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 كلمة الغالف
خطوات ثقيلة جاءت من ورائي، قفزت لألمام ناوية الفرار ولكين كنت 

متأخرة. اخلطوات جاءت يف أثري وقبضة حديدية أمسكت بذراعي. بدأت يف 
الصراخ ولكن كفا فوالذيا وضع على فمي، وبالقرب من أذين صوت عميق 
قال بغضب: لو حتركِ ت أو صرخِ ت سأقتلِ ك. جتمدت من اهللع. بعيون 

إىل الظالم ومل أستطع احلركة، بالكاد استطعت التنفس وأنا  متسعة حدقت
واقفة أهلث. تركت قبضته يسراي، وتسللت حويل لتمسك بكلتا ذراعي بقوة 
لتضعهما على جانيب، دافعا ظهري ليضغط على ما كنت سأظن أنه حائط 

حجري لو مل أعرف أنه صدره. رفع يده من على فمي ولكن يف حلظة قبل أن 
تستطيع شفايت املرتعشتان أن تكِ ون صوتا، ويف الضوء الضعيف للشارع 

رأيت ملعة احلديد. نصل طويل وأملس كقطعة ثلج؛ نصل سكني. هل تستطيع 
إينوال األخت الصغرى للمحقق األشهر شارلوك هوملز أن تتفوق عليه يف أول 

 .مغامراته
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 كنتُ  ولكين الفرار ناويةً  لألمام قفزتُ  ورائي، من جاءت ثقيلة    «خطوات
.» متأخرة

 يف بدأتُ . بذراعي أمسكتْ  حديدية وقبضةٌ  أثري يف جاءت اخلطوات  
 عميق صوت أذين من وبالقرب فمي، على ُوضع فوالذيّا كّفا ولكنَّ  الصراخ

.  سأقتلكِ  صرختِ  أو حتركتِ  لو: بغضب قال
.  اهللع من جتمَّدتُ   
 التنفس استطعتُ  بالكاد احلركة، أستطع ومل الظالم إىل حدقتُ  ُمتسعة بعيون  

.  أهلث واقفة وأنا
 لتضعهما بقوة ذراعيَّ  بكلتا لُتمسك حويل وتسللت ُيسراي، قبضته تركتْ   

 لو حجري حائط أنه سأظن كنتُ  ما على ليضغط ظهري دافًعا جانيبَّ، على
.  صدره أنه أعرف مل
 أن املرتعشتان شفايت تستطيع أن قبل حلظةٍ  يف ولكن فمي على من يده رفع  

.  احلديد ملعةَ  رأيتُ  للشارع الضعيف الضوء ويف صوتًا، تكوِّن
 . سكني نصل ثلج؛ كقطعة وأملس طويل نْصل  
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   لندن من الشرقي اجلانب يف
 ١٨٨٨ أغسطس الظالم حلول بعد

 
 نار موقد ومن سليمة، بِقيتْ  اليت اجلاز ملبات من يأيت الوحيد الضوء كان  

. احلانات خارج املسلوقة احللزونات يبيع عجوز رجل يُزكيه الرصيف فوق
 بني انزلقتْ  الطويل، حذائها حىت قُبعتها من بالكامل األسود ترتدي الغريبة  

 الوقت ذلك يف وجودها كان أتتْ  حيث من. ظل جمرَّد ذاتا وكأ�ا وآَخر ظلٍّ 
.  تصوُّره ميكن ال شيًئا أخ أو أب أو كزوجٍ  ُمرافق بدون الليل من
.  ضاع من لتجد فعله عليها جيب ما كل ستفعل ولكنها  
 بعينيها ومتسح األسود، وجهها غطاء حتت من تشاهدان املتستعتان عيناها  

 األرصفة على مكسورًا الزجاج ترى البحث، عن تتوقف ال متشي، وهي
تشققة،

ُ
قززة أذياهلم خلفهم من جرأة يف طريقهم يشقُّون فئرانًا ترى امل

ُ
. امل

 وترى املكسور، والزجاج الفئران بني األقدام ُحفاة يركضون األطفال ترى  
 الرخيصة القش قُبعات يف والنساء احلمراء، فانالتم يف الرجال األزواج؛
 نائًما، أو سكران حائط، جبانب ُملًقى أحَدهم ترى. ذراع يف ذراًعا يتحركون

.  ميًتا كان رمبا.. الفئران جبانب
 املليء اهلواء يف بأغنيةٍ  يصَدح أحدهم ما مكانٍ  يف تسمع وأيًضا تنظر  

 وتسمع. املوسيقى تلك. موسيقى تسمع األسود الرداء ذات الباحثة. بالسُّخام
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 صرخات، تسمع. حانة أبواب خارج »أيب؟.. أيب «تُنادي فتاةً  أيًضا
 مرةً  وابلْعهم اخلل يف اغِمْسهم حمار: ينادون بائعني ُسكارى، بكاء، ضحكات،

. واحد بُِبين ُممتلئة حمارات. واحدة
 املاحلة واملياه الساخن، والسجق املسلوق، والكرنب واجلنب، اخلل، تشمُّ   

. »تامز «لنهر النتنة والرائحة الاور، للميناء
 أن عليها جيب. ططواتا ُتسرع. الاري رائحة وتشم السمك، رائحة تشم  

. أيًضا عنها يبحث أحَدهم ولكن فقط، باحثة ليست فإ�ا احلركة؛ يف تستمر
 تتحرَّك أن جيب. صيَدها حياول أحُدهم األسود، الرداء ذات الصيادة ذات
.  يُطاردها الذي الرجل جيدها ال حىت بعيًدا

 باألصباغ ملطختني وعينني ملونتني بشفتني امرأةً  ترى التايل النور عمود عند  
.  مدخل عند تنتظر

 وقبعة طويل ذيل ذات سرتةً  يلبس رجل ويرتجل يقف، َوِسيم أجرة سائق  
 فستان ترتدي املدخل عند الواقفة السيدة أنَّ  من بالرغم. طويلة حريرية المعة
 الرداء ذات فإنَّ  الراقي، التمع من لسيدةٍ  ملًكا األغلب يف كان مفتوًحا َسهرة

 أنَّ  ترى كانت. الرقص أجل من هنا كان الرجل ذلك أن تفكر مل األسود
 بسمة احلمراوين شفتيها على ارتسَمتْ  وإن حىت بالرعب، مليئة العاهرة عني

 مشقوقة هنا من شوارع بضعة بُعد على ُجثتها وجدت قد مثلها واحدة. واسعة
.  تُرى أن ُمتجنبةً  األسود الرداء ذات حتركت. اجلسد
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 الذي ما آنسيت، يا: قائًال  هلا غَمز احلائط إىل يستند نابتة ذقن ذو رجل  
  ُصحبة؟ يف ترغبني أال وحدك؟ تفعلينه

 اخلُطى أسرعت. أوًال  يتعرَّفا أن دون ُحيادثها أن لتجنَّب نبيًال  رجًال  كان لو  
 إىل تنتمي ال هي أحد، مع تتحدَّث أال عليها جيب. إيَّاه متجاهلةً  أمامه من

. أبًدا مكانٍ  ألي تنتمي تكن مل فهي ُتضايقها؛ مل بذلك ومعرفتها هنا،
 ما وهي األمل، من خيلُ  مل قلبها ولكنَّ  دائًما، وحيدة كانت قد ما وبشكلٍ 

 يف مدينةٍ  أكرب يف غريبة هي اآلن، بيًتا متلك ال كو�ا الظالل، متسح زالت
 حىت ستحيا كانت إذا حىت أو ليلتها، ستقضي أين فكرةٍ  أدىن متلك وال العامل،
 شرق وحواري الظالل خترتق عنه؛ تبحث من جتد أن الوحيد أملها. الصباح
.  وحيدة ومتشي لندن،
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 األول الفصل
 

 عكسته إذا فامسي ؛»إينوال «أمي عليَّ  أطلقتْ  ملاذا حّقا أعرف أن أريد  
 ما ورمبا -دائًما أمي كانت وحيدة، أي» alone ألون «أنه جتد باإلجنليزية

.  للشفرات عاشقة- تزال
 أو كنذيرٍ  ذلك تفعل وهي برأسها يدور ما شيء هناك كان وبالتأكيد  

. بعد مات قد أيب يكن مل مسَّتين فحني. حليايت كُخطة
 يف يومّيا يكون يكاد بشكل يل تقول ما دائًما كانت فقد حالٍ  أي على  

.  »إينوال يا وحدك طريٍ  ستكونني: «طفوليت
. الريف يف لتتجوَّل وألوا�ا بلوحتها خترج وهي شاردةً  ذلك يل ُتكرر كانت  
 الرابع ميالدي عيد يف يوليو، من أمسية يف رحلت حني ِصرتُ  »وحيدة«و  

. منزلنا كان حيث »هول فرندل«لـ تُعد مل حني عشر
 مل. الطباخة وزوجته ،»لني «اخلادم مع حالٍ  أي على ميالدي بعيد احتفلتُ   

 بعضنا شئون يف أبًدا التدخُّل نعَتد مل وأمي فأنا البداية؛ يف أمي غياب ُيضايقين
 يل تركت إ�ا حيث للغياب، واضطرَّها شغَلها، هاّما أمرًا أن افرتضتُ  البعض،

.  الشاي وقتَ  إيَّاه لُتعطيين »لني «السيدة مع طرًدا
 أقالمٍ  سكِّني رصاص، قلم ورقة، رْسم؛ عدة من تتكوَّن أمي هدية كانت  

 يفتح خشيب صندوق يف بعناية ُمرتب ذلك كل مطَّاطية، ِممحاة. لبَـْرِيهم
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 على أيًضا حيتوي) الزهور معىن (بعنوان مسيك وكتاب للرسم، حامًال  ليصبح
عجبني، طريق عن جاءت اليت الرسائل على مالحظاتٍ 

ُ
 قماشية، ومناديل امل

. صغري شفرات وُكتيب بريد، وطوابع وأختام، ومشع،
 كانت يل، التشجيع دائمة أُمي كانت الرسم؛ يف املتواضعة قدرايت من بالرغم  

 أي يف كتاب أي قراءة أيًضا أحب أين وتعرف برسومايت، أستمتع أنين تعرف
.  حّقا اهتمامي موضعَ  خاصَّةً  الشفرات موضوع يكن مل ولكن كان؛ موضوع

. واضح هو كما بيِدها الصغري الكتيب ذلك صنَعتْ  فقد ذلك من بالرغم  
. املاء بألوان وزخرفته الصفحات، وخاطت طَوتْ 

 كان اهتمامها. طويلة لفرتةٍ  اهلدية تلك على تعمل كانت أ�ا الواضح من  
 أدىن أملك أكن مل بينما األمسية، طوال بذلك مرارًا نفسي أخرب ظللتُ . جلّيا
 أثناء برسالةٍ  ستبعث أ�ا أو للمنزل ستعود أ�ا توقَّعتُ . أمي مكان عن فكرةٍ 
 سيدة أن ُخيربين وهو رأسه لني هزَّ  حني التايل اليوم يف ولكن بسالم ِمنْتُ . الليل
 الرمادي املطر كان اخلارج يف منها، خرب أي يأتِ  ومل بعد، تُعد مل املنزل

. اإلفطار بعد باطِّراد، تُسوء كانت اليت املزاجية حاليت مع ُمتناسًبا يتساقط
 والتسرحية الدوالب كان حيث لطيف؛ كَملجأ نَومي لغرفة متخاذلةً  عدتُ 

. األطراف حول بزخارف واألزرق الوردي من وخليط األبيض، باللون َمطليَّني
 لطفلٍ  فقط يصلح رخيًصا أثاثًا كان كوخي، أثاث النوع ذلك على يُطلق كان

 يف البقاء أستطع مل. اليوم ليس ولكن األيام أغلب يف أحببُته أحببُته، ولكين
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 مالبس.. قصريًا وبنطاًال  قميًصا، ارتديتُ  ُمنتظرة، البقاء أستطع مل الداخل،
 اجتهت األمطار، معطفَ  ارتديتُ  وفوقها الكبار، إخويت ختصُّ  كانت ُمرحية

 املطبخ باب من وخرجتُ  الطُّرقة يف املنضدة على من مظلَّة وأخذت لألسفل
.  األحناء يف نظرةً  ألُلقي سأذهب أنين »لني «السيدة أخربتُ  أن بعد
 عن ألحبث أخرج حني اليوم أقوهلا اليت الكلمات نفس كانت تلك! غريب  

 شيءٍ  أيُّ .. عنه أحبث الذي ما أعرف أكن مل العادة يف ولكن األشياء،
 حلزونات، قواقع. هناك يوَجد الذي ما ألرى األشجار أتسلَّق كنتُ .. احلقيقة
 وجدتُ  وإن طيور، أعشاش بندق، ِقشر داكنة، ومحراء صفراء خطوط فوقها
 ضائع َحَلق المعة، وشرائط أزرار، أشياء؛ بداخله أرى فإين غرابٍ  عشَّ 

 أحبث؛ فكنتُ . كبرية قيمة ذات أشياء تلك أنَّ  أتظاهر كنتُ .. ألحِدهم
 أيًضا املرة تلك أن عرفت »لني «والسيدة أتظاهر، أكن مل املرة تلك ولكن
 قُبعتك أين «دائًما يل تقول كما يل ستقول كانت آخر يومٍ  أي ففي. خمتلفة

 وهي شيءٍ  أي تُقل مل ولكنها أبًدا، أرتديها ال كنتُ  فأنا »إينوال؟ آنسة يا
 أجدها أن ميكن أنه حّقا اعتقدتُ . أُمي عن ألحبث أذهب.. أذهب تراين

 بدأتُ  حىت املطبخ يف من رؤية جمال ومن املطبخ، من خرجت إن ما بنفسي،
. ُألمي أثرٍ  أي عن أحبث صيد، ككلب مكان كل يف أعدو كنتُ  العدو، يف
 لوقتٍ  الفراش يف أظلَّ  أن يل ُمسح فقد ميالدي، عيد ومبناسبة املاضي اليوم يف

 بضع قضتْ  كالعادة أ�ا بافرتاض ولكن خترج، وهي أُمي أرَ  مل ولذا متأخِّر؛
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 كانت. »فرندل عزبة «يف أوًال  عنها حبثتُ  فقد ونباتات، أزهارًا ترسم ساعاتٍ 
.  ينمو ينمو ما كل ترتك أن حتبُّ  أُمي

 واملروج اإلمهال، يد طالتها اليت الزهور حدائق عرب وجهي على هائمةً  ِسرتُ  
 نباتات أغصان تكتنفها غابات الشائكة، والنباتات الربية األشجار غَزْتا اليت

تسلقة واللبالب العنب
ُ
 من بدموعٍ  تنتِحب الرمادية السماء بينما هذا كل. امل

. فوقي من أمطارٍ 
 فرتَكين البلل، من تِعب حىت جبواري جيري كان العجوز الرعي كلب رينولد  

 أنه أعلم وكنتُ  رُكبيتَّ، حىت غارقةً  كنت- عاقل كائن-األمطار من َخمًبأ ليجد
 كانت قلقي ومع ملداه، وصل قد قلقي كان ولكن ِمثله، أفعل أن عليَّ  جيب
 أمي تكون أن هَلع كالسَّوط، يقودين واخلوف باهللع أشعر كنتُ  ُسرعيت، تزداد
 إنكاره؛ ميكن ال خوف باألذى، ُمصابة أو بعيًدا،مريضةً  ما مكان يف ُملقاةً 
 وإن -كانت رمبا ، قلبية بأزمة ُأصيبت فرمبا السن، يف صغريةً  تكن مل فُأمي
- تلك غري بكلماتٍ  ذلك يف يفكر أن املرء يستطيع أن الصعب من كان

 املرء يظنُّ .. أرجوك.. ال. أيب مع لتكون ذهبتْ .. رحَلت.. عَربتْ .. انتهتْ 
 ما ولكن كثريًا، عليَّ  ليؤثر يكن مل اختفاءها أنَّ  قريَبني نكن مل وأمي أنا حيث
 كان بيننا األمور سوء أنَّ  شعرتُ  فقد. ذلك راَعين. متاًما العكس كان حدث
 أينِّ  على أُالمُ  كنتُ  شيء، كل يف باللَّوم دائًما شعرتُ  بالكامل، خطئي
 األمر وكأنَّ  أمي، حياة يف الئقة غري عمرية مرحلةٍ  يف ُولدتُ  ألين حىت، أتنفَّس
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 األمور ُأصلح سوف أينِّ  على دائًما أعتمد كنتُ . ِمحًال  كنتُ  بفضيحة؛ أشَبهُ 
 حيايت من أجعل أن أخطط كنتُ  …ذلك يف أمَّلتُ .. ما يومٍ  يف أكرب، حني
 فيجب لذا ُحتبين؛ سوف أُمي فإنَّ  وبعَدها اخلِزي، ظالل من يرفعين ساطًعا نورًا
 كان اليت الغابة أحناء يف باحثةً  ركضتُ . أجدها أن وجيب حيَّة، تكون أن

 صعوًدا تسلَّقتُ  الربي، والدجاج األرانب، اإلقطاعيني من أجيال فيها يصطاد
غطَّاة البارزة الصخور عرب وهبوطًا

ُ
 كان الذي الكهف يف السرخس بنباتات امل

. املقاطعة محََلْتهُ  الذي االسم وراء السبب
 احلديقة أطراف حىت استمررتُ  البقاء، أُِطل مل اليوم لكين أحببُته مكان  

 داخل البحث يف استمررتُ . الزراعية األراضي وبدأتِ  األشجار، انتهتِ  حيث
 وألنَّ . الزهور أجل من هناك تكون أن املمكن من كان أمي إنَّ  حيث احلقول،

 وزهور الزنابق أزهار يزرعون كانوا فيها القاطنني فإنَّ  املدينة؛ من قريبة »فرندل«
 زهور بتوصيل أفضل يُنمُّو�ا كانوا حيث اخلضراوات، من بدًال  البنفسج
 حماصيل الورود، من صفوفًا يُنمِّي ما هناك. »كوفنت «حلديقة يومّيا جديدة

.  لندن أجل من كلها واخلشخاش، الزينيا وزهور الذهبية، الكربسيز زهور
 مترُّ  يومٍ  كلَّ  مضيئة، ُمبهرة مبدينةٍ  الزهور، حقول أتأمَّل وأنا أحلم كنت  

. صباح كلَّ  القصر غَرف من غرفةٍ  كل يف الزهور من باقةً  ليضعنَ  اخلادمات
 وقمصا�ن شعورهنَّ  ويُزيِّنَّ  يتعطَّرنَ  النبيالت السيدات كانت ليلة كل ويف

بلَّلة الزهور فدادين اليوم ولكن.. حيث لندن. والبنفسج النعمان بشقائق
ُ
 امل
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 الضباب مثل تتبخَّر أن قبل اثنني أو نفسٍ  من أكثر تُدم مل وأحالمي باملطر
تصاعد

ُ
متدَّة الشاسعة احلقول تلك.. احلقول من امل

ُ
 أترى أُمي؟ أين. ألميال امل

 بطلة، كنتُ  أجدها؟ كنتُ - لندن عن أحالمي وليس أُمي عن أحالمي يف-
 تلك كانت ولكن. واحلب االمتنان بكل تتأمَّلين وكانت قصَّيت، بطلة كنت
.  غبية وكنتُ  أحالم، جمرد
 لو. الزراعية األراضي هناك تزال ما أقل، أو األمالك ربع يف حبثتُ  اآلن حىت  

 أجدها أن أستطيع أن قبل عاملِنا عن فسرتَحل ُمصابة تركض اآلن أمي كانت
.  بنفسي

 أحاط القصر مدخل إىل وصلتُ  وحني القصر إىل ُمسرعةً  وعدتُ  استدرتُ   
 املظلة من كّال  عينِّ  خيلع وهو محام كزوَجيْ  لني والسيدة السيد من كلٌّ  يب

 ألحصل املطبخ ناحية لني السيدة اقتادْتين بينما الغارق، وحذائي واملعطف
 فيما رأيها أوضحتْ  ولكنها تعنيفي، بإمكا�ا يكن مل. الدفء بعض على
 أن بدَّ  ال الساعات من كبري لعددٍ  املطر يف يبقى الذي الشخص: قائلة فعْلُتهُ 
. عاقل غري يكون

 أحد ترفع وهي بالفحم يعمل الذي الكبري للموقد حديثها موجهةً  قالتها  
 الربد فإنَّ  العامَّة؛ من أو أرستقراطّيا الشخص هذا كان إن يهمُّ  ال: أغطيِته

. يقتُـَله أن يستطيع
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 حاجة هناك يكن فلم الشاي، إبريق إىل موجَّهةً  كانت فقد اجلملة تلك أما 
. القبيل هذا من شيءٍ  أيَّ  يل تقول أن هلا مسموح فغري. مينِّ  ردٍّ  إىل

 التهلكة يف بذاته يُلقي أن دون ُمستقل عقل للشخص يكون أن اجليد من  - 
. أسوأ هو ما أو الرئوي بااللتهاب وُيصاب

ةً  إيلَّ  تلتِفتَ  أن قبل الشاي أكواب إىل قالته فقد ذلك أما   : هلجتها من ُمغريِّ
 كرسيك تُقرِّيب وألن الغداء؟ ستتناولني هل »إينوال «آنسة يا عذرًا أستميحك

  قليًال؟ املوقد من
 تناول أريد ال ال،.. التوست مثل أحتمَّص سوف ذلك من أكثر اقرتبتُ  لو  - 

  أمي؟ عن أخبارٍ  أي هناك هل. الغداء
 بالتأكيد التساؤل، من نفسي أمتالك مل ولكين بالفعل، اجلواب أعرف كنت  

. خرب أيُّ  أتاُمها إذا احلال يف ُخيرباين سوف كانا لني السيدة أو السيد
. آنسيت يا شيء ال ال،  - 

.  واقفة قمتُ . رضيًعا طفًال  تلفُّ  وكأ�ا مئزرها يف يَديها حشَرتْ   
.  أكتبها أن أُريد اخلطابات بعض هناك  - 
 اليت األشياء لك أُحِضر َدعيين املكتبة، يف مدفأة توجد ال »إينوال «آنسة  - 

.  الطاولة على هنا حتتاجينها
 الضخم اجللدي الكرسي على اجللوس إىل ُأضطرَّ  لن أنين فكرة استحسنتُ   
.  القامتة املكتبة غرفة يف
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حربة العائلة شعار عليه املطبوع الورق »لني «السيدة يل جلَبتْ   
َ
 من والقلم وامل

. النشاف الورق من وبعًضا املكتبة،
 للشرطة كلماتٍ  الكرميي باللون الورق على وخَطْطتُ  احملربة، يف القلم غمستُ 
 عنها، حبث يُنظَّم أن وطلبتُ  طريقها، ضلَّت قد والديت أنَّ  يبدو أنه ُألخربهم

 تأجيل باإلمكان يكن مل نعم، لألسف حّقا؟ عليَّ  جيب هل مفكرةً  جلستُ  مث
 كانت شديد، ببطء كتبُتها ولكين أخرى برقيةً  كتبتُ . ذلك من أكثر األمر
:  التايل النحو على ذلك بعد لُتطبع األسالك عرب أمياًال  ستقتطع الربقية تلك

 - نقطة - أمس يوم منذ مفقودة »هوملز فريينت يودوريا «السيدة  
 - نقطة - املشورة تقدمي برجاء  
 هوملز إينوال  
 

 »مول بال «يف القاطن »هوملز مايكروفت «من كلٍّ  إىل الربقية تلك أُوجِّه  
.  بلندن

  بلندن، »سرتيت بيكر «شارع يف »هوملز شريلوك «وإىل  
.  االثنني أخويَّ   
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 الثاين الفصل
 

 وقرَّرتُ  مالبسي، بدَّلت ،»لني «للسيدة إرضاءً  الشاي كوب أ�يتُ  أن بعد  
.  برقييت إليصال للقرية أجته أن
 املطر ولكنَّ : أخرى مرةً  مئزرها داخل يديها تفُرك وهي »لني «السيدة قالت  

.  يأخذهم »ديك «دعي …والبلل
 أحناء يف غريبة وظائف بعدَّة يقوم الذي األكرب ابنها عن تتحدَّث كانت  

 من ذكاءً  أكثر كونَه »رجيينالد «للكلب عليه اإلشراف مهمة تاركني العزبة
 ملِثل »ديك«بـ الوثوق ميكنين ال أنَّين »لني «السيدة أخرب أن أُرد مل. »ديك«

 هناك، وجودي أثناء األحناء يف أسأل أن سأحتاج أين فأخربُتا املهمة هذه
.  الدرَّاجة آُخذ وسوف

 دراجة ولكنها العالية، العجالت ذي القدمي الطراز من الدرَّاجة تكن مل  
.  متاًما وآمنة ُمتماثلة، إطاراتا قصرية حديثة

 وأصدقكم. العزبة حارس بيت جبوار لدقيقة وتوقفتُ  األمطار رذاذ عرب بدَّلتُ   
 ممرّا، ميتلك لكنه أكرب، ليبدوَ  صدرِه نفخ حياول احلجر من منزًال  كان القول،
. َكَبيت يصُلح كان وهلذا بوابة،

 ؟»كوبر  - «
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 كانت إذا أتتذكَّر وباملناسبة، أجلي؟ من البوابة فتحتَ  هّال : احلارس سألتُ  
  أمس؟ ليلة ُألمِّي البوابة فُِتَحت

 من »هوملز «السيدة مترَّ  مل: بالنفي أجاب السؤال من دهشته خيفي أن دون  
.  الطريق هذا
. »كينفورد «قرية إىل وصلتُ  حىت قصرية ملسافةٍ  بدَّلتُ  البوابة يل فتح أن بعد  
 الشرطة مكتب يف األخرى رساليت وتركتُ  الربيد، مكتب يف بربقيَّايت بعثتُ   

 وحمل بالكنيسة، مررتُ  جواليت؛ بدأتُ  مث قليًال، الضابط مع وحتدثتُ 
 آَخر مكانٍ  وكل السمك، وحمل احللويات، وحمل واجلزار، واملخبز، اخلضراوات،

. الضجَّة إثارة دون أمي عن ألسأل عليه املرور ميكن
.  أحد يَرها مل  
 بسبب كان ذلك أنَّ  أعتقد ولكن أسأهلا، وأنا حاجَبيها رفعتْ  الكاهن زوجة  

 أقود وأنا نظرهم وجهة من أكثر مناسبٍ  شيءٍ  ارتداء عليَّ  كان فقد. مالبسي
 طويلة تنُّورة أي أو للماء مقاومة بتنُّورةٍ  ُمغطَّى سرواًال  رمبا. العزبة خارج الدرَّاجة

.  الفضفاض القصري البنطال هذا وليس كاِحلي، لُتغطِّي يكفي مبا
 تغطية يف فشِلها بسبب حادةٍ  النتقاداتٍ  تعرَّضتْ  والديت أنَّ  أعلم ُكنت  

. وأنا البيانو، ظْهر الفحم، كوَّة مثل الفجَّة األشياء
 أن شأنه من كان ذلك ألنَّ  عاري، يف أبًدا ُأشكِّك مل صادمة، طفلةً  كنت  

بة فتاة على جيب ال أمورٍ  إىل يتطرَّق  معظم أن الحظتُ  لكين. معرفتها ُمهذَّ
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ُتزوِّجات النساء
 عدة بعد ليخرجوا عاَمني أو عامٍ  كلَّ  منازهلن يف َخيتفنيَ  امل

 ذلك، عن يتوقَّفوا حىت أطفال دستة إىل العدد يصل قد. جديد بطفلٍ  أشهر
 سّنا األكرب بشقيقي فقط جاءت قد أُمي فإنَّ  وباملقارنة. صالحيتهم تنتهي أو

 األمر جعل مما نفسها، على وضعْتهُ  الذي القيد رفع الذي املتأخِّر وصويل حىت
عشر طيبة الفنانة ولزوجته أيب، مثل عقالين لرجلٍ  ِخزيًا أكثر

َ
.  امل

 والرءوس االرتفاع، يف احلواجب استمرَّت »كينفورد «أرجاء يف أجتوَّل بينما  
اد، وعند النـُُّزل، يف السؤال يف بدأتُ  املرة تلك. واهلمس التقاُرب يف  احلدَّ

هذَّبات، النساء تطؤها ما نادرًا أماكن احلانة؛ وحىت التْبغ، وصانع
ُ
 أحصل ومل امل

.  جديدة معلومة أي على
 مساع ميكنين فكان عابرة، أسئليت تبدو أن يف حماواليت كل من وبالرغم  

 لعزبة اخليبة أذيال أجرُّ  عائدة وأنا ويكربُ  يعلو والشائعات النميمة أوركسرتا
.  »فرنديل«

 كان الذي الصامت »لني «السيدة سؤال على أجبتُ  ،»أحد يَرها مل  «
.  عيَنيها يف يظهر
.  »مكا�ا عن فكرة شخصٍ  أيُّ  ميلك وال  «
 وقت أن من الرغم على يل، الغداء لتقدمي عرضها عن أخرى مرةً  ُأشيحُ   

. اقرتب قد الشاي
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هتُ     باب تُبقي أمي ُمفكرة؛ الطرقة يف وقفتُ . أُمي نوم جلناح ألعلى اجتَّ
 تنظف كانت فقد غرفتها؛ ترتيب عناء »لني «السيدة لُتجنِّب ُمسّكرًا جناحها
 تلك يف ولكن بالدخول، شخصٍ  ألي تسمح كانت وبالكاد بنفسها، غرفتها

 …الظروف
 أن توقَّعت الباب مقبض على يدي وضعت عندما. قدًما أمضي أن قرَّرتُ   

 املقبض ولكنَّ  املفتاح، عن البحث »لني «السيدة من أطُلب وأن ُمسّكرًا يكون
 وأنا. تغريَّ  قد شيءٍ  كل أنَّ  حلظتها يف عرفتُ . الباب وفُتح قبضيت، يف دار

 لو ممَّا أكثر عبادة مكان يف وكأين شعرتُ  اخلالية، أمي لغرفة صمتٍ  يف أنظُر
 ملالثوث وقرأت املنطق، عن أيب كتب قرأتُ  قد كنت. اآلن كنيسة يف كنتُ 

 ولكنَّ  والعلمية، العقالنية النظر بوجهات أومن كنتُ  أبويَّ  ومثل وداروين،
. رمبا الرُّوح يف ما، بشيءٍ  التصديق أريد أنَّين أشُعر جعَلين أمي غرفة يف وجودي

 احلرير من بلوحاتٍ  النوافذ زُيِّنت فنّيا، ِحمرابًا الغرفة تلك من أُمي صنَعتْ   
 من املصنوع الرشيق األثاث على لُتضيء للخلف مالت اللوتس، بنقش الياباين
 القامت املاهوجين عن متاًما خيتلف اخليزران، لُيماثل ُحنت الذي القيقب خشب

. باألسفل فُرِدَ  الذي الضخم،
 ومن ثقيلة، بستائر النوافذ وُغطِّيت تلميعه، متَّ  قد اخلشب كل كان األسفل يف

 عاملَ  ويف هنا ولكن ألسالفنا، القامتة الزيتية الصور بنا حدََّقت اجلدران على
 مئات ُعلِّقت الباستيل اجلدران وعلى. األبيض باللون َمطلّيا اخلشب كان أُمي
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 كتابة ورقة على حجمها يزيد ال صورةٍ  كلُّ  املاء؛ بألوان املرسومة الزهور من
 طوال هنا كانت وكأ�ا الغرفة، يف هنا أمي أن شعرتُ  للحظةٍ . طفَّة مؤطَّرة
.  الوقت

. التالية للغرفة أصابعي أطراف على حترَّكتُ  أُزِعجها، أن أخاف وكأين بنعومةٍ   
 دخول أجل من مكشوفة نوافذ با عادية غرفة كانت. با اخلاص االستوديو

 وطاولة احلامل بعيينَّ  أمسح. التنظيف لسهولة عارية بلُّوط وأرضية. الضوء
 حاجيبَّ؛ فعقدتُ  خشيب صندوق نظري جذب. واللوازم الورق ورفوف الرسم،

 ولكين املائية، ألوا�ا جمموعة معها تأخذ دائًما فهي أُمي تذهب أينما
 لتدُرس خترُج مل هي. أوًال  هنا أحبث أن عليَّ  كان! لغبائي يا …افرتضتُ 

 ظننتُ  كيف أعِرف ال ولكين ما، لسببٍ  ما ملكانٍ  ذهبت لقد إطالقًا، الزهور
 اآلن خطوايت. غبية.. غبية.. غبية كنتُ . بنفسي أِجَدها أن سأستطيع أين

 لعدة مذهولةً  توقَّفتُ  مث أُمي، نوم غرفة إىل ألِصل التايل الباب عربتُ  ثقيلة،
.  أسباب

 حيايت يف عليَّ  مرَّ  �ارٍ  كلُّ  فوضى، حالة يف كان النحاسي فراشها أوًال   
 كانت ما بالتأكيد اإلفطار، بعد إعداده متَّ  قد فراشي أنَّ  تتأكد أمي كانت
 من خرجت قد والوسادات الشكل هذا مبثل ُملقاة واملالءات فراشها لترتُك

. الفارسية السفرة على وُملقاة أكياسها،
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 البُنيَّة اخلروج تنُّورة مكا�ا ويف ُمرتَّبة تكن مل مالبسها فإنَّ  ذلك من واألكثر 
 مالبسها ترتدي تكن مل إن ولكن. املرآة فوق بإمهالٍ  ُملقاة كانت خاصَّتها
عتادة

ُ
 إسداهلا يسُهل ولكن تتَّسخ، ال كي وسطها حىت ترفع اليت التنُّورة مع امل

 ترتديه الذي فما عمليًَّة، مالبسها أكثر وهي رجٍل، أي ظهور حال يف سريًعا
  اآلن؟

 خزانة أبواب فتحتُ  النوافذ، من الضوء بدخول ألمسح املخمليَّة الستائر أفتح  
تكدِّسة؛ املالبس خليط أفهمَ  أن حماِولةً  وقفتُ  مث املالبس

ُ
 شاش على صوف امل

 تَرون كما أُمي كانت. وخممل وُتلٌّ  وحرير أيًضا دمشقي وقطن قطن، على
 وجتديد حلُرية وداعية املرأة، حلقوق مناِصرة ُمميزة شخصية هلا وكانت ُحرَّة مفكرةً 
 من بالرغم ولكنها روسكن، هلا باعها اليت الناعمة كالعباءات النساء مالبس

 ويقع ال، أم ذلك أعجَبها سواء شأنٍ  ذي لرجلٍ  أرملةً  تزال ال كانت ذلك
 وأردية الفساتني فتِجد. رمسية أكثر أزياءً  حتتاج اليت الواجبات بعض عليها

 الذي األرجواين اللون ذا احلفالت وثوب األوبرا، وعباءة الُعنق ُمنخفضة العشاء
 ال، أم الرائجة املوضة من يُعترب يزال ما كان إذا تتمَّ  ومل لسنواتٍ  أُمِّي ارتَدْته

.  شيء أي من تتخلَّص تكن ومل
 وفاة بعد عام ملدة ترتديه ظلَّت الذي األسود األرامل رداء أيًضا هناك كان  

تبقِّي الربونزي األخضر الصيد رداء هناك وكان والدي،
ُ
 خروجها أيام من امل

 وعباءات للمدينة، برحالتا اخلاص الرمادي زِيُّها هناك وكان الثعالب، لصيد
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بطَّنة، السِّتان وُسرتات الَفرو
ُ
 مل بلوزات، على وبلوزات املزركشة، والتنانري امل

 البنفسج من املتاهة تلك من ناقًصا يكون أن ميكن الذي ما حتديد من أمتكَّن
 خزانة أبواب أغلقتُ . والُبين والعنرب واألسود والزيتوين واألزرق والرمادي واملارون
. الفوضى من حالة يف كانت اليت للغرفة حويل من أنظر حائرة ووقفتُ  املالبس

 مكاين من مرأى على ُملقاةً  كانت الداخلية املالبس من وبعضٌ  املَِشدِّ  ِنصَفا
 غريب غَرض هناك كان الزينة طاولة وعلى احلمام، يف الرخامية األرضية على
 من مصنوع كأنه زُنربكية لفائف من مصنوعة وكأ�ا ولكن كوسادةٍ  يبدو

 طبيعته، فكِّ  من أمتكَّن أن دون الغريب الشيء ذلك تناولتُ . واخليش األنابيب
 السُّفلي الطابق ردهة يف. أمي غرفة من للخروج طريقي يف وأنا معي محلُته

: سائلة وجدتُ  ما عليه وعرضتُ  اخلشب، يُلمِّع وهو »لني «السيد قابلتُ 
  هذا؟ ما »لني«
 على تعبرياتٍ  أيُّ  تظهر ال كي جهده قصارى بذل فقد ُحمرتفًا خادًما كونه  

.. للـ ُحمسِّن هذا إنَّ .. آااا.. آااا: يقول وهو قليًال  تلعَثم فقد ذلك ورغم وجهه،
. »إينوال «آنسة يا.. سيدة يا ثوب

 على يكون ارتداءه أنَّ  بدَّ  ال األمامية، للجهة ليس بالتأكيد! ثوب ُحمسِّن  
 الذي الغَرض رجلٍ  حضور يف يدي يف أُمسك أنين استوعبتُ  وفجأة. الظهر
: فجأة صرختُ . الثَّنيات ويدعم مفروًدا ليُبِقَيه الفستان أرداف حشوة يف يُوَضع

. عذرًا أستميحك
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.  أعرف أكن مل فكرة، لديَّ  تكن مل اخلجل؛ من تشتعالن بوجنيتَّ  أشُعر وأنا  
.  أبًدا الشيء ذلك أرَ  مل لذا قبل، من أرداف حشو أرتدِ  مل  

م  -  . اعتذار ألف لك أُقدِّ
 نوعية ما »لني: «ألسأل إحراجي على أتغلَّب جعلتين فكرة أحلَّت وفجأةً   

  أمس؟ صباح املنزل غادرت حني ترتديها أمي كانت اليت املالبس
.  آنسيت يا أتذكَّر أن عليَّ  الصعب من  - 
  الطرود؟ أو األمتعة من نوع أي حتمل كانت هل  - 
.  آنسيت يا ال الواقع يف  - 
 صغرية؟ يدٍ  حقيبة حىت وال  - 

.  آنسيت يا ال- 
. النوع هذا من شيء أي أُمي حتِمل أن النادر من كان  

.  شيء أي حتمل كانت لو سأالحظ كنتُ  أنين أعتقد  - 
 …أهـ على حيتوي زيّا ترتدي كانت هل  - 

.  رجل إىل أحتدَّث وأنا أرداف حشو كلمة أستخِدم أن متاًما أستطع مل  
 حشوة؟ بطانة؟ به  - 

 عيينَّ  يف ترتِسم ذكرى بدأت سألتُ  أن فبمجرَّد عاداتا، من هذا يكن مل  
 ،»إينوال «آنسة يا بالضبط مالبسها أتذكَّر أن ُميكنين ال: قائًال  رأَسه ليهزَّ 

. اخللف من منفوًخا رداءً  ترتدي كانت أ�ا أتذكَّر ولكين
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 الرمادية وقُبعتها: قائال وأكمل األرداف، حلشو حتتاج اليت املالبس نوعية نفس
.  الطويلة

 زهور وعاء وكأ�ا عسكريّا مظهرًا تُعطي كانت القبعة، تلك أعرف كنت  
لون كان مقلوب تبذِّ

ُ
.  وقبو طوابق ثالثة ُيسمُّو�ا امل

.  خاصَّتها املشي مظلة ومحلتْ   - 
 كعصيان قوية وكانت مشي، كعصا ُتستخَدم سوداء طويلة أداة كانت  

.  الرجال
 ترتدي ذلك ومع رجولية، وقُبعة رجولية مبظلةٍ  أُمي خترج أن غريب هو كم  

.  جّدا أنثوية خلفية ذا فستانًا
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 الثالث الفصل

 
: أخويَّ  من بَِردٍّ  صيب جاء بقليل العشاء قبل  
 - نقطة - صباًحا لتشيسوريليا قطار أول يف نِصل 
 - نقطة - احملطة يف ُمالقايت برجاء 
 هوملز وإس إم 

 عشرة تبُعد وكانت حديد، سكة حمطة با مدينة أقرب كانت تشيسوريليا  
 التحرك عليَّ  كان الباكر القطار ذلك قبل أصل كي كينفورد، خلف أميال
.  الفجر عند
 أسحب وأنا ُمزعًجا، شيًئا ذلك وكان املساء، يف استحممتُ  لذلك استعداًدا  

