من تماًما متأكدين لسنا لكننا التيار، مجرى باتجاه يُبِحروا أن ا جدٍّ
صافية السماء ستكون رؤيتنا. هم عليهم ويصعب الرتسانة، مدخل رؤية يمكننا هذا،
أولئك يحتشد كيف أترون مكاننا. يف نبقى أن يجب كاٍف. ضوءٌ هناك وسيكون الليلًة

الغاز؟» مصابيح ضوء يف هنالك األشخاص
السفن.» ترسانة يف عملهم يغادرون «إنهم

أبديًة رشارًة داخله يف يحمل منهم كالٍّ أن أعتقد لكني املظهر، رثِّي صعاليك «يبدون
اإلنسان ذلك. عىل به يُستدل ما يوجد فال مظهرهم؛ من أبًدا ذلك تستشفَّ لن صغرية.

غريب!» لغٌز ا حقٍّ
حيوانيٍّا.» جسًدا تسكن روح بأنه البعض «يصفه قائًال: علَّقت

بذاته إنسان كل إن يقول فهو برباعة؛ املوضوع ذلك ريد وينوود «يتناول هوملز: قال
يمكنك ال املثال، سبيل فعىل مؤكدة. رياضيًة حقيقًة يُصبح الجماعة وسط لكنه ، محريِّ لغٌر
عدٍد متوسط سيترصف كيف معرفة بدقة يُمكنك لكن واحد، شخٍص بترصف التنبؤ أبًدا
يقول هكذا ثابتة. تظلُّ النَِّسب لكن بينهم، فيما يختلفون فاألفراد األشخاص؛ من معني

هناك.» يرفرف أبيض شيئًا أرى بالتأكيد منديًال؟ اآلن أرى هل لكن اإلحصائي، ذلك
بوضوح.» أراه أنا لك، التابع الصبي إنه «أجل، صحت:

رسعة بأقىص انطلْق كبرية. برسعٍة ينطلق «أورورا» الزورق هو «وها هوملز: هتف
لم إن أبًدا نفيس أسامح لن إلهي، يا األصفر. الضوء ذي الزورق ذلك خلف املهندس أيها

به!» اللحاق نستطع
مركبنَي وراء من ومرَّ السفن ترسانة باب من أحد يراه أن دون انسلَّ قد القارب كان
التيار اتجاه يف انطلق واآلن نراه. أن قبل عالية رسعٍة إىل فوصل الحجم؛ صغار ثالثة أو
رسيٌع «إنه قائًال: رأسه وهزَّ بأًىس إليه جونز نظر هائلة. برسعٍة النهر شاطئ من بالقرب

به.» اللحاق سنستطيع أننا أشكُّ ا، جدٍّ
أيها الفحم كمية زيدوا به! نلحق أن بد «ال أسنانه: عىل يكزُّ وهو هوملز صاح
ذلك كان لو حتى إليهم، نصل أن يجب طاقته. بأقىص ينطلق الزورق اجعلوا ادون! الوقَّ

الزورق!» احرتاق يعني
أزيًزا القوية املحركات وأصدرت األفران، هدير وارتفع اآلن، الزورق من نقرتب كنا
النهر صفحة املائلة الحادة الزورق مقدمة ت وشقَّ ضخم، معدنيٌّ قلٌب كأنها وصليًال
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كان املحركات، من تصدر خفقة كل ومع ويسارنا. يميننا عن هائلتنَي موجتنَي صانعة
السفينة مقدمة يف كبريٌ أصفُر كشاٌف ثمة كان حي. كائٍن مثل بنا ويقفز يهتزُّ الزورق
سطح عىل داكنة رقعٌة ثمة كان مبارشًة وأمامنا أمامنا. املتأللئ الضوء من شعاًعا يرسل
وراءه يُخلِّفها التي األبيض الزَّبد دوامات وكانت «أورورا»، الزورق موضع تظهر املاء
تجاريٍة، ومراكَب وبواخَر صنادَل بجوار كالربق مررنا فقد نحن أما رسعته. عن تتحدث
من الصادرة الهتاف أصوات حولنا من تعالت حولها. ندور أو خلفها من أو بينها من

إثره. يف ونحن برسعة، االنطالق تابع «أورورا» الزورق لكن الظالم،
الشديد الوهج يَلفح بينما املحرك، غرفة داخل األسفل إىل ينظر وهو هوملز صاح
زيدوا رجال! يا الفحم «زيدوا النرس: مالمحه يف يشبه الذي التواق وجهه منها الصاعد

البخار.» من ممكن قدٍر أكرب عىل لنحصل الفحم!
قليًال.» نقرتب بدأنا أننا «أعتقد «أورورا»: الزورق عىل وعينه جونز قال

أدركناه.» قد سنكون حتًما دقائق بضع غضون ويف ذلك، من متأكد «أنا قلت:
بيننا الطريق صنادل ثالثة يقطر زورق قطع حظنا، لسوء اللحظة، تلك يف لكن
أدرناها وعندما االصطدام نتفادى كي الريح باتجاه بحدة دفتنا ندير ألن اضطررنا وبينه.
ياردة، مائتي مسافة ابتعد قد «أورورا» الزورق كان طريقنا يف السري لنكمل أخرى مرًة
املعتم الغسق ضوء من تتحول حينها السماء وكانت رؤيتنا. مجال يف يزال ال كان لكنه
كانت النجوم. تُنريه الذي الصايف الليل ظالم إىل واضحة، غري الرؤية فيه تكون الذي
تهتز كانت فيها نجلس كنا التي ة الهشَّ والقرشة طاقتها، بأقىص تعمل زورقنا مراجل
من بول ذا بمنطقة مررنا لألمام. تدفعنا كانت التي املفرطة الطاقة جراء وتُطقطق
ديتفورد بمنطقة مَررنا ثم دوكس، إنديا ويست ميناء رصيف بجوار وعربنا التيمز، نهر
رأس حول ُدرنا أن بعد أخرى مرًة النهر ألعىل اتجهنا ثم النهر، من الطويلة ريتش
كنا أن بعد األنيق «أورورا» الزورق أمامنا بوضوح نرى أصبحنا واآلن الكالب. جزيرة
األشخاص رؤية من نتمكَّن كي نحوه زورقنا كشاف جونز وجه معتمة. كتلٍة مجرد نراه
يشءٍ فوق منحنيًا الزورق مؤخرة يف يجلس رجل ثمة كان بوضوح. متنه عىل املوجودين
كان الند. نيوفاوند ساللة من ككلب تبدو داكنة كتلًة رأينا وبجواره ركبتَيه. بني أسوَد
عاري يقف األحمر الفرن وهج يف العجوز سميث رأيت بينما الدفة بذراع يُمسك الصبي
من البداية يف متأكدين يكونوا لم ربما قوة. من أوتي ما بكل بالفحم الفرن يمأل الصدر
يحتمل ال األمر أصبح واْلتفافاتهم تعرجاتهم كل نتبع ونحن اآلن لكن نُطاردهم، أننا
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بالكوال وعند خطوة. ثالثمائة حوايل عنهم يفصلنا كان جرينتش إىل وصلنا عندما الشك.
يف عديدًة كائناٍت طاردُت لقد خطوة. وخمسني مائتني عىل تزيد ال بيننا املسافة أصبحت
اإلثارة تلك قبُل من الرياضة تمنحني لم لكن الحافلة، املهنية حياتي خالل عديدة بالٍد
التيمز. نهر يف الهاربني للمجرمني الرسيعة املطاردة تلك أثناء يف بها شعرت التي الجامحة
هدير صوت سماع نستطيع كنا الليل، سكون ويف بياردة. ياردة بثبات منهم نقرتب كنا
ويحرك األرضية، عىل جاثيًا يزال ال الزورق مؤخرة يف الرجل كان وصلصلتها. محركاتهم
ليقيس رأسه يرفع واآلخر الحني بني كان بينما ما، يشءٍ بفعل مشغوًال كان لو كما ذراَعيه
يأمرهم جونز فيهم صاح فأكثر. أكثر منهم نقرتب ظللنا عنا. تفصله التي املسافة ببرصه
ينطلق الزورَقني وكال قوارب، أربعة عن تزيد ال بمسافة خلفهم أصبحنا فقد بالتوقف.
سهل كان جانبينا أحد عىل النهر، من مكشوف جزءٍ يف أصبحنا قد كنا جنونية. برسعٍة
جونز، صيحة إثر وعىل املنظر. الكئيبة بالمستيد مستنقعات اآلخر الجانب وعىل باركينج،
يُطلق وهو لنا، بقبضتَيه ح ولوَّ واقًفا، الزورق رة مؤخِّ يف األرضية عىل الجاثي الرجل هبَّ
بني مباعًدا وقف وعندما وقويٍّا، الجسد ضخم رجًال كان مبحوح. عاٍل بصوت السباب
خشبي. طرٍف سوى هناك يكن لم األيمن فخذه تحت من أنه رأيت نفسه، ليوازن ساقيه
اعتدلت الزورق، أرضية عىل املكوَّمة الكتلة تحركت الغاضبة، الحادة رصخاته إثر وعىل
رأٌس له — حياتي يف رأيته رجل أصغر — الحجم صغري اللون أسود رجًال لتصبح
بالفعل، مسدسه استلَّ قد هوملز كان املتشابك. األشعث الشعر من وكومة ضخم مشوٌَّه
كان املشوَّه. ش املتوحِّ الكائن ذلك عىل عيني وقعت عندما مسديس أيًضا أنا وأخرجت
ليُفزع كافيًا كان الذي وجهه إال يكشف ال البطانية، أو الواسع املعطف يُشبه بيشء ملتحًفا
الضيقتان عيناه كانت البالغة. والوحشية القسوة تلك تحمل مالمح قط أَر لم يراه. من
كانت التي أسنانه عن تنحرسان الغليظتان وشفتاه سوداوي، بوهٍج وتحرتقان تلمعان

حيواني. شبه بغضٍب إلينا ينظر وهو وتصطك تكزُّ
بُعد عىل أصبحنا قد حينها كنا يده.» رفع إن عليه النار «أطِلِق بهدوء: هوملز قال
الرجل وقفا، أن بعد الرجَلني رؤية اآلن أستطيع كنت طريدتنا. نالمس نكاد واحد قارٍب
الدميم، الوجه ذو الرشير والقزم السباب، مطلًقا يرصخ قدميه، بني مباعًدا يقف األبيض

مصباحنا. ضوء يف القوية الصفراء أسنانه ا مرصٍّ إلينا ينظر
تحت من أخرج إليه ننظر نحن فبينما الشديد. الوضوح بذلك نراه أن الجيد من كان
شفتيه. بني ووضعها املدرسية، املسطرة مثل قصرية، أسطوانية خشبية أداة جسده غطاء
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يف جانبًا سقط ثم ذراَعيه، ورفع نفسه، حول دار ذاته. الوقت يف مسدَسينا صوت دوَّى
يف البيضاء الدوامات بني دة املتوعِّ الحاقدة َعينه وملحُت مختنًقا، سعاًال يُطِلق وهو التيار
بحدة وأدارها الدفة عىل بنفسه الخشبية الساق ذو ألقى ذاتها، اللحظة ويف النهر. مياه
الزورق مؤخرة عىل النريان نُطِلق كنا بينما الجنوبية، الضفة ناحية زورقه اتجه بحيث
قد كان لكنه االتجاه، نفس يف نسري كنا ثواٍن غضون يف فقط. أقدام ببضعة وأخطأناها
القمر ضوء وكان ومنعزًال، موِحًشا املكان كان بالفعل. الضفة إىل الوصول عىل أوشك
الراكدة املياه من برك بها تنترش املستنقعات، أرايض من شاسعة مساحٍة فوق يسطع
الضفة عىل الزورق صعد ضعيف، مكتوٍم ارتطاٍم بصوت نة. املتعفِّ النباتات من ورقع
لكن منه، الهارب املجرم قفز مؤخرته. املياه وغمرت الهواء يف مقدمته فارتفعت الطينية؛
دون لكن أمًلا وتلوى قاوم باملاء. املشبعة الرتبة يف بطوله الخشبي طرفه غاص ما رسعان
بغضٍب يرصخ كان الخلف. أو لألمام واحدة خطوة التحرك باستطاعته يكن فلم جدوى؛
يف إال تنجح لم للمقاومة محاوالته لكن باهتياج، األخرى بقدمه الطمي ويركل عاجز،
كان بجانبه زورقنا رسا وعندما اللزج. الضفة طمي يف أكثر يغور الخشبي طرفه جعل
كي كتَفيه حول حبٍل لفِّ إىل اضطررنا أننا لدرجة الحركة عن تماًما عاجًزا أصبح قد
األب سميث من كلٌّ جلس رشيرة. سمكٍة مثل ناحيتنا وجرِّه الطمي من سحبه من نتمكَّن
أُِمرا عندما اعرتاض دون زورقنا متن عىل صعدا لكنهما زورقهما، داخل متجهَمني واالبن
سطحه، وعىل زورقنا. بمؤخرة بإحكام وربطناه «أورورا» الزورق أيًضا سحبنا بذلك.
يحوي الذي الصندوق هو شك أدنى بال هذا كان الصنع. هنديَّ حديديٍّا صندوًقا وجدنا
بحرص نقلناه لذا الوزن؛ ثقيل كان لكنه مفتاح، له يكن لم امللعون. شولتو آل كنز
التيار، اتجاه عكس أدراجنا عائدين ببطء أبحرنا وبينما الصغرية. زورقنا مقصورة إىل
الرشس. الجزيرة لرجل أثر أي نجد لم لكن االتجاهات، جميع يف كشافنا ضوء هنا وجَّ
الطني. يف للبالد الغريب الزائر ذلك عظام ترقد املظلم، التيمز نهر قاع يف ما مكاٍن ففي
بالكاد هذا، إىل «انظر زورقنا: سطح يف الخشبية الكوَّة إىل يشري وهو هوملز قال
أحد استقر بالضبط، به نقف كنا الذي املوضع وخلف كافية.» برسعٍة مسدَسينا أطلقنا
فيها أطلقنا التي اللحظة يف بيننا مرق أنه بد ال جيًدا. نعرفها التي القاتلة السهام تلك
الغثيان أصابني قد بأني أعرتف لكني مباالة، بال كتَفيه وهزَّ مبتسًما هوملز إليه نظر النار.