 للطابق املياه دالء وأِمحل املوقد أمام وأضعه السرير حتت من املعدين احلوض
يات ومحل املياه غلي مثُ  ألمأله، العلوي  أجل من أُصبَّها كي ألعلى املياه غالَّ
 حجريت داخل النريان بعض إشعال يف »لني «السيدة تساعدين مل. الدفء
 ُأصيبت فقد. الصيف فصل يف كو�ا من بالرغم الدفء على للحفاظ
. مساعدتا دون شعري غسل من أمتكن مل لذا ذراعيها يف مفاجئ بروماتيزم

هتُ     زجاجات »لني «السيدة ووضعت االستحمام، بعد مباشرة للفراش اجتَّ
.  قدميَّ  حتت الساخن املاء من
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 مث ملعانًا، أكثر أجعله أن حماِولةً  مرة مائة شعري بتمشيط قمتُ  الصباح يف 
 الفتيات ترتديه الذي األبيض الرداء مع يتناسب أبيض بشريطٍ  ربطُته

 كلُّ  تظهر أن أجل من تعلمون، أنتم. ارتداؤه عليَّ  ووَجبَ  االرستقراطيات
 لطيف أبيض دانتيل بنطال مع لديَّ  فستانٍ  أجَددَ  ارتديتُ  ممكنة تراب بقعة
.  »لني «السيدة يل ملَّعْته أسود حذاء مع تقليدية سوداء وجوارب حتته
بكرة الساعة تلك يف املالبس ارتداء يف الوقت من الكثري تضييع بعد  

ُ
 مل امل

.  اإلفطار لتناول كافٍ  وقتٌ  لدي يكن
 بارًدا صباًحا كان إنه حيث الردهة يف املوجود الرف على من شاًال  خطفت  

.  موعدي يف أصل كي بقوة أُبدِّل درَّاجيت على وانطلقتُ  جّدا،
 يلحظ أن خيشى أن دون يُفكر أن للمرء يسمح الدراجات ركوب كان  

.  وجهه تعابري أحُدهم
 يف أفكر وأنا مرتاحة إين أقول أن أستطيع بالكاد ولكن راحة ذلك يف كان  

 ما أتساءل تشيسورليا، طريق آلُخذ كينفورد عرب ُأسرع وأنا األخرية األحداث
 كنتُ  إن تساءلتُ  ذلك، يف التفكري أطيل أالَّ  حماِولةً  ألمي حدث الذي

 عن أتساءل. أخويَّ  على احلديدية السكة حمطة يف العثور يف صعوبة سأجد
 »كولراش «أمسائهم تجِّي الوراء إىل وشريلوك مايكروفت ألخويّ  أُمي تسمية

. »تفوركيام«و
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 عندها »وشريلوك مايكروفت يف فكِّري. «طري أمي كانت لو أتساءل  
  القطار؟ حمطة يف عليهما التعرُّف سأستطيع هل أتساءل

 أتذكَّره ما ُجلُّ  أيب، جنازة يف عمري من الرابعة يف كنتُ  أن منذ أرُمها مل فأنا  
 الطويلَتني وسرتتيهما. الطويلَتني بُقبَّعتيهما الطول فارَِهي يبدَوان كانا أ�ما

 أكتافهما، على املربوطة السوداء واألشرطة السوداء، وقفازاتما السوداوين،
 من ناًجتا كان أيب رحيل كان لو أتساءل. الالمعة السوداء اجللديَّة وأحذيتهم

خزي، وجودي
ُ
 اُحلمَّى حيتِمل مل حّقا أنه أم القرية، أطفال ُخيربين كان كما امل

 سيستطيعان أخوايَ  كان لو أتساءل. أمِّي ُختربين كانت كما اجلنبة والتهاب
 نُزْرمها؟ مل وملاذا وأمي، أنا يَزورانا مل ملاذا. سنوات عشر مرور بعد عليَّ  التعرُّف
. ُوِلدتُ  بكوين عائليت، على أحلقُتهُ  الذي العار بسبب أنه أعرف كنتُ  بالطبع

 رجًال  كان مايكروفت بنا؛ صلةٍ  أي تربطهما أن ألخويَّ  املناسب من يكن مل  
 كان شريلوك وأخي لندن، يف هامة حكومية جهةٍ  يف يعمل مشغوًال  مهّما
.  شهريًا ُحمقًقا

 وزميله صديقه كتَبه ،»القرمزي يف دراسة «بعنوان عنه ُكتب قد كتاب هناك  
 قرأتا- أُمي يف تفكري ال -ُنسخة ابتاعت قد أُمي ،»واطسون جون «دكتور

 ومركز امللكية، مقر.. العظيم امليناء.. بلندن أحُلم وأنا وقتها ومن ِكلتانا،
 فهي- واطسون دكتور يقوله ملا وفًقا -ذلك من بالرغم ولكن الراقي، التمع

تسكِّعون إليها ينجِذب اليت العظيمة البالوعة تلك
ُ
. اإلمرباطورية يف والعاِطلون امل
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 حيضرون باملاس، املرصَّعات والنساء البيضاء، العنق بربطات الرجال حيث لندن
 اخليول يدفعون القلوب ُقساة احلناطري سائقو الشوارع يف بينما األوبرا، حفالت

.  األسود مجال كتاب يف يل آَخر ُمفضَّل لكاتبٍ  وفًقا اهلالك حافة حىت للعمل
 يف احلشود وتتجمهر الربيطاين املتحف يف يقرءون الِعلم طالبو حيث لندن  

 األرواح، حتضري جلسات يعقدون املشاهري حيث لندن.. ليذهلوا املسارح
 متكَّن كيف علمّيا يُفسِّروا أن آخرون مشاهري حياول بينما املوتى، مع ليتواصلوا

 يف كانت عربةٍ  يف ليدخل النافذة من ليخرج جبسده الطفو األرواح ُحمضِّر
.  انتظاره

ُشرَّدون األوالد حيث لندن  
 ال الشوارع يف وينتشرون البالية، األمثال يرتدون امل

. أبًدا املدرسة إىل يذهبون
 عمن واضحة فكرة لدي يكن مل -الليل سيدات يقتلون األشرار حيث لندن  

. للعبودية ليبيعوهم أطفاهلنَّ  ويأخذون- بالضبط الليل سيدات يكنَّ 
وسيقيون حيث لندن يف.. والبلطجية امللكية حيث لندن يف

ُ
 والفنانون العظام امل

 يف العمل على وُجيربو�م األطفال خيطفون الذين أيًضا العظام والرمون العظام
- أيًضا األوكار تلك تكون عماذا واضحة فكرة لديَّ  يكن مل -اإلمث أوكار
 األحيان بعض يف تُوظِّفه امللكية األسرة كانت شريلوك أخي أن أعرف ولكين

.  اجلرمية وأمراء واللصوص البلطجية أولئك بذكائه ُجمابًا األوكار، تلك ليخرتق
.  بطًال  كان شريلوك أخي  
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 عازف كيميائي، ُمثقَّف، أخي؛ إجنازات يـَُعدِّد وهو واطسون دكتور تذكرتُ  
 مالكم، التحطيب، يف متمرِّس ُمبارز، غبار، له ُيشقُّ  ال قنَّاص متمكن، كمان
.  العادة غري على استنتاجي وُمفكر

 الكتابة، أستطيع القراءة، أستطيع عقلي، يف اخلاصة بإجنازايت قائمة صنعتُ   
 أصطاد األرض، من الديدان أُخرج الطيور، أعشاش أجد احلساب، أستطيع
.  الدراجة قيادة أستطيع.. بالطبع نعم أيًضا؟ ماذا.. السمك

 تركيزي كامل وصببتُ  التفكري، عن فتوقَّفت بالكآبة ُتصيبين املقارنة كانت  
.  »تشيسورليا «حدود من اقرتبتُ  قد وكنتُ  الطريق، على

 بني طريقي أشقَّ  أن عليَّ  كان باحلصى، املرصوفة الشوارع يف احلشود أهابتين  
.  الرتابية »كينفورد «كطُرق شيًئا ُتشبه ال اليت واملركبات األشخاص

 يبعنَ  ونساء باليد، املدفوعة العربات على الفاكهة، يبيعون رجال هناك كان  
 حياولون املارة من والكثري األطفال، عربات يدفعنَ  وُمربيات سالل، يف احللوى

.  بالعربات يُدَهسوا أال
 كبرية وعربات حطب، عربات فحم، عربات العربات؛ من الكثري هناك كان  

 سأمتكَّن كيف الزحام ذلك كل وسط خيول، أربعة عن يقلُّ  ال ما يسحُبها
!  القطار؟ حمطة على العثور من
 قـُبَّعة على ريشٍ  مثل املنازل قمَّة فوق من يظهر شيًئا رأيتُ  لقد.. حلظة  

.  سيدة
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 القاطرة دخان.. الرمادية السماء يشقُّ  أبيض ُطاري عمود هناك كان  
 إىل يصل احملرك صوت مسعت بلحظاتٍ  وبعَدها جتاهه، حتركتُ .. البخارية
.  نفسه الوقت يف وصلت قد وكنتُ  املنصَّة،

 فارَِهي االثنني على التعرُّف يف صعوبة أجد ومل ترجَّلوا ركَّاب بضعة فقط  
.  أخواي أ�ما بدَّ  ال بالتأكيد لندن، من القادَمني الطول

ضفَّرة، احلواف ذات الداكنة البدالت ريفية؛ مالبس يرتديان كانا  
ُ
 وربطات امل

 من هم النبالء فقط. خفيفة وقفازات ُمستديرة، سوداء وقُبعات خفيفة، عنق
.  الصيف من الوقت ذلك يف قفازات يرتدون

 ال وسطه، يف الزيادة تلك ظهرت وقد الوزن، يف زائًدا كان أشقائي من واحد  
 يِقف كان »شريلوك «اآلخر سنوات، بسبع األكرب مايكروفت، هذا أن بدَّ 

 األسود وحذائه الفحم، بلون كانت اليت بذلته يف وبدا مستقيم، بشكلٍ 
.  َصيد ككلب

 جانب إىل جانبٍ  من ويتلفَّتان بما، اخلاصتني املشي ِبَعَصَوي يلوِّحان كانا  
.  مباشرة فوقي من مترُّ  نظراتما كانت ولكن ما، شيءٍ  عن باحثني

. إليهما النظرات خيتلس احملطة على يِقف من كل كان نفسه الوقت ويف  
 شريط درَّاجيت، فوق من أنزل وأنا أرجتف أنَّين شعرتُ  أين نفسي من انزعجتُ 

 حذائي فوق ُمتدلًِّيا ليتمزَّق الدرَّاجة، سلسلة يف انشَبكَ  بنطايل من الدانتيل من
.  شايل ُأسِقط إصالحه أحاول وحني األيسر،
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 الدرَّاجة وأريح الدراجة على شايل وأترك عميًقا، نفًسا آُخذ أهدأ، أن جيب  
.  احملطة حائط على

  هوملز؟ سيد.. آ: رأسي رفع يف متاًما أجنحَ  أن دون الرُجلني من أقِرتب  
.. أسأل  

  هوملز؟ سيد وآاااا.. آ  - 
 احلواجب من وزوجني عليَّ، ُمثبَِّتني يصريون احلادَّة الرمادية العيون من زوجني  

.  مرفوعة تصري األرستقراطية
  هنا؟ أقابلكما أن مينِّ  طلبتَ : أقول  

 إينوال؟  - 
ت مث استعجاب، يف نفسه الوقت يف كالمها ليقول   : سرعة يف هلجتهما تغريَّ
  الصطحابنا؟ عربةً  تُرسلي مل ملاذا هنا؟ تفعلينه الذي ما

فَرتض من كان  - 
ُ
. »شريلوك «يا حّقا ُتشبهك فهي الفور، على نعرِفها أن امل

 الرشيق اجلسد ذو طوًال، األكثر.. ُحمقَّة كنتُ  إين.. ُحمقَّة كنتُ  فإين إذن  
 الذي وأنفه كالصقر، احلادََّتني وعيَنيه النحيل، وجهه أحببتُ . »شريلوك «كان
 ليست فهي أشبهه أين ُخيربين أحدهم كون أن شعرتُ  ولكين. كمنقار يبدو

.  مبُجاملة
.  املشرَّدين األطفال إحدى ظننُتها  - 
 دراجة؟ على ُمشرَّد طفل  - 
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  ؟»إينوال «يا العربة أين درَّاجة؟ ملاذا  - 
 العربة؟: متسائلة جبفينّ  َرففتُ   
 ولكن املنزل، يف الغبار جتمعان فتون، وعربة الندو، طراز من عربة هناك كان  
 عن أمي توقَّفت أن منذ ليس. سنوات عدة منذ خيولٍ  أيَّ  منلك نكن مل

.  الصيد
 مل ولكين اخليول، بعض أستأِجر أن املمكن من كان أنه أعتقد: ببطء قلتُ   

 أقودها؟.. أن ألستطيع أكن
 ندفع فنحن بنفسك؟ هذا تفعلني وملاذا: ُمستعجًبا مايكروفت الشحيم قال  

. اخليل وراعي اإلسطبل، لفىت
  عذرًا؟ أستميحك  - 
  خيول؟ توَجد ال أنه إخباري حتاولني هل  - 
.  أنت.. بعد فيما.. مايكروفت يا بعدُ  فيما  - 

. أجرة عربة لنا احِضر: له وقال محَّاًال  شريلوك استدعى بأرحيية  
 طلب لتنفيذ وانطلق قبَّعته على يَده وضع الذي للصيب، بعملةٍ  وألقى  
. »شريلوك«

 شْعر الريح تلك ففي. الداخل يف ننتظر أن األفضل من: مايكروفت قال
  إينوال؟ يا قبَّعتك أين. غراب كعشِّ  يبدو »إينوال«
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 أو حاُلكما كيف هلما أقول أن على تأخَّر قد الوقت كان اللحظة تلك يف  
صافحة عزيزيَّ  يا أخرى مرةً  رؤيتكما الرائع ِمن

ُ
 عار كنتُ  أنَّين من بالرغم. وامل

 طلب كان »احملطة يف املقابلة برجاء «أنَّ  أستوعب بدأتُ  أيًضا ووقتها. العائلة
.  شخصّيا لتواجدي طلًبا وليس نقل، وسيلة توفري

. جيد شيء ذلك فإنَّ  مبُحادثيت االستمتاع يف يرغبا مل كانا إذا حسًنا  
.  وغبية صامتةً  وقفتُ   

 قفازاتك؟ وأين  - 
. احملطة ناحية ويُوجِّهين بذراعي يأُخذ وهو »شريلوك «أضاف  

.  »إينوال «يا اآلن آنسة أنتِ  مناسبة؟ مالبس أي أو  - 
.  فقط عشرة الرابعة أمتمتُ  لقد: ألقول للمحادثة جذبْتين املالحظة تلك  
! للخيَّاطة أدفع كنتُ  ولكنَّين: حائرة هلجةٍ  يف مايكروفت قال  
 أن منذ الطويلة التنانري ترتدي أن عليك ِجيب كان: قائًال  »شريلوك «قاطعه  

 باألفكار كثريًا تأثرت أ�ا يبدو! أمك؟ فيه تفكر الذي ما. عشرة الثانية أمتمتِ 
.  النَّسوية

. ذهبت أين أعرف ال أنا: قلت  
.  البكاء يف لدهشيت وانفجرتُ   
 وقد استأجرناها، اليت املركبة يف جلسنا حىت أخرى مرةً  ُألمي ذِكر أي يأتِ  مل  

. »كينفورد «اجتاه يف وحترَّكنا العربة، مؤخِّرة يف الدراجة ربطنا
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 عدميي من زوج حنن: ملايكروفت »شريلوك «قال الرحلة خالل ما وقتٍ  يف  
. الغامشني التفكري

 ُمتأكِّدة أنا. أنفي آذت أ�ا حىت بالتطريزات مليئة كبرية حمرمةً  يُعطيين وهو  
 من أبكي كنتُ  احلقيقة يف ولكين أُمي، أجل من أبكي أنَّين يعتقدان أ�ما
.  نفسي أجل
» enolA ألون .. إينوال  «
.  »وحيدة إينوال  «
 إىل ينظُران كانا ولكنهما. يل املقابل املقعد يف بكتفٍ  كتًفا أخواي جلس  
 عن توقَّفت. للخجل َمدعاةً  وجداين أ�ما الواضح من كان. سواي شيءٍ  أي

. القطار حمطة عن ابتعاِدنا من دقائق بعد التشنيف
 ذي صندوق جمرد العربة كانت. أقوله شيءٍ  أي يف التفكري أستطع مل ولكين  

 وددتُ  أنَّين من بالرغم حمادثة، بدء على أبًدا ُيشجع ال ونوافذ عجالت
.  بالتأكيد أفعل لن ولكين الطبيعة، مجال إىل اإلشارة

. إينوال  - 
. برهة بعد رخيًما مايكروفت صوت جاء  

  حدث؟ عمَّا لُتخربينا كافٍ  بتحسُّنٍ  أتشُعرين  - 
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 عما ألضيفه الكثري هناك يكن مل ولكن بالفعل، بتحسُّن شعرت قد كنتُ   
 ذلك منذ تُعد ومل باكرًا الثالثاء صباح يف املنزل تركتِ  أمي. بالفعل يعرفونه
.  الوقت

 أفكر جيعلين سبب يوجد ال.. ال األمر، لتوضيح رسالة أي يل ترتُك مل.. ال  
 أي من خربٍ  أيُّ  يأتِ  مل.. ال. ممتازة صحَّة يف كانت فقد مريضة، كانت أ�ا

 آثار يكن مل. كلها شريلوك أسئلة على اإلجابة هي كانت »ال «شخص،
 قد غرباء أي عن شيءٍ  أيَّ  أعلم ومل اقتحام، آثار وال خطوات، آثار وال دماء،

.  األحناء يف يتجوَّلون يكونون
 أعرف ال فأنا أعداء أيُّ  ألمي كان لو بِفدية، مطالبة أي هناك يكن مل.. ال  

.  »كينفورد «شرطة ملركز بالًغا قدَّمتُ .. ونعم شيًئا، عنهم
. أرى أن ُميكنين  - 

 منرُّ  وحنن العربة نافذة من لينظُر لألمام ينحين وهو مبالحظةٍ  شريلوك ألقى  
ستفيدين كل مع إ�م حيث ،»فرنديل «حبديقة

ُ
 يف الباحثني وكل القرية يف امل

 يتوقَّعون هل األشجار، بني ُمنطلقني فاعلية، الطُّرق بأقل عنها يبحثون القرية
.  الزعرور حتت ُخمتبئة جيدوها أن
 حافة إىل ليصال الكثَّان حاجباه ارتفع بدوره، لينظُر لألمام مايكروفت مال  

  لألراضي؟ حدث الذي ما: سائًال  يصرخ وهو قُبعته،
.  شيء ال: قائلة اعرتضتُ  مشدوهةً   
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 شيء ال أيًضا سنوات منذ أنه يبدو. واضح هذا. متاًما شيء ال بالطبع،  - 
!  النمو يف ُمفرِطة املزروعات كل. حيُدث

.  لالهتمام ُمثري: شريلوك غمغم  
 والشتالت. قدم إىل يصل طوهلا فاملزروعات. مهجية: حبسم مايكروفت ردَّ   

. الناعمة والشجريات تنُبت
. برية زهور هذه  - 

!  أحبُّها كنتُ   
 نعطي السماء حبق كيف. األمامية الباحة يكون أن يُفَرتض ما على ينمو  - 

.  أجره للبستاين
.  بستاين يوجد ال بستاين؟  - 

. »راجلز «امسُه بستاين، لديكم ولكن: ُمنقض كصقرٍ  مايكروفت يل التفت  
.  سنوات عشر منذ أسبوع كل شيلًنا ١٢ له أدفع

 هذا حتت مايكروفت كان كيف أسباب؛ لعدة الفاه فاغرة مشدوهةً  جلستُ   
 من واألكثر »راجلز «يُدعى شخصٍ  أيَّ  أعرف ال أنا بستاين، لدينا أنَّنا الوهم
 كنتُ  أنَّين أعتقد. مايكروفت من تأيت أموال أي هناك أنَّ  أعرف ال أنا ذلك

.  العزبة مع تأيت األثاث وباقي والنجف الدرج مثل األموال أن أفرتض
 ِضمن من االسم بذا شخص هناك كان لو مايكروفت،: شريلوك تدخَّل  

.  به تعِرف ال كانت إينوال أن متأكد فأنا العمَّال
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 …حىت تعِرف مل هي  - 
 ُدعابته حسُّ  خيتفي مايكروفت تتمِّي، ال إينوال: إيلَّ  ُمتحدثا شريلوك قاطَعه  

. الديوجينز ونادي ومكتبه ُغَرِفه بني ما املعتاد مداره من خيرُج حني
 ال حّقا هل أخربيين، إينوال: ُمطالًبا لألمام ناحييت أخوه احنىن إيَّاه متجاهًال 

  إسطبل؟ فىت وال إسطبل؟ راعي وال أحصنة؟ توَجد
.  يوجد ال.. نعم أعين ال،  - 
  ال؟ أم نعم.. أيهم  - 
. مايكروفت  - 

 جبسدها مقارنة صغريًا يزال ما تالحظ كما الفتاة تلك رأس: شريلوك قاطَعه  
 من ستتمكن بينما وإزعاجها، إلرباكها حاجة ال وحَدها فاترُْكها. الطويل

.  قريًبا بنفسك شيء كلِّ  اكتشاف
 فريندل. عزبة أمام العربة توقفت بالذات اللحظة تلك ويف
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 الرابع الفصل

 
 يابانية ُزهرية الشاي منضدة على أالحظ أخويَّ، مع أُمي غَرف إىل أدخل  

 تلك أحضرت قد أمي أن بدَّ  ال البين، اللون إىل حتوَّلت بَتالتا ورود، بداخلها
.  اثنني أو بيوم اختفائها قبل األزهار

 صدَّ  قد كان جبانيب، هوملز شريلوك مرَّ  صدري، إىل واحتضنُتها الزُّهرية رفعتُ   
 رفض. الشاي من لكوبٍ  »لني «السيدة عرض ورفض »لني «السيد ترحيب

.  حتقيقه يبدأ أن قبل للحظةٍ  يِقف أن متاًما
 غرفة إىل منها انتقل املاء، بألوان الزهور برسومات املليئة اجللوس غرفة ُمتأمًِّال   

.  النوم غرفة إىل مث االستوديو،
  هذا؟ ما: عالٍ  بصوتٍ  يتعجَّب مسعُته هناك  
 السيد مع حتدَّث أن بعد أكثر ببطءٍ  يتحرك كان الذي مايكروفت ينادي  
.  وقفازه وقـُبَّعته عصاه له ترك مث للحظات، »لني«

.  ُحمزن شيء  - 
 الفوضى إىل األغلب يف ُمشريًا الغرفة �اية من عالًيا شريلوك صوت جاء  

.  الداخلية املالبس وتناثُر العامة
.  الئق غري  - 
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.  الداخلية املالبس طصوص ذلك.. بالتأكيد نعم،  
 أ�ا يبدو: يقول وهو االستوديو يف ظهر النوم غرفة من سرعةٍ  يف خارًجا  

.  كبرية بسرعةٍ  غادرت
.  فكرت.. يبدو  

.  الشخصية عاداتا يف اهتماًما أقلَّ  أصبحت قد رمبا أو  - 
.  عمرها من والستني الرابعة يف شيءٍ  كل رغم فهي. أَهدأ بنربةٍ  قاهلا  
 واجلذور الراكدة املياه من برائحة بشًذى تبعث ذراَعيَّ  بني اليت الزهرية كانت  

تحللة،
ُ
.  رائعة برائحةٍ  تبعث كانت يانعةً  كانت حني الزهور تلك بالتأكيد امل
. وقسوان بسلَّة، أزهار كانت رأيتها اليت الذابلة األزهار تلك  
.  غريب.. وبسلة قسوان: ُمستعجبة قلت  
.  السُّخط من بقليلٍ  ناحييت عينيهما وجَّها الرُجلني ِكال  

.  غريبة كانت والدتك! غريبة كانت والدتك  - 
: باختصار شريلوك قال  

.  تزال وال  - 
 فهما إذن: ألخيه ولوم عتاب نظرات يوجِّه وهو برفقٍ  مايكروفت أضاف  

.  ماتت.. تكون أن خيافان أيًضا
 قد أ�ا فيبدو هنا أراه الذي الوضع من: شريلوك قال نفسها احلادة باللهجة  

. الشيخوخة خَرف إىل الغرابة من تطوَّرت
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 أُمي إنَّ . أعصايب على وتضغط تُزعجين، بدأت طريقُته كانت ال، أم بطلٌ   
! الربود؟ بذا يكون أن ُميكنه كيف أيًضا، أمَّهُ  كانت

 هوملز شريلوك أن ألعرف طريقة أي هناك تكن فلم حينها، أعرف أكن مل  
 أعراضه وكانت االكتئاب، من يُعاين كان البارد، الظل من نوعٍ  يف حياته عاش
 اخلروج يرفض أنه حىت أكثر أو ألسبوعٍ  كبري بشكلٍ  األحيان بعض يف تزداد
.  فراشه من

  اخلَرف؟  - 
. مايكروفت يتساءل  

  فائدة؟ أكثر استنتاجٍ  إىل الوصول تستطع أمل  - 
  ماذا؟ مثل  - 
حقِّق أنت  - 

ُ
.  وُحتقِّق عدساتك، فلُتخرج.. امل

.  هنا يُفيدنا أن ميكن شيء يوجد ال. فعلت لقد  - 
.  إذن اخلارج يف  - 
 طريقٍ  بأي ُختربنا دالئل أي هناك يكون لن األمطار؟ من كامل يومٍ  بعد  - 

. محقاء امرأة.. ذهبت
 الذابلة الزهور بداخلها الزُّهرية أمحل وأنا وتعليقه نربتُه هالْتين وقد خرجتُ   

.  املطبخ إىل لألسفل
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 تنظيف فُرشة يِدها ويف األرض على ُمنكفئة »لني «السيدة وجدتُ  هناك  
.  عقلها فقدت قد أ�ا اعتقدتُ  حىت شديد بعنف اخلشبية البلوط ألواح تفرك

 منصة على موضوع مائل خشيب دلوٍ  يف اليابانية املزهريَّة حمتويات أفرغتُ   
. اخلضراوات تقشري

 وأنا: قائلة لألرضية »لني «السيدة حتدََّثت ورُكبتيها يَديها على تزال ما وهي  
.  أخرى مرةً  شريلوك والسيد مايكروفت السيد ألرى أنتظر كنتُ  اليت
بطَّن اخلشيب احلوض يف اخلضراء املزهرية وضعتُ   

ُ
 املياه وأجريتُ  بالرصاص امل

 نفس مرةٍ  وككل: لألرضية حديثها ُتكمل لني والسيدة الصنبور، من عليه
 رمبا هي بينما ُألمِّهما، طيبة كلماتٍ  أي لديهما يوجد وال احلمقاء، اخلالفات

 …ما مكان يف ترُقد
.  شيًئا أُقل مل وأنا فجأة، صوتا حتشرَج  
.  ذلك من أكثر بإزعاجها أرغب فلم  
ستغَرب غري من: »لني «السيدة أعلنتِ  والتشنيف األرضية كْحتِ  بني ما  

ُ
 امل

 أنَّ  ُمعتقَدين طريقتهما، على شيءٍ  كل يتمَّ  أن جيب. أعزَبني يزاالن ما أ�ما
.  ُمستقل فكرٍ  ذاتِ  المرأةٍ  يسمعا أو يفهما أن أبًدا ميكنهما ال. حقُّهما ذلك

علقة األجراس من عددٍ  من واحد اجلرس، دقَّ   
ُ
 فوق ُممتد حناسي سلك على امل

.  املوقد
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 يف غارقة وأنا الغداء، يريدون أ�م أفرتض الصباحية، الغرفة جرس ذلك  - 
. هنا ها منكيبَّ  حىت القذارة

 معرفة أردتُ  وأيًضا األخرى، أنا غداءً  أريد كنتُ  إفطار، أي أتناول مل َكوين  
هتُ  املطبخ تركتُ . حيُدث الذي ما .  الصباح غرفة حنو واجتَّ
 وحيدِّق الغليون يُدخن شريلوك جلس رمسية غري صغرية طاولةٍ  على الغرفة يف  
.  قُبالته جلس الذي مايكروفت إىل
 إىل يصال أن عليهما وجب إجنلرتا يف عقَلني أعظم: يقول مايكروفت كان  

 الفوضى وحالة العودة؟ تنوي كانت أم بإرادتا، أمُّنا رحلتْ  هل اآلن، إجابة
 …غرفتها عليها اليت

 انعكاًسا يعين قد أو وبسرعة، ختطيطٍ  دون خرجتْ  أ�ا يعين: شريلوك قاطَعه
 امرأةٍ  مع نتعامل وحنن املنطق فائدة وما. املرأة تلك عقل بداخل اليت للفوضى

.  خرِفة األغلب يف
 اخلادمة أكون أن آِمَلني الغرفة دخلتُ  حني ناحييت أنظارمها وجَّها كالمها  

.  خَدم يوجد ال أنه معرفة اآلن عليهما ِجيب كان أنه برغم
 الغداء؟  - 

.  مايكروفت تساءل  
 حالةٍ  يف »لني «السيدة.. أعلم اهللا: معهما الطاولة على أجلس وأنا أجبتُ   

.  ُمستقرَّة غري عقلية
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.  بالتأكيد  - 
 بالنسبة األقل على (وَوسيَمني الطول، فارَِعي كانا العبقريَّني، أخويَّ  تأمَّلتُ   
 …أن أردتما. أُحبَّهما أن أردتُ  االحرتام، هلما وأكننتُ  ،)يل

. وحدكِ  حسًنا ستُبلني ،»إينوال «يا فارغ كالم  - 
. حديثهما ُمكِمَلني اهتمامٍ  أيَّ  يل أخواي يُوِيل  مل  
 تفقد ومل خرِفة، ليست أمَّنا أنَّ  لك أؤكد: »شريلوك«لـ مايكروفت قال  

 العشرة يف إيلَّ  تُرِسلها اليت احلسابات إدارة ميكنها خرِفة امرأة توجد ال عقلها،
 …احلمام تركيب مصاريف ُمفصَّلةً  ومنظمة، دائًما واضحة األخرية، األعوام

  موجود؟ غري وهو: حادة هلجةٍ  يف شريلوك يقاطعه  
 االستحمام؟ وغرفة  - 
.  الشيء نفس  - 
 السنوية؟ بزياداتم واملساعدين والطهاة، اخلَدم وُمرتَّبات  - 
.  هلم وجود ال  - 
 املتفرِّقة؟ باألعمال يقومون والذين البستاين، ومساعد الُبستاين  - 
.  حّقا ُمتفرِّق عقُله والذي ،»ديك «باستثناء هلم، وجود ال أيًضا  - 

 أيٍّ  وجه على ابتسامة شَبح حىت أرَ  مل ولكين كنكتة، موافًقا مايكروفت قاهلا  
.  منهما

٤٣



 أنه بالرغم القائمة، تلك على »كويل رينالد «تضع مل أ�ا ُمتفاجئ أنا  - 
 َخيل عربات ووضعتْ  خياليِّني، ُمهورًا أحصنة، وضعت لقد خادًما، يُعترب

! له وجود ال اإلسطبل يف وعاِملني العربات، لتلك وسائقني خيالية،
. جيد بشكلٍ  ُخدعنا أنَّنا للشك جمال ال  - 
ربية الرقص وُمدرِّب املوسيقى فُمدرِّس إلينوال وبالنسبة  - 

ُ
 …وامل

 هلا ومنا وجه هلا صار فجأةً  فكرية ُمعضلة وكأنَّ  عيَنيهما بني تنقَّلت قلقة نظرة  
قا نفسها اللحظة يف كالمها ليلتِفتَ  شعر، . إيلَّ  لُيحدِّ
! إينوال  - 

  األقل؟ على ُمربية لديك كان: شريلوك سأل  
. لديَّ  يكن مل  - 

 أن ميكن ما كل تعلَّمتُ  أن وبعد القرية، أبناء مع املدرسة إىل تُرسلين فُأمي  
 أبليتُ  أنَّين نفسي اعتربتُ  وقد وحدي، حسًنا سأُبلي أنَّين أخربْتين هناك أتعلمه
 آية حديقة «من بداية »فرنديل «عزبة مكتبة يف كتابٍ  كلَّ  قرأتُ  فقد. حسًنا
 …تردَّدت بينما الربيطانية، املوسوعة إىل »الطفل

 أيتها مناسب تعليمٍ  على حصلتِ  لقد: أخرى مرة يل السؤال ماكريوفت وجه  
  كذلك؟ أليس. الصغرية اآلنسة

 ومقاالت ثاكري، وروايات ولوك، وأرسطو، شكسبري، قرأتُ  لقد: أجبتُ   
.  كرافت والستون ماري

٤٤



 أكثر أرعبهما أن ألستطيع أكن ومل يكفي، مبا أرعبُتهما لقد. وجهامها جتمَّد  
 أرجوحة على بلوانية حركاتٍ  أؤدِّي أن تعلَّمتُ  إين هلما قلتُ  لو ذلك من

.  السريك
 امرأةٍ  يف الثقة ِجيب ال خطئي، إنه: بدوء وقال ملايكروفت رأسه شريلوك أدار  

 مرةً  األقل على هنا آيت أن عليَّ  ِجيب كان االستثناء؟ أُمِّنا من جنعل ملاذا. أبًدا
.  حلفيظيت ُمثريًا األمر كان مهما عام كل
 شريلوك، عزيزي يا العكس على: احلزينة اهلادئة الطبقة بنفس مايكروفت قال  

 …األكرب االبن فأنا مسئولييت، تلك كانت لقد
 شطائر بصينية قادمة وهي »لني «السيدة من صدر خفيف ُسعال قاطَعُهما  

قطعة، والفاكهة اخليار،
ُ
 صمتٌ  هناك وأصبح الليمون، عصري من وجرَّة امل

م حىت لوهلةٍ  حممودٌ   سألته الذي سؤايل تكوَّن الصمت ذلك وخالل الغداء، ُقدِّ
  أمي؟ بإجياد هذا كل عالقة ما: »لني «السيدة خرجت أن بعد
. لطبِقه اهتمامه كامل مايكروفت وجَّه إجابيت من بدًال   
. نظرية ُنكوِّن حنن: وقال املنضدة على بأصابعه شريلوك طرق  

 النظرية؟ تلك هي وما  - 
  ال؟ أم أخرى مرةً  يل أُمِّي ستعود هل: ثانية فأسأهلما  
 شريلوك اختلس جّدا طويلة بدت فرتةٍ  بعد ولكن منهما، أيٌّ  يل ينظر مل  

.  تعرف أن حقِّها ِمن أن أعتقد مايكروفت،: وقال ألخيه النظر

٤٥



 واعتدل الثالثة شطريته من تبقَّى ما وترك رأسه وهزَّ  زفريًا مايكروفت أطلق  
 حَدث مبا عالقة له اآلن حيُدث ما كان إذا نُقرِّر أن ُحناول حنن: ليواجهين

.  تتذكَّرين أنك أعتقد ال أبونا، تُويفِّ  …حينما
. سوداء أحصنة أتذكَّر سنوات، أربع العمر من أبلغ كنتُ  لقد: قلت  

 …خالف هناك كان تلتْ  اليت األيام وخالل الدفنة بعد حسًنا،. بالطبع  - 
 وصًفا كانت رمبا بقاء معركة. حَدث ملا بسيط وْصفٌ  ذلك: شريلوك قاطَعه  

. أقرب
 شريلوك يُرِد مل األمالك إدارة على اختالف: مايكروفت أكمل إيَّاه متجاهًال   
 من باألمالك اخلاصة اإلجيار أموال أنَّ  أُمِّي رأي فكان هنا، العيش أنا وال

فَرتض
ُ
. فرنديل مزرعة هي تدير وأن كاملة إليها تذهب أن امل
! ُحمتَملة؟ غري فكرة وكأ�ا مايكروفت يتحدَّث ملاذا! بالفعل أدارتا قد ولكن  

 مل أُمِّي. يل كانت األمالك فإنَّ  األكرب االبن إنين وحيث: مايكروفت يكمل
 بدًال  يل، األمالك هي تدير أن ميكنها ال ملَِ  تفهم مل ولكن ذلك، على تعِرتض

 هلا حيقُّ  ال فهي القانونية الناحية من أنه وشريلوك أنا ذكَّرتا وحني. العكس من
 غري إنَّنا وقالت عقالنية، غري صارت أنا، هلا مسحتُ  لو إال هنا العيش حىت

. مولدنا مكان يف هنا بنا ُمرحَّب
 جذع على ُمعلقة وكأين رأسي، يف ينقِلب وكأنه بدا شيء كل إهلي، يا  

 أل�ما عنها بعيًدا عاشا أخويَّ  أن مفرتضةً  حيايت عشتُ . قدمي من شجرة
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 مشاكلهما فإنَّ  يل َحيِكيانه ما وحسب واآلن وجودي، من بالعار يشعران
.  أمي مع كانت

. اآلن به خيرباين ما جتاه شريلوك أو مايكروفت شعور معرفة بإمكاين يكن مل  
 مذهولة أنين غري األمر، جتاه شخصّيا أنا شعوري أعرف أن بإمكاين يكن مل

.  قليب يف تُرفِرف فراشات هناك وكأنَّ  أشعر كنتُ  ولكن
 رسائل إيلَّ  ترِسل وكانت بالشهرية، إليها أبعث كنتُ : مايكروفت أكمل  

 تلك إنفاق لكيفية حسابٍ  بكشف بدوري ُمطالًبا ألردَّ  بزياداتٍ  ُمطالبة رمسية
 أيّا أرفض فلم منطقية، للزيادة طلباتا كانت دائًما. ذلك تفعل وكانت النقود،

 الذي ما خيالية، واحلسابات الدفاتر تلك كل فإنَّ  اآلن نرى كما ولكن. منها
.  فكرة أدىن منلك ال.. آآ..فنحن األموال، تلك بكل فعَلْتهُ 

.  نظرية لديكما ولكن: فقلت تردُّده الحظتُ   
. نعم  - 

 األموال، تلك تدَّخر كانت أ�ا نعتقد: يكمل أن قبل طويًال  نفًسا أخذ  
.  الطائش العمل هلذا ختطط بينما

 أمواهلا تعتربه ما أخذت أ�ا نعتقد: األول من ُعمًقا أكثر آخر، عميق نفس  
. ما نوًعا لتعاقبنا …لـ ما مكان إىل ذهبت.. وااا
  هجرْتين؟ أُمي إنَّ  يقوله؟ الذي ما  
.  فاهي فاغرةً  جلستُ   

٤٧



.  مايكروفت يا االستيعاب على الفتاة قدرة على فلُتشِفق  - 
 أ�ا نعتقد ببساطة إينوال،: برفق وقال يل نظر مث ألخيه، شريلوك غمغم  

.  هرَبت
.  يب ذلك لتفعل كانت ما.. مستحيل.. ممكن غري كان.. كان هذا ولكن  

. ال  - 
 …أخريًا نطقتُ   

. ميكن ال هذا  - 
. »إينوال «يا فكري  - 

. أُمي مثل ُمتحدثًا شريلوك قاهلا  
 مكانٍ  يف ُمصابةً  كانت لو. النتيجة تلك إىل ُتشري املنطقية الدالئل كل  - 

 ال. به سنسمع كنا حادثٍ  يف ُأصيبت ولو وجدتا، قد البحث فرقة لكانت ما
 يوَجد ال جلرمية، إشارة أي توَجد وال يؤذيها، أن شخصٍ  ألي سبب أي يوَجد
طالَبة غري إرادتا، ضدَّ  يأُخَذها أن أحدٍ  ألي سبب

ُ
 مل ما وهو بِفدية، امل

.  حيُدث
 احلياة قيد على أ�ا حالة يف ولكن: ُيكمل أن قبل طويلة لفرتةٍ  شريلوك توقَّف  

.  تشاء ما وتفعل جيدة وبصحة
. كالعادة: مايكروفت يضيف  
. ستار جمرَّد رمبا املنظمة غري فُغرفتها: شريلوك يكمل  
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 لذلك ُختطط كانت أ�ا يبدو ما على ألنه. لتشتيتنا: ُمتفًقا مايكروفت يقول  
.  سنوات عدة منذ
.  وقت أي يف ذلك فعل بإمكا�ا كان. طارية كصفَّارة وقفتُ   
  ميالدي؟ عيد يف ذلك تفعل ملَِ : ناحبة قلتُ   
 تلك يف ولكن أفحْمتُـُهما وقد فاغرين، بفاهني اجللوس يف دورمها ذلك كان  

 أتذكَّر، وأنا جسدي إىل القشعريرة تسلَّلت بالنصر، فيها شعرتُ  اليت اللحظة
 حالة يف ميالدي عيد هدايا تُعِطيين أن »لني «السيدة من أُمي طلَبتْ  لقد
.  أبًدا عودتا عدم أو الشاي، وقت يف عودتا عَدم
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 اخلامس الفصل