الليلة. هذه بأعجوبة منها نجونا التي الشنيعة امليتة تلك تخيُّل ملجرد
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كي طويًال وانتظر الكثري فعل الذي الحديدي، الصندوق قبالة املقصورة يف أسرينا جلس
املتشابكة والتجاعيد الخطوط وتُغطي مبالية، ال نظرة له أسفع، رجًال كان عليه. يحصل
كانت العراء. يف قضاها قاسية حياٍة عن يُعربِّ مما الحمرة؛ إىل املائل البني وجهه مالمح
الخمسني يف يكون قد غايته. عن إثناؤه يسهل رجًال ليس أنه عىل تدلُّ غريبة هيبٌة للحيته
ساكن وهو وجهه الشيب، فيه اشتعل قد كان األسود د املجعَّ فشعره تقريبًا؛ عمره من
عندما ُمفِزعة وجهه مالمح تجعل العريض وذقنه الكثَّني حاجبَيه أن مع قبيًحا، يكن لم
حجره، عىل املكبلتنَي يديه واضًعا اآلن يجلس كان مؤخًرا. رأيُت كما الغضب، عليها يرتسم
الدافع كان الذي الصندوق إىل الالمعتنَي الثاقبتنَي بعينَيه ينظر صدره عىل رأسه خافًضا
أكثر األىس هو املتماسكة القاسية مالمحه عىل ارتسم ما أن يل بدا الرشيرة. أفعاله وراء

الفكاهة. يُشبه ما فيها ملعة عينَيه ويف مرة إيلَّ ونظر عينَيه رفع الغضب. من
سمول.» جوناثان يا هذا إىل آلت األمور أن «يؤسفني سيجاًرا: يُشعل وهو هوملز قال
ولكني فعلت. مما اإلفالت بإمكاني أن أعتقد ال سيدي، يا كذلك «وأنا بصدق: أجاب
سهامه أحد عليه أطلق من هو تونجا العفريت ذلك شولتو. السيد أمسَّ لم أني لك أقسم
أقربائي. أحد كان لو كما عليه حزنت لقد سيدي. يا ذلك يف يد يل يكن لم تلك. امللعونة
وقع قد األمر كان لكن املربوط، غري الحبل بطرف الصغري الشيطان ذلك جلدُت إني حتى

إبطاله.» باإلمكان يكن ولم بالفعل،
قنينتي؛ من النبيذ بعض ترشب أن كذلك األفضل ومن سيجاًرا، «خذ هوملز: له قال
ذلك مثل وضعيف الحجم صغري رجٌل يتغلَّب أن تتوقع كنت كيف للغاية. مبتلٌّ فأنت

الحبل؟» تتسلق أنت بينما ويُقيِّده شولتو السيد عىل األسود
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آمل كنت الواقع، يف سيدي. يا معنا كنت لو كما األمر عن الكثري تعرف أنك «يبدو
ينزل الوقت، ذلك ويف جيًدا، املنزل سكان عادات أعرف كنت فقد الغرفة؛ يف أحًدا أجد أال
بخصوص يشء أي عنكم أُخفي لن عشاءه. ليتناول عادة السفيل للطابق شولتو السيد
ذلك وجدت قد كنُت لو حسنًا! الكاملة. بالحقيقة أخرب أن هو يل دفاع فأفضل األمر؛ ذلك
مثلما تماًما طعنًا، قتله يف ألتردَّد أكن لم ندم. دون عنقه رضبُت لكنت العجوز، الرائد
أيَّ له أكنُّ ال الذي ابنه يف أوقعني امللعون حظِّي لكن السيجار. هذا تدخني يف أتردد ال

ضغينة.»
إىل يُحرضك سوف سكوتالنديارد. رشطة من جونز أثيلني السيد عهدة يف اآلن «أنت
ألنك عاتقك، عن األمر ذلك تُزيح أن عليك كله. األمر بحقيقة تخربني أن منك ألطلب شقتي
رسيًعا كان السم تأثري أن إثبات بإمكاني أن فأعتقد مساعدتك؛ أستطيع فقد فعلت إن

الغرفة.» إىل تصل أن قبل بالفعل تويفِّ قد كان الرجل أن لدرجة ا جدٍّ
أسنانه عن كاًرشا رؤيته بقدر حياتي يف يشء يِخْفني لم سيدي. يا حدث ما «وهذا
كدت سيدي. يا ذلك أرعبني لقد النافذة. عرب أدخل وأنا كتفه عىل مائل ورأسه وجهي، يف
سهامه بعض وكذلك هراوته، ترك ولهذا هاربًا؛ فرَّ أنه لوال تلك فعلته عىل تونجا أقتل
تخمني أستطيع ال أني مع أثرنا اقتفاء عىل — أعتقد حسبما — ساعدكم مما أخربني؛ كما
بابتسامٍة قائًال أردف ثم ذلك.» بسبب ضغينة أي لكم أكنُّ ال أثرنا. تُضيِّعوا لم كيف
— األموال من مليون نصف يف الحق صاحب أنا — أقيض أن أستغرب أني «مع مريرة:
األرجح عىل وأقيض أندمان، جزر يف أمواج حاجز بناء يف عمري سنوات من األول النصف
عيناي وقعْت يوم مشئوًما يوًما كان دارتمور. يف للمياه مصارف أحفر منها اآلخر النصف
غري مالكيه من أيٍّ عىل يجلب لم الذي أجرا بكنز عالقة يل وأصبح أشميت التاجر ذلك عىل
بالذنب، والشعور الرعب شولتو الرائد عىل وجلب التاجر، مقتل يف تسبب فقد اللعنات؛

املؤبدة.» العبودية عيلَّ وجلب
املقصورة داخل العريَضني وكتَفيه الضخم وجهه جونز أثيلني أقحم اللحظة، تلك يف
من النبيذ لبعض أحتاج أني أعتقد ممتعة، عائليٍة جلسٍة من لها «يا ُمعلًِّقا: وقال الضيقة،
نقبض لم أننا خسارة التهاني. نتبادل أن اآلن بإمكاننا أنه أعتقد حسنًا، هوملز. يا قنينتك
تعرتف أن يجب أنك هوملز يا برأيي آخر. خياٌر أمامنا يكن لم لكن حيٍّا، اآلخر الرجل عىل

ندركه.» كي بوسعنا ما أقىص بذلنا لقد وشيًكا. كان الزورق هروب بأن
لهذا رسيًعا «أورورا» يكون أن أتصور أكن لم لكني بالنهايات، «العربة هوملز: قال

الحد.»
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آخر رجٌل معه كان إن وإنه النهر، يف املوجودة الزوارق أرسع أحد إنه سميث «يقول
قضية عن يشء أي يعلم ال بأنه يقسم لكنه أبًدا، أدركناه ملا املحركات تشغيل يف ليساعده

تلك.» نوروود
ألني زورقه اخرتت لقد يشء. أي عنها يعرف يكن لم صحيح، «هذا سجيننا: صاح
يحصل أن ووعدناه جيًدا، مقابًال له دفعنا لكننا يشء، أي نخربه لم ا. جدٍّ رسيع أنه سمعت
إىل املتجهة جريفسند، يف «إزمريالدا» املقصودة سفينتنا إىل وصلنا إن مجزية مكافأٍة عىل

الربازيل.»
نكون فقد أذًى. أي يلحقه أالَّ فسنضمن خطأ، أي ارتكب قد يكن لم إن «حسنًا،
املسيل من كان إدانتهم.» يف نترسع ال لكننا املشتبهني، عىل القبض إلقاء يف رسيعني
عملية نجاح يف الفضل نسب يف بالفعل بدأ قد بنفسه املعتدَّ جونز أن كيف مالحظة
أنه هوملز وجه عىل ارتسمت التي الخفيفة االبتسامة من استنتجُت لنفسه. تلك االعتقال

ذلك. مالحظة يُفته لم
أنت واطسون دكتور يا وسنُنزلك قريبًا، فوكسهول جرس إىل «سنصل جونز: قال
كبرية مسئوليًة عاتقي عىل ل أتحمَّ بأني أُذكِّرك ألن أحتاج ال هناك. الكنز وصندوق
لكن اتفاقي. أخلف ال لكني اإلطالق، عىل ُمعتاد غري أمر فهو بذلك؛ بالقيام لك بالسماح
عربة ستستقلُّ بالتأكيد ا. جدٍّ ثمينة حمولًة معك ألن مفتًِّشا، معك أرسل أن واجبي من

كذلك؟» أليس أجرة،
عربة.» سأستقلُّ «أجل،

كرس عليك سيكون أوًال. محتوياته نجرد كنا للصندوق، مفتاح يوجد ال أنه «خسارة
الرجل؟» أيها املفتاح أين قفله.

النهر.» قاع «يف باقتضاب: سمول قال
ما القينا لقد جدوى، دون العناء ذلك يف لنا تتسبَّب ألن داٍع هناك يكن لم «حسنًا!
حذرك تأخذ بأن أنبِّهك أن إىل أحتاج ال أنا ذلك، ومع بالفعل، بسببك املشقة من يكفي
نتابع أن قبل هناك ستجدنا بيكر؛ بشارع شقتكما إىل معك الصندوق أحرض دكتور. يا

املخفر.» إىل طريقنا
وبشوش لطيف ومفتش الثقيل املعدني الصندوق ومعي فوكسهول يف أنزلوني
فورسرت. سيِسل السيدة منزل إىل وصلنا ساعة، لربع العربة سارت أن بعد ملرافقتي.
فورسرت سيِسل السيدة أن يل رشحْت املتأخر. الوقت ذلك يف زائر بقدوم الخادمة فوجئت
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يف كانت مورستان اآلنسة لكن ا. جدٍّ العودة يف ستتأخر األغلب ويف املساء، ذلك خرجت
اللطيف املفتش وتركت الصندوق، حامًال االستقبال غرفة إىل ذهبت لذا االستقبال؛ غرفة

األجرة. عربة يف
مسحٌة وخرصه ياقته تُزيِّن شفاًفا، أبيَض رداءً مرتدية النافذة، أمام تجلس كانت
الخوص من املصنوع الكريس يف ظهرها ُمرخية جلست القرمزي. اللون من خفيفة
خصالت ويصبغ الحزين، العذب وجهها قسمات عليها الساقط املصباح ظلُّ يُداعب
جانبَي أحد عىل اللون البيضاء ذراعيها إحدى تدلَّت خفيفة. معدنيٍة بلمعٍة الغزير شعرها
سمعت عندما واقفًة هبَّت عميق. حزٍن يف االستغراق عىل تدلُّ جلستها وكانت الكريس،

والسعادة. املفاجأة من شديد احمراٌر الشاحبتنَي وجنتَيها وشاَب خطواتي، صوت
لم لكني مبكًرا، عادت قد فورسرت السيدة أن وظننُت تقرتب، عربة «سمعُت قالت:

يل؟» تحمل خرب أيَّ أنت. هذا يكون أن قط أتصور
الحزن من الرغم عىل وصخب بسعادة وأتحدَّث الطاولة عىل الصندوق أضع وأنا قلت
من أفضل هو ما لك أحمل األخبار، من أفضل هو بما جئتُك «لقد قلبي: يف وقر الذي

كنًزا.» لك أحمل كلها؛ العالم أخبار
إذن؟» الكنز صندوق هو «أهذا بربود: وسألت الحديدي، الصندوق إىل نظرْت

شولتو. ثاديوس ملك اآلخر والنصف ملكك نصفه العظيم؛ أجرا كنز هو هذا «أجل،
السنوي عائده سيكون ذلك! رين أتتصوَّ اآلالف. من مئات بضع منكما كل نصيب سيكون

رائًعا؟» ذلك أليس إنجلرتا، يف الشابات أغنى من ستكونني جنيه. آالف عرشة
الجوفاء النربة الحظت ربما وأنها سعادتي، اصطناع يف بالغُت ربما أني أعتقد

باستغراب. يل تنظر وهي قليًال يرتفعان حاجبيها رأيت ألني ، لتهانيِّ
عليه.» حصويل يف لك يعود «الفضل قالت:

لم تفكريي، قوة بلغت فمهما هوملز. شريلوك لصديقي بل يل ليس ال، «ال، أجبت:
أن كدنا ذلك، ومع العبقرية. التحليلية هو قدراته حتى أْربََك دليٍل تتبُّع من ألتمكَّن أكن

لحظة.» آخر يف بالفعل نفقده
واطسون.» دكتور يا يشء كل يل واحِك بالجلوس ل تفضَّ «رجاءً، قالت:

الذي الجديد األسلوب ذلك ويشمل رأيتها، مرة آخر منذ حدث ما باختصاٍر رسدُت
ورحلتنا جونز، أثيلني وظهور عليه، والعثور «أورورا» الزورق عن البحث يف هوملز اتَّبعه
ملغامراتنا رسدي إىل تستمع كانت التيمز. نهر يف الرشسة واملطاردة الليلية، االستطالعية
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وجُهها شحب يصيبنا، كاد الذي السهم عن تحدثت وعندما تلمعان. وعيناها فاها، فاغرة
وعيها. تفقد أن خشيُت أني لدرجة

ملعرفة ُصدمت لقد اآلن. بخري أنا تقلق، «ال املاء: بعض لها ألصبَّ أُرسع وأنا قالت
املريع.» الخطر لذلك أصدقائي عرَّضت أنني

تفاصيَل أيَّ عليك أرسد لن بسوء. نَُصب لم فنحن اآلن؛ ذلك كل انتهى «لقد أجبت:
أن يمكن الذي ما الكنز. هو ها أكثر؛ ُمبِهج يشءٍ تجاه الحديث دفة لنُدْر أخرى. كئيبٍة
يف ترغبني قد أنك فكَّرت ألني معي، أحرضه بأن إذنًا أخذت ذلك؟ من أكثر البهجة يثري

يراه.» من أول تكوني أن
شك فدون حماس. أي من خاليًا كان صوتها لكن ذلك.» يف كثريًا أرغب «كنت قالت:
التي الجائزة بتلك مبالية غري تبدو أن جانبها من الالئق غري من يكون قد أنه تظن كانت

العناء. هذا كل عليها الحصول كلفنا
يدويٌة زخارُف هذه جميل! صندوق من له «يا الصندوق: فوق تنحني وهي قالت

كذلك؟» أليس هندية،
بيناريس.» والية من معدنية صناعٌة فهو «بىل؛

الصندوق قيمة تكون قد أيًضا! ا جدٍّ «وثقيل رفعه: تحاول وهي مندهشة صاحت
املفتاح؟» أين كبرية. نفسه

النار إذكاء قضيب الستعارة سأُضطر التيمز. نهر يف سمول ألقاه «لقد أجبُت:
سميك قفل مشبك الصندوق من األمامي الجزء يف كان فورسرت.» بالسيدة الخاص
وَلويْتُه تحته القضيب طرف أقحمت جالًسا. بوذا تمثال هيئة عىل مصنوع وعريض
فتحُت مرتعشٍة وبأصابَع عالية. طقطقًة ُمحِدثًا القفل انفتح العتلة. مثل الخارج باتجاه

فارًغا! الصندوق كان فقد بدهشة. به نُحمِلق وقفنا ثم الغطاء،
كل يف بوصة ثلثَي منه املصنوع الحديد ُسمك كان فقد ثقيًال؛ كان أنه عجب ال
غالية أشياءَ داخله يف ليَحمل ُصِنع كأنه ومتينًا، الصنع، وُمتقن واسًعا، كان جوانبه.
خاليًا كان لقد املجوهرات. أو املعدن من واحدة قطعٌة حتى بداخله يكن لم لكن الثمن،

تماًما.
الكنز!» اختفى «لقد بهدوء: مورستان اآلنسة قالت

عن زال قد كبريًا ا همٍّ وكأن شعرت معناها، واستوعبُت الكلمات تلك سمعت عندما
ينمُّ أنانيٍّا شعوًرا ذلك كان أخريًا. اختفى حني إال ذلك أجرا كنز أثقلني كم أدرك لم قلبي.
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زال قد الذهبي الحاجز ذلك أن يف إال أفكر لم لكني صحيًحا. يكن ولم الوالء، عدم عن
هلل!» «حمًدا قلبي: أعماق من بسعادة هتفُت بيننا؛ من

ذلك؟» قلت «لم وسألتني: متسائلًة، خاطفٍة بابتسامٍة يل نظرت
ألني أخرى؛ مرًة أطالك أن بإمكاني أصبح «ألنه تسحبْها: فلم بيدها أمسك وأنا قلت
ألجمتْني. الثروة، وهذه الكنز، هذا ألن امرأة؛ رجل أحب ما كأصدق أحبك ماري، يا أحبك

هللا.» حمدت ولهذا أحبك! كم أخربك أن بإمكاني أصبح ضاعت، أن بعد واآلن
كنزه، َفَقد من كان وأيٍّا أيًضا.» أنا هللا أحمد فإنني «إذن، إيلَّ: ها أضمُّ وأنا همست

كنزي. وجدُت أني الليلة تلك يف علمت فقد
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الغريبة سمول جوناثان قصة

عدت حتى طويل وقٌت مر فقد للغاية، صبوًرا رجًال األجرة بعربة تركته الذي املفتش كان
الفارغ. الصندوق أريته عندما وجهه أظلم إليه.

أجري. عىل أحصل فلن أموال توجد تكن لم فإن املكافأة! ضاعت قد «ها بكآبة: قال
الصندوق.» بداخل الكنز كان إن براون وسام أنا منا لكلٍّ جنيهات عرشة عىل سنحصل كنا
سواء مجهودك عىل سيكافئك أنه أعتقد غني، رجٌل شولتو ثاديوس «السيد قلت:

ال.» أو موجوًدا الكنز كان
أقم لم أني جونز أثيلني السيد «سيعتقد وكرر: أمل بخيبة رأسه املفتش هزَّ لكن

وجه.» أكمل عىل بعميل
شارع إىل وصلت عندما التعبري من خاليًا ق املحقِّ وجه بدا فقد بالفعل؛ تنبؤه صدق
غريوا ألنهم والسجني، وهوملز هو للتوِّ وصلوا قد كانوا الفارغ. الصندوق وأريته بيكر
إىل طريقهم يف التطورات عن لإلبالغ رشطة بمركز املرور من يتمكنون بحيث خطتهم
املعتاد، الفتور ذلك وجهه وعىل الذراعني، ذي مقعده يف مسرتخيًا رفيقي جلس هنا.
أريتُهم وعندما السليمة. فوق الخشبية ساقه يضع وهو تبلُّد يف قبالته سمول جلس بينما

عاٍل. بصوت وضحك مقعده يف اسرتخى الفارغ الصندوق
سمول.» يا هذا فعلت الذي «أنت بغضب: جونز أثيلني قال

يكن لم وإن أنا، كنزي إنه أبًدا؛ تطولوه لن حيث خبَّأته لقد «أجل، باغتباط: صاح
ليس أنه لكم أؤكد أنا غريي. عليها يحصل أال فسأضمن غنيمتي عىل الحصول بإمكاني
أنا أندمان. جزر يف املساجني زنازين يف محبوسني رجال وثالثة أنا غريي فيه حق ألحد
الوقت طوال أترصف كنت فقد هم؛ وكذلك عليه، الحصول بإمكاني ليس أنه اآلن أعلم
األربعة. عالمة الزمتْنا فطاملا لصالحي؛ أترصف كنت مثلما تماًما أيًضا، هم لصالحهم
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بدًال التيمز نهر يف الكنز وألقي بالضبط، فعلته ما أفعل أن يف سريغبون كانوا أنهم وأعلم
يَصريوا كي بأشميت فعلناه ما نفعل فلم مورستان. أو شولتو ورثة عليه يحصل أن من
أن رأيت فعندما الضئيل. تونجا وجسد املفتاح يرقد حيث الكنز ستجدون أغنياء. هم
هذه من مكاسب بأي تخرجوا لن آمن. مكاٍن يف الغنيمة خبأت حتًما، سيدركنا زورقكم

الرحلة.»
التيمز يف الكنز إلقاء أردت كنت فإن سمول. يا تخدعنا «أنت برصامة: جونز قال

بأكمله.» الصندوق إلقاء عليك األسهل من لكان ا، حقٍّ
أن عليكم وأسهل ألقيه، أن عيلَّ أسهل «لكان خبيثة: جانبيٍة بنظرٍة يرمقه وهو أجاب
صندوٍق إلخراج الكايف الذكاء يملك بي لتعقُّ الكايف الذكاء يملك الذي فالرجل تستعيدوه.
ب يُصعِّ فقد أميال، خمسة حوايل مسافة عىل بعثرته أن بعد لكن النهر. قاع من حديدي
أدركتمونا. عندما جنوني ُجنَّ فقد ذلك، أفعل أن بشدة آملني أنه ومع أكثر. مهمته ذلك
اللبن عىل أبكي أال تعلمت لكني ومرِّها، بحلوها الحياة عشت فقد ذلك؛ عىل أحزن ال لكني

املسكوب.»
تأخذ أن عىل العدالة أعنت كنت فإن سمول. يا ا جدٍّ جسيم أمٌر «هذا املحقق: قال

املحاكمة.» أثناء أفضل فرصك ألصبحت الطريقة، بتلك عرقلتها من بدًال مجراها
الغنيمة هذه يف الحق صاحب من عدالة؟ أي «العدالة! بغضب: السابق املحكوم صاح
استحققتُها كيف أتعرف يوًما؟ ها يستحقَّ لم ملن إعطائها يف العدالة أين نحن؟ نكن لم إن
النهار ساعات طوال أعمل املوبوء، املستنقع ذلك يف طويلة عاًما عرشين قضيت لقد أنا!
أعاني القذرة، املساجني أكواخ داخل مقيًدا الليل ساعات وأقيض الُقرم، شجرة تحت
يُحبون الذين املالعني السود الرشطة رجال ر تنمُّ ل وأتحمَّ ى، الحمَّ ونوبات الناموس لدغات
العدالة عن تُحدثني وأنت أجرا. كنز استحققت هكذا أبيض. رجٍل عىل غضِبهم جام صبَّ
أُشنق ألن بالكنز؟ غريي يتمتَّع كي الثمن ذلك دفعت بأني أشعر أن أتحمل لم ألني
زنزانة يف حياتي أقيض أن من يل خري جلدي يف تونجا سهام أحد يَغِرس أو مرة عرشين
الهدوء، قناع سمول خلع بأموايل.» قرص يف مرتاًحا يعيش آخر رجًال أن أعرف وأنا سجن
من تصطكُّ وأصفاده غضبًا، تشتعالن وعيناه انفعال، زوبعة يف الكالم ذلك منه وخرج
تملَّك الذي الرعب أن أدركُت وانفعاله، غضبه ذروة يف رأيته وعندما املنفعلة. يَديه حركة

ومربًرا. طبيعيٍّا كان وراءه يسعى الجريح السجني ذلك بأن علم عندما شولتو الرائد
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قصتك نسمع لم فنحن كله؛ ذلك عن يشء أي نعلم ال أننا تنَس «ال بهدوء: هوملز قال
صفك.» يف العدالة كانت مًدى أي إىل نعلم وال بعُد،

أنك مع اآلن، حتى احرتام بكل إال تعاملني لم أنت سيدي، يا «حسنًا سمول: قال
لقيامك ضغينة أي لك أحمل ال أنا ذلك، ومع . يديِّ حول األصفاد تلك وضع يف تسبَّب َمن
كلمة كل عنك. أُخفيَها فلن قصتي سماع تريد كنت فإن وقانوني. عادل كله فاألمر بذلك؛
بجواري هنا الكأس تضع أن بإمكانك لك، شكًرا املطَلقة. الحقيقة هي لك سأحكيه مما

حلقي. جفَّ كلما منه أرتشف كي
من العديد ستجد أنك وأعتقد بريشور. من بالقرب ولدت ورسرتشاير، من رجل أنا
عنهم ألبحث أذهب أن يف فكرت ما كثريًا بحثْت. إن اآلن هناك يعيشون سمول عائلة أفراد
سيَسعدون كانوا أنهم يف وأشك للعائلة، فخر محلَّ أبًدا أكن لم الحقيقة يف لكني هناك،
معروفني املزارعني، صغار من ومتديِّنني مستقرِّين أشخاًصا جميعهم كانوا فقد لرؤيتي.
يف كنت عندما األقل عىل لكن ما. نوًعا مشاغبًا أنا كنت بينما السمعة، بُحسن الريف يف
يكن ولم فتاة، بسبب مشكلة يف تورطُت فقد مشاكيل؛ من أعفيتُهم تقريبًا، عرشة الثامنة
الرشقية كنت كتيبة إىل واالنضمام الجيش، صفوف يف بالتطوع إال منها الفكاك بإمكاني

الهند. إىل االنطالق وشك عىل حينها كانت والتي امللكية،
العسكرية املشية أتعلم أكد فلم الجيش؛ يف العمل أواصل أن يل ًرا مقدَّ يكن لم لكن
الجانج. نهر يف للسباحة أذهب ألن حماقتي هَدتني عندما بندقيتي، استخدام وكيفية
أمهر أحد وهو الوقت، ذلك يف النهر يف فرقتي رقيب هولدر، جون كان حظي، لحسن
وقضم األخرى، للضفة الطريق منتصف يف وأنا تمساح هاجمني الخدمة. يف السباحني
قطعها؛ َمن هو جراٌح كان لو كما مبارشة الركبة فوق من تماًما وقطعها اليُمنى رجيل
وسبح هولدر بي أمسك أن لوال غرًقا سأموت وكنت والنزيف، الصدمة بفعل وعيي فقدُت
عىل قادًرا أصبحت وعندما ذلك، بسبب املشفى يف شهور خمسة قضيت الشاطئ. إىل بي
بجذعتي، املربوط الخشبي الطرف ذلك بمساعدة بصعوبة قدمي عىل سائًرا مغادرته

بدنيٍّا. جهًدا تتطلَّب مهنة ألي الئق غري ورصت الجيش من ْحت ُرسِّ قد وجدتني
عاطًال كسيًحا رصت فقد تتخيَّلون؛ كما الوقت ذلك يف يل ظهره أدار قد الحظ كان
منحة كان حظي سوء أن يل اتضح أن لبث ما لكن عمري. من العرشين بعُد أبلغ لم وأنا
لنبات مزرعة إلقامة البالد إىل قِدم — أبلوايت يسمى رجل احتاج فقد محنة؛ صورة يف
للكولونيل صديًقا كان أنه صادف العمل. عىل وحثِّهم العمال ملالحظة ُمرشف إىل — النيلة
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لذلك بشدة الكولونيل رشحني عليكم، أطيل ال كي الحادث. منذ اهتماًما يوليني كان الذي
تُمثِّل فلم الحصان، ظهر عىل من يُقىض أن املفرتض من كان العمل أغلب وألن املنصب،
كان بالرسج. جيًدا أتشبث ألن يكفي كان ساقي من املتبقي الجزء ألن كبرية؛ عقبًة ساقي
عن وأُبلغ عملهم، أثناء الرجال ألراقب املزرعة، يف بحصاني أتجول أن هو فعله عيلَّ ما كل
بقضاء قانًعا املجمل يف وكنت مريًحا، إقامتي محل وكان ُمجزيًا، األجر كان املتكاسلني.
ما كثريًا وكان طيبًا، رجًال أبلوايت السيد كان النيلة. نبات مزرعة يف أيامي من تبقى ما
الغربة يف هناك البيض فالرجال الغليون؛ تدخني يشاركني كي الصغري كوخي عىل يمر

وطنهم. يف هنا يفعلون مما أكثر اآلخر تجاه باأللفة منهم الواحد يشعر
نا. ضدَّ عظيم تمرٌد اندلع إنذار، سابق ودون ففجأة، طويًال؛ يالزمني لم الحظ لكن
ثم كنت، أو سوري كانت لو كما ومساملة، هادئة للعيان تبدو الهند كانت بشهر، فقبلها
كلها البلد وتحولت فساًدا، األرض يف يَعيثون السود الشياطني من ألف مائتا انطلق فجأة
عىل بكثري أعرف مما أكثر السادة أيها األمر ذلك عن تعرفون أنتم بالطبع جحيم. إىل
مزرعتنا كانت بعيني. شاهدته ما إال أعرف ال فأنا اهتماماتي؛ من ليست فالقراءة األغلب؛
ليلة وكل للهند. الغربية الشمالية املقاطعات حدود من بالقرب ماثورا، يُدعى مكان يف
تمرُّ كانت يوم وكل الريفية، البيوت يف املشتعلة بالنريان تيضء بأكملها السماء كانت
حيث أجرا، إىل طريقهم يف وأطفالهم بزوجاتهم األوروبيني من صغرية جماعاٌت بأرضنا
أن يتصور كان فقد عنيًدا؛ رجًال أبلوايت السيد كان عسكرية. قواٍت أقرب تتمركز كانت
رشفته يف يجلس كان بدأ. كما فجأة سيهدأ وأنه حجمه، من أكرب األمر يعطون الناس
من يحرتق البلد كان بينما الشريوت، سجائر ن ويُدخِّ بالصودا املمزوج الويسكي يَحتيس
أعمال يف وزوجته هو يساعده كان الذي وداوسن، أنا معه، البقاء اخرتنا بالطبع حوله.
وكنت بعيدة، مزرعٍة يف حينها كنت الواقعة. حدثت األيام، أحد ويف واإلدارة. الحسابات
سوداءَ كومٍة عىل عيناي وقعت عندما جوادي، ممتطيًا املساء يف املنزل إىل مهل عىل عائًدا
وجدت عندما وُصعقت ألتبيَّنها، جوادي عىل اقرتبت منحدر. صغرٍي مائيٍّ مجًرى أسفل يف
آوى. وبنات املحلية الكالُب نصَفها وأكل أشالء إىل ُقطَِّعت وقد داوسن، زوجة جثة أنها
ويف الحياة فارق وقد وجهه عىل مستلقيًا نفسه داوسن كان منها، بعيدة غري مسافة وعىل
حرية! يف وأنا جوادي، عنان شددُت هنود. مجندين أربعة جثث وأمامه فارغ، مسدٌس يده
أبلوايت السيد بيت من يتصاعد كثيًفا دخانًا رأيت اللحظة، تلك يف لكن أذهب؟ أين إىل
حاولت إن أني أدركت حينها سطحه. عرب تتصاعد بدأت قد النريان وألسنة الريفي،
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كنت مكاني فمن التهلكة؛ إىل بنفيس سألقي بل عميل، رب مساعدة أستطيع فلن التدخل،
يرقصون ظهورهم، عىل تزال ال الحمراء بمعاطفهم شني، املتوحِّ السود الرجال مئات أرى
بجانب تطاير رصاصات أزيز وسمعت إيلَّ، بعضهم أشار املشتعل. املنزل حول ويْعُوون
أسوار داخل الليل بحلول نفيس وجدت حتى األرز حقول عرب هاربًا انطلقُت لذلك رأيس؛

اآلمنة. أجرا
مثل تئزُّ بأكملها البلدة كانت فقد تماًما؛ آمنة تكن لم أجرا حتى أنه يل اتَّضح لكن
فقط يسيطرون كانوا صغرية، مجموعاٍت يف التجمع اإلنجليز استطاع أينما نحل. خلية
هاربني مجرد كانوا املناطق، تلك وخارج بالسالح؛ حمايتها يستطيعون التي املواقع عىل
أن هو فيها يشء وأصعب املئات؛ ضد املاليني يخوضها معركة كانت قوة. وال لهم حول ال
الذين املجندين كانوا واملدفعية، والخيالة املشاة جنود من نُقاتلهم، كنا الذين الرجال أولئك
اجتمعْت أجرا، يف أبواقنا. يف وينفخون بأسلحتنا يقاتلوننا ودرَّبناهم، وعلَّمناهم انتقيناهم
هيئٌة وتكوَّنت مدفعية. وكتيبة خيالة، وفرقتا السيخ، وبعض الثالثة، البنغالية املشاة كتيبة
خرجنا الخشبية. ساقي من الرغم عىل إليها انضممت وقد والتجار، الكتبة من تطوعية
الوقت، لبعض الرتاجع عىل وأجربناهم يوليو، شهر مطلع يف شاهجونج يف املتمرِّدين للقاء
السيئة األخبار كانت املدينة. أسوار داخل إىل الرتاجع إىل واضطررنا ذخريتنا نفدت لكن
الخريطة إىل نظرت فإذا امُلستَغَرب، باألمر ليس وهو وصوب، حدب كل من علينا تنهال
وكاونبور الرشق، جهة ميل مائة من أكثر تبعد فلكناو املعركة؛ قلب يف كنا أننا ستجد
من بنا تحيط واالعتداءات والقتل التعذيب كان الجنوب. جهة تقريبًا املسافة نفس تبعد

الجهات. جميع
ورجالنا شني. املتوحِّ الشيطان وعبدة املتطرفني أنواع بجميع تعجُّ كبرية مدينة وأجرا
واتخذ النهر، بنا قائدنا جاوز ولهذا املتعرجة؛ الضيقة تها أزقَّ يف يتوهون كانوا املعدودون
قرأ قد السادة أيها منكم أيٌّ كان إن أعلم ال لنا. مقرٍّا أجرا بمدينة القديم الحصن من
أغرب — للغاية غريب مكاٌن إنه املدينة. يف القديم الحصن ذلك عن يشء أي سمع أو
مساحته كانت بدء، ذي بادئ الغرابة. شديدة أماكَن حياتي يف زرت وقد دخلته، مكان
منه جزء ثمة كان شاسعة. ألفدنٍة امتدت أسواره داخل األرايض أن أعتقد ا. جدٍّ ضخمًة
يشءٍ وكل ومؤننا وأطفالنا نساءنا فيه فوضعنا حاميتنا؛ استوعب الذي وهو البناء، حديث
يقارن ال الحديث الجزء ذلك حجم لكن شاغرة. كبريٌة مساحٌة هناك ظلت ذلك ومع آخر،
املهجورة، بالردهات مليئًا كان العقارب. وتسكنه أحد، يطؤه ال الذي القديم، املبنى بحجم
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السبب، ولهذا فيه. املرء يتوه أن يسهل لذا امللتوية؛ الطويلة واملمرات املتعرِّجة، واألروقة
واآلخر الحني بني األفراد من مجموعة ذهاب من الرغم عىل أحد، يدخله كان ما نادًرا

املشاعل. حاملني الستكشافه
تلك يحمي كان وبالتايل القديم الحصن واجهة أسوار بمحاذاة يجري النهر كان
من كان وبالطبع والخلفية، الجوانب عىل األبواب من العديد توجد كانت لكن الجهة،
قواتنا. فيه تتمركز الذي الحديث املبنى يف وكذلك القديم املبنى يف حراستها، الرضوري
وتشغيل املبنى زوايا جميع لحراسة كافيًا عددهم كان وبالكاد الرجال ينقصنا كان
العديدة. البوابات من بوابة كل عىل قوي حارٍس وضع املستحيل من كان لذا األسلحة؛
رجًال بوابة كل عىل ووضعنا الحصن، وسط يف حراسة مركز أقمنا أن هو فعلناه ما
حراسة ألتوىل عيلَّ االختيار وقع للحراسة. املحليني السكان من ثالثة أو ورجَلني أبيَض
وُوِضع الليل. من ساعات بضع أثناء يف للمبنى الغربي الجنوبي الجانب عىل منعزل باٍب
النار أطلق بأن تعليمات وتلقيُت الفرسان، فرقة من السيخ من جنديان قيادتي تحت
املركز لكن الحراسة. مركز من فوًرا الدعم وسيأتيني مشكلة حدثت حال بندقيتي من
من متاهة تقطعها كانت بيننا املسافة وألن خطوة، مائتي نحو البوابة تلك عن يبعد كان
فعيل. هجوٌم وقع إذا املناسب الوقت يف سيصلون أنهم من متأكًدا أكن لم واملمرات، األروقة
مجنًَّدا أزال ال كنت ألني نظًرا البسيطة، املهمة تلك لتويل الشديد بالفخر أشعر كنت
البنجابيني. الجنديني مع الحراسة نوبة تولَّيُت التوايل، عىل لليلتني عرجاء. بساٍق جديًدا
هللا عبد واآلخر سينج، محمد يدعى أحدهما رشسة، بمالمَح القامة طويَيل رجلني كانا
كانا تشيليانواال. معركة يف ضدنا السالح حمال قديمني، حرب رجَيل كانا وكالهما خان،
قليًال؛ إال معي الحديث تبادل عىل حثَّهما أستطع لم لكني باإلنجليزية التحدث يجيدان
فقد أنا أما تلك. الغريبة السيخ بلغة الليل طوال والثرثرة مًعا الوقوف الن يفضِّ كانا فقد
الكبرية املدينة وأضواء العريض ج املتعرِّ النهر إىل أنظر البوابة خارج أقف أن اعتدت
ثملون وهم وعواؤهم املتمرِّدين وصياح الطُّمُطم، وصلصلة الطبول قرع كان املتأللئة.
عىل الخطرين بجرياننا الليل طوال بتذكرينا كفيًال املخدِّرة، القنب وعشبة األفيون أثر من
الليلية الوردية عن املسئول الضابط كان الليل طوال ساعتنَي كل النهر. من اآلخر الجانب