 
 إكمال عن اعتذرتُ  أينِّ  أخشى الدموع كثرة من احرتقتا قد عيينَّ  وألن  

.  عجل على الغداء
لتهبة، مشاعري سُيربِّد النسيم اخلارج، يف أكون أن إىل احتجتُ   

ُ
 أِقف ال امل

 باب من راكضةً  أخرج إيَّاها، أُمي أعطْتين اليت الرسم عدة أللتقط سوى
 غري احلديقة وأعرب اخلالية، باإلسطبالت مارَّةً  اخلضراوات حديقة أعرب املطبخ،
عتىن

ُ
 ضاقت وقد وبعَدها العزبة، من باألشجار املليء للجزء ألصل با، امل

.  التحسُّن ببعض شاعرةً  البلوط، أشجار حتت أمتشَّى أنفاسي
 بالفعل، هنا من مرُّوا البحث وفرقة الشرطة أفراد الغابة، يف وحيدة كأين أشُعر  

. اآلن بعيدة حقولٍ  إىل ووصلوا
 إىل وصلتُ  املنحِدر اجلزء ذلك أسفل ويف لألسفل، األشجار منطقة امتدَّت  

.  املفضَّل مكاين
غطَّى الصخري الوادي ذلك  

ُ
 خمملي مساءٍ  كَثوب اخلضراء، بالسراخس امل

.  األحجار يُغطي
 ال. مائلة صفصافة حتت بركة شكَّل الذي احلصى، من املكوَّن الرى أتتبَّع  

غطاة الصخور أتسلَّق أرتديه، الذي الفستان يف أفكر
ُ
 أصل حىت بالسراخس امل
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 حلائها على خدِّي واضعةً  إيَّاه، ُحمتِضنةً  القوي جبذعها أتعلَّق الصفصافة، إىل
غطَّى اللحاء خدي ليالمس

ُ
 يف ألزحف حتتها احننيتُ  مث اخلضراء، بالطحالب امل

ظلَّل التجويف
ُ
تدلية الشجرة بني امل

ُ
.  واجلدول امل

.  سواي مكانه أحدٌ  يعرف ال يل، ِسرِّيّا مالًذا كان اجلميل اخلنُّ  هذا  
 ستتخلَّص »لني «السيدة كانت أشياء أُحبها، اليت باألشياء هنا احتفظتُ   

 حويل نظرتُ  الظالم، على عيناي اعتادت إن ما. املنزل إىل أحضرُتا لو منها
.  بَنيُتها اليت احلجرية للرفوف

 البلُّوط، جوزة رءوس امللوَّن، احلصى من والكثري احللزون، أصداف هناك كان  
 يف وجدُتا أخرى وكنوز مكسورة، سلسلة ُكم، زرار امللوَّن، الريش من بعض

.  العقعق أعشاش
 ولففتُ . متاًما أُنثوية غري بطريقةٍ  ذقين لُتالِمسا رُكبيتَّ  ضممتُ  ارتياحٍ  بزفرة  

.  قدميَّ  خلف تتدفَّق اليت املياه إىل وحدَّقتُ  ساقيَّ  حول ذراعيَّ 
 وهم أشاهدهم املياه، يف تسبح كانت الصغرية املرقَّط السلمون أمساك  

لون مث جمموعة، يف ينطلقون  مرةً  نفسه التشكيل لتكوين ويعودون اجتاههم، يُبدِّ
.  أخرى

 حالةٍ  يف وجتعلين تفتُنين، وتشكيالتم انطالقاتم يف ُمراقبتهم كانت العادة يف  
.  االنبهار من

٥١



 كيف بأمي؟ أملَّ  الذي ما هو فيه التفكري أستطيع ما كل اليوم، ليس ولكن  
. انتظاري يف هناك تكون أن دون النهاية يف املنزل إىل أعود أن من سأمتكن

 واألتربة بالطني ُمغطَّاة أدخل وحني أخواي، هناك سيكون عنها عوًضا  
 …سيقولون

. أخويَّ  على اللعنة  
 وبعًضا يدي، يف رصاصّيا قلًما ألتقط اجلديدة، الرسم عدة وأفتح ركبيتَّ، أفرد  

.  األوراق من
 ملايكروفت جيدة رمسة ليست سريعة، رمسة أرسم األوراق من واحدةٍ  على  

 حول سلسلتها متتدُّ  اليت الثقيلة، جيبه وساعة األنيق، وحذائه األحادية، بنظارته
 وأنفه النحيفَتني بساقيه لشريلوك، ُمشابة أخرى سريعة رمسةً  أرسم مث ُسرتته،
 رمسها أردت منها، غاضبةً  كنت إين حيث أُمي، أرسم أن أردتُ  بعدها. وذقنه
 مقلوبة، زهرية ُتشبه اليت بُقبعتها. فيه رحلت الذي اليوم يف كانت، كما

.  الرومي الديك مؤخرة مثل الكبرية املؤخِّرة ذات الطويلة وسرتتا
 …السُّخف منتهى يف كانت  
 بعيد احتفايل موعد يف تعود أن تتوقَّع تكن ومل معها، رمسها أدوات تأُخذ ومل  

.  ميالدي
 ولكنها به، االعرتاف يؤملين ذلك أن من بالرغم ما، لشيءٍ  ُختطط كانت  

.  ما لشيءٍ  ُختطط كانت

٥٢



 وحَدها، طري كانت بفزَع عنها أحبث كنتُ  الذي الوقت ذلك كل يف  
.  بدوين ما مبغامرةٍ  تستمِتع

 شعرتُ  العكس؛ على ولكن حيَّة، لكو�ا بتوصُّلنا بالسعادة أشعر أن يُفرتض  
.  عينِّ  ختلَّت لقد بالبؤس،

 البداية؟ منذ تَرُفضين مل ملاذا  
  ُوِلدت؟ حني ما عتبةٍ  على وترتكين ما سلةٍ  يف تضعين مل ملاذا  
 اآلن؟ تركْتين ملاذا  
  ذهبت؟ وأين  
 من قائمة وكتبت جانًبا، رسومايت واضعةً  ُمفكرة، جلستُ  الرسم من بدًال   

:  األسئلة
  معها؟ أمي تأخذين مل ملاذا  
  ؟.. الدراجه تستخِدم مل ملاذا ،.. طويله.. مسافه إىل ستتنقل كانت لو  
  ؟.. الغريبه املالبس تلك ارتدتْ  ملاذا  
  ؟.. البوابه تستخِدم مل ملاذا  
  ؟.. ذاهبه كانت أين فإىل االقدام على سريًا البالد عرب ارحتَلتْ  كانت لو  
 كانت أين إىل أخرى.. مره.. مواصالت.. وسيله وجدت أ�ا بفرض  

  ؟.. ذاهبه
  االموال؟ هذه بكل فعلْتهُ  الذي ما  

٥٣



  متاعها؟ من أيّا حتمل مل ملاذا تُرب، كانت إذا  
  ميالدي؟ عيد يوم تُرب ملاذا  
  تفسري؟ أو وداعٍ  دون تركتين ملاذا  
 زالت ما الصغرية األمساك. اجلدول إىل وحدَّقتُ  الرصاصيَّ، قَلمي تركتُ   

.  سوداء كدموعٍ  تتحرك
 رأًسا وجدتُ  ألنظر استدرتُ  حني املائلة، الصفصافة حتت حترك ما شيءٌ   

.  ينبش مألوفًا
. وحدي اترُكين رينولد،: ساخطة قلتُ   
 ويهزُّ  وجهي يتشمَّم ووجهه بأنفه انطلق العجوز، الكلب جتاه احننيتُ  ولكين  

.  بذراعي رقبَته أُحيط وأنا ذيله
. رينولد شكرًا  - 
.  فوقي يِقف شريلوك أخي ووجدتُ  ُمتحضِّر، صوت جاء

 على تركُتها اليت األوراق ألجذب يدي ومددتُ  بعيًدا برينولد دفعت الهثةً   
.  أوًال  التقَطها فشريلوك الكافية؛ بالسرعة أكن مل ولكن األرض،

 خافتة ضحكةً  ضاحًكا برأسه ألقى مثُ  وله، ملايكروفت رسومايت يف حدَّق  
 جبانب صخرةٍ  على جلس حىت كثريًا جسده هلا اهتزَّ  حقيقية ولكنها

.  أنفاسه ُملتقطًا الصفصافة
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 بني ما يل ليقول يبتِسم كان ولكنه اخلجل، من أحرتق أين شعرتُ   
.  الكاريكاتري رسم يف فطرية موهبة لَديك إينوال، يا أحسنتِ : ضحكاته

.  مايكروفت يراها أالَّ  األفضل من ولكن: يقول وهو الرسومات، أعطاين  
 أضع وأنا األرض حنو اخلجل ُمحرة من امللتهب ووجهي نظرايت أبقيتُ   

.  الرسم عدة مع الرسومات
 تكوين أالَّ  ونتمىنَّ . املاء يف متاًما ستسُقط الشجرة تلك ما يوًما: أخي قال  

.  ذلك حيُدث حني حتتها
 ورغبة بسيط بلومٍ  شعرتُ  ولكين مالذي، من يسَخر يكن مل هو األقل على  

.  أخرج أن منه
.  خرجت عابسةً   
  رؤيتها؟ ُميكنين هل يدك؟ يف حتملينها اليت الورقة تلك ما: سألين  
.  اآلن بعد يفَّ  يظنُّه مبا أهتمُّ  ال نفسي أُخرب وأنا إيَّاها أعطيُته.. قائميت  
.  يقرأ هو بينما بالسراخس ُمغطاة أخرى صخرة على جبسدي ُملقيةً  جلستُ   
 البارز األنف ذي وجهه على وظهر متفكرًا، حّقا برتكيز قائميت يقرأ كان  

.  اجلدية عالمات
.  البارزة النقاط كل غطَّيتُ  لقد  - 

.  الدهشة من بقليلٍ  هلجته اختلطت وقد النهاية، يف قال  
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 يراها أن تُرِدْ  مل أل�ا البوابة تستخِدم مل أ�ا نتخيَّل أن ميكننا أنَّنا أعتقد  - 
 تستخِدم أن تُرِد مل فهي السبب ولنفس فيه، رحلت اجتاهٍ  أيَّ  ويعرف احلارس،

مكن من حيث الطُّرق
ُ
 لقد. بعد فيما شهوًدا يصريون أشخاًصا تقابل أن امل

 جنوبًا، مشاًال، ارحتلت كانت إن فكرة أدىن بال لترتُكنا يكفي مبا ذكيةً  كانت
.  غربًا أم شرقًا،

 مل شريلوك فأخي أفضل؛ أنين أشعر وأنا جلسيت يف واعتدلتُ  رأسي، هززتُ   
 يف با شعرتُ  اليت الفراشات تلك.. معي يتحدَّث كان أفكاري، من يسخر

 مع كان أخويَّ  خالفَ  أنَّ  عرفتُ  حني بدأتُ  لقد سببها، أفهم بدأتُ  قليب
.  فرصة هناك واآلن حًقا، تطلًُّعا.. ُحلًما.. أمًال  كان لقد. معي وليس أمي
 أستطيع الذي املصطلح يف التفكري على حىت أجرؤ مل …أن أخويَّ  أردتُ   
. ما بشكلٍ  االهتمام بعض فقط منهما أردتُ  رمبا به، أِصف أن
.  قريًبا يتَِّضح أن فأرجو األخرى للنقاط وبالنسبة: يقول شريلوك كان  
.  أخرى مرة رأسي هززتُ   

 مل أُمِّنا، ملالبس وصفٍ  على »لني «من حصلتُ . أستوِعبه مل واحد سؤال  - 
  بالغريب؟ َتصفيَنه ملَِ  أفهم

. األرداف حشو عن »لني «للسيد سؤايل تذكَّرتُ  حني وجنتاي امحرَّت  
حسِّن.. الـ آااا: أُغمغم أن هو فعله استطعتُ  ما كل  

ُ
.  الثوب.. امل

.  األرداف حشو آه،  - 
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. حرَج بال يقوهلا أن عليه السهل من كان  
بشِّر زوجة البشر حلوم آِكلُ  ما يوًما سأل  - 

ُ
 ُمشوَّهات نسائكم كل هل: امل

 أنفسهن، النساء با ُجتمِّل اليت الطُرق وُحنصي نعدَّ  أن ميكن ال حسًنا، هكذا؟
.  ملنطق ختضع ال اللطيف اجلنس نزوات

.  باملوضوع اهتماًما يُبدي أن دون كتَفيه هازّا قاهلا  
 ألودِّعك، عنكِ  أحبث فكنتُ  لذا فوري، من لندن إىل أعود سوف إينوال،  - 

.  السنوات تلك كل بعد أراك أن ُمبهًجا كان كم وأُخربك
غطَّاة يَده مدَّ   

ُ
.  أحتدَّث أن أستطع مل للحظة، با ومتسَّكتُ  بالقفاز امل

:  شريلوك أكمل  
 عن بعيًدا بقائه صعوبة من بالرغم أيام، لعدة هنا يظلُّ  سوف مايكروفت  - 
ُحبَّب ديوجينز نادي

.  امل
  لندن؟ يف تفعله سوف الذي ما: سألت صويت ألستعيد ريقي ابتلعتُ  أن بعد  

م  -   البواخر على املسافرين قوائم يف للبحث »يارد سكوتالند «يف طلًبا سأقدِّ
 لندن تركت فأمُّنا صحيحة نظريـََّتنا أنَّ  حالة يف وحيدة؛ تسافر سيدةٍ  عن باحثًا

 النَّسويات مقام إىل حتجُّ  لعلَّها أو الفنَّانني، قبلةَ  فرنسا جنوب إىل لتذهب
تحرِّرات

ُ
.  امل
 مؤخَّرًا، منَّا أكثر وقًتا معها قضيتِ  أنت إينوال،: متسائًال  عيينَّ  إىل نظر مث  

  ذهبت؟ أ�ا تعتقدين أين
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 أو اعتقاداتٍ  أيَّ  أملك مل ولكينِّ  أعتِقده، عمَّا يسألين العظيم هوملز شريلوك  
.  صغرية ِجبُمُجمةٍ  فتاة شيء كل من بالرغم فأنا نظريات،

. ويسارًا مييًنا رأسي هززتُ  وجنيتَّ، حترق أخرى مرةً  اخلجل ُحبمرة أشعر  
.  راحل فأنا إذن هلا، أثرَ  ال أ�ا أبلغتنا الشرطة حسًنا،  - 

،: قال مث إيَّاي، ُحميـًِّيا قُبعته حافة المًسا واقًفا، قام    دليل أي يوَجد ال اطمئينِّ
.  با ِحلق قد أًذى أيَّ  أن على

 ينزل وكأنه ووقار سهولةٍ  يف الصخور بني الوادي يف مشى عصاه ُمؤرِجًحا مث  
 أن دون الوادي �اية إىل وصل وحني لندن، يف قصرٍ  من رخامية سالمل على

 للمنزل طريقه أكمل مث الوداع، أنواع من كنوعٍ  إيَّاها هازّا عصاه رفع يلتِفتَ 
.  يتبعه والكلب

 ولكينِّ  ذنبه ذلك يكون أن دون أنه عاملةً  األشجار، بني اختفى حىت راقبُته  
. طويلة لفرتةٍ  معه أتواصل لن

 الثوب، ُحمسِّن »لني «السيد عليه أطلق عمَّا حبثت املنزل إىل عدتُ  حني
 اإلطالق على مناسب غري مكان وهو األمامية، القاعة يف تركُته حيث وجدته
. ذلك مثل لشيءٍ 

 تضع أن دون العريض الظهر ذا الواسع الفستان أُمِّي ارتدت ملَِ  تساءلتُ   
. األرداف حشو أو اللبادة
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 نومها لغرفة األرداف حشو ُألعيد لغرفتها صعدتُ  حىت أمشي ظللتُ  ُمتفكرةً   
 …حني أخرى مرة احتاجْتهُ  إن حالة يف وجدته، حيث

 تعود؟  
 أن اختارت فهي أبًدا، تعود سوف أ�ا أفكر جيعلين سبب هناك يكن مل  

. الشخصية بإرادتا ترحل
 الذي األرداف حبشو ممسكةً  الطُّرقة يف املوضوع اخلشيب املقعد يف أغوص  

.  صدري على رأسي أَمْلتُ  وقد اخليش من مصنوًعا كان
 بأفكارٍ  امتأل الذي رأسي، رفعتُ  وأخريًا طويلة، لفرتةٍ  الوضع هذا على بقيتُ   

. انتقامية
 اليت األشياء من أريُده ما وآُخذ أعبثَ  أن حقِّي فمن إذن تركْتين أُمي لو  

.  غرفتها يف تركْتها
، منه جزءٌ  أخذتُه؛ قرارًا ذلك كان    ُدّمرت فقد ضرورة؛ اآلخر واجلزء تشفٍّ

 حالةٍ  يف تبدو أملكها اليت القليلة األخرى فالعباءات لتغيريها؛ وأحتاج عباءيت
ُزيَّنة اآلن أرتديها اليت البيضاء العباءة من أسوأ

 جرَّاء واخلضراء الصفراء بالبُـَقع امل
.  واحلشائش باألتربة تلوُّثها

 سرعة، يف وأحترك أقف. أُمي مالبس خزانات من شيًئا أختار فسوف إذن  
 كان الباب. فائدة دون ولكن املقبض، وأدرتُ  أُمي باب إىل لألعلى اجتََّهت
.  مسكرًا
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.  اإلطالق على إزعاًجا األيام أكثر هو اليوم أنَّ  بدَّ  ال  
 يكون أن لصويت ومسحتُ  رأسي مددتُ  السالمل »درابزين «على ُمستندةً   

. »لني: «أقول وأنا وعالًيا ُمزعًجا
. هشششش  - 

مكن من كان إنه حيث للعَجب ويا  
ُ
 الُعلَّية من مكان، أيِّ  يف يكون أن امل

غطَّاة وأصبعه حلظاتٍ  يف مباشرةً  حتيت اخلادم ظهر فقد القبو إىل
ُ
 بالقفاز امل

 قيلولةً  يأخذ »مايكروفت «سيد »إينوال «آنسة: يقول وهو شفَتيه على األبيض
.  اآلن

 له قلتُ  بذلك قام وحني السالمل، يصعد أن »لني «السيد إىل أشرتُ  ُمتربِّمة  
.  أُمي ُغَرف مفتاح إىل أحتاج: هادئ بصوتٍ 

.  ُمسكرة الغرف تلك تبقى أن أوامره أعطى »مايكروفت «السيد  
  ملاذا؟: أسأل وأنا ِضيقي، الدهشة غلَبتِ   

. »إينوال «آنسة يا ذلك عن بالسؤال يل يسمح جمال يف لستُ   - 
.  إذن الباب يلَ  افتح فقط املفتاح، إىل أحتاج ال حسًنا،  - 
 أيقظُته إذا وسينزِعج إينوال، آنسة يا مايكروفت السيد إْذن آُخذ أن عليَّ   - 
 …بـ أوامر أعطى قد مايكروفت فالسيد اآلن،

 ُميكنه مايكروفت السيد.. ذلك مايكروفت السيد.. هذا مايكروفت السيد  
.  األمطار من برميلٍ  يف رأسه ليغطس يذهب أن
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 يف ذلك أضع أن إىل أحتاج: قائلة »لني «سيد صدر يف الثوب مبُحسِّن أدَفع  
.  مكانه

.  قبل من خيَجل أره مل إنَّين حيث أذهَلين، ما وهو اخلادم وجنتا امحرَّت  
 خزانة يف أحبث أن أريد وأيًضا: أسناين بني من هدوءًا أكثر بصوتٍ  قلتُ   

 أنَّ  أعتقد احلالية، حالتها يف بعباءيت للعشاء نزلتُ  فلو أرتديه، شيء عن أمي
. الباب يل افتح أكثر، ُمستاءً  سيكون مايكروفت السيد

 وظلَّ  باملفتاح احتفظ ولكنه الباب، »لني «السيد فتح أخرى كلمةٍ  دون  
 آُخذ أن قررتُ  فقد العناد، مألين وقد ولذا انتظاري، يف الباب جبانب واقًفا
 اجلديد؛ التطوُّر ذلك يف فكرتُ  أمي مالبس بني أحبث وأنا ولكن متاًما، وقيت

 تساءلتُ . مقبول غري ذاك مايكروفت من بإذن هلا والدخول أمي ُغَرف تسكري
.  أخافْتين الفكرة اخلاص؛ مفتاحها تركتْ  قد أمي كانت إذا
 العادة ففي العودة، تنوِ  مل بالفعل أ�ا سيعين فهذا ذلك، فعلتْ  كانت فلو  

 أنفاسٍ  عدة احتجتُ  معها، ُغَرفها مفتاح تأُخذ فسوف بالنهار خترج حني
 ُمعلًقا يزال ما كان والذي خاصَّتها، اخلروج رداء يف يدي أمدَّ  أن قبل عميقة
.  اجليب يف الفور على املفتاح ووجدتُ  املرآة، جبانب الشماعة على

 املِقبض. قبل من أرَه مل وكأين إليه أنظر وظللتُ  يدي، يف ثقيًال  به شعرتُ   
ستطيل �ايته، يف البيضاوي

ُ
سنَّن وامل

ُ
 غريب شيءٍ  من له يا اآلخر، الطرف يف امل

. بارد حديدٍ  من مصنوع
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.  العودة تنوي تكن مل حّقا فهي إذن  
 عليه، قبضيت أضمُّ . أملك ما أغلى يدي يف املعدين اهليكل ذلك أصبح  

 مرة وخرجتُ  املفتاح ُألخفي يدي فوق ووضعُته أمي دوالب من فستانًا تناولتُ 
.  أخرى
. »لني «يا حسًنا  - 

.  بعدها الباب وسكر. مشاعر أي إبداء بدون قلُتها  
 الفستان عن بكلمةٍ  ينبثَ  أال الذوق من مايكروفت كان العشاء وقت يف  

.  استعرتُه الذي
 طويل أنَّ  من وبالرغم مقشَّة، كعصا رقبيت فيه تبدو ُمتطايرًا، واسًعا، كان فقد  

.  األنثوية جسدها تفاصيل إىل افتقرتُ  أنين إالَّ  أمي، طول ُمياثل كان
 ملسةٍ  مع باخلوخ، األشبه للونه الفستان ذلك اخرتتُ  قد فإين حالٍ  أي على  

.  ُيالئمين ألنه أخرته ومل كثريًا، أحببُته الذي الكرمية، من
 ربطتُ  وكنتُ  أرتديه، الذي الصغريات الفتيات حذاء أخفى قد الفستان كان  

. يل وسطًا ُمياثل ما ليظهر الفستان وسط على وشاًحا
 وكونه الُبين، لونه لألسف ولكن شعري، أسرِّح أن حىت وحاولتُ  قالدة ارتديتُ 
.  جلمايل تاًجا بالضبط يكن مل أشعثَ 

.  الكبار من أ�ا متثيل ُحتاول تلعب كطفلةٍ  بَدوتُ  أين متأكدة أنا عام بشكلٍ   
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 مل أنه الواضح من كان أنه إال. شيء أيَّ  يُقل مل مايكروفت أنَّ  من بالرغم  
.  مسرورًا يكن

 لندن يف اخلياطة راسلت لقد: يل قال املائدة على األمساك وضعت أن جمرد  
.  مناسبة مبالبس لتزويدك

.  جديدة مالبس على احلصول اللطيف من سيكون رأسي، هززتُ   
 با أرتاح اليت القصرية بنطلونايت إىل العودة بسهولةٍ  فُيمكنين يُعجبوين مل وإذا  

. كينفورد يف هنا خيَّاطة هناك: قلت ولكينِّ  رأسه، يُدير أن مبجرَّد
 حتتاجني الذي ما متاًما تعرف لندن يف اخليَّاطة ولكن ذلك، أعلم أنا نعم  - 

.  داخلية مدرسةٍ  يف ارتدائه إىل
  عنه؟ يتحدَّث الذي ما  
.  داخلية مدرسةٍ  إىل أذهب لن أنا: قلت شديد بصربٍ   
 عدة مع تواصلتُ  لقد إينوال، يا تفعلني سوف بالتأكيد: أجابين ُمماثل بصربٍ   

.  للشابَّات ممتازة مؤسَّسات
 »دريس راشونال «منشورات كانت تلك، مثل مؤسَّسات عن أمي أخربْتين  

 تلك تزرعها اليت املغلوطة الصَور ومن املؤسَّسات تلك من بتحذيراتٍ  مليئةً 
 إحدى يف رملية، كساعةٍ  لألنثى املِثالية الصورة واِضعني العقول، يف املدارس

لحقات الفتيات كل خصر على مشّدا تضع املدرسة ناظرة املدارس تلك
ُ
 امل

 باستثناء. نائمات أو ُمستيقظاتٍ  و�ارًا؛ ليًال  املشدُّ  ذلك ويبقى باملدرسة،
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 من الفتاة تتمكن حىت أي التطهُّر، أجل من يُزال األسبوع يف واحدة ساعةٍ 
 القدرة من ُمرتديُته لُتحَرم أكثر وإحكامه أخرى مرةً  استبداله مث االستحمام،

 فاقدةً  أرًضا سقوطها يف صدمة أقل فتتسبَّب طبيعية بطريقةٍ  التنفُّس على
 املشدَّ  ُمعتربين أخالقّيا شيًئا أيًضا ذلك ويُعترب رقَّة، ذلك يُعترب وكان. للوعي
 تعاسةً  لضحاياه ُمسبًبا النفس، ضبط على ُمرتديَته ُجيرب أبًدا حاضرًا مراقباً 
.  االسرتخاء أو االحنناء استحالة مع دائمة

 من املصنوعة القدمية أمي مشدَّات عكس على احلديثة املشدَّات كانت  
 ولكنَّ  تنكِسر، كيال الفوالذ، من يصنعو�ا أ�م حىت جّدا طويلة احلوت عظام

 للقفص تشوُّهات وتصنع الداخلية، األعضاء مجود ُتسبب تلك صالبتها
. الصدري

 ُمسبًبا أضُلعها من واحدٍ  كْسر يف املشدُّ  تسبب املدارس تلك روَّاد إحدى  
 عشرة اخلمس على يزد مل نعشها يف ُمستلقية وهي خصرها ولكن موَتا،
.  بوصة

.  ُجملجلة طبقي يف تسُقط وشوكيت حلظةٍ  يف برأسي مرَّ  ذلك كل  
 قادرة غري ذلك من وبالرغم الرُّعب، من القشعريرة تعرتيين مصدومة جلستُ   

 هذا مثل اخلصوصية فائق أمرٍ  عن فاحلديث. ألخي اعرتاضٍ  بأي النطق على
.  ختيُّله ميكن ال كان، أيّا رجلٍ  مع
 …أمي ولكن: أقول وأنا شهيًقا كان مينِّ  صدر ما كل  
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 وال قريب، وقتٍ  أي يف تعود سوف أُمَّك أن على دليلٍ  أي يوَجد ال  - 
.  األبد إىل هنا البقاء ُميكنين

.  »ذلك على هللا محًدا «أنه فكرتُ   
 يا كذلك أليس. وحَدك فارغة حياةً  لَتحَيي هنا تبَقي أن ميكنك وال  - 

  إينوال؟
  ؟»لني «والسيدة السيد يبقى ألن  - 

.  ُخبزه على الزبدة با يْدهن كان الذي اخلبز سكني واضًعا حاجَبيه عقد  
.  يربُّوك أن ميكنهم ال اخلَدم ولكنَّ  بالتأكيد،  - 
  …يُعجبها لن أُمي إنَّ  أقول أن أحاول كنتُ   - 
.  جتاهك مسئوليتها يف َفِشلت أمك  - 

ةً  أكثر صوته نربةُ  صارت   . ُميسكه الذي اخلبز سكني من حدَّ
 قليلٍ  على وحتُصلي اإلجنازات؟ بعض ُحتقِّقي مل إن لكِ  سيحُدث الذي ما  - 
 املهذَّب، للمجتمع أبًدا االنتقال ميكنك لن االجتماعية؟ املكانة من

 …زواجك واحتماالت
.  شيًئا ُيساوي ال هذا كل  - 

: مقاطعة قلتُ   
. كشريلوك أبدو فأنا  - 

بالغة صراحيت أنَّ  أعتقد  
ُ
.  صدمْته امل
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. العزيزة فتايت يا  - 
: صوته نربة خفَّت وقد  

، ذلك  -  ه أو سيتغريَّ . سُنغريِّ
 فوق كتابًا واضعةً  هلا �اية ال ساعاتٍ  باجللوس سيأيت التغيري ذلك أنَّ  أفِرتض  

 إىل باإلضافة العذاب، يف أقضيها أيام. البيانو على أعزف بينما رأسي،
ستعار، الشَّْعر بعض ورمبا ،»األثواب ُحمسِّنات«و سأرتديها، اليت املشدَّات

ُ
 امل

.  صراحةً  يقوهلا لن ولكنه
 على فإنين التحسينات وببعض وأصل، مسعة ذات عائلةٍ  من تأتني أنتِ   - 
.  عارًا بنا تُلِحقي لن أنكِ  ثقةٍ 
 مؤسَّسة أي إىل أذهب لن. دائًما وسأظلُّ  عارًا، كنتُ  لطاملا: قلت  
.  الصغريات لآلنسات »تشطيبات«

. ستفعلني بلى،  - 
.  الشموع ضوء يف أراه املائدة عرب عيَنيه يف والشرار  
 جيًدا يعلم أنه ُمتأكدة وأنا الطعام، نتناول أننا التظاهر عن توقَّفنا قد كنَّا  

 ولكنين السمع، يسرتِقان كانا لني والسيدة السيد من كّال  أنَّ  أنا أعلم كما
.  أهتم مل شخصّيا

 أذهب لن ولكينِّ  عليك، توجَّب إذا مبُربيةٍ  يل ائتِ  ال،: قائلة صويت رفعتُ   
.  الذهاب على إجباري ميكنك ال. داخلية مدرسةٍ  أيِّ  إىل

٦٦



.  وسأفعل ُميكنين، بلى: يقول ولكنه صوته، يف احلدَّة تقلُّ  أخرى مرةً   
! هناك إىل وجترُّين أغاللٍ  يف ستَضُعين هل ذلك؟ يَعنيه الذي ما  - 

.  متاًما أمها مثل: لُيخربه للسقف ونظر ُمنزعًجا، زفر  
 عقالنية نربةٍ  يف يقول وهو مجََّدْتين استشهادية بنظرةٍ  يل النظر أعاد مث  

تحكِّم أنا قانونّيا إينوال،: معسولة
ُ
 أن رغبتُ  إذا أستطيع وبُأمِّك، بكِ  متاًما امل

ذ أو العقل، تَري حىت غرفتك يف أحبسك  ضروريةً  أراها أخرى طُرق أيَّ  أختَِّ
 أمحل فأنا الكبري؛ أخوكِ  أنين ذلك على وأضيفي املرجوَّة، النتيجة لتحقيق
 رمبا رقيب، دون طويلة لفرتةٍ  تُركتِ  أنك الواضح ومن جتاهك، أخالقية مسئوليةً 

 أقوله ما ستفعلني ضائعة، حياةٍ  من ألُنقذك متاًما املناسب الوقت يف هنا أنا
.  لك
 أيب، وفاة تلتْ  اليت األيام يف أُمي شعور بالضبط فهمتُ  اللحظة تلك يف  

  فرنديل، عزبة يف تستقبلهما أو لندن، يف أخويّ  تزور أن حتاول مل وملاذا
.  األموال حساب يف مايكروفت ختدَع كانت وملاذا  
. ستعُذرين أنك من واثقة أنا شهيَّيت، يُثري يُعد مل العشاء: وقفت  
 أنين هي احلقيقة ولكن بكراميت، ُغرفيت إىل ذهبت قد إنين أقول أن أمتىنَّ  كم  

. السالمل على تدحرجتُ  تنُّوريت، يف تعثَّرتُ 
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 السادس     الفصل
 

 يف ثابتةً  أبقى أن حىت أستطع مل البداية، يف النوم، أستطع مل الليلة تلك يف  
 من نومي غرفة أركان يف أجتوَّل ظللتُ . القدَمني حافية النوم رداء يف مكاين

 فيما أقفاصها يف تتجوَّل لندن حديقة يف األُسود أنَّ  أختيل كما آلخرها، أوهلا
 أن عيناي أبتْ  الشموع، وأطفأتُ  الزييت، املصباح إضاءة خفضتُ  بعدما بعد؛
.  تُغلقا

 السيد ومسعت الضيوف، غرفة إىل يعود وهو مايكروفت خطوات مسعت  
 إىل أحدق راقدةً  أزال ما وأنا العلوي، الطابق يف لغرفتهما يصعدان ِلني والسيدة
.  الظالل

 كان لقد البداية؛ يف بالكامل واضًحا الشديد حزين سبب يكن مل  
 سببتِ  ما هي ُألمي املختلفة رؤييت ولكن أغضبين، من هو مايكروفت
 التفكري العجيب من كان األفكار، تلك من بالغثيان أشعر كدتُ  اضطرايب،

 كانت كذلك، هي ولكن أم، جمرَّد وليست مثلي شخص أ�ا على أُمي يف
.  أيًضا وقوية ضعيفةً 

 وأُجربت الظلم، بنفس بالظلم، شعرتْ  اآلن، أشعر كما ُحماصرة أ�ا شعرتْ   
.  أنا سُأجرب كما الطاعة، على
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 أو سأستطيع كيف أعرف أن دون للتمرد، أنا أتوق كما تتمرَّد أن أرادت  
ين جميد، مترُّد فعلْتها؛ فقد النهاية يف ولكن ذلك، على أقِدر  مل ملاذا. ُحيريُّ

  معها؟ تأخذين
 ذي مكتيب، إىل املصباح، نور من رافعة السرير، من وأنطلق األغطية أركل  

زينة األطراف
ُ
.  اآلن إباجي يف تنجح مل اليت بالورود امل

 غاضبة صورة ورمستُ  الرسم، عدة من الرصاصي وقلمي ورقةٍ  على قبضتُ   
 القبعة ورمستُ  مستقيم، طط فَمها وبدَّلت عظيم، وفكٌّ  جتاعيد، كلها ألمي،
 بينما َكَسيف، مبظلَّتها ُممسكة الرومي، الديك ظهر ذات والسرتة العالية،
.  كقطار ُممتدٌّ  خلفها الضخم األرداف حشو

 خلَفها؟ تركتين وملاذا باحلقيقة؟ ختربين مل ملاذا  
 صغرية فتاة يف الوثوق يف ترغب مل أ�ا األمل برغم أتفهَّم أن أستطيع حسًنا  

 اختارت وملاذا وداًعا؟ حىت أو تربيرًا األقل على ترتك مل ملاذا ولكن بسرِّها،
 أن بدَّ  وال خيط، بدون غرزةً  تأُخذ مل حياتا يف أُمي ميالدي؟ عيد يوم الرحيل
 …ألنه هو؟ ما ولكن سبًبا، لَديها

.  الفاه فاغرةً  مكتيب على فجأة اعتدلتُ   
.  أرى اآلن  
.  أمي نظر وجهة من  
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 يوم يف كهديةٍ  رسالة يل تركت لقد. ذكية ذكية، ذكية،.. ذكية كانت أمي  
.  لرتَحل آَخر يومٍ  أي عن دونًا اليوم هذا اختارت ولذلك ميالدي، عيد
 …أحد يالحظ ال حىت للهدايا يوم  
  وضعتها؟ أين باحثةً  انطلقتُ   
.  الرؤية أستطيع حىت معي إيَّاها حاملة مشعةٍ  إشعال إىل احتجتُ   
 تكن مل املقاعد، من أيٍّ  على موضوعة تكن مل املكتبة، رفِّ  على تكن مل  

 مل السرير، على تكن مل احلوض، على تكن مل الزينة، طاولة على موضوعة
 ُمتحرية مذهولة. أخويَّ  ُلَعب إحدى يوًما كان الذي اهلزَّاز احلصان على تكن
  وضعتها؟ أين املشوَّش، ورأسي غبائي من
هَمل الدُّمى بيت داخل وجدُتا  

ُ
 أوراق من صغرية حزمة هي ها يب، اخلاص امل

 طول على ِخيطَ  منتصفها، من حبرصٍ  طُويت باليد، املنقوشة امللوَّنة الرسم
.  أمي يل صنعْتهُ  ُمشفَّر كتيبٌ  الطيَّة،

 
 ALO NEK OOL NIY MSM UME HTN 
 ASY RHC 
 

ميز، أمي ططِّ   
ُ
 جعلْتين األوىل الشفرة على واحدة نظرة. املشبوكة واحلروف امل

.  البكاء يف راغبةً  عيينَّ  أغلق
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. إينوال يا فكِّري  
 يا وحَدك طري ستكونني: رأسي داخل من ُيشجعين أمي صوت أمسع وكأنَّين  

.  إينوال
رتَّبة، غري وحروفه السطر، إىل وحدَّقت عيين فتحتُ   

ُ
 بادئ حسًنا،: وفكرت امل

.  فقط أحرف ثالثة ذات كلماتٍ  من مكوَّنة كلها اجلملة تكون لن بدءٍ  ذي
 ناحية من الزييت املصباح جذبتُ  الرسم، عدة من فارغة بيضاء ورقةً  آخذة  

:  كالتايل احلروف نسختُ  مث أخرى، ناحية من ومشعة
 

ALONEKOOLNIYMSMUMEHTNASYRHC 
 

 إينوال تقصد علَّها أم وحيدة، أي Alone. واضحة كانت األوىل الكلمة  
  الكلمة؟ عكستُ  إذا
:  احلروف كل أعكس أن أجرِّب  
 

CHRYSANTHEMUMSMYINLOOKENOLA 
 

. أم ،MUM حروف الثالثة عند وتتوقَّفان األول اجلزء على عيناي مترُّ   
  نفسها؟ عن برسالة يل تبعث كانت أمي  

٧١



 
 MUMS MY IN LOOK ENOLA 
 

 إينوال انظُري داخل يب اخلاص أمك  
 معكوًسا يبدو الكلمات ترتيب  
 
 ENOLA LOOK IN MY 
 

  داخل انظري إينوال  
 تقصد ولكن بذاتا، ككلمة أم، MUM تقصد ال هي السماء، حبقِّ   

SCHRYSANTHEMUM، األقحوانات أي  .
زينة الصفحة أطراف  

ُ
 على ُمزخرفة ذهبية أقحوانات أخربتين؛ بالزهور امل

.  الصفحة جوانب
. الشفرة فككتُ  لقد  
.  متاًما غبيةً  أكن مل  
 دفنتْ  هل »أقحوانايت؟ داخل انظري إينوال«بـ تعنيه الذي ما كنت، رمبا أو  

 قد أمي أن أظنُّ  ال احملتمل، غري من ما؟ مكان يف زهورٍ  أصيص يف شيًئا أمي
.  حياتا يف برفشٍ  أمسكت
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 ُبستانية، أمي تكن مل حالٍ  أي ويف ،»ديك «مسئولية املهام تلك كانت  
. نفسها تتوىلَّ  األقحوانات مثل القوية الزهور ترك حتبُّ  كانت

 با؟ اخلاصة األقحوانات اعتبارها ميكن أقحوانات أي اخلارج، يف األقحوانات
 بقيتُ  أن قبل من يل يسِبق مل صباًحا، الثانية يف السُّفلي البهو ساعة دقَّت

.  الليل من املتأخرة الساعة هذه حىت ساهرةً 
.  رأسي عن بعيًدا حرّا يطري وأنه عقلي على بغمامة شعرتُ   
 أرغب مل ولكين اآلن، للنوم الذهاب ُميكنين أن يكفي مبا ُمتعبة أين شعرتُ   
).  الزهور معىن (آخر كتابًا أعطتين أمي. حلظة. ذلك يف
 ُيشري األقحوانات إهداء: «األقحوانات عن الفهرس يف باحثة سريًعا أتناوله  
.  »املودة إىل وبالتايل العائلي، االرتباط إىل
.  شيء ال من أفضل كانت املودة إىل اإلشارة  
 وداًعا الوداع،: «البسلة زهرة معىن عن البحث أيًضا قررتُ  جالسة أنا بينما  

م هدية اجلميل، الوقت على وشكرًا . »الرحيل عند تقدَّ
. الرحيل  
.  »التحدي: «الشوك زهرة عن حبثتُ  بعدها  
. حزن يف ابتسمتُ   
 املزهرية يف والتحدِّي الرحيل شيء، كل برغم رسالةً  أمي يل تركت فقد إذن  

.  املاء بألوان حائطها زُين اليت جلوسها غرفة يف اليابانية
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.  املاء بألوان مرسومة زهور  
. تتَّسع وابتساميت جفلتُ   

. إينوال  - 
.  هي تلك: لنفسي مهستُ   
 يف احلائط على وبرَوزْتا رمسْتها، اليت الزهور تلك عن تتحدَّث هي أقحوانايت،  