يُرام. ما عىل يشء كل أن من ليتأكد املواقع بجميع يمرُّ
من قليل هطول مع والوحل، الظالم وسط حراستي نوبة قضيُت الثالثة، الليلة ويف
موحًشا. أمًرا األخرى تلو ساعة الجو ذلك مثل يف املدخل يف الوقوف وكان العنيف، املطر
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صباًحا، الثانية ويف جدوى. دون لكن معي، الحديث عىل السيخيَّني أحمل أن مراًرا حاولت
حديث فتح يف األمل فقدت أن وبعد لوهلة. الليل ضجر وكرست الحراسة دوريات مرت
انقضَّ لحظة، تلك يف الثقاب. عود أُشعل كي بندقيتي وتركُت غليوني أخرجت ، رفيقيَّ مع
كبرية سكينًا اآلخر وضع بينما رأيس، إىل وصوَّبها بندقيتي أحدهما خطف السيخيان. عيلَّ
حركة. أي مني صدرت إن جسدي يف يغرسها أن أسنانه عىل يجزُّ وهو وأقسم عنقي عىل
هجوٍم بداية تلك وأن املتمرِّدين مع متواطئان الرجَلني هذين أن األوىل للوهلة ظننت
وستُعامل حتًما، الحصن ذلك فسيسقط الهنود، املتمردين أيدي يف بوابتنا وقعت إذا مدبر.
أدعم كي ذلك أقول أني السادة أيها تظنون قد كاونبور. يف عوملوا كما وأطفالنا نساؤنا
السكني بحدِّ أشعر كنت أني مع الفكرة، تلك راودتني عندما أني لكم أقسم لكني موقفي،
كانت ولو حتى الرئييس؛ املركز حراس لتنبيه الرصاخ أنوي وأنا فمي فتحت عنقي، عىل
أستجمع وأنا ألني أفكاري، قرأ بي يمسك كان الذي الرجل أن بدا األخرية. رصختي هذه
يوجد وال بأمان، الحصن فهذا جلبة، تحدث «ال قائًال: أذني يف همس ألرصخ، قوَّتي
أعرف وكنت يقوله، ما صدق عن تنم نربة ثمة كان النهر.» من الجهة تلك عىل ُمتمردون
فمي أطبقت لذا البُنِّيتنَي؛ عينَيه يف ذلك أرى كنت فقد فسيقتلني؛ صوتي رفعت إن أني

مني. يريدان ما سماع منتظًرا
أن إما صاحب، يا «اسمعني خان: هللا عبد ويدعى بينهما واألرشس األطول قال
وقالبًا، قلبًا معنا تكون أن إما د. نرتدَّ أن من أعظم األمر لألبد. نُسكتك أو اآلن لنا تنضم
إخواننا إىل ونعرب القناة قاع يف الليلة بجثتك نلقي أو ذلك، عىل املسيحيِّني بصليب وتقسم
دقائق ثالث أمامك املوت؟ أم الحياة تختار، فماذا آخر، اختياٌر يوجد ال الثوار. جيش يف
مرًة الدوريات تمر أن قبل فعله علينا يجب ما نفعل أن ويجب يمر، فالوقت لتُقرر؛

أخرى.»
إن لكما أقول لكني مني؟ تطلبان ماذا تخرباني لم وأنتما أُقرر أن يل «وكيف قلت:
ذلك تغرس أن يمكنك لذا أبًدا؛ فيه أشارك فلن للخطر، الحصن سيُعرِّض تطلبانه ما كان

أردت.» إن عنقي يف السكني
بأهل أتى ما تفعل أن هو منك نطلبه ما فُجلُّ للخطر؛ الحصن يعرض ال «إنه قال:
فسنُقسم الليلة، لنا انضممت إن غنيٍّا. تصبح أن هو منك نطلبه ما جلُّ هنا، إىل بالدك
تحصل أن قبُل، من سيخي أيُّ نقضه وأن يحدث لم الذي الثالثي وبالَقسم السكني، بحدِّ

العدل.» هو وهذا ملَكك، الكنز ربع سيكون الغنيمة. من العادلة حصتك عىل
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أخربتماني إن ثريٍّا، أصبح ألن االستعداد أتم عىل أنا الكنز؟ ذلك هو ما «لكن سألت:
ذلك.» إىل السبيل ما

بيدك علينا تبطش أال عقيدتك، وصليب أمك، ورشف أبيك، برفات إذن «أتقسم قال:
بعدئٍذ؟» أو اآلن بسوء عنا تتحدث أو

للخطر.» الحصن يتعرض أالَّ برشط ذلك، عىل «أقسم أجبت:
نحن بيننا بالتساوي سنقسمه الذي الكنز ربع نعطيك أن ورفيقي أنا أقسم «إذن،

األربعة.»
فقط.» ثالثة «لكننا قلت:

بينما بالقصة سنخربك أيًضا؛ حصته عىل أكرب دوست يحصل أن يجب بل «ال، قال:
إذن األمر قَيض لقدومهم؟ ونبهتنا سينج محمد يا البوابة أمام وقفت هال ننتظرهم.
الوثوق بإمكاننا وأنه يمينه، يحرتُم الفرنجي أن أعرف ألني باألمر سأُخربك صاحب، يا
بكل حلفَت وإن حتى املاء يف بجثتك وألقينا دمك أرقنا لُكنَّا كاذبًا، هنديٍّا كنت إن أما بك.
أصِغ السيخ. اإلنجليز يعرف كما اإلنجليز يعرفون السيخ لكن املزيَّفة. معابدها يف اآللهة

لك.» سأقوله ملا إذن
أراضيه أن مع طائلة، ثروة لديه الشمالية املقاطعات يف حاكم أمريٌ «يوجد وأردف:
بطبعه بخيل فهو بنفسه، أيًضا الكثري وجمع الكثري أبيه عن ورث لقد شاسعة. ليست
املتمرِّدين الطرفني؛ لكال حليًفا صار املشاكل، اندلعت عندما منه. يُنفق وال الذهب يكتنز
فقد ولَّت؛ قد البيض الرجال أيام أن له بدا ما رسعان ولكن الرشقية. الهند رشكة ورجال
وضع الحرص، شديد رجٌل ألنه لكن مكان. كل من تأتيه بهم واإلطاحة موتهم أخبار كانت
والفضة بالذهب احتفظ حدث. مهما األقل عىل ثروته بنصف االحتفاظ له تضمن خطة
النادرة والآللئ النفيسة الكريمة األحجار أقيم وضع لكنه قرصه، خزائن يف منه بالقرب
إىل تاجر هيئة يف متنكِّر أمني خادٍم مع وأرسله حديدي صندوٍق داخل يمتلكها التي
املتمردون انترص إن وبهذا، البالد. يف األوضاع تستقر حتى هناك يُخبِّئه كي أجرا حصن
الحفظ يف جواهره فستكون الرشقية، الهند رشكة جنود غلبهم إن لكن أمواله، لديه يكون
قضية دعم إىل مجهوداته كامل ه وجَّ النحو، هذا عىل ثروته قسم أن وبعد والصون.
صارت صاحب، يا بذلك، وبقيامه مقاطعته. حدود عىل األقوى هم كانوا ألنهم املتمردين

لقضيتهم. املخلصني ألولئك مكتسبًا ا حقٍّ ممتلكاته
مدينة يف اآلن موجود فهو أشميت، اسم تحت يرتحل الذي املتنكر، التاجر ذلك أما
الذي أكرب، دوست الشقيق غري أخي سفره يف يرافقه الحصن. إىل يدخل أن ويريد أجرا
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واختار للحصن جانبية خلفية بوابٍة إىل الليلة يرشده بأن أكرب دوست وعده ه. رسَّ يعرف
بانتظاره. سينج ومحمد أنا وسيجدني قريب، عما هنا إىل وسيأتي بالتحديد. البوابة تلك
األرض ظهر عىل من أشميت التاجر سيختفي بقدومه. أحد يعرف ولن معزول هنا املكان

صاحب؟»» يا قولك فما بيننا. العظيم األمري كنز وسنقسم
وقدسية، هيبة لها اإلنسان حياة ورسرتشاير، «يف قائًال: حكايته رسد سمول وتابع
كل عند املوت تالقي أن وتعتاد والدم، بالنريان محاًطا تكون عندما يختلف األمر لكن
بالنسبة فرق ثمة يكن فلم موته أو أشميت التاجر حياة ملسألة اهتماًما أُعر لم زاوية.
عندما به فعله يمكنني ما رُت وتصوَّ امتالكه، يف رغبتي ج أجَّ الكنز عن الحديث لكن إيلَّ،
امتألت وقد النفع العديم ابنهم عودة من عائلتي ستندهش وكيف القديمة، بلدتي إىل أعود
بأني منه ظنٍّا خان، هللا عبد لكن بالفعل، أمري حسمُت حينها الذهبية. بالعمالت جيوبه
الرجل، ذلك الوحدة قائد اعتقل إن صاحب، يا «فكِّر قائًال: أكثر عيلَّ ألحَّ ًدا، مرتدِّ زلت ما
روبيًة منه أحد ينال ولن الكنز، عىل الحكومة وستستويل بالرصاص، يرديه أو فسيشنقه
الجواهر ستكون أيًضا؟ الكنز عىل نستويل ال فلم نحن، أيدينا يف سيقع أنه بما لكن واحدة.
عىل منا كلٌّ وسيحصل الرشقية. الهند رشكة خزائن يف كانت لو كما تماًما معنا أمان يف
عن بمعزل هنا فنحن باألمر، أحد يعرف لن الشأن. عظيم ثريٍّا رجًال لجعله يكفي ما
أخربنا أخرى، مرًة غرضنا؟ لتنفيذ هذا من أنسب مكان عىل العثور يمكننا أين الجميع.

عدونا؟» نعتربك أم معنا أنت هل صاحب، يا
وقالبًا.» قلبًا «معكم قلت:

كما بكلمتك االلتزام فعليك بك، نثق نحن جيد، «هذا بندقيتي: يناولني وهو أجابني
والتاجر.» أخي انتظار سوى اآلن علينا ما بكلمتنا. نحن سنلتزم

فعله؟» تنوي بما أخوك يعرف «هل سألته:
محمد ونشارك البوابة إىل سنذهب واآلن وضعها. َمن فهو الخطة، صاحب «إنه

حراستها.» يف سينج
السحب كانت املطر. موسم بداية يف كنا فقد انقطاع؛ دون ينهمر يزال ال املطر كان
خندٌق ثمة كان قصرية. ملسافٍة إال الرؤية يصعب وكان السماء، تغطي الكثيفة البنية
سهًال. عبوره فكان منه مواضع بضعة يف ت جفَّ قد املياه كانت لكن الباب، أمام مائيٌّ
الذي الرجل انتظار يف املتوحَشني البنجابيَّني هذَين مع هناك أقف أن عيلَّ الغريب من كان

حتفه. ليَلقى يأتي
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أكوام بني اختفى الخندق. من اآلخر الجانب عىل مغطٍّى مصباٍح بصيص ملحت فجأًة
اتجاهنا. يف ببطء يتقدم وهو أخرى مرًة الظهور عاود ثم الركام

ذان!» هما «ها هتفت:
خوفه. يُثري قد ما تفعل ال كاملعتاد، صاحب يا أنت «ستَعرتضطريقه هللا: عبد همس
إلزالة استعدَّ للحراسة. هنا ابَق وأنت بالباقي، نحن ل وسنتكفَّ معه الداخل إىل أرسلنا

املطلوب.» رجلنا أنه من نتأكد كي املصباح غطاء
جسمان يل تراءى حتى يتقدم، وتارة ف يتوقَّ تارة نحونا، التأرُجح يف الضوء استمر
ويخوضان املنحدرة الخندق ضفة ينزالن تركتهما الخندق. من اآلخر الجانب عىل داكنان

طريقهما. اعرتض أن قبل البوابة إىل الطريق منتصف حتى يصعدان ثم الوحل، يف
هناك؟» «من خافت: بصوٍت قلت

الضوء من فيض فغمر مصباحي عن الغطاء رفعت «صديقان.» اإلجابة: أتتني
ويف تقريبًا. خرصه حتى تمتد سوداء لحيٌة له ضخًما سيخيٍّا أحدهما كان وجَهيهما.
قصريًا رجًال كان فقد اآلخر أما الرتفيهية. العروض يف إال الطول بذلك رجًال أَر لم حياتي
كأنه بدا بوشاح. ملفوفة رصًة يده يف ويحمل كبرية صفراءَ عمامًة يرتدي مكتنًزا، بدينًا
ت يتلفَّ وظل املالريا، ى حمَّ من يعاني أنه لو كما ترتعشان يداه كانت فقد رعبًا، يرتجف
َرست جحره. من الخروج عىل يقدم فأر مثل المعتنَي ضيقتنَي بعيننَي ويساًرا يمينًا برأسه
وعندها الكنز، تذكرت لكني قتله، وشك عىل أننا يف فكرت عندما قشعريرة جسدي يف
سعادة صيحة أطلق األبيض، وجهي رأى حني صوان. كحجر صدري يف قلبي ر تحجَّ

يركض. وأتاني قصرية
لقد أشميت. التعيس للتاجر حمايتك أرجو صاحب، يا حمايتك «أرجو الهثًا: قال
ألني واستُغِللت وُرضبت ُسِلبت لقد أجرا. بحصن أحتمي كي مسافًرا راجبوتانا قطعُت
وممتلكاتي أنا أخرى، مرًة آمنًا أصبحت إذ سعدي ليلة هذه ستكون للرشكة. منارص

املتواضعة.»
الرصة؟» يف معك «ماذا سألته:

اآلخرين لدى لها قيمة ال عائلية متعلقاٍت بضعة عىل يحتوي حديدي «صندوٌق أجاب:
وسأكافئك الشاب، الصاحب أيها ُمتسوًِّال، لست أنا هذا مع فقدتها. إن كثريًا سأحزن لكني

أطلب.» كما آويتماني إن وقائدك أنت
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وجهه إىل النظر أطلت فكلما ذلك؛ من أكثر الرجل مع الحديث أُطيل أن أشأ لم
رسيًعا. األمر نُنهي أن األفضل من كان عيلَّ. أصعب بارد بدٍم قتله بدا الخائف امُلمتلئ

جميًعا وعربوا العمالق وتبعهم السيخيان، حارصه الرئييس.» للمركز «خذاه قلت:
اللحظة. هذه يف جانب كل من يحارصه كان كما قط أحًدا يُحارصاملوت لم املظلمة. البوابة

باملصباح. ممسًكا املدخل عند واقًفا ظللت
وتعالت توقفوا وفجأة الخاوية. املمرات يف يُدوِّي املنتظم أقدامهم وقع أسمع كنت
رسيعة خطواٍت وقع سمعت لحظة، بعد رضبات. صوت تاله شجاًرا، سمعُت ثم أصواتهم
الطويل املمر نحو مصباحي وجهت رعبي. أثار مما يجري؛ رجل ولهاث نحوي تتجه
ووراءه وجهه، من تسيل والدماء الريح برسعة يجري البدين الرجل فرأيت املستقيم،
أَر لم نصله. يلمع سكِّني يده ويف النمر مثل السوداء اللحية ذو العمالق السيخي يثب
وكنت السيخي عىل يتقدَّم كان القصري. التاجر كذلك الرسعة بتلك يعدو رجًال حياتي يف
يف تفكريي لكن له، قلبي رقَّ بنفسه. فسينجو العراء إىل وخرج تخطاني إن أنه أعرف
تخطاني حني قدميه بني بندقيتي من النار أطلقت الحقد. فيه وأنبت قلبي أقىس الكنز
قدَميه، عىل الوقوف يحاول أن وقبل بطلقة. أُصيب أرنب مثل مرتنَي فتشقلب يعدو، وهو
يحرِّك أو الرجل ينئ لم جنبه. يف بالسكني طعنتني وطعنه عليه انقض قد السيخي كان
أيف ذا أنا وها السقطة. إثر عىل عنقه ُكرس أنه أعتقد سقط. حيث مستلقيًا ظل بل ساكنًا،
بالضبط حدثت كما األمر ذلك تفاصيل كل لكم أحكي فأنا السادة؛ أيها ترون كما بوعدي

ال.» أم صالحي يف كانت سواء
له أعده الذي باملاء املمزوج الويسكي كأس ليتناول املكبلتنَي يديه ومد سكت ثمَّ
تلك يف لتورُّطه فقط ليس بشًعا، الرجل كان كم أدركت أنني أعرتف إيلَّ، بالنسبة هوملز.
العقاب كان فأيٍّا تفاصيلها. رسد يف والالمبايل الوقح ألسلوبه أيًضا لكن الشنعاء، الجريمة
يَديهما واضَعني وجونز هوملز جلس معه. أبًدا أتعاطف لن بأني شعرت ينتظره، الذي
فقد هذا، الَحَظ يكون قد االمتعاض. نظرة نفس ارتسمت وجهيهما وعىل ركبتيهما، عىل
للغاية سيئًا أمًرا فعلته ما «كان قائًال: كالمه يتابع وهو تحدٍّ نربة وأسلوبه صوته حمل
عىل يَحصل أن سريفض كان مكاني ُوضع إن رجًال كم أعرف أن أود لكني بالتأكيد،
حياته أن إىل باإلضافة هذا رفض. إن سيُذبح أنه يعرف كان إن الغنيمة، تلك من حصة
الحصن، من فرَّ قد كان فإن الحصن. أسوار داخل أصبح أن بمجرد حياتي مقابل كانت
عىل بالرصاص رميًا وأُعَدم عسكرية ملحاكمٍة سأخضع وكنت برمته، سيَنكِشف األمر كان

األوقات.» تلك مثل يف يتساهلون ال فالناس األرجح؛
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روايتك.» «تابع برهة: بعد هوملز قال
الوزن. ثقيل قامته، ِقرص مع كان فقد وأكرب؛ هللا وعبد أنا الداخل إىل حملناه «حسنًا،
سلًفا. أعداه قد السيخيان كان مكان إىل أخذناه لحراسته. الباب عند سينج محمد ترْكنا
املبنية جدرانها خاوية، كبريٍة ردهٍة إىل متعرج ممرٌّ ينتهي حيث كبرية، مسافًة يبعد كان
طبيعي، قٍرب مثل الطينية أرضيتها جوانب أحد يف هبوط ثمة كان متهدمة. الطوب من
أتممنا أن وبعد املتخلخلة. اللَِّبنات ببعض غطَّيناه أن بعد أشميت التاجر تركنا وهناك

الكنز. إىل جميًعا عدنا ذلك،
الصندوق نفس وهو األوىل، للمرة هاجموه عندما التاجر أسقطه حيث يوجد كان
املقبض إىل حريري برشيٍط مربوًطا املفتاح وكان طاولتك. عىل مفتوًحا اآلن يستقر الذي
املجوهرات من مجموعة املصباح ضوء تحت وملَعت فتحناه، الصندوق. أعىل يف املنقوش
األبصار. يخطف ملعانها كان بريشور. يف صغري ولٌد وأنا وتخيَّلتُها عنها قرأُت التي كتلك
من بمحتوياته قائمة وأعددنا الصندوق أفرغنا إليها، بالنظر أعيننا متعنا أن وبعد
أظن حسبما تُدعى إحداها نقية، أملاسًة وأربعني وثالث مائة عىل يحتوي كان املجوهرات.
سبع عىل أيًضا يحتوي وكان العالم. يف أملاسة أكرب ثاني إنها ويقال العظيم»، «املغويل
وكذلك ا. جدٍّ صغريًا كان بعضها حمراء، ياقوتًة وسبعني ومائة خالصة، زمردًة وتسعني
وواحد األزرق، الياقوت من وعرش ومائتان األحمر، العقيق من حجًرا أربعون به كان
والفريوز، القط، وعني اليماني والعقيق الزبرجد أحجار من كبري وعدٌد العقيق، من وستون
الحني. ذلك منذ أكثر عنها عرفت أني مع حينئٍذ، بأسمائها ا ملمٍّ أكن لم أخرى وأحجاٌر
إكليًال تُزيِّن كانت منها عرشة اثنتا قيمة، لؤلؤٍة ثالثمائة حوايل ثمة كان هذا، إىل باإلضافة
عندما فيه أجدها ولم الصندوق من أُخرجت قد الآللئ هذه كانت وباملناسبة، الذهب. من

استعدته.
ملحمد نريه كي البوابة إىل وحملناه الصندوق إىل أعدناها الكنوز، حرصنا أن بعد
اتفقنا نا. رسَّ نحفظ وأن اآلخر بجانب منا كلٌّ يقف بأن َقَسمنا جددنا جدية، وبكل سينج.
بيننا. نقسمه ثم أخرى، مرًة البالد السالم يعمَّ حتى آمن مكاٍن يف غنيمتنا نخبئ أن عىل
كتلك، ثمينٍة جواهَر عىل بحوزتنا ُعِثر إن ألنه الوقت؛ ذلك يف لتقسيمه داٍع هناك يكن لم
لنا يمكن مكان يوجد وال الحصن، يف خصوصية ألي وجود ال أنه كما الشبهات، فستُثار
وهناك الجثة، فيها دفنَّا التي نفسها الردهة إىل الصندوق حملنا لذا فيه؛ بها االحتفاظ
كنزنا. فيه ووضعنا بالردهة، تماسًكا األكثر الجدار يف اللبنات بعض خلف تجويًفا صنعنا
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ووضعت منا، لكلٍّ واحد مخططات، أربعة رسمت التايل، اليوم ويف جيًدا، املكان تذكرنا
ال كي الجميع، ملصلحة منا واحد كل ف يترصَّ أن عىل أقسمنا فقد األربعة، عالمة أدناها
أبًدا. الَقسم هذا أَُخن لم أني ثقة بكل أُقِسم أن بإمكاني الشخصية. ملصلحته منا أيٌّ يعمل
أن فبعد الهندي. العصيان إليها آل التي بالنتيجة السادة أيها أخربكم ألن داعي ال
انهالت التمرد. حركة ظهر ُقِصم لكناو، كولن السري وحرَّر دلهي عىل ويلسون سيطر
الكولونيل بقيادة برية وحدٌة أتت الحدود. خارج إىل نانا الصاحب وفرَّ الدعم، قوات علينا
أن األربعة نحن نأمل وبدأنا البالد، يعمُّ السالم بدأ املتمرِّدين. من وأخلتْها أجرا إىل جريثهد
تبدَّدت لكن اقرتب. قد الغنيمة من بحصتنا بأمان املغادرة من فيه سنتمكن الذي الوقت

أشميت. قتل بتهمة علينا ُقبض عندما لحظة، يف آمالنا
أنه يعرف ألنه هذا كان ألشميت بجواهِره األمري عهد حني ييل؛ كما األمر حدث
أكثر به يثق خادًما األمري ذلك وكَّل فقد بطبعهم؛ شكَّاكون الرشق رجال لكن أمني. رجٌل
يتبعه وكان أبًدا، نظره عن يغيب أشميت يدع بأال الثاني الخادم أُِمر األول. عىل س بالتجسُّ
طالبًا الحصن إىل لجأ أنه بالطبع ظن البوابة. يعرب ورآه الليلة تلك يتبعه كان كظله.
أشميت؛ عىل العثور يستطع لم لكنه التايل، اليوم يف للدخول طلبًا اآلخر هو وقدَّم األمان،
وعىل القائد. إىل كالمه نقل بدوره الذي الحراس، رقيب إىل تحدث إنه حتى األمر يف ارتاب
شعرنا التي اللحظة نفس يف وبالتايل الجثة. واكتُِشَفت دقيقة، بحث عملية أُجريت التوِّ
منا ثالثة القتل؛ بتهمة للمحاكمة ومثُلنا األربعة نحن علينا ُقبض بأمان، رصنا بأننا فيها
ذكر أي يأِت لم القتيل. برفقة كان ألنه والرابع الليلة تلك يف البوابة يحرسون كانوا ألنهم
أحد يُعْرها لم لذا الهند؛ خارج إىل وُطرد ُعِزل قد كان األمري ألن املحاكمة؛ يف للجواهر
عىل ُحكم فيها. يًدا جميًعا لنا أن املؤكَّد من وكان اكتُشفت، القتل جريمة لكن اهتماًما.
لتصبح عقوبتي فت ُخفِّ لكن باإلعدام، عيلَّ وُحكم الشغل، مع املؤبد بالسجن الثالثة السيخ

رفاقي. باقي مثل
الخروج يف وفرصتنا األربعة نحن األيدي مكتويف كنا للغاية. صعبًا وضعنا أصبح
أننا لو القصور نسكن ليجعلنا كان ا رسٍّ أعماقنا يف نكتم بينما ا، جدٍّ ضئيلة السجن من
الحراس ركالت ل لتحمُّ اضطرارنا بسبب تنفطر قلوبنا كانت منه. االستفادة استطعنا
تنتظرنا بينما فقط، املاء ورشب األرز أكل إىل اضطرارنا مع وصفعاتهم، املتغطرسني
عنيًدا؛ كنُت لطاَلما لكني للجنون ذلك يدفعني أن املمكن من كان الخارج. يف طائلة ثروٌة

فرصة. أي ب أترقَّ وظللت نفيس تمالكت لذا
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جزيرة إىل ومنها مدراس، إىل أجرا من نُِقلُت فقد الفرصة. تلك يل الحت وأخريًا
أحسنت وألني املستعَمرة، تلك يف ا جدٍّ قليلون البيض الرجال كان أندمان. جزر يف بلري
أودعت امتيازات. له شخًصا رصت قد قصرية فرتٍة بعد وجدتني البداية، من الترصف
أترصف وتُِركت هارييت، جبل منحدرات عىل يقع صغري مكاٌن وهو تاون، هوب يف كوًخا
مكان كل كان أراضينا حدود وخارج الحمى، فيه تتفىش موحش، مكاٌن إنه بحرية.
لقتلنا استعداد أتمِّ عىل كانوا الذين البرش، لحوم آكيل شني املتوحِّ األصليني بالسكان يعجُّ
وزراعة خنادق وحفر تنقيب أعمال ثمة كان الفرصة. لهم سنحت إن مة املسمَّ بأسهمهم
قضاء لنا يتسنَّى املساء يف لكن النهار، طوال مشغولني كنا لذا أخرى؛ مهامَّ وعدة اليام،
وأملمت الجراح، للطبيب عقاقري تركيب تعلمته ما ضمن من كان نريد. فيما الوقت بعض
كنا لكننا للهروب، فرصة عن أبحث الوقت طوال كنت املجال. هذا عن سطحية بمعرفٍة
أو ضعيفة املنطقة تلك بحار رياح وكانت أخرى، جزيرٍة أي عن األميال مئات نبعد

للغاية. صعبًا الجزيرة من الهروب كان لذا ساكنة؛
الضباط وكان القمار، للعب ومحبٍّا نبيًها شابٍّا الجراح سومرتون الدكتور كان
أُركِّب حيث العيادة كانت القمار. للعب مساء كل غرفته يف يجتمعون اآلخرون اليافعون
أشعر كنت عندما أحيانًا، صغرية. نافذة بينهما وكان جلوسه، لغرفة مجاورة العقاقري
وأنا لعبهم وأشاهد أحاديثهم إىل وأستمع الجراحة، غرفة مصباح أطفئ كنت بالوحدة،
أشاهدهم كنت وعندما الورق، بلعب مولًعا أيًضا أنا كنت النافذة. تلك بجوار واقف
والنقيب شولتو الرائد هم الضباط هؤالء كان اللعب. أشاركهم وكأني أشعر كنت يَلعبون
الجراح إىل باإلضافة املحلية، القوات قيادة عن املسئولني براون، بروميل واملالزم مورستان
اللعب إىل يميلون وكانوا اللعب يف مهرة وهم السجن، مسئويل من ثالثة أو واثنني نفسه،