.  اجللوس غرفة
 أو أمي، لوحة داخل شيء هناك يكون أن كيفية يف التفكري أُكثر أن دون  
 عليَّ  أنَّ  وعلمتُ  الرسالة، فهمت أنين علمتُ  يكون؛ أن ميكن الذي ما

 ال بينما. إظالًما الليل ساعات أكثر يف اللحظة، تلك يف ورؤيتها الذهاب
. ُيالحظ أن ُميكنه مايكروفت، أخي خاصةً  أحد، يوجد

.  بالدُّمى اللعب عليهنَّ  جيب الفتيات  
 ُدًمى أهدوين قد اخلري سوى يعنون ال الذين الكبار كان األعوام مدار على  

.  متنوعة
 وجدتُ  أخريًا اآلن ولكن أستطيع، حني رءوسها وأنزع الدُّمى، أكره كنت  

.  هلم استخداًما
مية رأس داخل    لُغَرف املفتاح خبأتُ  قد كنتُ  األصفر الشعر ذات املفرَّغ الدُّ

 خفضت وقد غرفيت، باب فتحتُ  مث إلخراجه، دقيقة إىل احتجت. أمي
.  معي مشعة ومحلتُ  الزييت، املصباح إضاءة
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 غرفة باب جبانب الطرقة �اية يف غرفيت لباب مقابًال  أمي غرفة باب كان  
.  مايكروفت ينام حيث الضيوف

. النوم ثقيلَ  يكون أن ومتنَّيت نائًما، يكون أن متنَّيتُ   
 على حترَّكتُ  األخرى يف الثمني واملفتاح يدٍ  يف والشمعة القَدمني حافية  

غلق مايكروفت غرفة باب من اقرتبتُ  حني الطرقة، يف أصابعي أطراف
ُ
 جاء امل

 إشارة. ُيشخِّر أخي أن يبدو الشمس؛ حتت ُمتمدًدا خنزير صوت ُيشبه صوت
. بالتأكيد ثقيل نومه أن إىل
. ممتاز  
. أمي باب قفل يف املفتاح أدخلتُ  الضوضاء من قدرٍ  أقلَّ  ُأصدر أالَّ  حماِولةً   

 غرفة من مقطوع شخري جاء املِزالج طقَّة ومع املقبض، أُدير وأنا املفتاح أدرتُ 
.  مايكروفت نوم
.  مكاين يف ُمتجمِّدة غرفته باب إىل ألنظر أستدير  
 معزوفة عادت مث الفراش، أزيز صوت. يتقلَّب وكأنه حركة أصوات أمسع  

.  الشخري
 الشمعة رفعتُ  زفريًا، ُمطلقة خلفي من الباب وأغلقت أمي غرفة إىل دلفتُ   

 يف حبثتُ . املاء بألوان أمي رمستها قد الزهور من الكثري احلوائط؛ أتصفَّح وأنا
.  الضعيفة الشمعة إضاءة يف الصور متييز يف عيينَّ  أُجهد وأنا األربعة، احلوائط

.  الشفرة كتاب يف املوجودة ُمتاثل ذهبية ألقحوانات رمسة وجدتُ  النهاية يف  
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.  الربواز حرف إىل أصل بالكاد أصابعي، أطراف على أقف  
.  اخليزران أصابع لُيماثل منحوتًا هّشا، كان  
 من اخللفي السلك ُحمرِّرة الربواز رفعتُ  ومعشَّقة، معقوفة أطرافه كانت  

 وضعتُ  حيث الشاي، طاولة إىل الربواز محلتُ  عليه، ُعلِّق الذي املسمار
.  أتفحَّصها وجلست الشمعة

.  »أقحوانايت داخل انظري إينوال  «
 على وجهه على أوًال  يوضع الربواز كان صورها، تربِوز أمي رأيتُ  ما كثريًا  

 ثخني ورقٍ  من مصنوع داخلي آَخر برواز مث جيًدا، املنظَّف الزجاج مثُ  املنضدة
 رفيعة قطعة توَضع النهاية يف مث املائية، الرمسة أطرافه يف تلصق حيث مصبوغ

 لتُبقي األطراف يف لتثبيتها جّدا صغرية ومسامري باألبيض، مدهونة اخلشب من
.  مكانه يف شيء كل
 دخول ومتنع املسامري لُتخفي الظهر على بنية ورقةً  أمي تلصق النهاية يف  

.  األتربة
 عميًقا نفًسا آُخذ البنية، للورقة ونظرتُ  ظهرها، على األقحوانات صورة قلبتُ   

.  واحدة كقطعةٍ  البين الورق تقشري حماولة رُكنٍ  يف أظافري وأغرس
 وقد ذلك أجتاهل ولكين ُبين، طويل شريط وينقطع ذلك يف أفشل ولكن  

. اخلشيب والظهر البُنية الورقة بني ما الصورة ظهر أسفل يف ُخمتبًئا شيًئا رأيتُ 
.  أبيض شيًئا مطويّا، شيًئا
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.  أمي من رسالة  
 أن دعوةً  ستحِمل أيًضا رمبا وُحبها، ندمها عن وتُعرب رحيلها تُفسر رسالة  

.  هلا أنضمَّ 
 الورقة التقطتُ  تتز، وأصابعي أرجوك، أرجوك،: عالًيا يدقُّ  قليب بينما  

ستطيلة
ُ
.  البيضاء امل
.  ُمرتعشة وفتحُتها  
.  أجده أن أمَّلتُ  ما تكن مل ولكن أمي، من رسالة كانت نعم  
. إسرتليين جنيه مائة تساوي إجنلرتا بنك من صادرة نقدية ورقةً  كانت  

. كامل عامٍ  خالل العادي الشخص يراه مما أكثر ماًال  ذلك كان
.  أمي من أردتُه ما األموال تكن مل ولكن  
 منتُ . أخريًا غفوتُ  ولكين غفوت، حىت أبكي ظللتُ  أنَّين أعرتف أن عليَّ   

 مرةً  جاءت اليت »لني «السيدة باستثناء أحدٌ  يُزعجين ومل التايل، النهار حىت
.  باملرض أشعر كنتُ  إذا متساءلةً  لتوقظين

. »ُمتعبة فقط كنت ال،: «أن أخربُتا  
. الطرقة يف زوجها األغلب يف أحدهم ُخترب ومسعُتها فرتكتين،  

.  الوديع اَحلَمل تلك عجب ال. ُمزرية حالة يف إ�ا  - 
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 من كلٍّ  يف الشديدة رغبيت من وبالرغم الظهرية أوائل يف استيقظتُ  حني  
 على نفسي وأجربتُ  ثابتة، ظللتُ  بل فراشي، من أُقم مل والغداء، اإلفطار

.  صافٍ  برأسٍ  وضعي تقييم
 جيًدا، شيًئا كانت األموال ولكن متنَّيُته، ما يكن مل ذلك أنَّ  برغم حسًنا،  

 من شكٍّ  بدون عليه حصلتْ  والذي كبريًا، مبلًغا السرِّ  يف يل تركتْ  قد أمي
  به؟ أحتِفظ أن املناسب من كان هل. ُملتوية بطُرق مايكروفت

 هي فهمي؛ حسب على ولكن كَسَبها، مايكروفت أمواًال  هذه تكن مل  
.  أليب الِبكر االبن أنه لرد له ُقدِّرت أموال

 وملاذا؟ عام، كلَّ  يأيت واملزيد اإلجيار، أموال من قرون أرستقراطّيا، مرياثًا كان  
.  حوهلا اليت واألراضي فرنديل، عزبة أجل من
 أو أُمي، منزل كان والذي املنزل، مع يأيت الثرايَات مثل كان املال أنَّ  احلقيقة  

 وال يل تكن مل األموال فإنَّ  قانونّيا. أمي منزل يكون أن جيب األقل على
.  ألمي

 تلك أن كيف املرَّات من والكثري الكثري أمي يل شرحتْ  فقد أخالقّيا ولكن  
 املثال؛ سبيل على كتابًا وتنشر لتكُتب امرأة عِملت لو عادلة، غري القوانني

فَرتض من الكتاب هذا وراء من القادم الكسب كل فإنَّ 
ُ
. لزوجها يذهب أن امل

!  تلك؟ محاقة أيُّ 
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 ألنه فقط مايكروفت ألخي األموال أُعطي أن إذن اُحلمق من سيكون كم  
  قبلي؟ ُولد
 األموال تلك- أخالقّيا -أنَّ  قررتُ  فقد البحرية، يف تقفز أن للقوانني ميكن  

. يل وتركتها األموال تلك النتزاع وكافحت ضحَّت أمي يل،
 األموال؟ بتلك أفعله أن عليَّ  الذي ما األلغاز، من الكثري أمي يل تركتْ  لقد  
 بذاتا أعطتْ  وقد السؤال، هذا على اإلجابة ما بشكلٍ  أعرف بالفعل كنتُ   

 . مثًال 
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 السابع الفصل
 

- »فرنديل «عزبة قاطين أعني يف -مستعدة كنتُ  أسابيع مخسة مرور بعد  
 مستعدة كنت عقلي يف ولكن الداخلية، املدرسة إىل للذهاب ُمستعدة كنت
.  آخر نوع من ملغامرةٍ 

 لندن، من جاءت قد كانت اخليَّاطة فإنَّ  الداخلية؛ للمدرسة بالنسبة  
.  اخلادمات من واحدة ختصُّ  كانت فرتة، منذ فارغة كانت غرفة وأخذت

 أخذت مث القدمية، اخلياطة ماكينة رأت حني ُحمبطًا عاليا زفريًا أطلقت  
: مقاسايت

.  إنًشا ٢٠ الوسط  
.  جّدا كبري  
 إنًشا ٢١ الصدر  
.  جّدا جّدا صغري  
. إنًشا ٢٢ الفخذان  
.  متاًما مناسب غري  
 لتسمح أمي تكن مل باألزياء خاصَّة جملة من. إصالحه ميكن كّال  ولكن  

. إعالنات عدة اخلياطة حدَّدتِ  أبًدا املنزل بدخوهلا
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كربِّ  
ُ
تقن الرفيع الشكل على للحصول مثايل مشدٌّ : امل

ُ
 الكلمات تستطيع ال. امل

 يف آخر ِمشدٍّ  بأي عليه احلصول ميكن ال الذي الساحر تأثريه َتِصف أن
 حسب ضبطها ميكن. والراحة واخلفَّة النعومة بني ما متزج رخوة بطانة. العامل
ستخِدم رغبة

ُ
 يف الربيد، طريق عن املشدُّ  يُرسل. اجلميلة االحنناءات تصنع. امل

 ُحيزْ  مل إن األموال إعادة ونضَمن مضمون، احلوالة، استالم عند عادي طردٍ 
.  التقليد احذرْ . رضاك على

 عنق ذي األلوان ُمنطفئ فستانٍ  صناعة يف اخلياطة وبدأت املِشد، هذا طُلبت  
 بالكاد فأمتكن األرض على ُممتدَّة منفوشة حريرية وتنُّورة. خلنقي ُخمصص عالٍ 
. املشي من
 مث وسط، إنش ونصف عشر تسعة مبقاس فستانني ختيط أن اقرتحتْ   

 وهكذا إنش، ونصف ١٨ مقاس وآخرَْين إنش، ١٩ مقاس بوسط فستانني
.  كربت كلَّما سيصُغر وسطي أن متوقِّعة فأصغر أصغر دواليك

 ال أنه تُبلغنا اقتضابًا أكثر هوملز شريلوك برقيَّات صارت األثناء تلك ويف  
.  أمي عن أخبار

 أنه حىت ومعارفها، الفنانني، وزمالئها القدامى، أصدقائها من بعًضا تتبَّع لقد  
متدَّة، عائلتها عن ليبحث فرنسا إىل سافر

ُ
 دون ولكن الفرينيتس، عائلة امل

.  فائدة
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 ُحمقق يستطع مل ملَّا أخرى، مرةً  أُمي على باخلوف أشُعر أن بدأت كنتُ   
.  إجيادها عظيم

.  شنعاء جرمية ذلك؛ من أسوأ أو حادث، هلا وقع رمبا  
. فساتيين أول اخلياطة فيه أ�ت الذي اليوم يف حالٍ  أي على تفكريي تغريَّ   
 ورقية حقيبةٍ  يف وصل الذي املشدَّ  أرتدي أن مين ُمتوقـًَّعا كان الوقت ذلك يف

 ذلك كان. بالتأكيد. خلفي ونفَّاخ أمامي نفَّاخ با وُملحق ُمعلَّمة، غري
 أن ظهري أبًدا يتمكن ال حىت أثواب كُمحسِّن وِجد وقد مسجًال، اخرتاًعا
 شعري أعقد أن مين ُمتوقـًَّعا كان وأيًضا عليه، أجلس مقعد أي يالمس

 مع رأسي، فروة يف تُغَرس اليت الشعر مشابك من بالكثري إيَّاه ُمؤمِّنة ككعكةٍ 
 يل وكمكافأة. نفسها بالطريقة ُمثبَّتة الزائف، الشعر من مموَّجة خصالتٍ 
 أن عليَّ  وصار عذايب، من يزيد جديد حذاءٍ  مع اجلديد الفستان ارتديتُ 
.  أرستقراطية آنسةً  أصري أن على أتدرَّب كي املنزل أحناء يف أتبخرت

 أنه ذهين؛ يف أكيدة ولكن عقالنية، غري تبدو قد فكرةً  أدركتُ  اليوم ذلك يف  
 شْعر، مشابك به يوَجد ال مكان يف ذهبت بالتأكيد فهي أمي ذهبت حيث

.  أثواب ُحمسِّنات وال مشدَّات، وال
 قد شيء كل أن يُبلغين بربقيةٍ  »مايكروفت «أخي أرسل األثناء تلك يف  

 يف ،)تلك الرُّعب بيت مدرسة يف (حاضرة أكون أن عليَّ  جيب وأنه ُنسِّق،
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 إىل توصيلي من يتأكد أن »لني «للسيد تعليماتٍ  مرسًال  وكذا، كذا تاريخ
.  هناك

 الفساتني تلك أرتدي أن عليَّ  واجًبا صار أنه ُمغامريت؛ طصوص أمهية األكثر  
. املنزل أحناء مجيع يف ممكن وقتٍ  ألكرب

 الوقت، أغلب ألنام بابا، نفسي على ُمغلقة غرفيت، يف بقائي وقت زاد  
.  توتري من التقليل حماولة

 من قلقتْ  ُمشابة وأطعمةً  الكوارع جيلي عليَّ  تعِرض اليت »لني «السيدة  
 أ�ا حىت كثريًا عليّ  قلقةً  أصبحت أرفضها؛ صرتُ  اليت الصغرية العجائب
 سأفطر الداخلية املدرسة يف أنَّين طمأ�ا الذي ،»مايكروفت «مع تواصلت
.  صحَّيت أستعيد سيجعلين وذلك الصوف، وأرتدي الشوفان،

 استدعتْ  وبعدها احمللي، الصيديل باستدعاء قامت فقد ذلك من بالرغم  
.  يب أملَّ  شيءٍ  أي أيهما يُقل مل. لندن من قادًما »هرييل «شارع طبيب

 ومشابك املشدَّات ُمتجنِّبة غرفيت يف بنفسي أختلي كنتُ  أنين احلقيقة يف  
 فلم النوم؛ من والكثري الكثري وأعوِّض شابه، ما وكل الضيقة، واألحذية الشعر
- النوم إىل ذهبوا قد اجلميع أنَّ  أتأكد أن بعد -يومٍ  كل أنَّ  يعرف أحد يكن
 أستمتع كنتُ  الليل، ساعات خالل الشفرة، كتاب على ألعمل أقوم كنت

خفية، األشياء على أعثُر أن أحب كوين شيء، كل رغم بالشفرات
َ
 امل

. جديدة بطُرق ذلك يل وفَّرت أمي وشفرات
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ختبئة، املعاين أكتشف البداية يف  
ُ
 إىل تقودين أكشفها شفرةٍ  كل. الكنز مث امل

.  يل تركْتها قد أخرى أسرارٍ  عن ألحبث أمي غرف
 كل أنزع أن فكرت أنين حىت ثبَّطين، مما حلَّها، أستطع مل الشفرات بعض  

 حّال  ذلك يبدُ  مل ولكن ظهرها، وأمزق أمي غرفة يف املعلقة املائية اللوحات
. مناسًبا
 ذلك من واألكثر اللوحات، تلك من والكثري والكثري الكثري هناك كان أيًضا

 هناك كان املثال سبيل فعلى إليهم، توجهين الشفرات تلك كل تكن مل أنه
 الفور على حديقة، سور على ُممتد باللبالب، ُمزينة الشفرات كتاب يف صفحة
 با مائية لوحة عن حبثًا أمي غرف إىل تسللتُ  الشفرة إىل أنظر أن حىت ودون

 أعود أن قبل شيءٍ  أي أجد أن دون ظهرمها ومزَّقت اثنتني وجدت لبالب،
.  الشفرة ألواجه غرفيت إىل ُحمَبطة

 
 AOEOLIMESOK  
 
 LNKONYDBBN 
 

 وجاء الزهور، معاين كتاب يف اللبالب معىن عن حبثتُ  السماء؟ حبق ماذا  
 مل املؤثر، املعىن برغم اإلخالص، ميثل أنه املعلق اللبالب ،»اإلخالص «معىن
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 أول يف امسي أجد أن أستطيع أن قبل لفرتةٍ  بالشفرة عبثت. بشيء ذلك يُفدين
 مث األدىن، الصف من حرفان إليها مضافًا األعلى السطر من حروف ثالثة

 طبيعية، غري بطريقة زجزاجٍ  شكل على اللبالب أمي رمست كيف الحظت
. اليسار إىل اليمن من ينمو كان رمسْته الذي الزجزاج أن وأيًضا

  الشفرة كتابة وأعدتُ  النمط، نفس اتبعتُ  ُمتربِّمة  
 

  KNOBSBEDMYINLOOKENOLA 
 
 KNOBS BED MY IN LOOK ENOLA 
 

:  اليسار إىل اليمني من أقرأه حني الناتج كان  
 
 ENOLA LOOK IN MY BED KNOBS 
 

  سريري أعمدة يف احبثي إينوال  
 املقابض ألنزع الليل، رداء حتت أصابعي، أطراف على أخرى مرة ذهبت  

 اكتشفت األعمدة تلك وداخل النحاسية، السرير أعمدة تغطي اليت املستديرة
. املالية األوراق من مهولة كمية
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 غرفة يف األموال تلك ُألخبئ ذكّيا مكانًا أجد أن بدوري عليَّ  جيب كان  
 كانت. األتربة مبنفضة »لني «السيدة غزوات خالل إجياده ميكن ال نومي،
 أمي، سرير أعمدة مثل حناسي عمودٍ  من مصنوعةً  غرفيت يف الستائر حاملة
 إخفاء يف أستخدمهما أن استطعتُ . �ايته يف مقبضان هناك كان وأيًضا

. »لني «والسيدة السيد استيقاظ قبل ذلك فعل من ومتكنت األموال،
 رسالة أي متنيت، ما أكثر أبًدا أجد مل �ارايت، من نشاطًا أكثر ليايلَّ  كانت  

 هناك تكن مل النقطة تلك عند احلقيقة يف ولكن أمي، من تفسري أي وداع،
 جزء أو أجلي، من اخلداع بذلك تقوم كانت أ�ا علمتُ  للتفسري، حاجة أي
 بذكاء يل خبَّأْتا اليت األموال أن وعرفت أجلي، من كان األقل على منه

. حرييت تعطيين أن أجل من كانت
شمس الصباح ذلك يف التوتر من والقليل األمل ميلؤين كان أمي بفضل  

ُ
 يف امل

 الوحيد البيت من ستأخذين اليت اخليل عربة يف أركب وأنا أغسطس، أواخر
.  عرفته الذي

 أجلي من وعربة حصانًا يستعري أن حملي ُمزارع مع »لني «السيد نسَّق قد  
 يكن مل وإن راحةٍ  يف احلديدية السكة حمطة إىل أصل حىت السائق أجل ومن

.  أناقة يف
. متطر أال أمتىنَّ   - 

. لتودِّعين املنزل مدخل أمام تِقف وهي »لني «السيدة علقت  
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.  أمي عن للبحث فيه ذهبتُ  الذي اليوم منذ أسابيع، لعدة ُمتطر مل  
.  املرجَّح غري على: »لني «السيد قال  
 ويده. أرستقراطية كسيدةٍ  العربة إىل الصعود يف لُيساعدين يده ميدُّ  وهو  

.  ُمكشكشة بيضاء مظلَّةً  يل حتمل األخرى
.  السماء يف واحدة سحابة توَجد ال  - 

 اخللفي املقعد يف أوًال  فستاين رفد أضع وأنا »لني «والسيدة السيد ابتسم  
. كسائق املقدمة يف جيلس »ديك «وكان املساحة، معظم ليمأل

 هي كما للخلف معقوًصا ليكون شعري، نسَّقت قد »لني «السيدة كانت  
 وقد القش، من عشاء كطبق رأسي ليبدو قُبعة ارتداء من وألمتكن املوضة،
.  عيينَّ  فوق قليًال  األمام إىل الُقبعة مالت

 لتفاصيل ُمفسِّرة غري لتكون بعناية اخرتتا داكنة رمادية نسائية بذلة ارتديتُ   
 وتنُّورة إنش ونصف ١٩ وسط مبقاس بالفعل، قبيًحا اللون كان اجلسد،
 حىت التنُّورة أزرار بفتح ذلك استغللتُ  وقد طويلة، ُسرتة الوسط ختفي. كاملة
.  التنفُّس من أمتكن

.  إينوال آنسة يا أرستقراطية كسيدة تبدين: »لني «السيد قال  
 واثق أنا فرنديل، لعزبة فخر مصدر ستكونني: يكمل وهو للخلف حترك مث  

.  ذلك من
. يعلم يكن مل  
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.  إليك سنشتاق: »لني «السيدة صوت جاء مرتعش بصوتٍ   
 العجوز وجهها على تنساب الدموع أرى وأنا عاتَبين قليب فإنَّ  وللحظة  

.  الغض
. شكرًا  - 

. انطلق ديك،: مشاعري أمتالك أن ُحماِولةً  جبمودٍ  قلُتها  
 كان مايكروفت أخي احلصان، أذن يف أمحلق كنت البوابة إىل الطريق طوال  
 وقد الربية الورد شجريات أرى أن أرِد ومل املرج، لتنظيف رجًال  استأجر قد

.  ُقطعت
. سعيد حظ إينوال، آنسة يا وداًعا  - 

.  البوابة لنا يفتح وهو كوبر، احلارس قاهلا  
.  كوبر يا شكرًا  - 

. كينفرود عرب يتبخرت واحلصان قلُتها  
حل وداع نظرة آخذة األحناء بتصفُّح لنظري ومسحتُ  زفريًا أطلقت  

َ
 اجلزارة مل

 ومكتب واحلانة، البيضاء، واألكواخ السوداء، والعوارض اخلضراوات، وحمل
 ومقر واحلداد، والنُّزل، صغرية، نوافذ ذات أخرى وأكواخ الشرطة، ومركز الربيد،

غطَّى السقف ذات اجلرانيتية والكنيسة الكاهن،
ُ
 القبور وشواهد بالطحالب، امل

 …املقربة يف املائلة

٨٨



 دامهتين الفكرة وكأن فجأة، أقول أن قبل قليًال  املقابر عن بعيًدا نتحرك تركتَـْنا  
. أيب أودع أن يف أرغب. توقف ديك: التو يف

  إينوال؟ آنسة يا قلتِ  ماذا: وسألين احلصان، أوقف
. األشياء أبسط حىت تفسِّر أن عليك فواجب »ديك «مع تتعامل حني  

. أيب قرب زيارة يف أرغب  - 
. كلمة كل بني مسافة تاركة بصرب، له قلتُ   

.  الكنيسة مقابر يف عليه صالةً  أتلو وأن  - 
 وال باملنطق، ُمؤمًنا كان تلك، مثل صالة يف لريغب يكن مل العزيز، أيب  

 أن رغبته كانت جنازة، يف حىت يرغب مل أنه مرة يف يل قالت أمي. سواه شيء
 يف ذلك يتسبَّب أن من خوفًا رغبته جتاهل مت وفاته، بعد ولكن جثته، ُحترق

.  كينفورد أحناء أصداؤها ترجُّ  تُغتفر ال فضيحة
 يا القطار حملطة أوصلك أن عليَّ  جيب: بقلق ديك قال البطيئة حديثه بطريقة  

.  آنسة
 يف كوبًا لتشَرب احلانة إىل تذهب أن ميكنك الوقت، من الكثري هناك  - 

.  انتظاري
.  إذن حسًنا  - 

 أن يتذكر أن قبل للحظاتٍ  وجلسنا الكنيسة، باب إىل وعاد احلصان أدار  
.  النزول على وُيساعدين الباب يل ليفتح ينزل أن عليه املفرتض من
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. شكرًا  - 
:  األبيض بالقفاز املكسوَّة يدي أسحب وأنا له قلتُ   

.  دقائق عشر بعد لتصحبين ُعد  - 
 نصف من أقلَّ  احلانة يف يقضي لن أنه أعرف كنت بالطبع، فارغ كالم  

.  ساعة
.  آنسة يا بالتأكيد  - 

. قليًال  قُبعته أمال بأن إياي، ُحميِّيا قاهلا  
.  الكنيسة باحة إىل أدخل أن استطعت التنانري دوَّامة بني ومن بعيًدا، انطلق  
.  خالية أ�ا وجدتُ  ومتنيت توقَّعت كما  
 ألقيت. وجهي على البسمة ارتسمت الفارغة، املقاعد بعيين مسحت أن بعد  

 عرب راكضة وانطلقتُ  الركبة، فوق تنُّوريت وثنيت التربعات، صندوق يف مبظليت
شمسة املدافن ساحة إىل اخللفي الباب

ُ
.  امل

ذت املتعرِّجة الطرق عرب    حريصة ركضت القبور، شواهد وسط من طريقي اختَّ
 من ميرُّون الذين الشهود أعني عن إيَّاي ُخمفية ظهري يف الكنيسة تظلَّ  أن على
.  الواسع القرية شارع

 الصغري، السور فوق من قفزتُ  الكنيسة باحة أراضي �اية إىل وصلت حني  
 اليت درَّاجيت انتظاري يف بالفعل هناك كانت مث قليًال، وركضت مييًنا اجتهت
.  املكتمل القمر ضوء على الليل ساعات يف أمس ليلة الشجريات بني أخفيُتها
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 األمامية، السلة يف أحدمها صندوقني ربطتُ  قد كنت درَّاجيت ظهر على  
 والبيض واملخلَّالت بالشطائر آخره حىت مليء كالمها. اخللف يف واآلخر

 تصليح وعدة حادثة، وقوع حالة يف وضمَّادات مياه، وزمزمية املسلوق
ريح األسود وحذائي النيكريبوكرز، ورداء إطارات،

ُ
 أسنان وفُرشة القدمي، امل

.  أخرى وأشياء
 على واحد جسدي، حول مالبسي حتت ُخمبَّأين آخرين صندوقني وأخفيت  

 مواد من بنفسي صنعته مالبس ُحمسِّن كان األمامي خلفي؛ واآلخر صدري،
. اخللف يف ُمياثله وواحد أمي، غرفة من أخذتا

  اللبادة؟ تركت ولكنها مالبس ُحمسِّن ارتدت املنزل أمي تركتْ  حني ملاذا  
حسِّن ذلك يف حَشتْ  فقد يل، واضحة اإلجابة كانت  

ُ
 اليت الالزمة األمتعة امل

.  للهروب احتاجتها
 أن استطعت بل قلَّدتا؛ فقد مسطح بصدر عليَّ  أنعم قد اهللا إن وحيث  

 يف ورائي تركتها قد األرداف وحشوات املالبس ُحمسِّنات فكل احليلة؛ من أطوِّر
 مالبسي يف حشوها ميكن اليت األجزاء كل حشوت وقد فرنديل، عزبة

 فستانًا حبرص طويتُ  فقد ذلك إىل وباإلضافة وجدتا، اليت واألموال الداخلية،
 املناديل وضعت فقد جيويب ويف وثويب، سرتيت بني ما ووضعته اخرتته قد آخر

 وبعض الغايل، الشفرات كتيب وأيًضا ومشطًا، شعر، وفرشاة وصابونًا
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 ما أضع أن استطعت قد بالفعل. بالطاقة الغنية احللويات وبعض النشادر،
.  األساسيات من صندوق محل ُيساوي

 إىل حيتاج ال اجليد الدرَّاجات سائق. األرياف عرب بدَّلتُ  درَّاجيت على قافزةً   
.  طريق

 كانت حيث احلايل؛ الوقت يف الرعوية واألراضي الزراعية، املمرات سأتبع  
. خلفي آثارٍ  أي أترك فلن كاحلديد؛ صلبةً  األرض

حقق أخي أن أختيل الغد يأيت حني  
ُ
 يعثُر أن سيحاول هوملز شريلوك العظيم امل

 ذلك، أفعل لن فإين لذلك منه؛ أهرب أنين سيتوقَّع. أيًضا املفقودة أخته على
 السبب، ولذلك ومايكروفت، هو لندن يف يعيش كان اجتاهه، يف سأهرب بل

 أغامر أن يتوقعون مكان آِخر ستكون العامل؛ يف مدينة وأكرب أخطر وأل�ا
.  سأفعل ولذلك إليه، بالذهاب

 الرتداء ُحيب عن مسعوا قد الغالب ويف كصيب، أتنكَّر أن سيتوقَّعون  
 الفتيات فإنَّ  األخرى اخليالية واألعمال شكسبري مسرحيات ويف النيكربوكرز،

. أفعل لن ولذلك كصبيان، يتنكرنَ  ما دائًما اهلاربات
 ترتدي كطفلةٍ  قابالين وقد أخواي، يتوقَّعه شيء آِخر هيئة على سأتنكَّر  

.  ركبتيها يغطي بالكاد فستانًا
.  أمي ألجد سأذهب وبعدها ناضجة، امرأة صورة يف سأتنكَّر  
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 الثامن     الفصل
 

 الطريق مستخدمة لندن إىل مباشرة الدرَّاجة أقود أن باستطاعيت كان  
.  األشخاص من العديد سَرياين يصلح؛ لن ذلك ولكن الرئيسي،

 هي- آُمل ما على ومبنطقية -ببساطة كانت لندن إىل للوصول ُخطيت ال،  
 فكيف أفعله، الذي ما أعرف ال ذايت أنا كنت فإذا. خطة لديَّ  يكون أال

 ُخيمنا؟ أن بأخويَّ 
 مدينة إىل قبل من أخذتا أُمنا سيقوالن بالطبع، احتماالت سيضعان  
 مدينة عن كتاب يوجد غرفتها يف سيقوالن أو هناك، إىل ذهبت فرمبا ،»باث«
.  هناك ذهبت رمبا اخلريطة، على الرصاص بالقلم عالمات وهناك ،»ويلز«
 بينما ُمزيف، كدليل الدُّمى بيت يف وضعُته الذي الكتاب جيدا أن أمَّلت  

 السُّفلي؛ الدور يف املكتبة يف الكتب مئات بني خبأته الزهور معاين كتاب
.  معي أمحله كي جّدا، ضخم إنه حيث

 أنه قدَّرت فقد لذا االستنباطي؛ حتليلهما سيستخدمان وشريلوك مايكروفت  
 وسأختار الشرق، ناحية تقودين األراضي سأترك احلظ، يف أثق أن جيب

 على عليها الدرَّاجة إطارات آثار تظهر ال كي الصلبة الصخرية األراضي
.  األقل
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 على أتغذى سوف. يليه الذي اليوم أو اليوم، �اية يف سأجدين أين يهم مل  
 السكة شريط سأقابل النهاية ويف كالغَجر، اخلالء يف وسأنام واجلنب، اخلبز

 ليست احملطة تلك وطاملا حمطةً  سأجد بأخرى، أو بطريقةٍ  وباتباعه احلديد،
 يف حمطة فأي للتحقيق؛ بالتأكيد أخواي سيذهب حيث »تشيسورليا «حمطة
.  بلندن مترُّ  احلديدية السكك خطوط كل إن حيث مناسبة ستكون إجنلرتا

 فرص حول حيايت وحصر الشوفان، وإفطار إنش، ١٧ قياس للخصر وداًعا  
. أرستقراطية سيدة مينِّ  لتصنع األهم اإلجنازات هي تلك لتصري الزواج،

 َممرٍّ  طول على البقر، مرعى جبوار أبدِّل وأنا السعيدة أفكاري كانت تلك  
.  أعرفه الذي الريف عن بعيًدا مفتوحة، أراضٍ  إىل وصلت حىت عشيب

متدة الزرقاء السماء يف  
ُ
. قليب مثل تغين الطيور كانت رأسي فوق امل

 أشخاص يَرين مل القرى؛ وأجتنَّب اجلانبية، الطرق أستخدم كنت إنين وحيث  
.  كثريون

 من اندهاش دون اللفت حقل من رأسه ُمزارع يرفع كان وآخر حني كل  
 قد الدرَّاجات ركوب هواية كانت فقد دراجتها، على أرستقراطية امرأة مرأى

 اللون ترتدي أخرى بواحدة التقيتُ  إين حىت األخرية، اآلونة يف انتشارا ازدادت
 تتوهَّج أ�ا بدا وقد لألخرى، منَّا كلٌّ  رأسينا هزْزنا احلصى، مسار على الرمادي

 بينما تنضح، والرجال تعرق، اخليول فإنَّ  تعلم أنت.. والتمرين احلرارة من
. تتوهَّج النساء
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 تنساب الوَهج قطرات بكل شعرتُ  أيًضا، ُمتوهجة كنت أنين من متأكدة أنا  
.  أرتديه كنتُ  الذي املشد حتت جوانيب على

.  بشدة تزعجين ذراعي حتت املمتدة املعدنية األجزاء كانت  
 مستعدة أنين شعرت السماء؛ كبد يف الشمس فيه انتصفت الذي الوقت يف  

.  سبقتها اليت الليلة منتُ  قد أكن مل أنين تعيب زاد الغداء، أجل من للتوقف
 أن بشدة أردتُ  الطحالب من وسادة على الدردار، شجرة حتت جالسة  

 أن على نفسي أجربت أكلت، أن بعد ولكن قليًال، األرض أتوسَّد وأن أُمدد
.  املطاردة تبدأ أن قبل ممكنة مسافةٍ  أكرب ألبعد أخرى، مرة درَّاجيت على أصعد

 كانت قوافلهم من قافلةً  قابلت الغجر؛ ذِكر وعلى اليوم، هذا ظهر بعد  
.  الرسومات من الكثري وعليها فاقعة، ألوان ذات عرباتم

 بعض يف هلم تسمح كانت أُمي ولكن الغَجر، حيتقرون النبالء ُمعظم كان  
 حّقا كنتُ  طفوليت ويف ،»فرنديل «عزبة يف واالسرتاحة بالتخييم األحيان
.  بم مبهورة

 امللوَّنة، خيوهلم يف حمدقة ميرُّون، وهم ألراقبهم درَّاجيت أوقفت قد اآلن، حىت  
.  احلرارة من بالرغم رءوسهم ويهزُّون عالية، ططواتٍ  تتبخرت كانت اليت
 عربات يف للمسافرين لوَّحت. لألمام احلركة على حيثو�م السائقون وكان  

 الغجر فإن البسيطة؛ وجه على األشخاص كل فمن. خوف دون الغجر
.  عين للشرطة يتحدَّث من آِخر سيكونون
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 رددنَ  واألذرع والرقبة الرأس عاريات النساء من بعًضا ولكنَّ  الرجال، جتاهلين  
.  لوَّحوا األطفال وكل التحية، يل
 قد أ�ا أعتقد وقِذرين، ولصوًصا ُمتسوِّلني تدعوهم »لني «السيدة كانت  

 با هلم أللقيتُ  جييب، يف البنسات بعض أمحل كنت لو ولكن ُحمقَّة، تكون
. الفور على

 عربته كانت متجوًال، بائًعا قابلتُ  ريفي، طريق على الظهرية ذات يف أيًضا  
 وألواح العصافري، وأقفاص واإلسفنج، والسالل واملظالت باألواين مليئة

.  اخلردوات أنواع وكل الغسيل،
 الغاليات من بداية. ليبيعه لديه ما كل يُريين أن منه وطلبتُ  أوقفته،  

 أُخفي حىت السالحف، أصداف من املصنوعة الشعر أمشاط وحىت النحاسية،
 من مصنوعة سفر حقيبة وهو حًقا، احتجُته الذي الشيء لشراء احلقيقية نيَّيت

.  السجاجيد قماش
.  طريقي يف وانطلقتُ  الدراجة، ذراع على ووضعتها  
 عربات يف وآخرون سائرًا، بعضهم طريقي، يف آخرين سبيل عابري رأيتُ   

غطاة العربات من بدءًا متنوعة؛
ُ
 جترُّها اليت العربات إىل وصوًال  باملخمل، امل

.  التعب أ�كها وقد ختبو بدأت ذاكريت ولكن. احلمري
 كما بالتهالك وشعرت يتأملَّ، جسدي يف جزءٍ  كلُّ  كان املساء، جاء حينما  
. حيايت يف قبل من أشعر مل
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 جبواري دراجيت أدفع وأنا األغنام، التهمْته الذي العشب آثار على اآلن أمشي
.  الوقت نفس يف عليها وأتكئ

 وصلت إن ما الزان، من بستان فوقها كان منخفضة تلَّة أصعد وأنا عانيتُ   
. مكا�ا يف لتقع دراجيت تركتُ  حىت األشجار لظالل

 كانت وقد األشجار، وأوراق الرتاب على بنفسي راميةً  أنا ا�رتُ  بينما  
 يف كانت أ�ا برغم املساء يف االخنفاض من نفسها الدرجة على معنويايت

.  الصباح هذا أْوجها
 واالنطالق الدراجة لركوب القوة بداخلي أجد أن سأستطيع هل وتساءلتُ   
  الصباح؟ يف أخرى مرةً 
 أمطرت؟ لو وماذا: أفكر مرة وألول ولكن ارمتيت، حيثما أنام أن أستطيع  

 مع محاقتها وتزداد محقاء خطة كانت وكأ�ا تبدو خطةً  أضع أال خطيت كانت
. تتنفَّسه نَفس كل
 اخلفاء ويف. وأقوم ِمهيت من أشدَّ  أن من متكَّنت لفرتةٍ  اليأس يف غرقتُ  أن بعد  

 جسدي، حول محلتها اليت واألمتعة شعري، وبِنس قبعيت، نزعت والظالم
.  الطعام يف حىت ألفكر جّدا ُمنهكة وكنت العذاب، مشدَّ  وفككتُ 

 الرمادية البذلة ومستخدمة تنوريت، ُمرتدية أخرى، مرة األرض على ارمتيتُ   
.  حلظات خالل ومنتُ  الوحيد، كغطائي بالطني، امللوَّثة
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 ساعيت اعتادت وقد الليل، من متأخِّر وقتٍ  يف أخرى مرة استيقظتُ   
 بالنعاس، أشعر أكن ومل املاضية، األيام يف فعلته ممَّا الروتني هذا على البيولوجية

.  شديد جبوع شعرت ولكين
 أ�ا ويبدو القمر، أخفت قد كانت فالغيوم السماء، يف قمر هناك يكن مل  
 أرى أن من أمتكن مل النجوم ضوء حىت أو القمر ضوء وبدون بالفعل، متطر قد

 أن حىت أستطع ومل الدراجة، صندوق يف وتركُته عبَّأتُه، الذي الطعام ألجد حىت
.  ذاته املكان يف بغباءٍ  تركُتها اليت الكربيت عبوة أيًضا أجد

 الظالم ذلك يف الدراجة يف أتعثَّر أن استطعت إن حمظوظةً  نفسي سأعترب  
.  احلالك

! اللعنة  - 
 وتنتش وجهي ختدش الزان أغصان أن شعرت وقد حياء بدون متتمتُ   

 نسيت قد كنتُ  التالية اللحظة يف ولكن قدميَّ، حركت أن مبجرد مالبسي
.  أضواء رأيتُ  إين حيث ببعيدة ليست مبسافة أحدق ووقفت متاًما، الطعام

.  غاز مصابيح  
 تلك يف تلمع كانت. التل قمة على األشجار، جذوع بني من تأيت حملُتها  

.  األرض حول تدور جنومٍ  مثل املسافة
 أنَّ  تعيب كثرة من أدرك أن دون ناحيةٍ  من التل قمة على صعدتُ  لقد قرية،  

. اآلخر اجلانب على تقع قرية هناك
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 مدينة رمبا. غاز مصابيح لديها ليكون يكفي مبا كبرية مدينة كانت رمبا  
!  حديد سكة حمطة لَديها

 الظالم عرب معها جاء رأسي يف الفكرة تلك جاءت اليت اللحظة نفس ويف  
.  طويلة قطار صافرة صوت

 آِملة جّدا مبكر وقت يف الزان غابة من تسللتُ  جّدا جّدا الباكر الصباح يف  
 ولكن أحدهم، يتعرَّفين أن قلقة أكن مل. الناس من عددٍ  أقل إالَّ  يالحظين أال

 قَدميها على أرستقراطية مالبس ترتدي أرملةً  أن ُمستغربًا أو غريًبا سيبدو كان
.  األحراش من خارجة السفر حقيبة حاملة

 كنتُ  أسود حداد لباس ارتديتُ  قدمي أمخص حىت رأسي فمن أرملة، نعم  
 وُيضيف تزوَّجتُ  أنين املراقب يفرتض الزي ذلك يف أمي، خزانة من أخذته قد

 األسود حذائي أرتدي أن أيًضا يل ويسمح. أكثر أو سنوات عشر لعمري
 على للخلف شعري عْقص وأستطيع. أحد يالحظه لن والذي املريح، القدمي
 جيعلين أنه األمر يف ما وأفضل. بنفسي صنعها أستطيع بسيطة كعكة شكل

.  تقريًبا للتمييز قابلة غري
 حول يلفُّ  كثيف أسود حجاب هناك كان السوداء قُبعيت حافة وعلى  

 على وحرصت. حنل ُمرىبَّ  ألغزو ذاهبة كأين بدوتُ  حيث بالكامل؛ رأسي
.  الزفاف خامت غياب ألغطي أسود، جلديٍّ  قفازٍ  ارتداء
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 أحتاج أن دون ناسبين فستا�ا فإن لذا أرفع؛ كانت أمي سنوات عشر منذ  
.  أضيق ملقاسٍ  املشد شد إىل
 على يساعدين أنه سوى اإلطالق على فائدة له يكن مل املشد إن احلقيقة يف  

.  جسدي على أخفيها اليت األمتعة محل
 موضوع تبقَّى وما السفر، حقيبة داخل اآلن أمحله دراجيت على محلته ما كل  
.  جيويب يف
 أن على حترص كانت فقد الصغرية؛ احلقائب محل تكره كانت أمي وألن  

 القماشية، املناديل فيها لتضع اجليوب، من كافٍ  عددٍ  على فساتينها حتتوي
.  ماثل وما املعدنية، والنقود الليمون، وقطرات

ستقل، العنيد رأسها على السالم  
ُ
 تعليمي يف أيًضا السبب كان والذي امل

.  الدراجة ركوب
 أشجار بني العتيدة، دراجيت عن للتخلي اضطررتُ  أنين باألسى أشعر كنت  

.  القبيحة البدلة تلك عن التخلي عن اإلطالق على أندم مل ولكين الزان،
 كان قد باملدينة، حييط الذي العايل التل من تسللتُ  الرمادي الفجر ضوء يف  

 األوجاع تلك أن أدركتُ  ولكين أمس، ليلة جمهود مع خاصة جّدا، متعًبا أمرًا
 أكثر ألبدو أكثر ببطءٍ  املشي على أجربتين إ�ا حيث نعمة؛ كانت واآلالم
.  األرستقراطية األرملة تنكُّر مع وأمتاشى وقارًا،

. املدينة إىل يؤدي الذي احلصى ممرِّ  طول على طريقي شققتُ   
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 املتاجر أصحاب وكان باألمطار، يُهدد باهت، شروقٍ  يف الشمس ترتفع
 تلقي متثائبة وخادمة جبوالته، للقيام يستعدُّ  الثلج وبائع حوانيتهم، يفتحون

 وبائعو الطريق، تعربُ  الثياب رثَّة أخرى وامرأة املزراب، يف دلوٍ  مبحتويات
 ثقاب وبائع رصيف، على الصباحية اإلصدارات أمامهم تتكدَّس الصحف

 يا ثقاب أعواد النور، فكان نور ليكن الرب قال: يصرخ ركن، يف جيلس
  سيدي؟

 الطويلة، الُقبعات يرتدون نُبالء، أرستقراطيني، كانوا جبواره مرُّوا ممن بعضٌ   
 كلهم حيدثهم كان منهم ألي حديثه يوجه حني ولكنه عمَّاًال، كانوا وآخرون
.  كنبالء

 ال األرستقراطيات فالسيدات بالطبع، ثقاب أعواد يبيعين أن حياول مل  
. يُدخنَّ 

) تونسوريون بلفدير (عليها كتب زجاجي بابٍ  على مرسومة ذهبية حروف  
.  واألبيض األمحر باللونني خمطط عمود جبوار

).  بلفدير (ُتسمى) كينفورد (عن بعيدة بلدة عن مسعت لقد  
) بلفدير (بنك فخم؛ حجري مبًىن  عتب على حمفورًا ألجد حويل من أنظر  

. هديف حققتُ  لقد. جّدا جيد. لالدخار
 صنًعا أحسنت أنين اخليول، فضالت بني طريقي أشقُّ  وأنا ذلك يف فكرتُ   

.  القدرات حمدودة مججمةٍ  ذات صغرية لفتاة بالنسبة
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.  خشبية بعربة يدفع رجل نادى »أبيض جزر، بطاطس، بصل،  «
.  الزهور من سلَّةً  حتمل امرأة صرخت »النبالء سرتات لعروة جديد قرنفل  «
.  الصحف يبيع الذي الصيب صوت انطلق »اآلن اقرأ مروع، اختطاف  «
  اختطاف؟  

. »ويذر باسيل «عزبة من اخُتِطف »تويكسبريي الفيسكونت  «
 حمطة أجد أن أوًال  عليَّ  جيب ولكن ذلك، عن القراءة حّقا أريد كنت  

.  احلديدية السكة
 طويًال، ومعطًفا طويلة، قبعةً  يرتدي رجًال  اتبعت اعتباري، يف ذلك واضعة  

. اليوم املدينة إىل ذاهًبا كان رمبا. الرمسية مالبسه طية يف قرنفل زهرة واضًعا
 الرصيف هديرُه هزَّ  الذي احملرك صوت تصاعد مسعت أن ما فرضيَّيت تأكدت  

.  الساعة قراءة من ومتكنت وأبراجها، احملطة سقف رأيتُ  مث. حذائي حتت من
 أثناء يتوقَّف والقطار املكابح، أنني ومسعتُ  والنصف، السابعة يف نزال ما كنَّا  

.  احملطة دخوله
 ما إنَّنا حيث أبًدا؛ أعرف لن فأنا ال، أم لندن الرجل هذا وجهة كانت سواء  
 يتكشَّف الذي املشهد انتباهي اسرتعى حىت احملطة رصيف من اقرتبْنا إن

.  هناك
 املتفرجني إلبقاء خطًا الشرطة رجال من عدد وشكَّل ُمذهل، حشد جتمهر  
 للقاء األمام إىل الزرقاء أزياءهم ُمرتدين أمهية األكثر تقدم بينما بعيًدا اخللف يف
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 واحدة سيارةً  يسحب ُحمرِّك عن عبارة القطار كان. حديثًا وصل الذي القطار
 يرتدون رجال عدة خرج منه. »السريع الشرطة قطار «ُكتب جانبها على خلفه

 غطيان ولكن لإلعجاب، ُمثرية العباءات تلك كانت وقد السفر، عباءات
ادات با يتصل كان واليت يرتدو�ا، كانوا اليت الرأس  بدت مرفوعة أذن سدَّ
. أرانب آذان وكأ�ا

.  جّدا سخيفة  
.  احملطة تذاكر شباك إىل أجته وأنا ذلك يف أفكر كنتُ   
.  حويل من املتحمسة األصوات تفجرت وقد يغلي ِقْدر إىل دخلتُ  وكأين  

حققون بالتأكيد، يارد إسكوتالند إ�م  - 
ُ
. املدنية املالبس يرتدون فامل

.  أيًضا »هوملز شريلوك «أرسلوا أ�م مسعتُ   - 
. باهتمام ألستمع مكاين يف توقفت! إهلي يا  

.  عائلية لظروفٍ  قائًال  اعتذر لقد يأِت، مل ولكنه  - 
تحدِّثان مرَّ   

ُ
 ولكن أخي، عن حديثهما باقي مساع أستطع ومل جانيب، من امل

.  يتحدَّثون آخرون هناك كان
 …الكبري املنزل يف العلوي الطابق خلادمة الثانية املساعدة هي عمي ابنة  - 
.  متاًما ُجنَّت قد الدوقة إن يقولون  - 
 …أيًضا وتقول  - 
 …اآلن للزواج مناسب والدوق  - 
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.  الفدية طلب ينتظرون يزالون ما إ�م يقولون البنك يف  - 
 فدية؟ أجل من يكن مل لو الفىت هذا سرييد من  - 

.  بالتأكيد هنا، من بالقرب وقعت قد تلك االختطاف حادثة أن يبدو.. آه  
حققني تراقب وهي  

ُ
 اخليل يتَّجه مث مجيلة، خيل عربة يف ينحشرون وهم امل

ُتنزَّة ناحية
.  احلديدية السكة حمطة من القريب األخضر امل

 من عرفتُ  اليت الرمادية، القوطية األبراج ارتفعت األشجار فوق من  
 عليَّ  جيب شيء أي قبل ولكن ،»ويذر باسيل «عزبة أ�ا حويل األحاديث

. تذكرة شراء
 وفرة فهناك احملطة؛ جدار على املعلق الكبري الزمين للجدول وفًقا ذلك ومع  
 حىت اليوم طوال تقريًبا ساعة كل قطار هناك. لندن إىل املتجهة القطارات يف

. املساء
. …»اخلرب اقرأ …اختفى الدوق ابن  «
.  القطارات جدول حتت الواقف الصحف بائع صرخ  
صادفات، أومن ال أنَّين رغم  

ُ
 وضعين قد الَقدر أن كيف أتساءل أنين إالَّ  بامل

حقق أخي بينما اجلرمية، مسرح يف هنا
ُ
.  آخر مكانٍ  يف العظيم امل

 عن ُمتخلِّية. تقاَوم ال القصة جاذبية أصبحت حىت بعيًدا أفكاري جنحت  
. ذلك من بدًال  الصحيفة ابتعتُ  فقد التذاكر؛ لشباك للوصول حماوليت
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 التاسع الفصل
 

 مواجهة جانبية طاولة أمام جلست بلفدير قطارات حمطة جبوار مقًهى يف  
.  وجهي غطاء رفع أستطيع حىت للحائط

 ڤيسكونت «صورة وألتأمَّل فطوري، ألتناول لسببني؛ ذلك أفعل أن احتجتُ   
. »باسيلويذر من تويكسبريي

 مصوَّرة رمسية صورة الصحيفة، من األوىل الصفحة نصف صورته حتتل كانت  
.  املزخرف املخمل ُمرتديّا الصيبَّ  أظهرت استوديو يف
. السماوات إله يا  
 شيء أي ولكن يوم، كل املالبس تلك ارتداء على جمربًا يكون أالَّ  متنَّيتُ   

 استخدام جرَّاء ومتموِّج طويل، ذلك؛ مثل منساب بشعرٍ  يرتديه أن ميكن آخر
 وقعت قد والدته أن تؤكد الشواهد كل. كتَفيه يُغطي بالتأكيد، شعر بكرات

 الكتاب فذلك ،)لريوي فونت الصغري اللورد (اللعني الكتاب ذلك ُحبِّ  يف
 شهرة قمة يف ُولدوا من النبالء، أبناء من كامل جيلٍ  عذاب عن مسئول اللعني
).  لريوي فونت (موضة

 ذا خمملّيا وبنطاًال  بيضاء، وجوارب جلديني، ُخفَّني يرتدي الصغري اللورد كان  
 الستان من ووشاًحا اجلانبني، كال يف ستان أقواس مع سوداء، خمملية ركبة

.  بيضاء ياقةٌ  حتتها خمملية سوداء سرتة حتت يظهر
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 أرى أين يل ُخيِّل ولكن وجهه، على تعبريٍ  أي دون الكامريا إىل حيدِّق كان  
.  فكِّه حول تصلُّبٍ  آثار

  مروع بشكل مفقود الصغري الدوق وريث 
.  الكلمات بتلك العنوان صرخ  
:  أقرأ وأنا الثانية، الكعك لقطعة يدي أمدُّ   
 موطن »باسيلويذر«٠٠عزبه يف األربعاء يوم صباح للقلق ُمثري مشهد يف  

 الحظ٠٠املزدهره »بلفدير«٠٠بلده من بالُقرب ،»ويذر بسيل «دوقات أجداد
 عاِملي ليُنبِّه اقُتِحم قد البلياردو ٠٠لغرفه األبواب أحد أنَّ  الُبستانيني من واحد
 وقد ُكِسَر، قد ٠٠للغرفه الداخلي الباب قفل أنَّ  ويكتشفوا احلال يف املنزل

 تفحص فقد ؛٠٠سرقه كو�ا من قلِقني سكني، آثار اخلشب على ظهرت
 األطباق وحىت مكانه، يف شيء كل أنَّ  ليجدوا الفضيَّات خمزن اخلدم

 جّدا القيمه احملتويات حىت أحد، ميَسَّهما مل الطعام ٠٠غرفه يف والشمعدانات
 ٠٠العزبه يف آخر مكانٍ  أي أو ٠٠املكتبه أو املعرض أو الرسم ٠٠غرفه يف

 ألبوابٍ  آثار أي هناك يكن ومل منهم، شيء أي ُيسَرق مل ٠٠الواسعه
 أباريق حامالتٍ  العلوي الدور خادمات ذهبت حىت يكن مل .٠٠مقتحمه

 فيسكونت «٠٠غرفه باب وجدوا أن الدوق، عائلة لغرف ، ٠٠الساخنه املياه
 يف املتبعثر واألثاث مصراعيه، على مفتوًحا ويذر بسيل مركيز »تويكسبريي
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 أثر هناك يكن ومل يائس، صراعٍ  على ٠٠صامته ٠٠شهاده حيمل ٠٠الغرفه
.  النبيل لشخصه

.  فقط عاًما عشر اثين والباِلغ الوحيد وابنه باسيلويذر لورد وريث الفيسكونت  
!  عاًما؟ عشر اثين  - 

ضيفة صوت جاء. متعجبة عالٍ  بصوتٍ  قلتها  
ُ
 يا هناك ماذا: خلفي من امل

  سيديت؟
.  شيء ال.. آه: وقلت يدي من الصحيفة خفضتُ  سرعة يف  
.  وجهي على الغطاء وأنزلت الطاولة، على الصحيفة وضعت  

لتوية، اخلصالت بتلك. بكثري أصغر. أصغر أنه اعتقدتُ   «
ُ
 املختارة وبذلته امل

 هذا يرتدي أن جيب! عاًما عشر اثنا. بكثري أصغر ظننُته حكاياتٍ  كتاب من
.  رجولية الئقة شعر وقصة عنق وربطة صوفية، سرتةً  الصيب

 متاًما مشابة كانت األفكار تلك أن استوعبتُ  وقد فجأةً  أفكاري انقطعت  
.  قابلين حني »هوملز شريلوك «أخي ألفكار

. املسكني تويكسبريي اللورد تقصدين آه  - 
.  حزين أمر من له يا. حزنًا متوت إ�ا يقال. كطفل والدته أبقْته لقد نعم،  
 من وخرجت الطاولة، على بينس نصف وتركت للخلف، كرسيي دفعتُ   

 متنزَّة ناحية مشيت احملطة، أمانات يف السفر حقيبة تركت أن وبعد املقهى،
.  »باسيلويذر«
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. الطيور وأعشاش الالمع احلصى عن البحث من بكثريٍ  أفضل ذلك سيكون  
 عليه، أعثر أن أردتُ  وأنا عليه، العثور جيب كان حقيقية قيمة ذو شيء

.  ذلك فعل ميكنين أنه رمبا وآمنتُ 
 برغم …عرفت فقط موجوًدا، تويكسبريي اللودر يكون أن ميكن أين عرفت  

 خط طول على طريقي طوال ولكن ذلك، إلثبات طريقة أيَّ  أملك مل أنين
 ذهب وأنه بدَّ  ال الذي املكان خيايل يف الغيبوبة، من نوعٍ  يف كنت األشجار

.  إليه
 حارس أوقفين الثانية البوابة عند ولكن مفتوحة، األمامية البوابات كانت  

 بعيًدا، الصحف وُمراسلي الفضوليِّني، يُبقي أن واجبه كان فقد. املنزل
.  وأشباههم

  سيديت؟ يا امسك ما: سألين  
.  هوملز إينوال: تفكري دون قلت  
 حني. واللحظة التوِّ  يف أموت أن أردتُ  الشديد، بغبائي شعرت الفور على  

 يعين إيفي ،»ميشيل إيفي «جديًدا امسًا لنفسي اخرتت قد كنت هربتُ 
 شفرة كان »ميشيل«و اإلخالص، ألمي ُميثل كان الذي »لبالب «باإلجنليزية
 جزأين إىل وقسَّمُتها اإلجنليزية باللغة هوملز كلمة أخذت لو حيث اخرتعتها

 النطق نفس نطقتهما مث ،»هول ميس «عكستهما؛ مث ،»ميس«و »هول«
.  »ميشيل «على فتحصل الصحيح؛ مكا�ما يف كانا إذا اإلجنليزي
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 يف آخر شخصٍ  بأي ربطي من يتمكن من جّدا نادرًا شخًصا سيكون كان  
.  إجنلرتا
. »هيلز؟ توترينج«بـ القاطنني »ميشيلز «عائلة قريبة أنتِ  هل  «
 »ميشيل إيفي«لـ اختياري كان هذا، اجلميع يتساءل أن املفرتض من كان
.  »هوملز إينوال «املنزل حارس أخربتُ  كاحلمقاء ولكنين جّدا، بارًعا

 له، بالنسبة شيء أيَّ  يَعنِ  مل االسم فإنَّ  متاًما؛ اخلالية وجهه تعبريات من  
 سيدة يا هنا عملك وما: األسئلة توجيه يف وبدأ أثر، ُمتقفي أي جاء إذا ولكن
  هوملز؟

.  الرجل سألين  
:  فقلت استغالله، ميكن ما أستغلَّ  أن قررتُ  فقد محقاء، كنت إنين حيث  

 مينِّ  طلب فقد بنفسه، يأيت أن يستطع مل هوملز شريلوك السيد إن حيث  - 
.  نظرة ألُلقي آيت أن
  سيديت؟ يا للُمحقق تقربني هل: يسأل وهو احلارس حاجبا انعقد  

.  بالتأكيد  - 
مة وحتركت �ائية، بلهجة أجبتُ     كانت »ويذر بسيل «متنزَّه داخل إىل متقدِّ

 لتحوي كافية املساحة كانت الطريق، �اية يف صينية يف أمامي، ماثلة العزبة
 الرخامية، السالمل من أقرتب مل ولكنين ،»فرنديل «يف منزلنا مثل منازل عشرة
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 احلدائق وال املنزل على ُمنصّبا اهتمامي يكن مل. األبواب وال العمدان وال
نمَّقة بالزهور املليئة حوله، الرمسية

ُ
. امل

 متنزَّه باجتاه العشب من ساحة عرب مشيتُ  اخلاص، الطريق عن َأحيد  
حيطة والغابات ،»باسيلويذر«

ُ
 إىل أقرب بل بالضبط غاباتٍ  تكن مل. باملباين امل

 من بقاًعا أو األمجة بعض أجد أن ُمتوقِّعة أشجار حتت أخطو. واسعة حدائق
 ناعًما عشًبا ذلك عن عوًضا وجدتُ  ولكين عشبية، وشجريات الطحالب

.  الكروكيت عليه تلعب أن ميكنك أنه حىت يكفي مبا ُمهذبًا
 أو صغرية كهوف أي وجود عدم ُمكتشفة الطريق طول على مشيت  

 أي دون متاًما مسطحة وأراضيها »ويذر بسيل «عزبة كانت لقد جتاويف،
.  مميزة تضاريس

. ُحمِبط ذلك أن أخرى مرة العشب بني أمرُّ  وأنا فكرتُ   
 …الوحيد االحتمال يكون قد  

! هوملز سيدة  - 
 ناحييت الدوقة ُهرعت. املضطربة األمَّ  ألجد التفتُّ  عال، صراخ صوت جاء  

 على ثقيلة تضفرياتٍ  على حيتوي الذي الباهظ فستا�ا من عليها تعرفتُ  وقد
 يكن مل ولكن. الوردي الرمادي الستان من املصنوعة وتنُّورتا الفضي ردائها
 تكن مل. املشدوه ووجهها الدامعة عيو�ا يف يظهر ثرائها على آثار أي هناك
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 جرحية كبجعةٍ  األشجار بني تركض وهي أرستقراطيتها على آثار أي هناك
.  كتَفيها على لتتطاير القبعة حتت من تنسِدل البيضاء شعرها وخصالت

 املآزر ترتِديان اخلوف عليهما يبدو اخلادمات من زوج هناك كان خلفها من  
 كانتا. خلفها املنزل من مباشرة خرجتا أ�ما بدَّ  وال. البيضاء الدانتيل وقُبعات
 لك نُِعدُّ  َدعينا للداخل، عودي نرجوِك، مسوَّك يا.. ُمسُوَّك يا: خلفها تصيحان

.  سُتمطر إ�ا نرجوك، الشاي، من كوبًا
.  مسعتهما أ�ا عليها يبدُ  مل الدوقة ولكن  

! هوملز سيدة  - 
 امرأة، قلب ولديك امرأة أنت: يب ُمتسك وهي املرتِعشَتني بيديها شعرتُ   

 يكون أن ميكن أين كهذا؟ شريرًا شيًئا يفعل أن باستطاعته َمن أخربيين
  فعله؟ عليَّ  جيب الذي ما تويكي؟

رتعشَتني يديها بكلتا ُممسكة  
ُ
 قد الثقيل وجهي غطاء ألن شاكرةً  كنت. امل

 الدافئ جسدي بني فصال قد القفازَين أن وشاكرةً  املفزوع، وجهي أخفى
.  البارد وجسدها

 وااا ُمسوَّك، يا إمممم بالشجاعة، فلتتحلَّي: ُمرتبة غري الكلمات مينِّ  خرجت  
. باألمل فلتتمسَّكي إممم
 مكان أي هناك كان هل أسألك دعيين: ألسأل كلمايت من متكنتُ  مث  
 لَديها أو عليه، تتجسَّس كانت فرمبا با معه تتعامل كانت اليت بالطريقة(
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 ليكون ابنك يذهب كان حيث حولنا من األراضي يف مكان) بشأنه حْدس
  وحيًدا؟

!  وحيًدا؟ ليكون  - 
نتفخة جبفو�ا رفَّت  

ُ
 تعنينه الذي ما: أخرى مرة سألتْ  مث تستوِعب أن دون امل

  بذلك؟
. حمض ُهراء  - 

:  خلفي من أتى غليظ صوت أعلن  
 يا املفقود طفلك ولَدك، أجد سوف شيء، أيَّ  تعِرف ال األرملة تلك  - 
.  الدوقة مسوَّ 
، أطول كانت حيايت، يف رأيتها استثنائية امرأة أكثر ألجد التفتُّ     وأكثر مينِّ

 حول يلتفُّ  العَّد شعرها كان. قبعة دون وجدُتا أن وُصدمت ضخامة،
 مصباح غطاء وشعرها أبيض كمصباحٍ  تبدو كانت للكتف الكتف من رأسها

 لون قرمزيّا يكون يكاد حقيقّيا، أمحر كان بل بُنّيا أو كستنائّيا يكن مل األمحر،
غطَّى وجهها بني من تتوهَّجان كانتا عيناها بينما. النعمان شقائق

ُ
 باملساحيق امل

.  األسود الزهرة كقلب
.  مالبسها أالحظ مل أين حىت كثريًا االهتمام جيذبان ووجهها شعرها كان  
 اهلند، من أو ِمصر من رمبا قطنّيا، شيًئا ترتدي أ�ا انطباع فقط لديَّ  كان  

.  الضخم جسدها حول تلتفُّ  قرمزية بربرية أمناط عليه مرسوًما
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 يا وأتيتِ  إليك توسَّلتُ  لقد أتيت، لقد ليليا، مدام: قائلة الدوقة شهقتِ   
.  ليليا مدام

.  ذلك استنتجتُ  روحانية، وسيطة أ�ا يبدو ماذا؟ مدام  
 الرجايل اجلنس عن النسائي للجنس نادر بتفوُّقٍ  حيظى دورًا ذلك كان  

.  بكثري
 كما (الدجَّالني كهؤالء شخصياتٍ  ولكنَّ . أكثر باحرتامٍ  فيه النساء وحتظى  

 أنَّ  املؤكد ومن املوتى، أرواح يستحِضرون كانوا) عليهم ُتطلق أمي كانت
 السيدة تلك تفعله الذي فما. مات قد ولُدها يكون أن لتتمىنَّ  تكن مل الدوقة

 الضخمة؟
 يف »بريدتوريان «جنمي إسقاط خبرية »بابافر دي سيبيل ليليا «مدام- 

. خدمتك
 فإنَّ  أجده، أن ُميكنين فبالتأكيد الضائع كان أيّا: وأكملت املرأة ادَّعت  

 وهم شيء، كل وترى شيء كلَّ  وتعِرف مكان، كل يف تذهب األرواح
.  أصدقائي

 بينما أصفرَين قفازَين فيهما ترتدي اليت املرأة بيَدي ُمتسك اآلن الدوقة كانت  
 املصدومتني، املسكينتني اخلادمَتني تلكما مثل ِمثلي الفم فاغرة أقف كنتُ  أنا

 عن حديثها وال الغريب، املرأة مظهر من مصدومةً  أكن مل حاليت يف ولكن
 وعيي سيبقى املادي جسدي زوال بعد أنَّ  أومن أن أردتُ  بينما األرواح،
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 أحرك أن على تفعلها أهمُّ  أشياء) روحي (لوعيي سيكون ولكن ما، بشكلٍ 
. املوائد أهزَّ  أو ما، جرسٍ  على أدقَّ  أو األثاث

 مدام قالته ما كل من ولكن تُبهرين، النجمي اإلسقاط مثل كلمات تكن ومل  
 النطق، على قادرة غري مكاين يف ثبَّتْتين واحدة كلمة »بابافر دي سيبيل ليليا«

 مبعىن »بريدتوس «الالتيتينة من تأيت كانت. »بريدتوريان «كانت الكلمة تلك
 ولكن. الضائعني مبكان يتنبَّأ الذي الشخص تعين »بريدتوريان«فـ. »ضائع«

 بذا نفسها تُلقب أن ميكنها كيف األرواح، عن ترَّهاتا بكل جترؤ، كيف
. الضائعني واجدة الضائعني، حكيمة املفقودين، مبكان العارفة النبيل؟ اللقب

 باإلسقاط ليس سأكون، أو ،»بريدتوريان«الـ أنا ودعويت، قَدري ذلك كان لقد
 املنطق تستخِدم حمرتفة أول. الضائعني عن حمرتفة باحثةً  سأكون بل النجمي،
 نبضة يف كإهلامٍ  جاءين ذلك كل العاَمل، يف الضائعني إلجياد العلمي والبحث

.  »هوملز «هو امسي أن أعرف كما متاًما واقعة كحقيقةٍ  ذلك عرفت. قلب
 إىل والدوقة »ليليا «مدام اصطحنب قد اخلادمات أنَّ  كيف الحظتُ  بالكاد  

 أهتم، مل. حتضري جلسة أجل من ورمبا الشاي، ُشرب أجل من رمبا. البيت
 بدون مشيت ،»ويذر بسيل «ُمتنزَّه طوَّقتُ  اليت للغابات أخرى مرة اجتَّهت
.  التساقط يف بدأ الذي الرذاذ عن غافلة هدف،

 يف األصلي ُخمططي على وأبين ذهين، يف تتسارع احلماسية أفكاري كانت  
.  أمي على العثور
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 أجرة سيارة بطلب سأقوم لندن إىل أِصل إن ما بسيطة، ُخطيت كانت  
 بليلةٍ  وأحظى العشاء ألتناول حمرتم فندقٍ  إىل يأخذين أن السائق من وأطلب

.  اجليد النوم من
 حسابًا سأفتح وكنت مناسًبا، مسكًنا أجد حىت الفندق يف سأبقى كنتُ   

 يف ُمشفَّرًا إعالنًا ألضع »فليت «لشارع سأذهب كنتُ  البدء يف ال، بنكّيا،
 ستتابع بالتأكيد كانت مكانٍ  أي يف. تقرؤها أمي أنَّ  أعرف اليت املطبوعات

.  املفضلة جلرائدها قراءتا
.  سأنتظر فقط أمي، ردُّ  يأيت حىت وسأنتظر  
 تزال ما أمي أن نفسي أطمِئنَ  أن دائًما أحتاج كنت إذ بالغَرض ذلك سيفي  

 ما هذا أو. فعله أستطيع ما كل هو االنتظار حال، أي على. وطري حية
 أكثر أفعل أن أستطيع احلياة، يف دعويت وجدت اآلن.. اآلن ولكن اعتقدته،

حقِّق ليكون شريلوك أخي دعْ  بكثري، ذلك من
ُ
 كما العامل يف الوحيد اخلاص امل

 ُميكنين وبذلك العامل، يف الوحيدة اخلاصة الضائعني واجدة أنا سأكون ُحيب،
حرتفات بالنساء أقرتن أن

ُ
 يف بن اخلاصة الشاي غرف يف يلتقني الاليت امل

م حيث (يارد سكوتالند ومبُحقِّقي ،)أمي يعرفنَ  يكنَّ  قد نساء (لندن أرجاء  قدَّ
 ورمبا رفيع، مقام ذوي آخرين وبأشخاصٍ  ،)أمي طصوص بالفعل بالًغا شريلوك

.  السمعة سيئي آخرين أشخاص أيًضا
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 ُولدتُ  لقد االحتماالت، آه. أيًضا يبيعو�ا ورمبا املعلومات، ميلكون أشخاص  
 …و واألحباء، املفقودين عن باحثة. للضائعني واجدةً  ألكون

.  العمل يف أبدأ وأن خيااليت، يف الغرق عن أتوقف أن عليَّ  وِجيب  
 ميكن أنه مقاطعيت تتمَّ  أن قبلِ  من أفكر كنتُ  كما الوحيد االحتمال اآلن  
.  شجرة يكون أن
ملَّة، األراضي خالل خطوايت أسرتجع  

ُ
 أركز »باسيلويذر «متنزه غابات ويف امل

 »ويذر بسيل «منزل عن بعيًدا تقع سوف. بذاتا شجرة عن البحث على اآلن
نمَّقة وحديقته

ُ
 يف ولكن املتنزَّه، حدود من جّدا قريبةً  تكون ولن بقليل، امل

 مالذي ومثل تتجسَّس، أن البالغني ألعني ميكن ال حيث الغابة؛ منتصف
خبأ ذلك يكون أن بدَّ  وال »فرنديل «يف املعلَّقة الصفصافة حتت

َ
 بشكلٍ  ُمميزًا امل

.  خمًبا يكون بأن جديرًا يصري حىت ما
 اقرتبتُ  قد كنت بزغت، قد والشمس توقَّفت، قد اخلفيفة األمطار كانت  

 تكن مل. املنشود املكان أجد أن قبل العزبة أحناء يف كاملة دائرةً  أدور أن من
 من شتالت أربع واحد، جذرٍ  من منتْ  أربًعا ولكن احلقيقة، يف واحدة شجرةً 

 بزوايا قائمة جذوع أربَعة كان تبقَّى ما وكل. نفسه املكان يف ُزرِْعن القيقب
.  بينها فيما مثالّيا مربـًَّعا صانعةً  حادة

 رمبا ألعلى متأرجحة بنفسي دفعتُ  متدلٍّ  ُغصنٍ  على واحدة قَدًما واضعة  
 يف هناك كان اجلذوع صنعْتهُ  الذي ٧ الرقم وبداخل األرض، فوق أقدام لثالثة
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 على أحدهم، أنَّ  مجاًال  واألكثر الشجر، أوراق بني ِمثايل حمور املنتصف
. هنا كان ،»تويكسبريي «الصغري اللورد األغلب

 السكك مسامري من واحًدا كان الواقع يف ضخًما، مسمارًا دقَّ  قد كان  
. بالداخل األشجار من واحدةٍ  جذع يف الضخمة احلديدية

 بروز هناك كان ولكن يالحظ، أن األشجار تلك جبوار مارٍّ  ألحدٍ  يكن مل
!  رمبا ما شيء لتعليق قوي

 أنَّ  عرفت التعليق، لغرض ُيستخَدم أن ميكن كان بكثريٍ  أصغر فمسمار ال،  
 يومٍ  من له يا للتسلُّق، قَدم موضع لصناعة أنه بدَّ  ال الضخم املسمار ذلك
 التصرُّف من أسابيع عدة بعد أخرى مرةً  األشجار لتسلُّق فرصة أخريًا جميد،

.   أرستقراطية كسيدة
  الشجر؟ تتسلَّق حمرتمة أرملة. أحُدهم رآين لو ماذا للتقيُّد، يا ولكن  
.  الفرصة ُمغتنمة أخاطر أن فقرَّرتُ . أحًدا أر ومل حويل من نظرتُ   
 الشجر، أوراق بعض حتت وأخفيُتهما الوجه، وغطاء قبعيت، من ختلَّصتُ   

 القبعة، من أخذتا اليت الدبابيس ببعض إيَّاها مؤمِّنة رُكبيت فوق تنوريت ورفعت
علق، الضخم املسمار على قدمي وضعت مث

ُ
 األغصان كانت. وصعدت امل

عتادة الوخزات باستثناء. أهتم مل ولكين بداخله ُمتقصِّفة شعري خترتق
ُ
 امل

 إنَّ  حيث جيًدا شيًئا هذا كان. ُسلَّم كصعود سهًال  األمر كان لقد لوجهي،
.  حركة كل مع اعرتاضها وتُعلن ُملتهبة كانت أطرايف كل
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 مسامري من مسمارًا غَرس قد كان احلظ ُحلسن »تويكسبريي «لورد ولكن  
.  لقَدم كموطئٍ  يصُلح ُغصن فيه يكن مل مكانٍ  كل يف احلديدية السكك

 على حصل قد أنه يف شكَّ  ال. ذكّيا فًىت  كان الصغري الفيسكونت ذلك  
 أال أرجو. أبيه عزبة جبوار مترُّ  اليت احلديدية السكك قضبان من املسامري تلك

. تلك فعلِته بسبب للقطارات حدثت قد حوادث هناك يكون
 رفعتُ  أذهب، أين إىل ألرى توقَّفت أكثر أو قدًما عشرين تسلَّقتُ  أن بعد  

 هيكًال . الشجرة داخل منصَّةً  بىن لقد. السماوات إله ويا ألعلى، ألنظُر رأسي
.  األرض من َمرئي غري
 ُمربَّع إطار. فيها بذَله الذي الهود تقدير ُميكنين كان هذا موقعي من  

عاجل غري اخلشب قصاصات من مصنوع
ُ
 األربع، القيقب شجريات بني يقع امل

 أو الشجرة، أطراف على مكا�ا يف ُمثبَّتة اجلذوع بني ما تدعمها وأعمدة
 لتشكل العوارض، فوق األلواح ُوِضعت. الزوايا حول مربوط بسلك أُمِّنت
 من أو اإلسطبالت، من ذلك كل جيمع وهو ختيلُته. ما نوعٍ  من أرضية

 لفعل اضطرَّ  رمبا هنا، إىل جرّا جيرُّها مث أيًضا، أين من اهللا يعلم أو املخازن،
 يف يضعها حىت حببالٍ  األشجار على يرفعها وبعَدها الليل، ظالم يف ذلك

.  مكا�ا
 الستان وتُلبسه شعره، يف الشعر مشابك تضع أمُّه الوقت ذلك وطوال  

.  السماء فلرتَمحْنا. والدانتيل واملخمل
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 إن ما منها، الدخول ميكنه فتحةً  ترك قد كان ذلك الشجر بيت من ركنٍ  يف  
 كان الصغري، للورد احرتامي ازداد حىت به اخلاص الشجرة لبيت رأسي أدخلت

 كسقفٍ  إيَّاه ُمستخدًما عربة غطاء يكون رمبا القماش، من ُمربًعا علَّق قد
.  لبيته

 من »استعارها «قد األغلب يف خيل سروج أغطية وضع قد كان األركان ويف  
. للجلوس كوسائد لُتستخَدم طواها قد كان اإلسطبل،

 حبالٍ  حلقات منها علَّق مسامري غرس قد كان لألشجار األربعة اجلذوع يف  
.  لالهتمام مثرية أخرى وأشياء معدنية، وصافرة قوارب وصورَ  معقودة

 يف صادم منظر انتباهي جذب الفور على ولكن نظرة، ألُلقي أقَربَ  زحفتُ   
.  األرضية منتصف

.  ماهيتها على أتعرَّف كي للحظة احتجتُ  ممزَّقة وقصاصات شظايا  
 كانت أ�ا يبدو ما بقايا فاتح، أزرق ستان بيضاء، شريطة أسود، خممل  

.  ذهيب ملفوف طويل شعر هناك كان األشياء تلك وفوق. مالبس
 فيسكونت. الغالية ثيابه مزَّق أن بعد اجلذور حىت شعره جزَّ  قد أنه بدَّ  ال  

 خاطف فال خاطف، هناك يكن مل إرادته، مبحض هنا دخل قد تويكسبريي
 فإنَّ  األشياء مرأى ومن املكان، هذا يعِرف أو هنا حىت حيِمله أن يستطيع

 خرج حني ولكنه احلُرة، بإرادته جاء كما َخمبأه ترك قد تويكسبريي فيسكونت
. »باسيلويذر «مركيز »تويكسبريي فيسكونت «يكن مل
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 العاشر الفصل
 

 وأعدت تنتمي، حيث لألسفل تنُّوريت أسدلتُ  وقد أخرى مرة األرض على  
 إلخفاء أنزلته الوجه وغطاء املهذَّب، غري شعري على لتغطي السوداء قبعيت

.  سأفعله الذي ما أعرف ال كالعمياء مشيتُ . وجهي
غطاة أصابعي من واحدٍ  حول  

ُ
 األصفر الشعر من خصلة عقدت بالقفازات امل

 سوف الربية الطيور أنَّ  ُمتخيلة وجدته، حيث الباقي تركتُ  الطويل، املموَّج
.  أعشاشها به لتصنع منه تأُخذ

. السري مالذه يف اهلارب، الفىت تركها اليت الصامتة الغاضبة الرسالة يف فكرتُ   
 نفس يف ولكن! املسكينة للسيدة يا أمِّه، عيون يف رأيُتها اليت الدموع يف فكرتُ 
 بنفس ذلك كان والدانتيل، املخمل ارتداء على أُجرب! املسكني للفىت يا الوقت
 إينوال أنا.. نفسي يف فكرتُ  أين ُمصادفة تكن مل احلديدي، املشدِّ  ارتداء سوء

 رجاحة لديه كان األغلب يف أنه باستثناء الصغري تويكسبريي لورد مثل اهلاربة
 باسم نفسها وعرَّفت هنا أتت اليت احلمقاء ِمثلي وليس امسه، لُيغري العقل

.  خطر يف نفسي واضعةً  »هوملز إينوال«
 ال، ال. التعيسة الدوقة ألطمِئنَ  أحتاج ذلك من بالرغم ولكن. ملهَرب أحتاج  

 …أن قبل ممكن وقتٍ  أسرع يف ويذر بسيل متنزَّه أترك أن ِجيب
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  هوملز؟ سيدة  - 
 »باسيلويذر «ملنزل املقابل العربات طريق على نفسي وجدتُ .. جتمَّْدت  

م أن عليَّ  وَجب إن واثقة غري متاًما،  يُنادين صوت جاء حني أتقهقر أو أتقدَّ
:  أعلى من

!  هوملز سيدة  - 
 سفرٍ  عباءة يرتدي رجًال  ألرى استدرتُ  يدي راحة يف الشعر خصلة ُخمفيةً   

.  باجتاهي الرخامية السالمل على اخلطوات ُيسرع
حقِّقني من واحًدا كان  

ُ
.  لندن من القادمني امل

.  أنتِ  من الفرتاضي آاااا.. آااا عذرًا، أستميحك  - 
 وكنتُ  هنا، أنك أبلغين احلارس ولكن: وُيكِمل أمامي يِقف وهو قاهلا  

 …أتساءل
 الذي املفتولة العضالت ذي النوع من يكن مل ِعرس، ابن ُيشبه صغريًا كان  

 كانت اليت بالطريقة اخلوف يثري ولكنه الشرطة، يف العاِملني مع رؤيته تتوقَّع
 أن حتاول المعة سوداء كخنفسة تتفحَّصين، اخلَرز حبَّات ُتشبه اليت عيُنه