هادئة. صغريًة جماعًة كانوا املضمون.
كان بينما دائًما يخرسون كانوا العسكريِّني أن وهو أمًرا؛ وجيزة فرتة بعد الحظت
كان هكذا لكن يحدث، غش أي هناك كان أنه أعني ال دائًما. يربحون املدنيون املوظفون
جزر إىل جاءوا أن منذ الورق لعب بخالف الكثري يفعلوا لم السجن فحراس الوضع؛
الجنود كان بينما ما، حدٍّ إىل اللعب يف اآلخرين أسلوب يعرف منهم كلٌّ وكان أندمان،
كان األخرى، تلو ليلة تخطيط. دون أوراقهم يرمون وكانوا الوقت تمضية ملجرد يلعبون
حماسهم ازداد فقًرا، ازدادوا وكلما إليها، جلسوا مما أفقر اللعب طاولة يُغادرون الجنود
يف والذهب النقدية باألوراق يلعب أن اعتاد فقد ًرا؛ ترضُّ أكثرهم شولتو الرائد كان للعب.
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بعدة يفوز أحيانًا كان كبرية. بمبالَغ بكمبياالت يلعب صار ما رسعان لكنه األمر، بادئ
عىل يَهيم كان قبل. ذي من أكثر الحظ يعاديه أن يلبث ما لكن حماسه، يُثري مما جوالت؛

بصحته. ترض بكميات الخمر يرشب وأصبح يملؤه، والغضب النهار طوال وجهه
هو يرتنح أتى عندما كوخي يف جالًسا كنت املعتاد. تفوق خسائره كانت ليلة، ذات
كان أبًدا. يفرتقان ال مقربنَي صديَقني كانا مسكنهما. إىل طريقهما يف مورستان والنقيب

خسائره. عن بغضب يتحدث الرائد
مورستان. يا أمري انتهى «لقد كوخي: بجانب مرورهما أثناء يف يقول سمعته

مفلًسا.» أصبحُت فقد استقالتي؛ تقديم إىل سأضطر
أيًضا أنا واجهت لقد العزيز! صديقي يا «هراء كتفه: عىل يربت وهو صاحبه قال
كافيًا كان لكنه حديثهما، من سماعه استطعت ما كل هذا كان «… لكن صعبة، مشكلًة

خطة. يف أفكر يجعلني ألن
كي الفرصة تلك فانتهزت الشاطئ، عىل يميش شولتو الرائد كان أيام، بضعة وبعد

إليه. أتحدث
الرائد.» أيها أمر يف أستشريك أن «أريد قلُت:

هو؟» ما سمول، يا «حسنًا وسألني: فمه من سيجاره أخرج
أعرف أنا مخبَّأً؟ كنًزا له تُسلِّم قد شخص أفضل َمن سيدي يا أسألك أن «أردت قلُت:
فكرت بنفيس، منه االستفادة أستطيع ال وألني املليون، نصف يساوي كنز إخفاء مكان

عقوبتي.» فون يُخفِّ لعلهم املعنية، للسلطات أُسلِّمه أن
سمول؟» يا مليون «نصف صدقي: من ليتأكد وجهي يف يحدق وهو وقال شهق

يأخذها. من بانتظار ترقد وهي وآللئ. جواهر صورة يف سيدي، يا صحيح «هذا قلت:
ملك فهو لذا بها؛ املطالبة له يحقُّ وال القانون عن خارج الحقيقي مالكها أن والغريب

عليه.» يده يضع من ألول
برتدد، قالها لكنه الحكومة.» إىل تُسلِّمها سمول؛ يا الحكومة «إىل متلعثًما: قال

عليه. أثَّرت أني حينها فأيقنت
العام؟» للحاكم املعلومة تلك أعطي أن عيلَّ أن سيدي يا إذن «أتظن بهدوء: قلت

كلها القصة أخربني تندم. فقد وإال الترصف يف ع تترسَّ أال أرى «حسنًا! قال:
الوقائع.» أعطني سمول، يا
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األماكن. عىل يتعرف ال كي تفاصيلها بعض عدلت أن بعد بأكملها بالقصة أخربته
ارتعاش من أرى كنت بعمق. يفكر ساكنًا، يُحرِّك ال مكانه يف واقًفا ظل انتهيت، أن وبعد

داخليٍّا. يخوضرصاًعا أنه شفتيه
أراك حتى ملخلوق عنه بكلمة تتفوَّه ال سمول. يا ا جدٍّ خطري أمٌر «هذا قال: وأخريًا

قريب.» عما أخرى مرًة
حامَلني الليل جوف يف كوخي إىل مورستان النقيب صديقه ومعه أتى بليلتنَي بعدها

سمول.» يا أنت منك القصة مورستان النقيب يسمع أن فقط «أريد وقال: مصباًحا،
قبل. من حكيتُها كما القصة مسامعهما عىل أعدت

كذلك؟» أليس عليها، بناءً نترصف بأن وجديرة حقيقية، القصة «تبدو قال:
مورستان. النقيب أومأ

أن عىل واتفقنا األمر يف هذا وصديقي أنا تناقشت لقد سمول، يا «اسمع الرائد: قال
يف الحرية مطلق ولديك أنت، ك يخصُّ أمر النهاية يف فهو به؛ للحكومة شأن ال هذا ك رسَّ
ذلك مقابل تطلبه الذي الثمن ما هو: السؤال واآلن بالطبع. ترى حسبما معه التعامل
عىل نتَّفق أن استطعنا إن األقل، عىل فيه والنظر األمر ذلك تويل يف نرغب قد فنحن الرس؟
الحماس أرى كنت لكني حديثه، أثناء يف والالمباالة الهدوء تصنُّع يحاول كان الرشوط.»

عينَيه. يف يلمعان والطمع
«حسنًا، بقدره: ًسا متحمِّ كنت أني مع بدوري، نفسه الهدوء تصنُّع أحاول وأنا أجبت
أن أريدكما موقفي. يف رجل أي يجريها أن يمكن فقط واحدة صفقٌة ة ثمَّ السادة، أيها
لنا، رشيَكني نعتربكما سوف عندها طلقاء. نصبح أن عىل الثالثة ورفقائي تساعداني

بينكما.» فيما تقتسمانها الخمس حصة ونعطيكما
يكفي.» بما مغريًا ليس هذا الخمس! «حسنًا! قال:

منكما.» لكلٍّ ألًفا خمسني يعني «هذا قلت:
مستحيل.» تطلبه ما أن جيًدا تعلم أنت حريتك؟ سنمنحك كيف «لكن قال:

لهروبنا الوحيد املانع تفاصيله. بأدق األمر ذلك يف فكَّرت لقد اإلطالق، «عىل أجبت:
طويل. لوقٍت تكفينا مؤن وال للرحلة، يصلح قارب عىل الحصول نستطيع ال أننا هو
لذلك تصلح مدراس أو كلكوتا يف واليخوت الصغرية الرشاعية القوارب من العديد توجد
مكان أي يف أنزلتمانا وإن ليًال، متنه عىل سنغادر ونحن هنا، إىل واحًدا أحِرضا الغرض.

الصفقة.» من دوركما أتممتما قد فستكونان الهندي الساحل عىل
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وحدك.» مساعدتك علينا كان لو «فقط قال:
أربعتنا يترصف أن يجب ذلك. عىل تعاهدنا لقد أحد، ال وإما الجميع «إما أجبته:

مًعا.» دائًما
ألصدقائه. ظهره يُدير وال كلمته، يحفظ رجل هذا سمول مورستان، يا «أرأيت قال:

بثقتنا.» جدير أنه أعتقد
تعويًضا املال يكون سوف تقول، كما لكن قانوني. غري عمٌل «هذا مورستان: أجاب

العسكرية.» رتبنا عن وزيادة كافيًا
نخترب أن يجب لكن رشطك. تنفيذ سنُحاول أننا أعتقد سمول، يا «حسنًا الرائد: قال
إىل وأذهب بالغياب إذن عىل أحصل وسوف الصندوق بمكان أخربني أوًال. روايتك صحة

األمر.» من أكثر ق ألتحقَّ الشهري اإلغاثة قارب متن عىل الهند
أن يجب الرسعة. بهذه «ليس حماًسا: هو يزداد كان بينما هدوءًا أزداد وأنا قلت

أحد.» ال أو الجميع فإما أخربتكما كما أوًال. الثالثة رفقائي موافقة عىل أحصل
باتفاقنا؟» سود رجال ثالثة شأن ما «هراء! قائًال: قاطعني
مًعا.» نكون أن بد وال رشكائي، هم بيض، أو «سود قلت:

ناقشنا أكرب. ودوست خان هللا وعبد سينج محمد حرضه ثاٍن باجتماع األمر انتهي
للجزء مخططات الضابَطني نُعطي أن عىل اتفقنا التفاق. أخريًا وتوصلنا أخرى مرًة األمر
كان الجدار. خلف فيه خبأناه الذي املكان بها ونحدد أجرا، بحصن الكنز به املخبَّأ
وجد وإن كالمنا. صحة من يتحقق كي الهند إىل شولتو الرائد يذهب أن املفرتض من
من يكفي بما مزوًَّدا صغريًا زورًقا ويرسل مكانه يف يرتكه أن الخطة كانت الصندوق،
نتَّجه، أن املفرتض من حيث روتالند، جزيرة ساحل من مقربة عىل ينتظرنا لرحلتنا، املؤن
يف ويقابلنا إجازة، طلب مورستان النقيب يقدم بعدها ه. مهامِّ ممارسة إىل هو يعود ثم
عىل تعاهدنا منه. الرائد ونصيب نصيبه ويأخذ نهائية بصفٍة الكنز م نُقسِّ وهناك أجرا،
الليل طوال سهرت اللسان. عىل تجري أو العقل عىل ترَد أن يُمكن التي األيمان بأغلظ ذلك
وذيَّلتُهما املخطَّطني، تجهيز من انتهيت قد كنت الصباح وبحلول والقلم، بالورق ممسًكا

وأنا. ومحمد، وأكرب، هللا، عبد — األربعة بعالمة
السيد صديقي أن أعرف وأنا الطويلة، بروايتي أرهقتُكم لقد السادة، أيها حسنًا
إىل شولتو النذل ذهب اإلمكان. قدر أخترص سوف القضبان. خلف لوضعي يتوق جونز
متن عىل املسافرين كشف يف اسمه مورستان النقيب أراني أخرى. مرًة يعد لم لكنه الهند
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ذلك أن إال الجيش، فرتك ثروة، له تارًكا ه عمُّ تُويف وجيزة. بفرتٍة بعدها الربيد قوارب أحد
بعدها أجرا إىل مورستان ذهب الدناءة. بتلك الخمسة نحن تجاهنا الترصف عن يثِنه لم
بأكمله، املحتال ذلك رسقه اختفى. قد الكنز أن — توقعنا كما — ليكتشف وجيزة بفرتٍة
منذ الرس. هذا عىل مقابله حصل الذي االتفاق رشوط من واحد برشٍط حتى يَفي أن دون
شغًفا صار ليًال. به وأحلم نهاًرا فيه أفكِّر االنتقام؛ أجل من فقط أحيا وأنا اليوم ذلك
شولتو ب وتعقُّ الهروب ففكرة املشنقة؛ لحبل وال للقانون، أكرتث لم عيلَّ. يسيطر عميًقا
أصبح أجرا كنز حتى عيلَّ. املسيطرة الوحيدة الفكرة كانت عنقه حول يدي ألفَّ حتى

شولتو. بقتل باملقارنة ثانويٍّا أمًرا
لنفيس قطعته عهد أي أُخلف ولم حياتي، يف كثرية أشياءَ عىل نفيس عاهدت لقد
تعلمت قد كنت أني أخربتكم به. الوفاء استطعت حتى طويلة سنواٌت مرت لكن قط.
إلصابته الفراش يالزم سومرتون الدكتور كان عندما األيام، أحد يف العقاقري. عن القليل
الغابة. يف أندمان لجزيرة املحليني السكان بأحد املساجني من مجموعة أمسكت ى، بحمَّ
مع رعايتي، أوليته فيه. يموت كي منعزًال مكانًا قصد قد وكان ُمميتًا، مرًضا مريًضا كان
قادًرا وأصبح حالته نت تحسَّ أشهر عدة وبعد صغرية، أفعى مثل خطريًا مرضه كان أنه
يتسكع أصبح بل غابته إىل العودة يُرد ولم بي، اإلعجاب شديد صار بعدها امليش. عىل
بي. إعجابه من زاد مما لغته؛ من بعًضا منه تعلمت كوخي. من مقربة عىل الوقت طوال
كبريًا تجديف قارب يمتلك وكان بارًعا، مراكبيٍّا — اسمه كان فذلك — تونجا كان
خدمتي، سبيل يف يشء أي لفعل ا ومستعدٍّ يل مخلًصا صار أنه أدركت وعندما وواسًعا.
إىل محدَّدة ليلة يف بقاربه يأتي أن الخطة كانت األمر. عن وحدثته للهرب، فرصتي رأيت
عدة معه يُحرض بأن تعليمات أعطيته هناك. من ويأخذني عليه حراسة ال قديم مرفأٍ