.  وجهي حجاب لتخرتق تزحف
 هو امسي هوملز، شريلوك السيد معارف أحد أنا: أكمل النربة عايل بصوتٍ   
.  »ليسرتاد«
  حالك؟ كيف: أقول وأنا للمصافحة يدي أعِرض مل  
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.  سارَّة مفاجأة هلوَ  لقاءك إنَّ  قول عليَّ . لك شكرًا حال طري  - 
 هو امسي أن يعِرف كان. معلومات يستشفَّ  أن حياول من نربة نربتُه كانت  
 سيدة، بلقب ناداين فقط ولذلك أرملة، أنين يرى أن ميكنه ،»هوملز إينوال«

 ملاذا فقط؛ بالزَّواج »هوملز «لعائلة قريبةً  كنتُ  إذا يتساءل أنه بدَّ  ال ولكنه
.  عنه بدًال  شريلوك يُرسلين
.  أبًدا يذُكْرك مل هوملز إنَّ  أقول أن عليَّ .. أ  - 
. بالطبع  - 

 طصوص التحدُّث لك سبق وهل: وأُْكملُ  بتهذيبٍ  رأسي أهزُّ  وأنا قلُتها  
  هوملز؟ مع عائلتك

.  فرصة هناك تكن مل أعين …آااا!. ال  - 
.  ال بالتأكيد: مشاعر أي عن تُعرب ال تكون أن متنَّيتُ  اليت بنربيت ُحمتفظة  
 ُخيرب سوف الفضويل ذلك. العصافري مثل تُزقزِق كانت أفكاري ولكن  
 ذلك من األسوأ ال،. فرصة أول يف ظروفٍ  أي ويف التَقينا، قد أنَّنا »شريلوك«
 ِجيب. بشأين برقيةً  يتلقَّى قد دقيقةٍ  أي ففي »يارد سكوتالند «يف ُحمقِّق أنه مبا

 أن عليَّ  بالفعل، حنوي شكوًكا ميلك فهو. ذلك حيُدث أن قبل اهلروب عليَّ 
.  يب التدقيق عن يتوقَّف حىت »ليسرتاد «املفتش أشتِّتَ 

.  إيَّاها ُألريه الشعر خصلة ألظهر يدي أبُسط  
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 لورد طصوص: الشهرية أخي هلجة ُحتاكي قيادية هلجةٍ  يف وأقول  
.  ُخيطف مل ،»تويكسبريي«
فتِّش حماولة ألوقف بيدي أَشْحتُ   

ُ
 توىلَّ  لقد: وأكملت االعرتاض، على امل

 بدلة يف صغرية ُدمية مثل ألبسوك لو املِثل ستفعل كنتَ . وهَرب بنفسه، األمر
. أعين سفينة قارب، يف للبحر الذهاب أراد لقد. خمملية

 طارية، لُسفن صورًا رأيتُ  قد كنتُ  الصغري الفيسكونت خمبأ يف  
.  البحرية بالسفن عالقة هلا أخرى وأشياء سفن، عن ومقصوصات

 قطيع وكأ�ا وحًشا؛ ُتشبه اليت الضخمة السفينة تلك ُحيب كان بالتحديد  - 
 اُمسها؟ كان ما.. اجلانَبني على وِجمداف عجالت وهناك بأشرِعة، املاشية من

.  األطلسي عرب الكابل أرَستِ  اليت تلك
.  يدي يف الشعر خصلة فوق من تتحرَّك مل »ليسرتاد «املفتش عيين ولكنَّ   
  ؟…استنتْجتِ  كيف ؟…أين ؟…ماذا: كاملعتوه تكلَّم  

.  األعظم الشرق  - 
.  العامل يف سفينة أكرب اسم أخريًا ُمتذكرة  

 يف البحرية لندن أرصفة على املرفأ يف »تويكسبريي «لورد جتد سوف  - 
 يتدرَّب كان فقد كابينة؛ صيب أو حبري كعاملٍ  يلتِحق أن ُحياول الظنِّ  أغلب
 على حصل قد أنه بدَّ  وال متاًما، شعره من وختلَّص البحارة، ُعَقد ربط على

 ترغب رمبا. اإلسطبل فتيان من واحدٍ  من رمبا. ما بطريقةٍ  العامة مالبس بعض
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 لو عليه سيتعرَّف احملطة يف أحد أالَّ  أختيَّل كذلك، حتوُّلٍ  بعد. معه التحقيق يف
.  القطار يستخِدم أن قرَّر

  احملطم؟ والقفل املكسور؟ الباب ولكن  - 
 هارب، عن البحث من بدًال  خاطفٍ  عن تبحثوا حىت ذلك فعل لقد  - 
. أمَّه لُيقِلق
.  أعِرف ما أُخربه وأنا بالسوء أشُعر ال جعلتين ما الفكرة تلك كانت

 أنين إالَّ . هذه مسوَّها تُعطِ  أن عليك ِجيب رمبا: أقول وأنا الشعر خصلة أُعِطيه  
.  أكثر بسوءٍ  تشُعر سيجعلها أم ذلك، سُيساعدها كان إذا حّقا أعرف ال
 ويُده يفعله الذي ما يعِرف بالكاد وكأنه يبدو ليسرتاد املفتش كان إيلَّ  ُحمدقًا  

.  اخلصلة مينِّ  ليأخذ ترتفع اليمىن
  تلك؟ وجدتِ  أين ولكن  - 

 منزل إىل كوعي من جيِذَبين أن ُحياول وكأنه ترتفع األخرى يده كانت  
.  »باسيلويذر«
 ُحمادثتنا، يف ثالث طرفٍ  وجود ألدرك يده عن بعيًدا للخلف خطوة أخذتُ   

 مدام كانت اليونانية؛ واألعمدة الدرابزينات وسط الرخامية السالمل قمَّة على
.  وتسمع تشاهد »ليليا«
 ذات القيقب شجرة من دورٍ  أول يف: ليسرتاد املفتش ُألجيب صويت خفضتُ   

.  جذور األربعة
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 من أكرب بسرعةٍ  بعيًدا حتركتُ  لينظُر، يستدير هو وبينما لالجتاه، وأشرتُ   
 ناحية ُمتجهة با تتحرَّك أن أرستقراطية سيدة على ِجيب اليت املناسبة السرعة
.  البوابة
  هوملز؟ سيدة  - 

 ألنظر ألتِفتَ  حىت أو مشييت، سرعة من أعدِّل أن دون خلفي من صاح  
بة بتلوحيةٍ  واحدة يًدا رفعتُ  للخلف،  با لوَّح قد اليت التلوحية تلك ُمتاثل مهذَّ

. َمشيي وأكملتُ  راكضة، أنطلق أال حماولةً  قبل من ناحييت بعصاه أخي
.  حبيسة زفرة أطلقتُ  البوابات عربتُ  حني  
 الثانية الدرجة أن وجدت حني واستغربتُ  قبل، من قطارًا ركبت قد أكن مل  

 على بعضا بعضهم مواجهة يف أشخاص أربعة جيلس حيث مقسَّمة كانت
.  اخليل عربة يف وكما جلدية، كراسي

.  كذلك تكن ومل العمومية، كاحلافلة أكثر، مفتوًحا شيًئا أختيَّل كنت  
مشى يف الكمسري اقتادين  

َ
 نفسي وجدت وفجأة بابًا، يل فتح الضيق، امل

.  القطار مؤخِّرة يواِجهُ  كرسيي كان وقد غرباء ثالثة مع جالسة
 ُمستمر بتسارُع ولكن البداية، يف ببطء ُأَمحل بنفسي شعرتُ  حلظاتٍ  وبعد  

.  لندن باجتاه للخلف
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 غري جعلين ليسرتاد املفتش وجود إن حيث جّدا ُمالئمة الوضعية تلك كانت  
 ،»هوملز إينوال «امسها مغفلة أرملةٍ  مع حتدَّث إنه حيث القادم؛ رؤية على قادرة

.  املمتاز تنكُّري عن أختلى ألن أحتاج شريلوك؛ أخي ُخيرب وسوف
.  بالكامل وضعي يف النظر أُعيد ألن احتجتُ  بالتأكيد  
 أرتديه، الذي األرداف حشو بسبب مقعدي حافة على أجلس وأنا ُمتنهِّدة  

 بسرعةٍ  يسري بينما ويتمايل يتأرجح القطار كان للوراء، لتقدُّمي نفسي هيأتُ 
. تل فوق من تنزل وهي درَّاجيت سرعة من األقل على مرََّتني أسرع

 إىل اضطررتُ  أين حىت النافذة جبوار سريًعا جتري واملباين األشجار كانت  
.  النظر جتنُّب

 سيارة آُخذ أن ُخطَّيت كانت فقد سبب؛ من ألكثر قليًال  بالغثيان شعرت  
 ميكن ال قد هدوءٍ  يف وأنتظر لإلجيار، مكان عن وأحبث لفندق، وأذهب أجرة

حقِّق من فأي رؤييت، ومتَّت علّي، التعرُّف متَّ  فقد. اآلن تنفيذها
ُ
 أو ليسرتاد امل

 قطار أخذت أين وسيعرفون »بلفدير «عرب شابة أرملة سيتعقَّب شريلوك أخي
.  املدينة إىل السريع املساء

 أنَّ  يعرفان ال مها رمبا ولكن ،»ويلز «يف أين بفكرة أخويّ  لتشتيت وداًعا  
 وال لندن، إىل ذهبتُ  أنين حالٍ  أي على سيعرفلن ولكن جيدة، املادية حاليت
 مبجرد لندن من أرحل رمبا أنه إالَّ . ذلك طصوص فعله ُميكنين شيء يوَجد

. مكان ألي التايل القطار آُخذ. وصويل
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 ثويب فإنَّ . واآلن التذاكر، بائعي مع سُيحقق أخي فإنَّ  بالتأكيد ولكن  
 إىل قطار على صعدت قد أرملة أنَّ  هوملز شريلوك عرف فلو ُمييزين، األسود

 ُحيقق، فسوف »بودينجورث «أو »روكينجهام «أو رمبا، »ستون هاوند«
 »هام روكينج «أو »ستون هاوند «يف ِجيَدين أن األسهل من سيكون وبالتأكيد

.  »لندن «غري آَخر مكانٍ  أي أو »ورث بودينج «أو
 أُمي أن أعتِقد وكأين ليس ،»لندن «إىل أذهب أن أردت ذلك من واألكثر  

.  هناك من أفضل بشكلٍ  أِجدها أن سأمتكن ولكن بالعكس، هناك،
 املسارح، الكاتدرائيات، النافورات، القصور، بلندن؛ دائًما حلمتُ  وقد  

.  باملاس ُمزيَّنات والنساء الرمسية، البدل يف الرجال األوبرا،
 على ترتسم ابتسامةً  أجد العظيمة للمدينة بظهري متجهةً  أهتزُّ  وأنا وأيًضا  

. أنفهم حتت وأنا أخويّ  من أختبئ أين فكرة من حجايب حتت من وجهي
 حسًنا. الصغرية ألختهما الصغرية اجلمجمة ُقدرة طصوص رأيهما سُأغري

.  لندن إىل.. إذن
ت؛ الظروف ولكن    آُخذ أن املدينة إىل أصل حني أستطيع ال إين حيث تغريَّ

 عليَّ  سيِجب ولذا األجرة، سائقي مع ُحيقق سوف هوملز شريلوك. أجرة سيارة
 يف بغرفةٍ  اآلن لنفسي أمسح أن ميكن ال ولكن قادًما، كان والليل أمشي، أن

 مسافةً  أمشي أن إىل سأحتاج الفنادق، كل يف أخي سُيحقق بالتأكيد فندق،
  أذهب؟ ألين ولكن القطار، حمطة عن ألبتِعد كبرية
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 من لطيفة غري نوعيةٍ  صحبة يف نفسي أجد رمبا خاطًئا شارًعا دخلتُ  لو  
.  الناس

 غري فكرةٍ  من هلا يا. رقاب قاطع رمبا أو …أو …أو نشَّاًال  أواجه رمبا  
. سارة

 ُيصيبين الذي املنظر من عيين أُبعد أن أحاول الفكرة تلك يف أفكر وبينما  
. النافذة خارج بالدوار

مر، �اية يف الزجاجي للباب نظرة اختلستُ 
َ
 قمر ومثل هناك،. أصرخ وكدتُ  امل

 بالواجهات يلتِصق أنُفه املقصورات، يتفحَّص كبري وجهٌ  هناك كان ُمكتمل
 اجلامد التعبري يتغريَّ  أن دون املسافرين، كلَّ  يتفحَّص الرجل كان الزجاجية،

.  وجهه على
 ونظرتُ  ريقي، ابتلعتُ  طريقه، ُمكمًال  حترك مثُ  عليَّ  الغامضة نظرته ثبَّت  

.  أيًضا باخلوف أصيبوا قد كانوا إن ألرى جبواري للركَّاب حويل
.  يفعلوا مل أ�م يبدو  
.  شخريه ويتعاىل مقعده يف يغطس كان قبعة يرتدي عامل يل الاور املقعد يف  
 هناك كان أمامه. األرضية منتصف يف املربعة املقدمة ذو اخلِشن حذاؤه كان  

.  باهتمام الصحيفة يقرأ رمسية ِشبه وقبعة منقوًشا بنطاًال  يرتدي شخص
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 يهتمُّ  كان أنه واخليول الفرسان برسومات امتألت اليت الصفحة من ويبدو  
 وكانت السن، يف كبرية امرأة جلَستِ - مباشرة أمامي -وجبواره السباق، حبلبة
.  مبتهجة بنظرةٍ  يب ُحتدِّق
  بطيت؟ يا شيء هناك هل  - 

 كان من: ألسأل عليها أُعلق مل ولكين غريبة، ُحمادثة طريقة كانت بطيت؟  
  الرجل؟ ذلك
 بطة؟ يا رجل أي  - 

 أصلع ضخًما رجًال  أنَّ  الطبيعي من أنه أو اإلطالق على ترَه مل أ�ا إما  
.  كحمقاء أبدو وأنا القطارات راكيب إىل حيدِّق أن قماشية قبعة يرتدي

 أين يُعلن كان قليب أن إال. إذن ضَرر ال: أمتتم وأنا األمر تاركة رأسي أهزُّ   
.  كاذبة
.  السواد ذلك كل حتت شاحبةً  تبدين  - 

 قبعة من وبدًال  أسنان، وبال العامة، من كانت. اجلديدة صديقيت أعلنت  
 ربطْتها وقد كبرية، ِفطر قطعة ُتشبه قدمية قلنسوة ترتدي كانت مناسبة،
 من رداءً  ترتدي كانت الفستان من بدًال  اخلِشن، ذقنها حتت برتقايل بشريطٍ 
 أرجوانية وتنُّورة األبيض، من أقل كانت وبلوزة نصفه، من أكثر اصلعَّ  قد الفرو
. الباهتة حافتها ُجدلت قد قدمية

.  ُخبز فتات عن يبحث صغري طائر وكأ�ا إيلَّ  حدَّقت  
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  بطيت؟ يا مؤخَّرًا رحل الفقيد  - 
. الراحل زوجي عن تعِرف أن أرادت.. آه  
.  رأسي هززتُ   

  لندن؟ إىل ذاهبة أنتِ  واآلن  - 
.  رأسي هززتُ   

  بطة؟ يا كذلك أليس. دائًما القدمية القصة نفس إ�ا  - 
 وجدتِ : الشفقة من قدرٍ  بأكرب وقالت العجوز السوقية السيدة مين اقرتبتْ   

 واآلن ذاتك، إلطعام وسيلةً  لك يرتُكَ  أن دون ومات وتركك زوًجا لنفسك
  أحشائك؟ يف طفل هناك رمبا مريضة، تبدين

! استخدَمْتها اليت قاسية كلماتٍ  من هلا يا  
 الكالم ذلك مثل أمسع مل لعمري فأنا الفهم يف صعوبة واجهتُ  البداية يف  

ستساغ غري
ُ
 رجال وجود ويف عام، مكانٍ  ويف أبًدا، عالٍ  بصوتٍ  يُقال امل

 وغري مصدومةً  نفسي وجدت) يالحظ مل كليهما أنَّ  يبدو أنه من بالرغم(
.  وجهي يُغطي نارِيٌّ  وامحرارٌ  النطق، على قادرة

 رأسها فهزَّت تأكيد؛ وجهي امحرار أنَّ  اعتربت قد الودودة ُمعذبيت كانت  
 ذهبتِ  هل. املدينة يف عمًال  جتدي أن ميكنك أنه تُفكرين واآلن: أكثر واقرتبت

  عزيزيت؟ يا قبل من لندن إىل
.  »ال «أن رأسي هزِّ  من متكنتُ   
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. الرجال وعدك مهما بطيت، يا القدمية األخطاء تُعيدي ال حسًنا،  - 
 لو: حىت صوتا ختفض مل ولكنها عظيم، ِبسرٍّ  سُتخربين وكأ�ا أكثر اقرتبتْ   

 حتت من اثنني أو داخلّيا ثوبًا انزعي البنسات بعض على احلصول أردت
.  فستانك

.  الوعي سأفقد أنَّين شعرتُ   
 رفع اآلخر والرجل اللحظة، تلك يف شخريُه عال قد العامل أن احلظ ُحلسن  

 يف النساء من العديد تفتقديها، لن: الشمطاء لُتكِمل وجهه لُيغطي اجلريدة
.  داخلية مالبس ميلكن ال لندن

 من بالنظر خاطرتُ  أين حىت املوقف، ذلك ينتهي وأن تنتهيَ  أن بشدَّة أردتُ   
 وحتوَّل ُملتصقة طويلة ومبانٍ  اآلن، الزجاج جبوار مرَّ  منزل بعد منزل. النافذة
.  أحجار إىل الطوب

ستعملة »كالهان «ملالبس املالبس تلك ُخذي  - 
ُ
 سينت «طريق يف امل

. »كيبل «شارع قبالة ،»توكينز
 اآلن إيَّاي ُمذكِّرة القرفصاء جتلس كانت وقد هوادة بال الشمطاء ُتكمل  

.  صغري بطائرٍ  منها أكثر بضفدع
 جبوار هناك طريقك َتشقِّي أن تستطيعني تعلمني، كما الشرقي اجلزء يف  - 
 أحد إىل تذهيب ال »توكينز ساينت «طريق جتدي أن مبجرَّد وانتبهي،. املرفأ
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 مقابل عادًال  سعرًا سُيعطيك »كالهان «إىل مباشرة اذهيب اآلخرين، التجار
.  الطبيعي احلرير من مصنوعة كانت لو خاصة املالبس؛ تلك

 يديَّ  أغرس أنا بينما وتنحنح عاٍل، بصوتٍ  حرَّكها اجلريدة يقرأ الذي الرجل  
.  مقعدي حافة يف
 حشو بوجود استطاعيت بقْدر للخلف العجوز الشمطاء عن جبسدي ابتعدتُ   

.  أرتديه الذي األرداف
.  شكرًا: غمغمت  
 فإنَّ  ذلك من بالرغم ولكن الداخلية، مالبسي أبيع ألن نية لدي تكن مل  

.  ساعدتين قد الشنيعة العجوز تلك
 أحصل أن األرملة، مالبس من أختلَّص أن ُميكنين أين أتساءل كنتُ  فقد  

. جديد شيءٍ  على
 أي لتفصيل أحتاجه، شيء أيَّ  ألبتاع األموال، من الكثري لديَّ  كان بالتأكيد

 سوف أخي فإن وبالتأكيد لوقت، حتتاج املالبس صناعة ولكن أحتاجه، شيءٍ 
 ترتدي أرملة جاءتم لو يتذكرونين سوف وبالتأكيد اخلياطة، حمالت مع ُحيقِّق

 بلمسةٍ  بيضاء أو رمادية أو سوداء مالبس غري آخر شيءٍ  أيَّ  وطلبت السواد
.  اخلزام من
.  أرملة أيِّ  على ِجيب الذي ذلك كان احلداد؛ من األوىل السنة فبعد  
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 أن ميكنين ال فارقًا، يصنع لن ذلك من أيٌّ  أخي؛ ذكاء إىل وبالنظر ولكن  
  كيف؟ ولكن. بالكامل أحتوَّل أن عليَّ  ِجيب فقط، مظهري من أُعدِّل

 الغسيل؟ حبال على من املالبس بعض أسرِق  
.  كيف عرفتُ  اآلن  
ت   ستعملة املالبس حمالَّ

ُ
 يف »كيبل «شارع مقابل »توكينز ساينت «طريق امل

.  الشرقي اجلانب
 حبيايت سأخاطر كنتُ  أين أعتقد وال. هناك سيسأل أخي أن أعتقد ال  

. هناك إىل بالذهاب
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 عشر احلادي الفصل
 

 حني ولكن لندن، من عابرة حملاتٍ  على حصلتُ  القطار يف مقعدي من  
 وجدتُ  سريعة؛ خطوايت تكون أن ناوية ،»ألدرجيتس «حمطة من خرجتُ 
متلئة الواسعة الكبرية املدينة تلك أتأمَّل ثابتة ذلك من بدًال  نفسي

ُ
. امل

 مبانٍ  بنفسه، اإلنسان صنعها اليت الربية عليَّ  أطلَّت حويل من مكانٍ  كل يف  
. شجرة أطول من طوًال  أكثر

  هنا؟ يعيشان أخواي  
حاكاة تلك يف  

ُ
 من الكثري. قبل من عرفُته قد عاملٍ  ألي الساخرة األمسنتية امل

بهرة الربتقالية السماء مقابل األفق يف تلوح األسطح من تندفَّق اليت املداخن
ُ
 امل

 أشعتها تتسرَّب تغُرب اليت والشمس منخفضة، كانت الرصاصية والسحابات
.  الغيوم تلك بني من
 يف كشموع املضيئة السماء تعكسُ  منتصبةً  القوطية املدينة أبراج كانت  

. الشيطان ميالد عيد كعكة
 الذين املدينة سكان من املارة جحافل ِضيق أالحظ بدأت حىت أحدق بقيتُ   

.  أعماهلم إىل ذاهبني يتخطَّوين أن حياولون
 لذلك ظهري أعطيت مث ريقي ابتلعت فمي، أغلقت عميًقا، نفًسا أخذت  

. املشئوم الغروب
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 الغرب، يف تغيب الشمس أن ذايت أخربتُ  آخر، مكانٍ  أي مثل لندن يف هنا  
.  احلركة على املنهكة أطرايف أجربت لذا
 للشمس ظهري أعطيت قد أينِّ  مبا الشرق إىل يقود واسع طريق يف مشيتُ   

.  املستعملة املالبس حمل باجتاه
.  الشرقي الطرف الفقرية، الشوارع املرفأ،  
 بظالهلا املزدمحة املباين ألقتِ  ضيقة شوارع إىل دخلت بناياتٍ  بضع بعد  

 قمر وال جنوم ال املدينة ظالم يف األفق، يف الشمس غاصت خلفي ومن. عليها
ت واجهات من قادمة صفراء أضواء ولكن ظهر، قد  األرصفة افرتشت قد احملالَّ

.  الظالم تُقاطع كأ�ا وبدت
 خطوات لعدة ليظهروا الظَّالم، من قادمني رًؤى وكأ�م يظهرون املارة كان  

 أو الزوايا، يف الظالم يبتِلُعهم مث الشوارع ومصابيح الواجهات، إضاءة بفعل
.  الكوابيس من القادمة اخلياالت يشبهون

 يهربوا مل الذين الشجعان املدينة فئران الظالل، وإىل الظالل من الفئرانُ  تندفع  
.  جبوارهم مررتُ  حني

 أال وحاولت. موجودين غري بأ�م التظاهر وحاولت إليهم، أنظر أالَّ  حاولتُ   
 الفىت يف وال القرمزية، العنق ربطة يرتدي الذي احلليق غري الرجل يف أحدِّق
 يرتدي كان الذي القوي الرجل وال بالية، مالبس ُمرتديًا جوًعا يتضوَّر الذي
.  ركن يف الواقفة احلافية الغجرية املرأة وال بالدماء، ُمغطاة َمريلة
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 األرياف يف غَجر هناك ليس ولكن أيًضا، لندن يف غَجر فهناك إذن  
تباهية

ُ
.  امل
اًذا هذا كان   . مدخنة مثل كئيًبا قِذرًا، شحَّ
  لندن؟ كانت تلك  
ُتزيِّنات والسيدات الغالية اخليل وعربات املسارح أين  

تلفِّحات باجلواهر امل
ُ
 وامل

 ورابطات الذهبية احلمَّاالت ذوو السادة أين السهرة؟ فساتني ُمرتديات بالفراء
  الطويلة؟ البذالت وذيول البيضاء، العنق

.  كلب بيت يف أمتشَّى وكأين األمر كان ذلك عن عوًضا  
 مكتوبًا كان ظهره، وعلى أمامه إعالنات لوحة يرتدي شاِحب رجل جاء  

 : فوقها
 للشعر له مثيل ال للمعانٍ   «
  استخدموا  

 ،»كمت فان  «
. ماكاسار زيت  
تَّسخني، األطفال من جمموعة حوله التفَّ   

ُ
 من قُبعته وقارِعني منه، ساِخرين امل

.  يرقصون وهم رأسه فوق
  باخلردل؟ حتتفظ أين: سألته منهم راقصة فتاة  
. الضِّباع مثل الضحك يف انطلقوا أقرا�ا ألنَّ  رائعة نكتة أ�ا ويبدو  
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ظلمة الشوارع امتألت  
ُ
 يف يصرخون احملالت أصحاب. ُمشابه بضجيج امل

 السمك جتار أمام من تنطلق العربات بينما ،»هنا عن ابتعدوا «الشوارع أطفال
 على التحية يُلقون والبحَّارة ،»للعشاء الطازج احلادوق مسك «يصرخون الذين

..».  ويلي.. سارة «امرأة صرخت فقري بيتٍ  باب أمام ومن بعضا، بعضهم
 يُعذِّبون األطفال بقية مع عليهما تُنادي اللذان ابناها كان رمبا أنه تساءلت  

.  الالفتة حيِمل الذي الرجل
 وبُِلغةٍ  عالية، بأصوات يتحدثون جبواري، ميرُّون املارة كان األثناء تلك يف  

 والكثري عجيبة، مشاهد من هلا يا. أهرب أن ميكنين وكأنه أسرع مشيتُ  بذيئة،
.  الغوغاء من
. حىت أالحظ مل تِبعْتين، اليت اخلطوات أمسع مل أنَّين عَجب ال  
 ولكنين البداية، يف األمر يل بدا هكذا أو الليل، يف أكثر ودخلنا الظالم ازداد  

 هناك يُعد فلم قتامة؛ أكثر صارت اليت هي نفسها الشوارع أن استوعبتُ 
 السكارى وأصوات الزوايا، يف احلانات فقط ُمضيئة، واجهات ذات حمالت
.  للظالم داخلها من تنساب

 وبشرة محراوان، شفتان ُمزيَّن، وجهها منهم، حانة باب على واقفة امرأة رأيتُ   
 القصرية مالبسها مرتديةً  ليلٍ  فتاة أرى أنَّين ومخَّنتُ  سوداوان، وحاجبان بيضاء،

 حىت أمشَّه أن ميكنين كان سيئ، بشكلٍ  اجلنب رائحة منها يفوح كان الرخيصة
.  غسلته قلَّما الذي جسدها من جاءت اليت األخرى السيئة الروائح بني من
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 لندن من الغريب فالطرف الوحيدة؛ السيئة الرائحة مصدر هي تكن مل ولكن  
 السمك رائحة مع الفحم بدخان خملوطًا املسلوق، امللفوف رائحة له كان
 يف الناس رائحة وبالطبع املزاريب، من القادمة الصحي الصرف ورائحة امليِّت
. املزاريب تلك
 للنوم اجلِراء مثل ُجمتمعني أطفاًال  رأيتُ  مريًضا، أو سكران راكًضا رجًال  رأيتُ 

 األطفال، أولئك أُنقذ أن أردتُ .. قليب تأملَّ . منازل ميلكون ال أ�م واستوعبتُ 
 على نفسي أجربتُ  ولكينِّ  حلم، وفطرية اخلبز، ليشرتوا األموال بعض وأُعطيهم
.  باخلطر شاعرة خطويت، حجمَ  ُمطوِّلة املشي يف االستمرار

 تسحب وركبتيها، يديها على زاحفةً . أمامي الرصيف على زحف ُمظلم ِظلٌّ   
 اليت العجوز منظر من بالصدمة شاعرة حمدقة فجأةً  توقفت احلافيَتني قدميها

 يوَجد ال يسرتها بالكاد ثوبٍ  سوى يُغطيها ال البؤس، هذا مثل يف أصبحت
. شعر رأسها على حىت هناك يكن ومل أيًضا، رأسها على شيء وال شيء حتته
.  مججمتها غطَّت التقرُّحات من جمموعة فقط

 على احللزون سرعة يف حتبو وهي املنظر، من مينِّ  تصُدر كادت صرخة منعتُ   
. ركبتيها

 شاحبَتني عيناها كانت عليَّ، نظرة لُتلقي بوصاتٍ  بضع رأسها رفعت  
 جاءت ثقيلة خطوات. الالزم من أطول حلظة وقفت كنت ولكين كالعنب،

.  متأخِّرة كنت ولكين الفرار ناوية لألمام قفزتُ  ورائي، من
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 يف بدأت. بذراعي أمسكت حديدية وقبضة أثري يف جاءت اخلطوات  
 عميق صوت أذين من وبالُقرب فمي، على ُوضعتْ  فوالذيَّة كّفا ولكن الصراخ

.  سأقتلك صرختِ  أو حترَّكتِ  لو: بغضب قال
.  اهللع من جتمَّدتُ   
 استطعت بالكاد احلركة، أستطع ومل الظالم إىل حدقتُ  متسعتني بعينني  

.  أهلث واقفة وأنا التنفُّس
 لتضعهما بقوة ذراعي بكلتا لُتمسك َحويل وتسلَّلتْ  ُيسراي، قبضُته تركتْ   

 لو حجري حائط أنه سأظنُّ  كنتُ  ما على ليضغط ظهري دافًعا جانيبَّ، على
.  صدره أنه أعرف مل
رتعشتان شفتاي تستطيع أن قبل حلظة يف ولكن فمي على من يَده رفع  

ُ
 أن امل

.  احلديد ملعة رأيتُ  للشارع الضعيف الضوء ويف صوتًا، تكوِّنا
 اليد رأيتُ  أيًضا بصعوبة. سكني نصل.. ثلج كقطعة وأملس طويل نصل  

.  األلوان باهت قفاز يف كبرية يدٌ  السكني، حتمل اليت
  هو؟ أين  - 

.  ُمرعبة بلهجةٍ  الرجل قاهلا  
 ماذا؟  - 

 من؟ أين  
. أتكلم أن أستطع مل  
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  تويكسبريي؟ لورد أين  - 
 النبيل عن أنا يسألين لندن يف رجلٌ  يكون ِلماذا معىن، لذلك يكن مل  

  اهلارب؟
 بلفدير؟ يف كنتُ  أنَّين يعِرف الذي من  
. الزجاج خلف ملتصًقا القطار كابينة يف رأيُته الذي الوجه تذكرتُ  مث  
 واحدة مرة سأسألك.. أخرى مرةً  سأسألك: باهلسيس أشَبهَ  بصوتٍ  قال  

  باسيلويذر؟ مركيز بريي فيسكونت أين: فقط
 صراخ أصوات كانت اآلن، الليل منتصف بعد كان قد الوقت أن بدَّ  وال  

 ولكن السيئ، الغناء أصوات وبعض احلانات من بعيدٍ  من تأيت واضحة غري
 فأي. حال أي على األرصفة من أراه كنت ما أو متاًما، خالية األرصفة كانت
 من النوع هذا يكن ومل. الظالل تلك ثنايا يف يكون أن املمكن من شيءٍ 

. فيها مساعدة جيد أن املرء يأُمل اليت األماكن
.. آاااا.. أنا  - 

.  فكرة أدىن أملك ال: متلجلجة أقول أن من متكنتُ   
 على النصل بضغط ياقيت فوق شعرتُ  حيث ذقين، حتت السكني نْصل ملع  

. ُعنقي
:  خاطفي حذَّرين بينما عيين، وأغمضت ريقي، ابتلعتُ   

  هو؟ أين. إليه طريقك يف أنتِ . اآلن معي تتالَعيب ال  - 
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. ُخمطئ أنت: بدوء أتكلَّم أن حاولت  
.  مرتعًشا جاء صويت ولكن  

 …أعرف ال أنا. سخيف وهمٍ  حتت تعمل أنت  - 
.  كاذبة  - 

.  كتِفه عضالت يف تتزايد القتل يف بِنيَّته شعرتُ   
 ياقة بلني رقبيت؛ من بدًال  لتجد لرقبيت، قاطعةً  يده، يف لتهتزَّ  السكني، قفزت  

.  القاتل قبضة من متملِّصة ألتوي وأنا صرختُ  أنفاسي آخر ظننُته ومبا القميص
 شاعرة ويسارًا؛ مييًنا خاصيت السفر حبقيبة لوَّحتُ . للخلف مث لألمام انطلقتُ   

.  يدي من تطري أن قبل بوجهه التطمت أ�ا
.  يرتُكين مل ولكنه قليًال، قبضته وتراخت عالية، سبَّةً  أطلق  
 باملشدِّ  اصطدمتْ  ضربـَُته جانيب، يف يطعنين الطويل بنصله شعرت صارًخا  

.  حلمي إىل يِصل أن حماوًال  أخرى مرةً  ليطَعَنين أرتديه الذي
 أركض وأنا يده يف متزَّق طويًال، شًقا ثويب شقَّ  فقد ذلك عن عوًضا ولكن  

. …»أحُدهم فلُيساعدين.. ساعدوين.. ساعدوين «صارخةً 
.  أين إىل أعرف ال وأنا وأركض أركض الظالم، يف أختبَّط وأنا  

.  سيديت يا هنا  - 
.  الظالم من قادًما وحادٍّ  عاٍل، رجل صوت جاء  
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 ناحية التفتُّ . فرًحا أبكي أن كدتُ . شيء كل برغم صرخايت، ِمسع أحدهم  
 رائحة منه تفوح وكانت املباين، بني وحادٍّ  ضيق زقاقٍ  يف بنفسي ُملقية الصوت
.  القطران

. كوعي من تأخذين النحيلة بيده شعرتُ   
. هنا من  - 

. النهر.. الليل ظالم يف يلمع شيءٍ  حنو إيَّاي موجهة  
. أقدامي حتت متاًما ثابًتا يكن مل ضيق، خشيب َممرٍّ  ناحية ُمرشدي جذبين  
 ألمهس قبل من أعرفها مل بسرعةٍ  يدقُّ  وقليب وتوقفت بالريبة، شعرتُ  غريزيّا  

 نذهب؟ أين إىل: سائلة
.  لك أقوله ما افعلي: يل ليقول احتاجه مما أقل ويف  
.  الهول ناحية لألمام يب ودفع ظهري، خلف ذراعي لوى قد كان  

.  توقَّف  - 
 أكثر باحلنق شاعرةً  قدمي، حتت اخلشبية األلواح يف حذائي كعب غرستُ   

. خائفة مين
.  مالبسي وتقطَّعت بسكني، وُهدِّدتُ  خاصيت، السفر حقيبة فقدتُ  كنتُ  لقد
 لعدوٍ  يتحوَّل منقذي ظننُته قد شخص واآلن متاًما، ُدمِّرت قد خطيت كانت  

.  جديد
. كفاييت نلتُ  لقد  
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.  حقري يا توقَّف: صويت بأعلى صرختُ   
. لسانك أمسكي: أكثر بقوةٍ  ذراعي الويًا  
: واصلت ولكين لألمام، أتعثَّر أن سوى أستطع مل. قوية دفعةً  دفعين مث  

.  اتركين.. اللعنة
.  الظالم يف جانيب على سقطتُ  الُيمىن، بأذين ارتطم ثقيل ما شيء  
 حيُدث أالَّ  وأمتىنَّ  أبًدا، الوعي أفقد مل أنا الوعي، فقدتُ  أنَّين العدل من ليس  

 فتحتُ  عندما حواسِّي، بأغلب التحكم فقدتُ  أنين حدث ما ولكن ذلك،
 ُملتوية، خشبية أرضيةٍ  على نائمة ونصف جالسة نصف أنين وجدت عيين

 من حببلٍ  مثلهما مربوطني وكعباي ظهري، خلف مربوطتني يداي كانت
.  القنب

 ورائحة حبرارة باعثًا زيتٍ  مصباح هناك كان حقري خشيب سقف من معلًقا  
 بالُقرب الرتبنتني بلون ماءٍ  حول كبرية أحجارًا رأيتُ . شاحب وضوء خانقة،

. قدمي من
 يف وخفة خفيف بدوار وشعرت حتيت، من تتحرك وكأ�ا بدت األرضية  

 واستوعبتُ  مير، مل ولكنه اإلحساس، ذلك ميرَّ  أن انتظرتُ  عيينَّ  مغلقة رأسي،
 خاطفي من تلقَّيُتها اليت اخلبطة بسبب يكن مل الرأس طفة شعوري أن ساعتها

 رأسي، على من القبعة نزَع كونه من جاء باخلفة الشعور ولكن رأسي، على
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مكن من اليت البنس من خوفًا رمبا
ُ
 عاٍر، رأسي أن شعرتُ  أستخدمها، أن امل

. مريضة أكن مل ولكنين ويهتز، يرتجُّ  عاملي وأن مكشوفة، وأنين
 ذلك أن أتذكَّر. الدقة أردنا إن القارب بدن يف. قارب قبو يف مستلقية كنتُ   
 قد كنت. البوارج أو السفن، يف خربة أي لديَّ  تكن مل بينما يدعونه، كانوا ما

 وحركة الطفو، شعور أتعرَّف أن وأستطيع مرََّتني، أو مرة جتديف زورق ركبتُ 
.  ما نوًعا واقفة وهي املياه يف القوارب

 كان حيث والسقف يتحرك ال مربوط القارب ولكن املاء يف فأنا إذن  
 الربكة وتلك السفينة، سطح من السُّفلي اجلانب هو كان يتأرجح املصباح
 جبوارها األحجار وتلك املركب، جوف ماء عليها يُطَلق أقدامي حتت العِفنة
.  املوازنة ثقل صابورة فهي

 لست أنين ألستوعب املظلم، ِسجين بعيينَّ  مسحتُ . للظالم ناظرةً  عيينَّ  افتح  
. وحدي

 وكعباه ظهره خلف ويداه السفينة بدن يف اآلخر اجلانب يف مواجهيت ففي  
.  بعيَنيه يدُرسين صيبٌّ  مربوطني

 ناعمَتان حافيتان قدَمان رخيصة، مالبس قاٍس، فكٌّ  غاضبة، غامقة عني  
 فقط رأيته قبل، من رأيُته ووجه متساٍو، غري فاتح شعر شاحبَتان، ُمتقرِّحَتان

. تعرَّفته ولكنين اجلرائد صفحات على
.  باسيلويذر مركيز »تويكسبريي فيسكونت  «

١٤٤



 عشر الثاين الفصل
 

.  وُمستحيل غريب ذلك ولكن.. ولكن  
. للبحر هاربًا يكون أن املفَرتض من كان  
  هنا؟ تفعله الذي ما السماء حبق: تساءلت تعاريف أو ُمقدمات أي دون  
  آنسة؟ يا سابقة معرفةً  تفِرتضني أأنتِ : الذهبيَّني حاجَبيه عقد  

.  شيء أيَّ  أفرتض ال أنا السماء حبقِّ   - 
 وأُكمل بصعوبة، ظهري أفرد أن على ُجيرباين واستيائي ُمفاجأيت كانت وقد  

.  تويكي يا أنت من أعرف أنا: بغضب
.  بذلك َتْدعيين ال  - 
 حايفَ  هنا تفعله الذي ما. البحري تويكسربي.. تويكسرب لورد حسًنا  - 

  القارب؟ هذا على القدَمني
.  كأرملة ُمتنكرة فتاةٍ  عن الشيء ذات يسأل أن ُميكنه املرء  - 

.  احلديث يف األرستقراطية الطريقة فأكثر أكثر ُتشابه احلادة هلجُته كانت  
 بلكنة ويتحدَّث بالبحر، يعمل صيبٍّ  جمرَّد وأنت.. آه: سرعة يف رددتُ   

.  أرستقراطية
.  زواج خامت بدون أرملة وأنتِ  آه  - 
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 أكن مل لذا ظهري، خلف معقودتان ومها يديَّ  أرى أن أستطيع أكن مل  
.  قفَّازايت نزعوا أ�م اآلن استوعبتُ  ولكين أعِرف،

؟ قفَّازي نزع ملاذا: تساءلت     عينِّ
 خامتك سرقة أرادا منهم، اثنان هناك.. مجع.. نزعا: ُمصحًِّحا اللورد قال  

.  جيداه مل لكنهما
تعالية هلجته من بالرغم  

ُ
 وجهه أنَّ  متييز ُميكنين كان اهلواء، ُحياضر وكأنه امل

رتعشَتني شفَتيه ورؤية شاحب،
ُ
.  يتحدَّث وهو امل

 وثالثة الشعر ودبابيس الشلنات بعض ووجدوا أيًضا جيوبك فتَّشوا لقد  - 
 …قِذر ومنديل عرقسوس أعواد
. بالتأكيد  - 

 رجال الوعي؛ عن غيايب أثناء أنه فكرة إن حيث سرده أُخِرس أن حاولت  
 مل احلظ ُحلسن. أرِجتف جعلْتين ذاتا الفكرة …جيويب يف أيديَهم وضعوا غرباء
 أزال ما. حوله ُخمبَّأة أغراضي كل كانت حيث جسدي أحدهم يلمس

 أماكنها يف موضوعةً  املالبس وُحمسِّن واملشد، األرداف حبشو الشعور أستطيع
.  كانت كما
. زهور عليه يوَجد ُمنمَّق صغري ُكتيب فُرشاة، مشط،  - 
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 عيناي كانت. أمي قتل قد وكأنه إليه ونظرتُ  حلقي، يف بقليب شعرتُ   
 املناسب الوقت ذلك يكن مل حيث شفيتَّ  على عضضتُ  ولكين ُمشتِعلَتني،

.  خسرته ما على للحزن املناسب املكان وال
 الوردي املشد من جزء ظهر مقطوًعا كان فستانك جوانب أحد أنَّ  ومبا  - 

.  ترتدينه الذي الفاضح
اه قد شديد بغضبٍ  قلتُ    . بذيء ولدٍ  من لك يا: بؤسي غذَّ
.  مًعا والغضب اخلَجل من يرِجتف جسدي كان  
 اليدين مربوط اآلن، فيه أنت ما تستحقُّ  أنت: قائلة فيه انفجرتُ   

 …والقدَمني
  الشيء؟ نفس تستحقِّني هل حىت، مينِّ  أكرب تَبدين ال أنت عنِك؟ وماذا  - 
. منك أكرب أنا  - 
  بكم؟ مينِّ  أكرب  - 

 ألي عمري عن أكشف أن عليَّ  ِجيب ال أنه تذكرتُ  لكين أُخربه، أن كدتُ   
.  شخص

.. خائًفا كان فقد ذلك دون يظهر ألن حماولته من وبالرغم ذكّيا، كان لقد  
.  متاًما مثلي خائًفا

  هنا؟ مسجون وأنت عليك مرَّ  كم: بدوء سألته عميًقا نفًسا أخذتُ  أن بعد  
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 لسببٍ  يتبُعك الكبري وكأنَّ  بدا خيتطفين أصغرهم كان بينما ساعة، حوايل  - 
 …أنا. ما
 اخلطوات توقَّفتِ  فوقنا، من ثقيلة خطوات صوت جاء وقد حديثَه قطع  

 رجًال  أشاهد نفسي ووجدتُ  سجننا، �اية يف فتحةٍ  من مصباح ضوء وجاء
.  السالمل ينزل

 حوايل من: ينزل وهو ألحدهم يقول كان أوًال، املطَّاطي حذاءه رأيتُ   
. ساعة

 ُمنكمًشا الرجل هذا كان. ُحمنًيا واهًيا، رفيًعا، كان احلاد، صوته على تعرَّفت  
.  تغذية بسوء ُمصاب شوارع كلب مثل

 بالُقرب امليناء، أرصفة على يتجوَّل. برقيَِّتكم يف أخربمتوين حيث وجدتُه  - 
 عن ماذا ولكن جيًدا، عملنا نعرف حنن ،)العظيم الشرق (حتميل نقطة من

  الفتاة؟
. الشيء نفس: بدوره يهبط وهو آخر لرجلٍ  عميقٌ  صوتٌ  جاء  
 على ينزل األسود وحذاؤه هدوء يف وراقبُته أيًضا، الصوت ذلك أعرف كنت  

 أ�ا بدَّ  ال مالبس الداكنة، باملالبس املكسوَّة الضخمة أطرافه يتبعه السلم،
 كان. كثريًا تدهورت اآلن أ�ا إال أرستقراطي، لرجلٍ  ملًكا ما يومٍ  يف كانت
.  ُمصفرّا كان. الباهت قفَّازه حيمله الذي املصباح ضوء يف أرى أن ُميكنين
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 وسيدات، رجال القفاز، هذا مثل يرتدون الُعليا الطبقات من الكثري كان  
 اجتماعية طبقةٍ  من أ�م لُيظهروا يرتدونه كانوا اللون، أصفر األغلب يف وكان
.  عالية

 بالرغم أنه الحظتُ  بالكامل الضخم ظهرُه وظهر الرجل، نزول اكتمل حني  
.  العمال قبعات من قماشية قبعته ولكن أرستقراطية، قبعةً  يرتدي ال ذلك من
ةً  كنتُ     الوجه بالفعل، هو كان لقد وجهه، ورأيتُ  استدار حني وقتها مستعدَّ

.  القطار كابينة يف الزجاج خلف من ُحيملق كان الذي األبيض البارد
 فقد مؤذية، مججمة وكأنه بدا قُبعته نزع وحني مؤذيًا، قمرًا ُيشبه وجهه كان  

 باستثناء رأسه يف شعر أيُّ  هناك يكن مل يَرَقة، مثل أصلع متاًما، أصلع كان
. أذنيه من بارز أمحر خطٍّ 
.  به أُمسك أن أستطع مل أين حالة يف فقط تالحقها أنك اعتقدت  - 

. اآلخر قال  
. للتأكيد ذلك كان نعم،  - 

. الضخم األصلع ردَّ   
. »هوملز «امسها إن قالت أل�ا أيًضا ولكن  - 
 ابتسامة وجهه على خبيث، باستمتاع يتأمَّلين كان شريكه مع حديثه أثناء

 كيف صدميت، إخفاء أستطع مل فاهي، وفغرتُ  عيناي، اتسعت وقد بشعة،
  ذلك؟ معرفة من متكن كيف أنا؟ من عرف
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 لو ،»هوملز شريلوك «قريبة إ�ا تقول: لرفيقه ظهره أعطى فعلي بردة ُمستمتًعا  
.  عليها احلصول ُميكننا غنيمة فهناك صحيًحا ذلك كان
  إذن؟ قتلها حاولت ملاذا  - 

 القاتل هو ظننتُ  كما الكثيف األذن شعر ذو الضخم الرجل فذلك إذن  
.  يب ُميسك كان الذي

. أزعجتين لقد: وقال كتَفيه هزَّ   
 تبدو األشياء بدأتْ  وقد فكي، إغالق استطعتُ  ُمبالية، ال بلهجةٍ  قاهلا  

.  منطقية
 شيء ال ذلك ومع احملطة، من وتِبَعين القطار، على عين يبحث كان لقد  

 لورد مكان أعرف أنين يظنُّ  كان وملاذا معي؟ ُحيقق كان ملاذا. منطقي
  تويكسبريي؟

.  األسود الثلج مثل بعيَنني مباشرة عيينَّ  يف القاتل نظر  
. اللعنة  - 

 أرعَبْتين كم إنكار ميكنين ال إيلَّ، نظرته يف مألوفًا شيًئا هناك أن أشعر كنت  
 الكافية الشلنات ميلكن ال هنا الفتيات: يقول وهو أرتعش كنت أنين حىت

 مرة تتحدِّيين أن حتاويل ال أيامي، يف كثرية بطونًا شققتُ  لقد املشدَّات، البتياع
. أخرى
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 خائفة كنتُ  أين احلقيقة. مناسب ردٍّ  يف أفكر أن أستطيع ال صامتة جلستُ   
 حسًنا،: بقوله ذلك كل أفسد الضعيف اآلخر الرجل ساعتها ولكن بشدَّة،

 أمسعه ممَّا. غاضًبا »هوملز شريلوك «جتعل أن من حترتس أن األفضل من
.  الرجل ذلك مع العبث احلمق من فسيكون

.  أشاء من مع أعبث أنا: الضخم إليه التفتَ   
. سكني كنصل وشريرة حادة نربتُه كانت  

. االثنني هَذين فلتحُرس للنوم، ذاهب أنا  - 
. حال أيِّ  على سأفعله ما ذلك كان: اآلخر متتم  
 على صاعًدا اختفى قد الضخم الوحش أن تأكد عندما إال يُقلها مل لكنه  

.  املركب سطح
 بعيَنيه بنا وحدق للسلم، ظهره ُمعطًيا جلس األجرب بالكلب األشَبه النحيل  

. الشريرتني الصغريَتني
  أنت؟ من: مطالبة بلهجةٍ  قلتُ   
 الصفراء ابتسامته يف أرى أن من متكَّنتُ  اخلافتة الزييت املصباح إضاءة يف حىت  
.  أسنان لعدة يفتقد أنه

.  خدمتك يف الساحر األمري  - 
. وجهي اكفهرَّ  واضحة، كذبةً  كانت  
  امسك؟ ما بالتعارف، نقوم أننا مبا: إيَّاي ُحمدثًا تويكسبريي لورد صوت جاء  
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.  الكالم امنعا: قائًال  احلاد الصوت جاء بينما رفضٍ  يف رأسي هززتُ   
  بنا؟ فعله وصديقك أنت تنوي الذي ما: برود يف سألتُ   

.  تتكلَّما أالَّ  لكما قلتُ . عزيزاي يا للرقص سنأخذكما  - 
 جانيب، على استلقيتُ  البغيض، الشخص ذلك لتسلية مستعدة غري كنت  

 وأغلقتُ  حتيت، فستاين من املقطوعة الناحية جاعلةً  اخلشبية، األرضية على
. عيين

 خلف مربوطتان ويداي بالنوم التظاهر حىت أو النوم، الصعب من كان  
.  ذراعي حتت يؤملين كان احلديدي املشدَّ  فإن سوءًا األمر وليزَددِ  ظهري،

.  الراحة عن يكونان ما أبعدَ  كانا وجسدي أفكاري من كلٌّ   
 حمتجزة أنين الستنتاج يقودين مما املال، إىل ُيشري »الغنيمة «ذكر كان  

 ألخويَّ، با أعود إهانةً  أكثر طريقةً  أختيَّل أن أستطع مل فدية، على للحصول
. ُمؤخِّريت فوق َيصفعانين بعدما داخلية مدرسةٍ  إىل سُريسالنين شكٍّ  بال اللذين

 ذلك كيف.. كيف.. كيف وتساءلت أموايل، سيأخذان كانا إذا تساءلت  
 عن عرف كيف ترويًعا واألكثر ليتبعين، أنا َمن عرف الضخم األمحق

. عنه األجرب ملساعده بربقية وبعث »تويكسبريي فيسكونت«
).  الشيء نفس (بـ يقصده كان الذي ما وتساءلتُ   
.  للهروب فرصةٍ  ألي ُمتأهبة أبقى أن على ذايت وأجربت الرعب، من ارجتفتُ   
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 وأن أكرب، بدوء أتنفَّس أن احلكمة من أنَّ  أعرف كنتُ  الوقت نفس ويف  
.  النوم وأحاول ِبطاقيت أحتفظ وأن االرتعاش، عن أتوقف

 األرجوحة ُيشبه منحَدر على ُمستلقية كنتُ  السفينة هيكل شكل بسبب  
 الِبطانات مع حىت. الراحة بنفس تكن مل ولكنها األشجار، بني نُعلقها اليت
 يف نفسي أضبط أن حاولتُ  أطرايف أوضاع من معدلة. أرتديها كنتُ  اليت

ا أقلَّ  وضعية
ً
. املشد يف املزروعة احلديدية الضلوع تلك بسبب جناح أيِّ  دون أمل

 إيَّاي ُمذكرةً  فستاين؛ قماش يف تنغز كانت ولكن ذراعيَّ، تؤملِ  فقط تكن مل
 …سكني.. القاتل بكسني

.  ِفعلها من متكنتُ  فقط لو.. آه.. آه.. شديد هدوءٍ  يف أستلقي  
 الصوت ذا احلراسة كلب ألرى فقط يكفي مبا عيينَّ  أفتح تفكري حلظات بعد  

 اجلانب على أنام جعلين حتفُّظي أنَّ  احلظ ُحلسن يا رموشي، خلف من احلاد
.  القطع ُألخفي له املواِجه األمين

.  النوم يف غارقًا ُمتدلًيا، رأسه كان ولكن للسلَّم، مواجه وظهرُه جيلس كان  
 من سجيناه سيتمكن كيف السلَّم، أمام مكانه يف بقي قد فطاملا! ال؟ ومل  

 اهلَرب؟
. الحًقا املشكلة تلك مع سنتعامل ولكن  

 أضع أن حماولةً  جسدي من العلوي اجلزء أدرتُ  الصمت درجات بأقصى
 إن حيث سهًال؛ األمر يكن مل املشد، من البارز الضلع على املقيَدين ِمعصميَّ 
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 أدعم بينما مًدى أقصى إىل ذراعي مبدِّ  ولكن جانبّيا، كان فستاين يف القطع
 اخلروج، من أصوات أي مانعةً  أسناين على وجززتُ  اآلخر، مبرفقي جسدي

.  احلديدي املشد بروز حول يديَّ  يربط الذي احلبل ألفَّ  أن استطعتُ 
 من بالرغم ولكن أحترَّك، أن بالكاد استطعتُ  حىت كبرية بدرجة ملتويةً  كنتُ   

 حماولة يف بدأتُ  مث املشد، قماش من احلديدي الضلع إخراج من متكنتُ  ذلك
 وأن فيه أفكر أالَّ  وحاولت ،»تويكسبريي «للورد مرة وال أنظُر مل احلبل، قطع
 منظري من العار من سأموت كنتُ  نائًما يكن مل لو ألنه نائم، أنه لذايت أوكد
.  اآلن

 قيدي أقطع كبرية بصعوبةٍ .. أسفل وإىل أعلى إىل.. أسفل وإىل أعلى إىل  
ا األمر كان البارزة، احلديد قطعة على

ً
 أستطيع ال طويل، وقتٍ  إىل واحتاج مؤمل

 أعرف طريقة هناك يكن مل حيث مرَّت قد املؤملة الساعات من كم أقول أن
 إن ألعرف أيًضا طريقة هناك تكن مل. احلفرة تلك يف املساء من الصباح با

م أي أحرِز كنتُ  . أفعله ما أرى أكن مل ألنين األربطة؛ تلك قطع يف تقدُّ
 إغالق أحكمتُ  ولكين جلدي، أقطع أنين األحيان بعض يف أشعر كنتُ   

 جتتهدان وأُذناي النائم، احلارس على ترتكزان وعيناي أكثر، وقطعت فكِّي،
.  الالهثة أنفاسي من أبعدَ  لتسَمعا

 الجنرافات املكتومة والصدمات األمواج، حركة هو مسعُته ما أكثر كان  
.  بالرصيف لريتِطم القارب
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 كي فقط الوقت من يكفي ما امتلكتُ  برغوث، قرَصه وقد احلارس انتفض  
.  عيَنيه يفتح أن قبل ظهري خلف ُخمبَّأتني زالتا ما ويداي جسدي، أفرد

. أنتِ   - 
  اللعني؟ القارب ذلك َتزِّين مل: إيلَّ  ُحمدقًا قال  
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 عشر الثالث الفصل
 

 باطن من اآلخر اجلانب من ولكن الغابة، يف أرنبٍ  مثل منكمشةً  جتمَّدتُ   
 القارب، يهتزَّ  أن أرغب أنا غَرض؟ ألي: قائًال  ُمتغطرس صوت جاء السفينة

.  يهتزَّ  أن القارب هذا آُمر أنا القارب، يهتزَّ  أن أُطالب أنا
 باسيلويذر ماركيز تويكسبريي الصغري الفيسكونت ألنَّ  بالفعل القارب واهتزَّ   

.  ِسجَننا هازّا بظهره ُمتكًئا كان
. هناك أنت  - 

.  توقَّف: قائًال  له احلادِّ  الصوت ذي نظرة انتقلتْ   
.  ذلك على فلُتجربين: بتغطُرس وقال تويكسبريي لورد عينا التقت  

  أُجربك؟ أن تُريدين  - 
 كذلك؟ أليس. قوي أنك تعتقد: قدَميه على احلاد الصوت ذو وقف  

. سُأريك
.  يل ظهره أدار قد بذلك وبقيامه تويكسبريي، حنو اجته قُبعته ُمكوِّرًا  
 بيدي املشدِّ  نتوءَ  ألجد ألحتسَّس واحد، جانب على متكئةً  واْلتويتُ  جلستُ   

قيدة
ُ
.  امل
 ُيصِدر مل قدَميه، يف تويكسبريي القصري اللورد خاِطُفنا ركل وحشيةٍ  بقوة  

 الرجل هذا أضرب أن أردتُ  أصرخ، أن كدتُ  ولكنين صوت، أي الفىت
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 اليت احلبال تلك ضدَّ  أناِضل وأنا متاًما، عقلي فقدتُ  بالتأكيد. وأوقفه الشرير
 شيء، انقطع مث. كتفيَّ  من ذراعيَّ  سأخلع أين بدا حىت بشراسة رسغيَّ  تربط

 والصيبُّ  أخرى، مرةً  تويكسبريي يرُكل الصوت حاد كان.. بشدة ذلك وآَلَمين
.  يُعجبين فذلك استمر،: يقول

.  يكِذب أنه يُظهر كان املخنوق صوتَه ولكنَّ   
 من بدًال  عظمة كسرتُ  أنين ظننتُ  أنين حىت بشدة تؤِلماِنين ذراعايَ  كانت  

ما وقد ليديَّ  أنظر نفسي وجدتُ  حىت احلبال  كُغرباء وجهي أمام نفسهما قدَّ
.  قِذرِين

. رسغيَّ  من الدم قطرات وتساقطت داميَتني، باخلدوش، مليئَتني يداي كانت  
.  يُعجبك ما أُعطيك أن سأتأكَّد ذلك؟ يعجبك  - 

 قال كبرية بقوة الثالثة للمرة تويكسبريي اللورد يركل يزال ما وهو احلاد بصوته  
.  احلقري حارسنا

 قدميَّ، على وقفتُ  اللحظة نفس ويف تويكسبريي، نشيج جاء املرة تلك  
 إنين حيث ضروريّا يكن مل املشي ولكنَّ  ُمقيََّدين، يزاالن ما كاحالي كان

.  خاطفنا خلف مباشرةً  أقف كنت
 الصابورة من كبرية صخرةً  اختارتا مينِّ  أكثر فعُله جيب ما عرفتا اللتان يداي  

ًبا قدَمه رافًعا احلاد الصوت ذو وكان  يفعل أن وقبل أخرى، مرة لريُكل ُمتأهِّ
.  عظيم بإصرارٍ  رأسه على وأنزلُته البدائي سالحي رفعتُ  ذلك
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. األرض على اآلِسن املاء يف صوتٍ  دون وقع  
 فكِّي محقاء يا: تويكسبريي لورد يفَّ  صاح حىت إليه، أحدِّق ثابتةً  وقفتُ   

.  قيدي
 كان ولكنه مكانه، يف جامًدا هو، كما باقًيا أرًضا الساقط الرجل كان  

.  يتنفَّس
. بلهاء يا قيدي ُفكِّي  - 

. ظهري أعطيُته للحركة، أعادْتين احلاِمسة الفىت هلجة  
  مغفلة؟ يا تفعلينه الذي ما  - 

 أفكُّ . بذلك أخربه مل ولكينِّ  احتشامي، من تبقَّى ما على أحافظ كنتُ   
 املديةَ  وأسحب بطين، أمام خبأتا اليت األمتعة إىل يديَّ  وأمدُّ  فستاين، من جزءًا
 رصاص قلم مع وخبأُتا خاصَّيت، الرسم جمموعة من أزلُتها قد كنتُ  اليت

 واحننيتُ  املدية فتحتُ  فستاين؛ إغالق أعدتُ  أن بعد. املطوية األوراق وبعض
.  كاحليَّ  تربط اليت احلبال وقطعتُ 

 إعطائي عن فتوقَّف أفعُله الذي ما رؤية من تويكسبريي اللورد يتمكن مل  
.  التوسُّل يف بدأ أنه حىت األوامر
 كذلك؟ أليس.. وساعدُتك فعله، حاولتِ  ما رأيتُ  لقد أرجوِك، أرجوِك،  - 

 …أنتِ  أرجوكِ 
.  حلظة.. هشششششش  - 
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 وبضربةٍ  احننيتُ  مث احلارس، فوق من وخطوت التفتُّ  قدميَّ، حررتُ  أن بعد  
 حىت املدية ناولُته مث ظهره، خلف يَديه تُقيد اليت احلبال قطعتُ  سريعة واحدة

.  بنفسه قدَميه ُحيرر أن يستطيع
 يدي يف القطع إىل نظرت رسغيَّ، دماء مسحتُ  املقطوع فستاين تنُّورة يف  

 الذي شعري، حتسَّست مث خطريًا، يكون أن بدرجة عميًقا ليس أنه ووجدت
.  كتفيَّ  على ونزل كعكته، ُفكَّت وقد تشعَّث قد كان

 القطع إغالق يف أستخدمها أن حاولتُ  متوُّجاته، يف الشعر بنس بعض أجد  
.  فستاين يف
 الصغري الفيسكونت حثَّين يده، يف كسالحٍ  املفتوحة مبُدييت ممسًكا  

.  قدَميه على اآلن يِقف الذي تويكسبريي
.  بنا هيا  - 

 وأقرتب رأسي أهزُّ . نفسي ُألهندم وقتٌ  هناك يكن فلم بالطبع؛ ُحمّقا كان  
.  جبواري تويكسبريي ولورد احلرية، إىل يقود الذي السلَّم من
.  أعيُننا وتالقتْ  تردَّدنا حىت وصلنا إن ما  

. أوًال  السيدات  - 
.  بشك فخامته قال  

م أن أُفضِّل  -  . السادة يتقدَّ
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 أن ذَكرًا ُميكِّن وضعٍ  يف أبًدا نفسها تضع أال الفتاة على أنَّ  مفكرةً  رددتُ   
.  تنُّورتا حتت ينظر

 يزال ما وهو رأسه هزَّ . انتظارنا يف يكون قد فيما اإلطالق على مفكرة غري  
 الكوَّة، فتح إن ما اإلضاءة أعمتين. السلَّم تويكسبريي تسلَّق باملدية، ُمتشبثًا

 كل الظهرية، بعد أم �ارًا كان إن بالضبط أعلم ال. النهار وجاء الليل مرَّ  قد
 الفيسكونت ِظلَّ  كان جفوين غمضات بني ما الومضات من أراه كنتُ  ما

.  حوله من لينظر رأسه ميدُّ  وهو احلِذر الصغري
. أسرِع أن على وحثين السطح، على وصعد جانًبا، الكوَّة فتحة حنَّى بدوءٍ   

 لُيساعدين ممدودة يُده. انتظاري يف كان أنه ألُدرك سرعة، بأقصى تسلَّقتُ 
.  الصعود على

 بعض يُظهر كان الفىت فإن والسذاجة، والبَله، باحلماقة يل نعِتهِ  من بالرغم  
.  الشهامة آثار
 من أنَّ  بدا ولكن بدوين، ويهُرب حكمةً  أكثرَ  يكون أن املمكن من كان  

.  مًعا �ُرب أن مًعا؛ مسجونني كنَّا إنَّنا حيث الصواب
 أيًضا يفكر مل أنه الواضح ومن خلفي، أترُكه أن بايل على خيطر مل بالتأكيد  
.  يرتكين أن يف
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 حامًال  جاء فظيع صوت. بيده أمسكت حىت السلَّم ألعلى وصلتُ  إن ما  
 من خرج قد بالكاد رأسي بينما أختيَّلها، حىت أو قبل، من أمسعها مل سبَّةً 

. الكوَّة
 سطح على قريبة كابينةٍ  من مسرًعا يأيت قرمزيّا طويًال  ضخًما شيًئا رأيتُ   

ُروِّعة اللحظة تلك يف. حنَونا ُمتقدًما السفينة
 النبيل غري الرجل ذلك أن عرفتُ  امل

 حىت رسغه من ُممتدة قانية محراء فانلة من مكوَّنة داخلية مالبس يرتدي كان
. كاحله

.  بنا هيا: السلَّم على من تويكسبريي محلين قَدميه على واقًفا  
. األمحر النون أمام من يب دافًعا  

.  اركضي  - 
. الصغرية مبُديته الغاشم، الوحش ذلك أمام يِقف أن نوى قد وكأنه بدا  

. أنت اركض  - 
 أركض وأنا ياقته من جذبُته األخرى وباليد بيدٍ  ركبيت، لفوق تنُّوريت، رفعتُ   

.  القارب من اآلخر اجلانب اجتاه يف بالفعل
 املساحة فوق من ركْضنا- بالتأكيد ياقَته أترك أن إىل احتجتُ  وقد -مًعا  

 أنَّنا أعتِقد اليت اخلشبية األلواح وبني القارب بني تفِصل اليت الصغرية املائية
 يف ممكنة سرعةٍ  بأقصى ركضتُ  وبعدها ميناء، رصيف عليها نُطلق أن ميكن
.  يديَّ  بكلتا بتنُّوريت ُممسكةً  الثابت غري الضيق املمر ذلك
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. كثريًا تبتِعدا لن  - 
.  القارب من خلفنا من قادًما الشِرس الغاضب الصوت تردَّد  

  …عليكما يديَّ  أضع إن وما عليَّ  املالبس بعض أضع حىت انتظرا  - 
. مالبسي يف أتعثَّر أن أحبُّ  ال ولكين أركض، أن أحبُّ  فإين قدميَّ  لطول  

تعفِّنة اخلشبية األلواح من متاهةٍ  فوق أركض حني خاصةً 
ُ
 األرصفة من الكثري. امل

 احلانات وبني بيننا الرائحة نِتنة ومياه الضيقة، واملماشي املاحلة، واملياه
ستودعات

ُ
.  التاميز �ر حافة على القائمة وامل

  اجتاه؟ أي  - 
 أو كلورد فيه أفكر أن أستطيع ال فأنا »تويكي «نعم. الهثًا »تويكي «قاهلا  

.  مباشرةً  خلفي يلَهث اآلن رفيقي صار قد دوق، كابن أو كفيسكونت
.  أعرف ال  - 

 نفقد أال حاولنا. مسدود طريق إىل وصلنا كالقطران، قامتة مبياه ُحماَطْني   
 من ذراع. أخرى مرة أتينا، حيث من عائَدين بسرعة ننطِلق وحنن وننزِلق توازننا
 النهر ذلك يف بالفعل سقطتُ  وكأين باالرجتاف بدأتُ  طريقنا، سدَّ  املاء

.  أغرق سوف �اييت، ستكون ذلك حدث لو األسود،
 هناك يكن مل ولكن السباحة، يستطيع »تويكسبريي «كان إن تساءلتُ   

.  للرتدُّد وقتٌ 
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 أخرى مرة كابينته من انطلق الضخم عُدوُّنا ببعيدة ليست مسافة بُعد على  
.  سأقُتلكما: صارًخا اآلن جسده على املالبس بعض وضع وقد
 ذلك من واألسوأ الرصيف، متاهة إىل مركبته من انطلق فريسته يطارد كدبٍّ   
 أين الواضح ومن الشحَّاذ، اجلائع الكلب يتبع كما تِبَعه قد الصغري الوغد أن
.  اقفز: صرختُ  كافية، بقوةٍ  احلاد الصوت ذا أضرب مل
 ولكنين حتيت من الرصيف اهتز تتطاير، وتنُّوريت آخر، رصيفٍ  إىل قفزتُ   

 الصعداء فيها تنفَّست اليت اللحظة نفس ويف تواُزين، على احلفاظ من متكنتُ 
.  عالًيا صوتًا ُحمدثًا جبانيب ينزل وتويكسبريي أخرى مرةً  الرصيف اهتزَّ 

 أشَبهُ  عواء ذلك عن عوًضا مينِّ  فخرج صرخة، ُألطلق كافية أنفاًسا أملك مل  
. املعدين الغسيل حبل بصوت

. ارُكضي: صارًخا ذراعي تويكي جذب  
.  الطريق يقود من هو كان املرة وتلك  
دية، فقد قد كان ما حلظةٍ  يف  

ُ
. سالح بدون ترجتف اليمىن يُده وكانت امل

.  تتبَـُعنا امليناء على الثقيلة القاتل ططوات شعرتُ  وقد ارجتايف فازداد
  …ال.. أوه: صرخت  
. مكان أي إىل يؤدي ال رصيف �اية يف نِقف وحنن  
. ألفاظك راقب: ألتِفت وأنا فقلتُ  أُكرِّره، أن ميكنين ال شيًئا تويكي قال  

.  هنا من تعال
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ًدا، القيادة زمام اختذتُ     على أقدامنا وضْعنا أخريًا حلظات عدة وخالل جمدَّ
 وصال قد كانا جيًدا طريقهما يعرفان كانا اللذين عُدوَّينا ولكن صلبة، أرضٍ 

 أرى أن ميكنين كان. حجر مرمى بُعد على خلَفنا الوقت نفس يف الشط إىل
 ُميكنين وكان. اللئيمَتني عيَنيه يف الشديد والغضب سكويكي، رأس على الدماء

 األشبه وجهه على األمحر والغضب القاتل، أذن من القادم الشعر أرى أن
 ُمصاب، كأرنب زعقتُ . بالتأكيد أخرى مرة صرختُ  أنين أعرتف بالطبق،

.  زاوية أول ودخلتُ  ضيق شارعٍ  إىل فررتُ  يدي، يف تويكي ويد أنظر أن ودون
. أسرِع  - 

 كنا. خيول جتذبا ُحممَّلة، ثقيلة عرباتٍ  بني متعرِّجة خطوطٍ  يف راكضني  
.  القادم املنعطف اجتاه يف الشارع عرب بزاوية نرُكض

 ُمبتلَّة األنفاس، مقطوعة وأنا تتبعنا اليت الراكضة اخلطوات أمسع أزال ما كنتُ   
. قوي بشكلٍ  اليوم حبرارة شاعرة والفستان، الوجه

 مع بأَلِمه أشعر كنتُ  جرّا، أجرُّه وأنا ُمالحقيت على القدرة يفقد كان تويكي
 حتت الصلبة لألحجار ملسة كل مع تقرََّحتا قد احلافيتان وقدماه. خطوة كل

.  قدميه
.  النهر من هارَبني أعلى، إىل يتَّجه الطريق وكان  

. بنا هيَّا  - 
. أستطيع ال  - 
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: عليها قبضيت شددتُ  يدي، من يَده ُحيرِّر أن ُحماوًال  الهثًا الصيبُّ  قاهلا  
.  عليك ِجيب تستطيع، بالتأكيد

. نفسك أنِقذي اذهيب، أنتِ   - 
. ال  - 

 إىل نِصل أنَّنا يبدو. نركض وحنن حويل وأنظر أعمى، خوفٍ  يف عيينَّ  أُغمض  
ستودعات امليناء رصيف و�اية العربات، صفِّ  �اية

ُ
 يف نركض اآلن حنن. وامل

. رثاثة األكثر واملتاجر الرثَّة، البنايات حيث الفقرية الشوارع
.  ُمتجولون وباعة مشسيات، ُمصلح رهنيات، حمل أمساك، بائع  

 »حية حمارات.. احلي البحر بلح  «
ثلجات  «

ُ
 »اللذيذة الباردة الفراولة مثلجات.. اللذيذة امل

 يدفع ورجل محار، جيرُّها بعربة نظافة عامل هناك كان.. بشر هناك كان  
 أن ِجيب اليت واملآزِر القبَّعات يرتدين وفتيات وامرأة باخلردوات، مليئة يدٍ  عربة

. الُفطر لَِلون أقرب لونٍ  إىل بتت قد ولكن بيضاء تكون
 ما هناك يكن ومل يساعدنا، قد الذي النوع من يكونوا مل ولكن بشرًا كانوا  

 بلك فما وسطهم؛ يذوب أن القدَمني حايف فًىت  يستطيع حىت منهم يكفي
 وُمغّطى مقطوًعا أرملة فستان ترتدي الرأس، عارية األنفاس منقطعة بفتاةٍ 

.  بالدماء
.  لصان.. توقَّفا  - 
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. عالًيا يزال ما ولكن َمبحوًحا، خلفنا، من الصوت جاء  
.  نشالني.. احلقريين.. الوغَدين هَذين أوِقفا  - 

 شارع خالل من هربنا ولكنَّنا وتويكي، أنا يب لُتحدِّق األوجه استدارت  
.  اخلردوات

 أحذية.. مستعملة قبعات.. مستعملة مالبس.. ُمستعملة أثاث حمالت  
 تبدو كانت حولِنا من الوجوه.. أخرى مرة مستعملة مالبس.. مستعملة
 تعرَّفتُ  الضبابية الوجوه تلك من واحًدا ولكنَّ  واهللع، احلرارة بفعل كضباب،

  أين؟ ولكن قبل من الوجه ذلك رأيت لقد عليه؛
.  سريًعا تويكي: تذكَّرت نركض وبينما  
 ُمتداِعَيني، سكنيَّني منزلني بني ضيق ممرٍّ  ناحية وانطلقنا الشارع من جذبُته  

 خلف من القِذرة البقر أصوات نسمع وحنن وهربْنا بَقر حظرية جبوار وانعطفنا
.  ودجاجة وإوزة وماعز محار ورائحة املباين،

. أخرى مرة انعطفنا  
. اهلَرب تستطيعا لن  - 

خيف الصوت  
ُ
.  البَقر حظرية خلف من تردَّد امل

.  جّدا قريًبا كان  
! استسِلما  - 

. حاد ثانٍ  صوتٌ  هتف  
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.  محقاء: »تويكسبريي «صرخ  
.  ُحيدِّثين كان تقريًبا  

. بنا سيلحقان دائرة؟ يف ندور ملاذا  - 
.  اتبْعين سرتى،  - 

 راكضةً  ردائي من العلوي اجلزء مزَّقتُ  التحفُّظ من ذرَّةٍ  آِخر وتاركة يده، تاركةً   
خبأة األمتعة إىل ساعدي دفعتُ  قذر، زقاقٍ  يف

ُ
 المستْ  بطين، حول امل

 للركن أنعطف وأنا كفي، يف إيَّاها ُخمبِّئة واحدةً  فسحبتُ  األوراق أصابعي
.  للشارع أخرى مرة عائدة أخرى مرة األخري

 الباب، على واقفةً  احملل صاحبة كانت ُمستعملة، مالبس حمل حنو اندفعت  
 تغريَّ  ناحيتها متجهة رأتين حني ولكن البارد، بالنسيم وُمستمتعةً  الشارع متأمِّلةً 
سرتخي وجهها تعبري

ُ
.  توجُّس إىل امل

.  القط ِخملب حتت كفأرٍ  بدت كضفدعة تبدو أن من بدًال   
. ال  - 

.  سيقُتلين »كرت: «ناحيتها أركض وأنا قائلة شهقتْ   
! حيايت تساويه ممَّا أكثر ذلك  - 

 يظهر أن قبل حلظات لدينا كان وأنا تويكي للنقاش؛ وقت هناك يكن مل  
.  ويـَرَيانا الزاوية خلف من الشريران
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 يدِ  يف جنيه املائة فئة من بنكنوت ورقة وضعت قد كنتُ  اللحظة تلك يف  
 معي ألجرَّه ُكمِّه، من »تويكي «وجذبت ،»كاالهان «السيدة أ�ا أظنُّ  من
ستعَملة للمالبس »كاالهان «حمل إىل

ُ
. امل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

١٦٨



 عشر الرابع الفصل
 

 شعرنا واليت فوضوية، قذرة قامتة غرفة إىل ننطلق وحنن أنفاسي ُملتقطةً  أهلثُ   
 كي. ومعاطف عباءات ُعلِّقت احلائط من جانبٍ  على. كُفرن ضيقة أ�ا

 ُمطبقة مرجتفةً  األمامي الباب راقبت املالبس، تلك ثنايا يف ُغْصنا سريًعا خنتبئ
.  ستنجح رشويت كانت إذا ألرى ُمنتظرةً  اليد
.  املنضدة حتت اختبئي: تويكي مهس  
 األمامي الباب إىل ُحمدِّقة للفرار، ُمستعدة وأنا ،»ال «أن رأسي هززتُ   

 ذي وتابعه الضخم للقاتل جماًال  ليفسحوا املارَّة انشقَّ  كيف رأيت. والنافذة
 بأعينهم ماِسَحني الطريق، وسط يف كبرية بسرعة ينطلقان ومها احلاد الصوت
. االجتاهات كل يف الغاضبة

 على من يرفعه أن يكاد ياقته من املتسكعني من بواحدٍ  ميسك الضخم رأيتُ   
 أعرف، ال أنا كاالهان؟ السيدة ذهبت أين. باجتاهنا املسكني أشار األرض،

 كسلحفاة بدت. يل ظهرها ُموجِّهة واقفة كانت أخرى مرة هي ها ولكن
.  وسطها على َخيطه ميتد مئزرًا ترتدي

ما وتابعه البيضاوي، الوجه ذو عُدوُّنا    حىت طوًال  يُفوقا�ا كانا باجتاهها، تقدَّ
 كنت شخصّيا أنين أعتقد وال منها، طوًال  أكثر كان الضعيف سكويكي
خيفة، نظراتما ُجمابة من سأمتكن

ُ
 املدخل احتلَّت العجوز املرأة ولكن امل
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 الشمس أشعة ورأيت الشارع، �اية ناحية ُتشري ورأيتها رأسها تزُّ  رأيتها. كَسدٍّ 
 استدارا الشريرَين ورأيت جميدة، ِقدِّيسني كهالة حوهلا تدور الباب من القادمة
.  لريحال

 شاعرة احلائط على جسدي ارختى أمتاسك، كي القدمي أحدهم برداء ُمتعلقةً   
.  بالراحة

.  كالغريق األرض على ليسقط جسده ثىن تويكي  
 أمام وقفتْ  ولكنها رحيلهما، بعد فورها عن تأتِ  مل حبكمةٍ  كاالهان السيدة  

.  لربهة الباب
 با خلفية غرفةً  ووجدت قويت، اسرتجعتُ  قد بالفعل كنتُ  دخلت أن وقتَ   

.  ماء صنبور
 وجَّهت وقف عندما. تويكي وجه على ووضعُتها باهتة محراء فانلةً  غمستُ   

تألِّمتني، لقدميه انتباهي
ُ
 والدماء القذارة أزيل أن حماولة طرقةٍ  عليهما ماسحة امل

.  كثريًا أؤِلمه أن دون
صابتني قَدَميه باطن أفحص كنت  

ُ
 الشبيهة ُمنقذتنا جاءت حني امل

.  بالضفدعة
.  إيلّ  وتادت الستائر أنزلت وسكَّرتُه، احمللِّ  باب أغلقت  

. حسًنا  - 
: قالت  
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 وترُبني الشعر، منكوشة فتاة َتصريينَ  التايل اليوم حزينة، أرملة أنتِ  يومٍ  يف  - 
. »سكويكي «و »كَرت  «من

. للتعاُرف فرصة تـَُتح مل السادة؟ هؤالء يكون ومن.. بالتأكيد  - 
.  كِخرقة تستخِدمينها اليت بطين ربطة وتلك ذلك، يف شكَّ  ال  - 

. مثنها لكِ  دفعتُ  أين أعتِقد الرحيم إهلي يا: قائلة وقفتُ   
 اليوم، صباح العصفور مثل كانت اليت بجِتها أو ابتسامةٍ  دون واجهْتين  

. اآلن بعد بطَّيت تدعوين لن أ�ا أعتقد
. ذهبتِ  أين رأوا فاآلخرون اجلريان؛ إىل ذهب إيَّاه أعطيِتين ما: قالت  
 األمامي الباب من اختفتْ  فقد ما، نوًعا حقيقّيا كان ذلك أن بدَّ  وال  

 أراه أن ُميكنين الذي الدهاء من ولكن صمِتهم، أجل من الواقفني مع لتتفاَوض
.  أيًضا حقيقيٍّ  غري ما نوًعا فكان عيَنيها يف
 األكثر، على اجلنيهات بعض رمبا أو الشلينات، ببعض اجلريان وعدت لقد  

 من: يل تقول وهي وجهها كآبة يف صادق شيء هناك كان ذلك ومع
 لو أحشائي سُيمزِّق »كرت«فـ إيَّاه، أعطيِتين ممَّا املزيد هناك يكون أن األفضل
.  أجلك من با أخاطر اليت حيايت تلك عرف،

.  املزيد هناك سيكون أحتاُجه ما يل وفَّرتِ  لو: هلا قلت  
 عن حملِّها من اخلفاء يف خرْجنا وتويكي أنا التايل اليوم يف فإننا ذلك وعلى  

.  متاًما وحتوَّلنا قوَّتنا، استعْدنا وقد اخللفي، الباب طريق
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 غرف ثالث يف تسكن كانت حيث كمأًوى القذر مطبخها استخدمنا كنا  
تكتِّلة عصيدتا وقِبْلنا احملل، فوق األول الطابق يف