الحلوة. والبطاطا الهند وجوز اليام حبات من والكثري باملاء مملوءة قناني
إىل قاربه أحرض امُلحددة، الليلة ففي ألقىصدرجة؛ ووفيٍّا ُمخلًصا الصغري تونجا كان
إال فرصة يرتك ال كان بغيض باثاني املرفأ؛ عند سجن حارس وجود صادف لكن املرفأ.
فرصتي. جاءت قد وها منه، االنتقام عىل نفيس أعاهد دائًما كنت وإيذائي. إهانتي د ويتعمَّ
أمام يقف كان الجزيرة. أغادر أن قبل بعهدي أيف كي طريقي يف وضعه القدر فكأن
لم لكني به، رأسه م أُهشِّ كي حجر عن بحثت كتفه. عىل قربينته حامًال يل ظهره الضفة،
الظالم يف األرض عىل جلست سالح؛ عىل الحصول من تُمكِّنني فكرة يل تراءت ثم أجد،
من عيلَّ النار بإطالق هم عليه؛ انقضضُت طويلة وثباٍت ثالث ويف الخشبية. ساقي وفككت
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موضع يزال وال لجمجمته. األمامي الجانب هشمت قاضية رضبًة رضبته لكني قربينته،
فقدت ألني األرض، عىل كالنا سقط رؤيته. ويمكنكم ظاهًرا الرضبة إثر الخشب انشقاق
القارب، نحو اتجهت ساكنًا. يحرك ال راقًدا، يزال ال وجدته نهضت عندما لكن توازني،
أسلحته الحياة، يف يملك ما كل معه تونجا أحرض البحر. عرض يف كنا ساعة خالل ويف
قرش من مصنوعة وحصرية البامبو، من طويلة حربٌة معه أحرض ما ضمن ومن وأوثانه.
أيام، لعرشة نتخبط ظللنا الرشاع. يشبه ما منهما صنعُت األندماني؛ الهند جوز نبات
من مسافرة كانت تجارية باخرٌة انتشلتنا عرش، الحادي اليوم ويف الحظ، يحالفنا أن نأمل
األطوار، غريبة مجموعًة كانت املالويني. الحجاج من مجموعة ومعها جدة، إىل سنغافورة
للغاية طيبة خصلٌة تُميِّزهم كانت وسطهم. نندمج أن وتونجا أنا استطعت ما ورسعان

أسئلة. أي يطرحون وال لحاله املرء يرتكون كانوا أنهم وهي
رسدها فسيستغرق الصغري، ورفيقي أنا خضتها التي املغامرات سماع يف ترغبوا لن
بيننا يحول ما يحدث كان ودائًما العالم، حول وجهنا عىل همنا فقد الشمس؛ طلوع حتى
أحلم أبيت فكنت عيني؛ عن غايتي تغب لم الوقت طوال لكن لندن، إىل الوصول وبني
وجدنا سنوات، أربع أو ثالث منذ أخريًا، لكن أحالمي. يف املرات مئات وقتلتُه بشولتو،
محاولة يف ورشعت شولتو، إقامة مكان معرفة يف صعوبة أجد لم إنجلرتا. يف أنفسنا
شخص إىل تقربت به. محتفًظا زال ما أم أموال إىل الكنز حول قد كان إذا ما اكتشاف
وما — األمر يف آخر أحًدا أورِّط أن أريد ال ألني أسماء أي أذكر لن — مساعدتي يمكنه
طرق، بعدة إليه الوصول حاولت بعدها بالجواهر. محتفًظا يزال ال أنه عرفت أن لبثُت
وخادمه ابنَيه إىل باإلضافة محرتفان، مالكمان الوقت طوال يحرسه وكان ماكًرا، كان لكنه

الهندي.
أخىش وأنا منزله، حديقة إىل ُهرعت املوت؛ فراش عىل أنه سمعت األيام أحد يف لكن
وعىل فراشه يف يرقد رأيتُه النافذة من نظرت وعندما الطريقة، بتلك قبضتي من يُفلت أن
أني لوال ثالثتهم، أمام بفرصتي وأجازف النافذة من سأدخل كنت ولداه. يجلس جانبَيه
إىل دخلت لكني الحياة. فارق قد أنه حينها وعرفت إليه نظرُت حني يتدىل فكَّه رأيت
لكن مجوهراتنا. إخفاء ملكان إشارة بها كان إن ألرى أوراقه وفتَّشت الليلة، تلك يف غرفته
إن أني نفيس ذكَّرت الدفني. والغضب بالحقد أشعر وأنا ذهبت لذا إشارة؛ أي أجد لم
كرهنا؛ عىل تدلُّ عالمة تركت أني معرفة فسرتيحهم أخرى، مرًة السيخ أصدقائي قابلت
فكان صدره. عىل ووضعتها املخطط عىل قبل من رسمتها كما األربعة عالمة رسمت ولذا
وخدعهم. نهبهم الذين الرجال من تذكاًرا له أترك أن دون قربه يف يوضع أن عيلَّ سيعزُّ
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الرتفيهية املهرجانات يف املسكني تونجا عرض من الوقت ذلك يف عيشنا نكسب كنا
رقصة ويرقص النيِّئ اللحم يأكل فكان البرش؛ للحوم آكل أسود شخٌص أنه عىل شابه وما
األخبار كانت املعدنية. بالنقود امتألت قد قبعتنا تكون العمل يوم بنهاية لذا الحرب؛
مستمرَّين كانا أنهما إال يشء يرد لم سنوات ولعدة لودج، بونديترشي من تردني تزال ال
عىل العثور وهو سماعه، انتظرنا طاملا الذي الخرب أتانا أخريًا لكن الكنز. عن بحثهما يف
الكيميائي. شولتو بارثلوميو السيد معمل يف املنزل من العلوي الجزء يف ً مخبأ كان الكنز.
إىل سأتسلق كيف ر أتصوَّ لم لكني املكان، عىل نظرة وألقيُت املنزل إىل الفور عىل ذهبت
الساعة كذلك وعرفت السطح، يف أفقي باٍب بوجود عرفُت لكني الخشبية. بساقي الغرفة
األمر هذا تدبري بإمكاني أنه فكَّرت عشاءه. شولتو بارثلوميو السيد فيها يتناول التي
يستطيع كان خرصه. حول طويًال حبًال وربطُت معي أحرضته تونجا. بمساعدة بسهولة
السيئ الحظ شاء لكن السطح، عرب الغرفة إىل وصل أن لبث وما كالقط، برباعة التسلُّق
غاية يف شيئًا فعل أنه تونجا اعتقد الغرفة. يف يزال ال شولتو بارثلوميو أن يكتشف أن
ودخلت الحبل تسلَّقت أن بعد كالطاوس باختيال يتبخرت وجدته فقد قتله، عندما الذكاء
الصغري بالشيطان ووصفته الحبل بطرف رضبتُه عندما بالدهشة شعر وقد الغرفة. إىل
عالمة تركُت أن بعد أنا نزلت ثم بالحبل، وأنزلته الكنز صندوق أخذت للدماء. املتعطِّش
سحب بعدها األصليني. يها مستحقِّ إىل عادت املجوهرات أن عىل للداللة الطاولة عىل األربعة

منه. دخل الذي الطريق نفس من وهرب النافذة، وأغلق الحبل، تونجا
الذي سميث زورق رسعة عن يتحدث مراكبيٍّا سمعت لكم. ألحكيه لديَّ ما كل هذا
سميث، العجوز مع اتفقت الهروب. يف لنا مفيًدا سيكون أنه فكرُت لذا «أورورا»؛ يدعى
يعلم شك بال كان سفينتنا. إىل سامَلني أوصلنا إن املال من كبريًا مبلًغا أعطيه بأن ووعدته
أيها بها أخربكم ال وأنا الحقيقة، هي هذه نا. رسِّ عىل يطَّلع لم لكنه شائًكا، أمًرا ثمة أن
أقول أن هو يل دفاع خري بأن أومن ألني بل بيشء، تنفعوني لم فأنتم لتسليتكم؛ السادة

ابنه!» دم من بريء أنا وكم شولتو! الرائد ظلمني كم الجميع ليعلم كاملة؛ الحقيقة
للغاية. مثرية لقضية خاتمة وأنسب غريبة، حكاية من لها «يا هوملز: شريلوك قال
أكن فلم الخاص، حبلك معك أحرضت أنك إال روايتك، من األخري الجزء يف جديًدا أجد لم
ذلك مع لكنه سهامه؛ جميع فقد قد تونجا يكون أن آمل كنت باملناسبة، ذلك. أعرف

الزورق.» يف ونحن واحًدا علينا أطلق
حينها.» النفخ قصبة بداخل كان واحًدا إال سيدي يا بالفعل جميًعا فقدها «لقد
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ذلك.» يف أفكِّر لم «بالطبع، هوملز: قال
عنها؟» سؤايل تودُّ أخرى نقاٍط أي «أهناك بلطف: املجرم سأل

لك.» شكًرا ذلك، أظن «ال رفيقي: أجاب
خبري أنك نعلم جميًعا فنحن أسايرك؛ أن أمانع ال هوملز، يا «حسنًا جونز: أثيلني قال
ملا استجبت عندما كثريًا تماديُت وأنا الواجب، هو الواجب لكن الجريمة، مجال يف محنَّك
زالت ما القضبان. خلف هذا راوينا أضع أن بعد إال أرتاح لن وصديقك. أنت مني طلبتَه
مساعدتكما، عىل للغاية لكما ممتنٌّ أنا باألسفل. رشطيان كذلك وهناك تنتظر األجرة عربة

مساءً.» عمتما املحاكمة. يف للشهادة سنطلبكما وبالطبع
السيدان.» أيها مساءً «عمتما سمول: جوناثان قال

حتى الحذر ى سأتوخَّ سمول، يا بعدك «من الغرفة: يغادران وهما الحِذر جونز قال
أندمان.» جزر يف الرجل بذلك فعلَت كما الخشبية، بساقك ترضبني ال

مأساتنا تنتهي «وبهذا الوقت: لبعض صمت يف ن ندخِّ جلْسنا أن بعد قائًال علَّقُت
منحتْني فقد أساليبك، دراسة فيها يل يتسنَّى فرصة آخر ستكون هذه أن أخىش الصغرية.

منها.» للزواج طلبي قبول رشف مورستان اآلنسة
تهنئتك يَسعني ال ذلك، أخىش «كنت وقال: الشديد، االغتمام عن تنمُّ زفرة أطلق

ا.» حقٍّ
اختياري؟» عن راٍض غري تكون ألن يدعو ما «ألديك وسألته: ما، نوًعا ذلك آملني

ستُفيدنا وكانت سحًرا، قابلتهنَّ التي الشابات أكثر من أنها أعتقد اإلطالق، «عىل
أرأيت املجال؛ ذلك يف عليها غبار ال موهبة تملك فهي بها؛ نقوم التي هذه أعمالنا يف كثريًا
أمٌر الحب لكن األخرى؟ أبيها أوراق جميع عن دونًا أجرا كنز بمخطَّط احتفظْت كيف
آخر. يشءٍ كل عىل أُقدِّمه الذي البحت املنطق مع يتعارض عاطفي هو ما وكل عاطفي،

األمور.» عىل حكمي يتأثر أن خشية أتزوج لن شخصيٍّا أنا
مرَهًقا.» تبدو لكنك املحنة، تلك من ينجو قد حكمي أن «أعتقد ضاحًكا: قلت

بالية خرقة مثل واهنًا أرقد سوف بالفعل؛ عيلَّ تظهر اإلعياء آثار بدأت «لقد قال:
ألسبوع.»

نوبات مع آخر رجٍل أي إىل بالنسبة كسًال يه أُسمِّ ما يتناوب كيف «أستغرب قلت:
لديك.» الشديدة والهمة النشاط
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النشاط. شديد شخص وكذلك كسول، شخٍص مقومات أملك فأنا «نعم؛ أجاب:
جوته: كتبها التي السطور تلك يف أفكر ما وكثريًا

فقط؛ منك واحدة نسخًة إال تصنع لم الطبيعة أن خسارة
محتال. وآخَر وقور رجٍل لخلق يكفي ما ثمة كان فقد

حليف ظننُت، كما للمجرمني، كان لقد تلك، نوروود قضية يخصُّ فيما وباملناسبة،
بكامل جونز يستأثر الحقيقة يف لذا راو؛ الل الخادم هو الحليف ذلك كان املنزل. داخل

شباكه.» يف الفعليني املتورِّطني من واحدة سمكٍة اصطياد يف الفضل
تلك يف كله بالعمل أنت قمَت فقد عادلة؛ غري قسمة هذه يل «تبدو قائًال: علَّقت

لك؟» تبقى فماذا لجونز، فيها الفضل ونُسب بزوجة، منها أنا وفزُت القضية،
ليتناولها. البيضاء الطويلة يده ومدَّ الكوكايني.» قنينة يل ى «تبقَّ هوملز: قال
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