ُ
 ِمننا؛. العرفان من بالكثري امل

.  غطاء على أرًضا نام وتويكي كريهة، رائحة ذات أريكةٍ  على أنا
 لفْفنامها مث تويكي، قدَمي على البقر لضرْع مصنوًعا مرمهًا ووضْعنا استحَمْمنا  
.  الضمَّادات بعض يف
 فُرن يف القدمية مالبسنا وحرْقنا كاالهان، حمل من مستعملة مالبس وارتدينا  

.  املطبخ
 غري الوجه ذات فُمضيفتنا بأمسائنا؛ بعضنا لُنخرب حىت ليس نتحدَّث، مل  

 مل وأنا تويكي معلومات، بأي نتطوَّع مل وحنن أسئلة، أي إلينا تُوجِّه مل الودود
 يكن ومل با، أِثق أكن مل تسَمَعنا، أن من خوفًا بعضا بعضنا مع حىت نتحدَّث

 مل فإين لذا به؛ أحتفظ أين عرفتْ  إذا مايل وبني بيين ستفرِّق أ�ا شكٌّ  لديَّ 
 ذهبتُ  حني حىت اإلطالق على املشدَّ  أنزع ومل حضورها، يف قطُّ  مالبسي أنزع
 صارت قد قليب كل من كرهُتها اليت تلك املالبس قطعة كانت فقد النوم؛ إىل
 به احلديدية األجزاء كانت. املشد ُأضيِّق أال شيء أهم أملك؛ ما وأغلى أهمَّ 
 املالبس وُحمسِّن األرداف حشوَ  أخفى قد القاسي وتصميمه حيايت، أنقذت قد

.  أموايل فيهما خبأت اللذين
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- احلقيقي امسها ذلك كان لو -»كاالهان «السيدة أن وأمتىنَّ  أومن كنت  
ثنا. السر ذلك تكتشف لن  حملها من لنا فستوفِّر العمل؛ حدود يف فقط حتدَّ

. مسيًكا وجوربًا وحذاء، وقُبعة َصيب، أجل من باليةٍ  غري مالبسَ 
 مصنوَعني مبيعات، فتاة أو ككاتبةٍ  أبدو كي قدمية وتنُّورة بلوزةً  يل؛ وبالنسبة

 لتكون واسعة حافتها جبيوب، أيًضا وُسرتة جيوب، وهلما خاصة، خاماتٍ  من
 جّدا، قدمية تبدو ال وقبعة فاخرة، ليست وقفازات. التنُّورة فوق مناسبةً 

.  شعري تزيني يف وُتساعدين
 الوجه غطاء دون املكان من خارجة وأنا العامل أعني يف عارية أين شعرتُ   

 حىت أنه هي احلقيقة ولكن وجهي، ُخيفي كان الذي باألرامل اخلاص األسود
.  عليَّ  التعرُّف من ليتمكَّنا يكونا مل أخوايَ 

 طائر كِمثل أنفي على املشبوكة األنفية النظارات خالل من بصعوبة نظرت  
 جبيين، وخيفي لُيزين ُمستعار شعر هناك كان النظارات وفوق. غريب معدين

 القشِّ  من قبعة ارتديتُ  الشعر وفوق مظهري، تغيري على النظارات ويساعد
 شابة أي ترتديها قد أخرى قشٍّ  قبعة أي ُتشبه كانت والريش بالشرائط ُمزينة

.  املدينة يف مكافحة
. مظلَّة إىل فقط أحتاج واآلن: كاالهان للسيدة قلتُ   
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 اصطحَبْتنا مث رائًجا، كان ولكنه بِشع أخضر بلونٍ  مصبوغة واحدة أعطْتين  
 ورقة وعدُتا كما كفِّها يف فوضعتُ  بيِدها؛ لنا وأشارت اخللفي الباب إىل

.  كلمة دون الباب خلَفنا لُتغلق وخرْجنا أخرى بنكنوت
 نصف وكأنين املشي يف صعوبةً  أواِجه أين أُمثِّل كنتُ  الشارع إىل وصْلنا حني  

 حىت وجزئّيا كَتمويهٍ  جزئّيا ذلك فعلتُ  املطوية، مبظلَّيت الطريق أحتسَّس. عمياء
 من ببطءٍ  ميشي أنه يتظاهر أن تؤِلمانه تزاالن ال اللتني بقَدَميه تويكي يستطيع

.  أجلي
 مالبس وال أغنياء مالبس تكن مل بالية، تكن ومل جديدة تكن مل مالبسنا  

.  فقراء
 حيمل أن أُرد مل إين حيث فضولية، نظراتٍ  أي من اهلروب نستطيع أن أمَّلتُ   

 كان حولنا فِمن أقلق؛ أن إىل أحتاج لن ولكين. »كرت «إىل أخبارنا أحد
. اإلطالق على إيَّانا ُمالِحظني غري بصخبٍ  أعماله ميارس اجلميع

 يف دائًما تبدو واحلجارة، الطوب من املصنوعة العظيمة املدينة تلك.. لندن  
.. بالزجنبيل برية: يصيح كان يد بعربة رجل. دائم بشري بنشاطٍ  غليان حالة
غربَّ  حلقك ُتربِّد دعها.. بالزجنبيل برية.. وطازجة باردة

ُ
.  امل

.  باملقشَّات الطريق ينظفِّون ِصبية كان خلفها من بنا، مرَّت مياه عربة  
 هناك كان حيث عجيبة، ثالثية دراجةٍ  على يبدِّل كان توصيل رجل  

قدمة يف عجلتان
ُ
.  العجلة بذراع مربوط كبري وصندوق املؤخِّرة، من بدًال  امل
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 كاملالئكة تناُغمٍ  يف يغنُّون داكن شعر ذوو أطفال ثالثة وقف الناصية على  
.  أعرفها مل بُلغةٍ 
 وفوقهم خلفه من بنسات، يطُلب صدئ بكوبٍ  يديه مدَّ  قد أوسطهم كان  

 يلصق وفرشاة، السلَّم على طالء بعلبة واقًفا الثياب رثُّ  رجل هناك كان
.  أحذية منظف عن إعالنًا

 باب على حْجرٍ  إشعارَ  يعلِّقون بيضاء وسراويل بيضاء ُسرتات يف رجال  
 جلَبه الذي اللَّعني املرض نوع ما: للحظةٍ  تساءلت. السكنية املباين من واحدٍ 

 أن بعد القرمزية اُحلمَّى أو الكولريا من سأموت كنتُ  وإن النِنت؟ التاميز �ر
.  »كرت «مركب يف حططتُ 

 وأشياء األموال جبانب جيويب من واحدٍ  يف. الساحر اهلمجي ذلك.. »كرت  «
. الليل يف أرقٍ  ساعات يف كتبُتها قائمةً  محلتُ  ُمفيدة أخرى

 القطار؟ يف يفتِّش »كرت «كان ملاذا  
  تَِبعين؟ وملاذا  
 ؟»تويكي «أجد أين أعِرف أنين ظنَّ  ملاذا  
 ؟»تويكي «من يريده كان الذي ما  
.. أرصفه على »تويكي «عن ليبحث »سكويكي «لـ.. برقيه أرسل ملاذا  

  امليناء؟
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  نفسه؟ الشيء قال حني يقصده كان الذي ما  
 حمرتف؟ خمتطف هو هل  
  االعظم؟ الشرق وعن ؟»تويكي «عن شيءٍ  أيَّ  عرف وكيف  
  حّقا؟ كيف  
.. الـ تلك امسها؟ كان ماذا …ومدام »ليسرتاد «املفتش أخربتُ  لقد  

فتش أخرب هل ِمسَعْتنا، قد الربيديتوريان
ُ
 آخرين؟ »ليسرتاد «امل

. رمبا  
 ولكن أوًال، املعلومات من للتحقُّق ما خطواتٍ  سيأُخذ كان بالتأكيد ولكن  

. الفور على »سكويكي«لـ أُرسلت أ�ا بدَّ  ال الربقية تلك
 …إمممم  
 هنا أفضل، حليٍّ  دخلنا قد كنَّا األعرج ورفيقي أنا بينما أفكاري تلك كانت  

 حتتها أشجار، أربع ُحتيطها احلشائش من رقعة كان ما؛ نوًعا متنزًَّها وجْدنا
 فرِّح جوالت: كاحلمار يصيح كان ورجل األطفال عربات تدفع النساء كانت
. واحد ببنسٍ  فقط.. طفلك

ُتنزَّه جبانب  
 حىت واحدةً  أستأِجر أن أستطيع األجرة، عربات من عدًدا رأيتُ  امل

.  قدَميه على ماشًيا ذلك من أكثر يتأملَّ  أن الصغري اللورد يضطرَّ  ال
 إنَّنا حيث ولكن اإلطالق، على نتحدَّث ومل حبَذرِنا ُحمتفظني كنَّا اآلن حىت  

. وابتسمت لرفيقي التفتُّ  فقد خلفنا؛ »كرت «مطاردة تركنا قد كنَّا
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. تويكي حسًنا  - 
. بذلك تُناديين ال  - 

 …ال أو باسيلويذر من تويكسبريي لورد حسًنا،: أقول وأنا اعتدلتُ   
 الذي ما: فسألت اآلن فكرة بايل على وخطرتْ  أفكر ال جعَلين حَنقي كان  

  هرْبَت؟ حني لنفسك اخرتتَه الذي االسم ما به؟ أناديك أن عليَّ 
 …أنا  - 

. ُمهّما األمر يُعدِ  مل عليك، ال: بعيًدا بوجهه والتفت رأسه، هزَّ  مث  
  ستفعله؟ الذي ما ملاذا؟  - 
.  أعرف ال  - 
 البحر؟ إىل تذهب أن تريد زلتَ  أما  - 

 تقربني حّقا أنتِ  هل أنِت؟ من شيء، كلَّ  تعرفني أنت: إيل لُيحدِّق استدار
  ؟»هوملز شريلوك«لـ

 عن أكثر شيء أيَّ  أُخربه أن آِمًنا ليس أنه شعرتُ  حيث شفيتَّ  عضضتُ   
 صاح اللحظة تلك ويف احلظ ُحلسن بالفعل، الكثري يعرف كان فقد. نفسي

 طلبوا اآلن، اقرأ: األجرة عربات موقف من بالُقرب الزاوية من الصحف بائع
 »…ويذر بسيل من تويكسبريي فيسكونت «على فديةً 
  ماذا؟  - 

.  معقول غري ذلك: هتفت  
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.  جريدة ألشرتي وُهرعت أرى، بالكاد أين متثيل إكمال أنسى أن كدتُ   
. االختطاف قضية يف درامي تطوُّرٌ  

 جبواري جالًسا. هناك »تويكي «صورة كانت أخرى ومرة العنوان، قرأتُ   
.  الوقت نفس يف اجلريدة رؤية من كالنا يتمكن حىت احلديقة يف دكَّة على

.  الصورة تلك: قنوط يف خافًتا صوتًا تويكي أصدر  
.  بأكمله العاملَ  رآها لقد: له قلتُ   
 الفور؛ على يُردَّ  مل إنه حيث بعدها. التشفي من ما بدرجةٍ  قلُتها أنين أعِرتف  

 لن العودة، أستطيع ال: قال مث اخلِزي، من امحرَّ  قد وجهه أنَّ  ألِجد تأمَّلُته،
.  أبًدا أعود

 الصورة؟ على أحدهم تعرَّف لو ماذا ولكن: أسأل وأنا البهجة كل اختفت  
.  املثال سبيل على »كاالهان «السيدة
 األحناء تلك يف. حىت القراءة ميكنها ال جريدة؟ إىل تنظُر رأيِتها مىت هي؟  - 

 امليناء؟ أرصفة على صحف بائع أيَّ  رأيتِ  هل القراءة، يستطيع أحد ال
 إىل انتباهي وجَّهتُ  فقد بذلك، أعرتف أن من بدًال  ولكن بالطبع، ُحمّقا كان  

. املقال يف املوجودة الكلمات
 غري بفدية مطالبة جاءت اليوم هذا صباح ويف لألحداث ُمفاجئ تطوُّرٍ  يف  «

 اختفاء موقع كان الذي املكان بلفدير، يف »باسيلويذر «ملنزل موقَّعة
 رئيس اكتشاف من بالرغم ،»باسيلويذر «ماركيز تويكسبريي فيسكونت
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حقِّقني
ُ
 يف صنَعه الذي خمبئه يف الصغري اللورد ختصُّ  حبرية أدواتٍ  »ليسرتاد «امل

.  »األشجار من واحدة
. ال أوه  - 

.  وجهه على والكْرب ُمنزعج وهو »تويكي «مهس  
.  تعليق دون قرأتُ   

حقِّق وكان  «
ُ
 أكد حيث ،»لندن «ميناء أرصفة على حثيثة حترِّيات بدأ قد امل

  اختفائه يوم نفس يف الصغري رأوا أ�م شهود عدَّة
 أنَّ  التصديق صعب من.. ذلك منذ حدث الكثري اختفائي، بعد واحد يوم  (

) فرنديل يف منزيل تركتُ  حني فقط أيام ثالثة منذ كان ذلك
 اخُتِطف قد ويذر بسيل وثروة لقب وريث الفيسكونت أنَّ  اآلن يبدو  

 مكوَّنة قصرية رسالة كانت الصباحي، الربيد مع الفدية رسالة وصلتْ . بالفعل
 كبري، مببلغٍ  مطالبةً  مًعا وُلِصقت اجلرائد، من مقصوصة جممَّعة أحرف عدة من

.  عنه يُعلن لن املبلغ ذلك فإنَّ  األسرة رغبة على وبناءً 
 فرد أيدي يف وقع قد تويكسبريي لورد أنَّ  على دالئل أي يوَجد ال إنه وحيث  
 دفع بعَدم نصحت قد السلطات فإنَّ  املعلومني، غري األفراد من جمموعة أو

.  الفدية
 أن بقوَّة نصحت قد الشهرية الربديتوريان بابافر دي سيبيل ليليا مدام بينما  

 يف تذكارية وُعمالت ذهبية جنيهاتٍ  شكل على ُجتَمع وأن الفدية العائلة تدَفع
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 أن أخربها األرواح عاملَ  مع تواُصلها إن حيث التباُدل؛ تعليمات انتظار
 اخلاطفون حيُصل حىت خطر يف وحياته ُحمتجز بالفعل تويكسبريي فيسكونت

.  »التام العائلة تعاون على
  »…ليليا «مدام  
 الفقرة، تلك عند القراءة عن توقَّفت قد كنتُ  ولكن املزيد، هناك كان  

 …إىل وحدَّقت
 املوجود الوحيد الشيء ذلك كان حّقا. األجرة عربات موقف إىل حدَّقت  

 مساحة با ولكن خرقاء، كانت وإن أنيقة أجرة عربات وتويكي، أنا أمامي
 تؤرجِّح هزيلة، وأحصنة المعة، أحصنة جترُّها عجالت، أربع على تسري كبرية،
متلئني العربات سائقي كيس يف أنفها داسَّةً  التِّنب متضغ وهي ذيوهلا

ُ
 وسائقو. امل

 ذلك يكن مل ولكن. ُيستأجروا أن ُمنتظرين يتلكئون الرثة املالبس ذوو العربات
 ولكن ليليا، مدام شكل تذكُّر أحاول كنتُ  ولكين عيينَّ، جيِذب ما املنظر
 عنها األول انطباعي غري يتبقَّ  فلم املاضية، أيام الثالثة يف حدث قد الكثري
 الكبريَتني، ويديها الضخم، وجسدها الكبري ووجهها األمحر، شعرِها وعن

 …األصفر وقفَّازها
.  أعود أن عليَّ : قال صغري صوت  
 شاحًبا، كان ،»تويكي «على وتركيزي انتباهي ألنقل حلظةٍ  إىل احتجتُ   

. وصغريًا وسيًما
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 أولئك أدع أن أستطيع ال. املنزل إىل الذهاب عليَّ  ِجيب: قائًال  نظريت باَدَلين
العني األوغاد

َ
. عائليت يسرقون امل

  الفدية؟ بطلب أرسل عمَّن فكرة ألَديك إذن،: رأسي هززتُ   
.  نعم  - 
 عنك؟ يبحثون يزالون ما أ�م مثلي تتخيَّل وأنت  - 
. نعم كلينا، عن يبحثون  - 
.  الشرطة إىل نذهب أن إذن األفضل من  - 
. ذلك أعتقد  - 

 حصوله ناحية من فقط جديد (اجلديد حذائه يف ُمدقًقا ارحتلت نظرتَه ولكن  
 أحذية جلد من ِقطع عدة من ُمجِّع قد احلذاء أنَّ  الواضح من ولكن عليه،
).  قدمية

. انتظرت  
 فاملياه.. أعين امليناء. حال أي على توقَّعُته كما األمر يكن مل: قال   أخريًا
 على يُبقي أن حياول الذي الشخص حيبُّون ال. أيًضا والناس قِذرة، كانت
 أحدهم. عليَّ  يبصقون الشحَّاذون حىت. ُمتكربِّ  شخص أنه يعتقدون. نظافته
 يسرقون إ�م ُحقراء، األشخاص بعض. جواريب وحىت وحذائي، أموايل، سرق
.  الزاِحفني من حىت
  الزاحفون؟  - 
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 أشخاًصا حيايت يف أرَ  مل ناعسني، دائًما أل�م النيام، عليهم يطلقون  - 
. مثلهم هزيلني

 حىت ميلكن ال شيء، أي ميلكنَ  ال عجائز سيدات: ُمكمًال  صوته خفض  
 وال نائمات، نصف املالجئ سالمل أمام جيلسنَ . أقدامهن على يقفنَ  أن القوَّة
 حىت يستِطعنَ  ال املوتى إىل أقرب. عليه رءوسهن يضعنَ  مكانًا حىت جيدنَ 

. ليبتعَنه يزحفنَ  الشاي؛ ليشرتين ببنس عليهنَّ  أحدهم أشفق ولو. الشحاذة
 تزحف قبل من رأيُتها اليت الصلعاء العجوز أتذكَّر وأنا قليب يف بغصَّةٍ  شعرتُ   

.  بالتقرُّحات مليًئا رأسها كان وقد الرصيف، على
.  أخرى مرةً  عائداتٍ  يزحفنَ  مث: تويكي أكمل  
 كل مع التحدُّث يف أكرب صعوبةً  وجيد اخنفاًضا أكثر يصري صوته كان  

 ليلة ونوم بوجبةٍ  هلنَّ  ُيسمح الشهر يف مرَّات ثالث جيلسن، وهناك: حرف
 وُحيكم ُيسجنَّ، فإ�نَّ  ذلك، من أكثر طلنبَ  وإذا. مرات ثالث امللجأ، داخل
.  الشاق العمل من أيامٍ  بثالثة عليهنَّ 
فَرتض من املالجئ أن اعتقدتُ  ولكين ماذا؟  - 

ُ
 التُـَعساء تساعد أن امل

!  أمثاهلن
 على احلصول ُميكنين كان إذا أسأل هناك وذهبتُ  أيًضا، ذلك اعتقدتُ   - 

 وبعد بعيًدا اقتادوين. بعًصا وضربوين عليَّ، ضحكوا …فـ …فـ حذاء،
 …البغيض الرجل ذلك …ذلك
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.  الكالم عن فتوقَّف بالدموع عيَنيه متأل »سكويكي «ذِكرى كانت  
. املنزل إىل الذهاب قرَّرتَ  أنك سعيدة أنا  - 

.  حلظة بعد له قلتُ   
 تعلم هل تبكي، كانت لقد تراك، حني كبرية سعادةٍ  يف ستكون أمك  - 

  ذلك؟
 وكأين بَدوتُ  فقد املعلومة، تلك مثل أعرف أنَّين سؤال دون ُمتقبًال  رأسه هزَّ   

. شيء كل أعرف
 لورد «مالبس ارتداء ميكنك ال أنه تُفهمها أن ستستطيع أنك متأكدة وأنا  - 

.  اآلن بعد تلك »فونتلوري
 …قبل من أعرف مل يُهم، ال املالبس من نوعٍ  أي: هادئ بصوتٍ  قال  
 نصف السيدات النيام، يف ُمفكرًا يزال ما كان أنه أعتِقد ولكن ُيكمل، مل  

سكينات، األحياء
َ
 وتقرُّحات َحفاء يف يُفكر كان رمبا أو يزحفن، الاليت امل

. ككلب إيَّاه وركِله ،»سكويكي«و األقدام
 واآلن قبل، من أعرفها مل كثرية بأشياء درايةٍ  على جعالين لندن يف يومان  

. يُذكر ال كشيءٍ  يبدو طالعي سوء كان عرفتُ  وقد
 يف نرحل أن أردتُ  فقد مجيلة، مفتوحة عربة أجرة، عربة إىل وأشرتُ  وقفتُ   

.  أناقة
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 بينما العربة، أصعد وأنا عليها ألستند مهذَّب، كسيدٍ  يَده أعطاين تويكي  
 . »يارد سكوتالند «إىل: قائلة السائق وجَّهتُ 
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 عشر اخلامس الفصل
 

 سكوتالند «يف يب خاصة مهمة لديَّ  كان ،»تويكي «مصاحبة جبانب  
. »يارد

. مجيل ذلك إن  - 
 واحلصان األجرة، عربة من »لندن «بعينيه ميسح وهو »تويكسبريي «قال  

 فقط، أفكاري على انتباهي كامل صببتُ  أمامنا، يهتزُّ  وسرُجه بنا، يُهرول
 دي سيبيل ليليا ومدام ،»كرت «طصوص با، االهتمام جيب أشياء هناك

نجِّمة الربيديتوريان بابافر،
ُ
. امل

 بدَّ  وال أنه اعتقدت رأسي؛ يف األمور قلبتُ  كلَّما ولكن دليل، أي أملك مل  
. مًعا تلك اخلطف حلقة يف متورطون أ�م
 احلارس؟ ذلك؟ يفعل أن ميكن سواها فَمن عين، أخربته هي: باآليت ُمستدلَّةً   

. ُحمتمل غري اخلَدم؟ الدوقة؟
حقق فقط »باسيلويذر «يف قابلتهم َمن كل ِمن  

ُ
 قد ليليا ومدام ليسرتاد امل

.  تويكسبريي لورد فيه يوَجد الذي املكان أصف وأنا ِمسعاين
 برقية يرسل وجعله ،»كرت «مع تواَصل االثنني أولئك من واحد  
.  »تويكي «ليحتجز »سكويكي«لـ
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 مدام كانت أ�ا بدَّ  وال إذن، واضحة فالنتيجة ،»ليسرتاد «يكن مل بالتأكيد  
.  »ليليا«
 عن بعيًدا األعلى يف السائق يضعون ملاذا أبًدا أفهم مل: »تويكي «قال  

.  املنظر رؤية يعوق ال حىت ذلك يفعلون فهم أرى؛ أن ُميكنين اآلن احلصان،
. إمممممم  - 

 تظهر بينما. ليليا مدام عن السوداوية أفكاري أُكِمل أزال ما وأنا متتمتُ   
 الشيطانني مع تعاقدت قد احلقيقة يف املرأة فتلك املالئك؛ جانب على وكأ�ا

 مع التواصل يتمُّ  وبعدها الضحية، خيتطفان أ�ما أحُزر. »سكويكي«و »كرت«
م »ليليا «مدام شبوهة، خدماتا لتقدِّ

َ
 »سكويكي«و »كرت «وبينما وبذلك امل

 رؤياها أجل من كبري أجرٍ  على حتُصل أيًضا ليليا فمدام الفدية؛ على حيصالن
 يف وكلهم راًحبا، يصري واجلميع املفقود، الشخص مكان طصوص الروحانية

. سويّا الفاسد العمل ذلك
 و »كرت «انتهز فقد البداية، يف هرب قد أنه من فبالرغم ؛»تويكي «حالة يف  
.  بعَدها ليختطفاه الفرصةَ  »سكويكي«
 دون السلطات أخرب أن سُيمكنين كيف بالضبط متأكدة غري أنا بينما  

 أولئك ألوقف شيًئا أفعل أن عليَّ  ِجيب أنه جيًدا أعلم للخطر، نفسي تعريض
.  األشرار
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 يف وجهه على اهلواء بنسمات املرء يشُعر أن لطيف هو كم: »تويكي «قال  
.  حار يومٍ 
 العقعق؟ مثل هكذا يُثرثر أن عليه جيب هل ُمزعج، فًىت   
 وأخرجتُ  التنُّورة جيب يف يدي وضعتُ  ُمطبقتان وشفتايَ  أجيبه أن دون  

.  مطوية ورق وقطعة رصاصّيا قلًما
 يف لرجل صورة رمستُ . ساقيَّ  على الورقة واضعة وأنا وبغضبٍ  وبسرعةٍ   

بالغة، من قليل تفاصيلها
ُ
 احلديث، عن توقَّف أفعله ما »تويكي «رأى وحني امل

. يب وحدَّق
.  »كرت «ذلك: قال مث  
. الرمسة أ�يتُ  أُعلق أن دون  

 كيف تُدهشينين؛ أنت أذنه، شعر حىت تفاصيله بكل »كرت «ذلك  - 
! هكذا ترمسي أن ميكنك

 شخًصا أرسم اخلالية املساحة وعلى املطوية الورقة أقلب أُجيب أن دون  
.  آخر

 ونشيطة، مشحوذ، فكري مناسبة، ذهنية حالةٍ  يف نفسي وجدتُ  قد ألين  
.  تفكري ودون وعي، ودون تردُّد، دون أفعلها أن من متكَّنتُ 

 عميق ما مصدرٍ  من تأيت. وواضحة سريعةً  الرصاص القلم خطوط كانت  
.  عقلي بداخل
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  هذه؟ من: »تويكي «سأل  
 الورقة فرْدتُ . وكبرية مهيبة بسيدة اخلاص البورتريه أُ�ي وأنا أُردَّ  مل أخرى مرة  

 جنًبا وقفا الكريكاتريية واملرأة الكاريكاتري رجل مًعا، الرَّمسَتني كلتا إىل ونظرتُ 
. جنب إىل
 شْعرًا تضع أن هو حتتاجه ما كلُّ  امرأة لتكون.. بالطبع عرفت، قد عندها  

.  الالزم وإخفاء والتعزيزات والتعديالت التحسينات وبعض ُمستعارًا،
.  أعِرف أن عليَّ  وَجبَ  األشخاص كل من أنا. وقفَّازات وقبَّعة فستان  
.  الشخص نفس إ�ما: ومهَّس أيًضا »تويكي «رآها  
ُميَّز، األذن شعر ُختفي أعتقد ما على الفاقعة احلمراء الباروكة كانت  

 امل
.  وللعيَنني وللرموش للشفاه التعديالت وبعد الوجه، من االنتباه وجتذب

 ستعِرتف حمرتمة سيدة توَجد ال الوجه، طالء من بعضٌ . سهل األمر  
 وليس يفعلها، بعضهم أن مسعت قد كنتُ  ولكن اخلدعة، تلك باستخدامها

.  سيدة حىت أو حمرتم الشخص ذلك كأن
 تلك؟ فمن ،»كرت «ذلك كان لو: الرسومات إىل ُيشري وهو »تويكي «قال  
 دي سيبيل ليليا مدام: شيء أي يعين لن االسم أن من بالرغم له قلتُ   

.  بابافر
 شخصٍ  أيِّ  مثل مثلك دورك فستنتِظر ويلز، أمري كنتَ  وإن يُهمُّين ال أنا  - 
. مقعدك على اجلس آخر،
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 واستمرَّ  إلينا، لينظُر عيَنيه حىت يرفع أن دون مكتبه على اجلالس الرقيب قاهلا  
.  خلفه الرواق ناحية الثخينة بيده ُيشري وهو ألوراقه، النظر يف
م الذي »تويكي«لـ ابتسمتُ     باسيلويذر، تويكسبريي كفيسكونت نفسه قدَّ

.  يبكي أن أو يضحك أن عليه وَجبَ  إن يعرف ال أنه اآلن عليه وبدا
.  معك سأنتظر: له مهستُ   
.  اخلاص عملي سأجنز كنت لسُكتالنديارد، زيارتنا وخالل ما، وبشكلٍ   
 أفضل فإنَّ  كينفورد، عن بعيًدا وانطلقتُ  دراجيت أخذتُ  حني حدث كما  

.  اإلطالق على خطةً  أملك أالَّ  هو اآلن يل بالنسبة خطةٍ 
 رواق يف موضوعة خشبية مقاعد عدة من واحدٍ  على جلْسنا وأنا »تويكي  «

. خشبية أرضية ذي مظلم
 من عليه جلستُ  كنيسة مقعد أي من أسوأ وصلبة، فردية، املقاعد كانت

.  قبل
.  ترتدينه الذي احلشو ذلك بكل حمظوظة أنت: »تويكي «متتمَ  جبانيب جالًسا  
.  لُيقال صادم شيءٍ  من له يا  

! صه  - 
. أنتِ  َمن يل قويل أسُكت، أن يل تقويل ال  - 
.  ال  - 
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 مقاعد هناك كانت الردهة طول على إنه حيث ُمنخفًضا صويت أبقيتُ   
 يف غارقني الشرطة، مع للتحدُّث َدورهم انتظار يف بأشخاصٍ  مليئة أخرى

.  الشخصية ومشاكلهم حمادثاتم
.  بوجودنا اهتمَّ  أو لنا نظَر منهم أحد ال حالٍ  أي على  
 ولكنك: يقول وهو صوته ليخِفض العقالنية بعض »تويكي «لدى كان  

 فعلتِ  وأنتِ  …وأنتِ  شَريف، أنقذتِ  األقل على أو. رمبا حيايت، أنقذتِ 
 أنِت؟ من أشكرك، أن أُريد. أجلي من الكثري

. نافية رأسي هززتُ   
  عجوز؟ كخادمةٍ  تَبدي أن تُريدين ملاذا  - 
. ِلسانك على حافظ املروِّع، الصيبُّ  أيها  - 
  أبًدا؟ اَمسك أعرف ألن املروِّعة، الفتاة أيتها  - 
! صه! صه  - 

 عن عوًضا ولكن ذلك، له أُقل مل ولكين أبًدا، امسي يِعرف أالَّ  متنيتُ . ال  
! صه: له قلتُ  أخرى مرةً  ذلك

 رجًال  ورأيتُ  باب فُتح ناحيتنا من الرواق بداية يف حيث بذراعه أمسك وأنا  
.  مألوفان رُجالن.. منه خيرج مألوفًا

.  أيًضا املشدِّ  بسبب وليس وعيي، سأفقد أين شعرتُ  للحظةٍ   
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 ولكين ،»ليسرتاد «املفتش كان الرُجلني من واحد. السماء فلُتساعدين  
 أن احتمالية به سكتالنديارد إىل »تويكي «مبصاحبة قراري أنَّ  قبل من أدركتُ 
 الذي األرملة رداء دون عليَّ  التعرُّف يستطيع لن أنه واثقة وكنتُ  ليسرتاد، أقابل
 أشُعر جعلين ما.. ال ويذر، بسيل يف قصري لوقتٍ  به التقيتُ  حني أرتديه كنتُ 

.  »هوملز شريلوك «اآلخر الرجل رؤية كان قلقي وأثار بضعفٍ 
 بشكلٍ  أجلس وأن التنفُّس، يف أستمرَّ  أن على نفسي أجربتُ  عقلي يف  

 والرباويز الصلب، واملقعد حويل، من الداكن اخلشب مع أندمج أن. طبيعي
.  الشجريات مع يندمج حني الدجاج حجل يفعل كما احلوائط على

.  ُيالحظاين أالَّ  ِجيب إهلي، يا  
 ُحبرييت فيها حظيتُ  اليت القليلة األيام فإن عليَّ  تعرَّف منهما أيّا أن لو  

. ستنتهي
.  حمادثة يف غارَقني باجتاهنا حترَّكا ببطءٍ   
 إنه حىت النمس، ُيشبه الذي ليسرتاد من أطول كان أخي أن من بالرغم  

 نظرةٍ  أول بعد األقصر، الرجل رأس من رأسه لُيقرِّب قليًال  ينحين أن احتاج
.  لقَدمي عيينَّ  نقلتُ  جتاههما مرتبكة

.  التنُّورة جيوب يف املرتِعشة قبضيت وأخفيتُ  ،»تويكي «يد وتركت  
.  »باسيلويذر «قضية من ذيلٍ  من رأًسا أصنع أن أستطيع ال  - … 

.  ليسرتاد صوت جاء  
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.  هوملز يا القضية تلك على نظرة تُلقي أن أمتىنَّ   - 
 هوملز؟  - 

. جبانيب قامته وانتصبتْ  »تويكي «شهق  
حقق هو؟ أذلك  - 

ُ
 الشهري؟ امل

.  اسُكت أرجوك: مهست  
.  بالفعل أطاعين ألنه صويت خالل من القوية مبشاعري شعر أنه متأكدة أنا  
 أكثر ضبَّاطًا ِجتد أن رغبيت بأمهية األمر ليس: لليسرتاد يقول كان شريلوك  

.  أخيت على العثور يف للمساعدة
 شيء صوته، يف شيء هناك كان كمان، كوتَرِ  مشدوًدا أخي صوت كان  
.  بأملَ  قليب يف ُحتلق املشاعر من بفراشاتٍ  أشعر جعلين يـَُقل مل

. العزيز صديقي يا ذلك أفعل أن أريد  - 
 من القليل أيًضا هناك كان ولكن ،»ليسرتاد «صوت يف تعاطف هناك كان  

. ُخمطئة أكن مل لو الشماتة
. به ألعمل ذلك من أكثر تُعطيين أن عليك جيب ولكن  - 
 من ألكثر إلينوال أو لنفسها بورتريهات بأي حتتفظ مل أمي أن يؤكد اخلادم  - 
ة امرأة سنوات، عشر .  ُحمريِّ
. ألختك رمسَتهُ  الذي الرسم ذلك لَدينا ولكن حسًنا،  - 

.  يارد سكوتالند ُحمقق صوت يف فرح بنربة شعرتُ  املرة تلك  
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 وتويكي أنا أمامي وقفا االثنان لتوِقفه، بذراعه ُممسكة أخي يد ارتفعت  
 يوجِّهُ  وهو وقف شريلوك فإنَّ  األعمى، للحظ ورمبا اإلهلية، للعناية محًدا. مباشرة
.  يل مباشرةً  ظهره
. ليسرتاد يا هنا انظر  - 

 من أخاذة كانت نربتُه ولكن بالضبط، ليس غاضًبا، يكن مل أخي صوت  
 كامل على احلصول على وقدرته أجله، من فخرًا يزدهر قليب جعلت شدَّتا،

.  اآلخر الرجل انتباه
 من كّال  إن لكراميت، كبرية ضربة تلك أنَّ  تعتقد أنك أعلم: شريلوك أخربَه  

 عليَّ  وجيب األوىل، عن َخيط أي أجد أن ميكنين وال مفقودتان، وأخيت أمي
 …ولكن الثانية، عن يل وفَّرَتا اليت املعلومات عن أشكرك أن
 أي يف أفكر مل لك، أوكد: ويسارًا مييًنا وتتَِّجه توِمضان وعيناه ليسرتاد قاطعه  

. هذا مثل شيءٍ 
.  منك أفضل هم ممَّن أسوأ لستَ  أنت ألومك، ال أنا. فارغ كالم  - 

ربكة اجلملة تلك ميحو وكأنه شريلوك أشاح أسود بقفَّاز ُمغطاة واحدة بيد  
ُ
 امل

حقق انتباه ليستدعي للتو، قاهلا اليت
ُ
.  أخرى مرة امل

 إيدوريا بالسيدة ذهنك تشغل أال أُخربك أن أريد ،»ليسرتاد «يا ولكن  - 
 فال مكروه هلا حدث وإذا تفعله، الذي جيًدا تعرف كانت فقد هوملز، فرينيت
.  نفسها سوى تلوم أن ميكن
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 أملَ  ولكن الفراشات، آالم تكن مل ولكن أخرى، مرةً  قليب األمل اعتَصرَ   
. خمتلف

 أكن مل الوحيدة، العبقري أخي ضعف نقطة أعرف أكن مل الوقت ذلك يف
. قاسية كلماته جتعل كانت املالنخوليا أن أعرف
 بريئة أخيت فإن. متاًما خمتلفة حالة هوملز إينوال فإن حالٍ  أيِّ  وعلى  - 

 معها، أبقَ  مل أين خطئي أنه أشُعر.. حاملة. وساذجة ُمتعلمة، وغري وُمهملة،
 فليس عقله، رجاحة من فبالرغم مايكروفت، أخي رعاية يف أتركها أن من بدًال 
 سرج جمرد ليس وقت، إىل حيتاج األمر أنَّ  أبًدا يفهم يكن مل. الصرب لديه

هر، لتدرِّب
ُ
. ذكاء من أكثر روح لَديها فإن هربت، الفتاة بالطبع امل

. جتهَّمت وقصيت نظَّاريت حتت من  
 خدعْتين، فقد. معها حتدَّثتُ  حني الذكاء عليها يبدو كان: ليسرتاد قال  

 على والعشرين اخلمسة عمر يف آنسة مع أحتدَّث أنين أقسم أن ميكنين كان
ثة متوازنة،. األقل  …ورصينة لبقة، ُمتحدِّ

. ليسرتاد أستحِسن أين وشعرت قليًال، جتهُّمي خفَّ   
 وال جنِسها ضعف نقاط ولكن.. رمبا اخليال، وخصبة رصينة: أخي قال  

! للحارس؟ امسها قالت ملاذا املثال سبيل على. با يؤثِّران عقالنيتهنَّ 
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 كانت فقد الدخول، تريد كانت أل�ا رمبا أو التحدِّي، يف رغبة رمبا  - 
 من سيكون حيث لندن، إىل الفور على لرتَحل ذلك بعد كفاية عقالنية
.  إجيادها جّدا الصعب

 كانت لو حىت مكروه أي هلا حيُدث أن جّدا السهل من سيكون وحيث  - 
.  عشر الرابعة يف وليست عمرها من والعشرين اخلامسة يف

 حيُدث أن ميكن شيء فأي قبل، من أقوله كنتُ  ما إىل يُعيدنا وذلك  - 
.  ويذر بسيل دوق ابن مثل الزهور عمر يف لشخصٍ 

 …إحم: قائًال  »تويكي «تنحنح اللحظة تلك يف  
.  وقف مث  
 ال أنين الوقت ذلك يف يل وبدا التفكري، يف فرصة أي أملك مل ترى فكما لذا  

.  فهربت خيارًا؛ أملك
فتش كان بينما  

ُ
حقِّق امل

ُ
 يرتدي الذي الصيب ليتأمَّال يستديران العظيم وامل

.  العامة مالبس
 ماشيةً  وحترَّكت أنا وقفتُ  عليهما، النزول يف اإلدراك بدأ إليه ُحيدِّقان بينما  

.  بدوء
 يتسىن أن النادر من كم أعرف كنتُ  فقد أخي، وجه من جزءًا فقط حملتُ   

.  الدهشة عليه بدت وقد هوملز شريلوك رؤية لك
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 تباطؤي أُِطل مل ولكين ذلك، من أكثر اللحظة بتلك سأستمتع كنتُ   
 وأُغلقه ألدخل طريقي يف بابٍ  أول ألفتح الردهة، يف خطواتٍ  عدة وأخذت

.  خلفي
.  واحد باستثناء خالية كلها مكاتب، عدة به مكتبٍ  يف نفسي وجدت  

.  عذرًا  - 
: وقلت أمامه من األوراق على من رأسه رفع الذي الشاب للشرطي قلُتها  

.  االستقبال مكتب يف يريدك الرقيب
 أو كاتبة يارد، سكوتالند يف جديدة موظَّفة أين افرتض الظنِّ  أغلب يف  

.  القبيل هذا من شيء أو سكرترية
ه ووقف رأسه هزَّ     استخدمت ولكن األخرى أنا خرجتُ  للخارج، واجتَّ

 على ونزلت الدرَّاجة، على أصعد وكأين الشبَّاك حافة فوق قفزتُ  النافذة،
 مارَّة هناك كان األخرى، الناحية الدرَّاجة على من أنزل وكأين الرصيف

 شباك من باخلروج فعلته ما وكأمنا منهم أليٍّ  أنظر أن دون ولكن بالتأكيد،
 حيث الشارع يف با وألقيتُ  نظاريت خلعتُ  طبيعي، شيء هو حكومي مبًىن 

 سرعة يف ومشيتُ  ظهري وفردتُ  وقفتُ  يهرول، حصان حلظاتٍ  يف دهَسها
.  عاملة شابة بامرأةٍ  يليق كما

 األجرة ودفعت إليها صعدت تِقف، عمومية عربة هناك كان الناصية وعلى  
.  خلفي أنظر ومل اآلخرين لندن سكَّان جبانب مقعدي وأخذت
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 بينما تويكي، مع حيقِّقان يزاالن ما كانا وليسرتاد أخي فإنَّ  األغلب يف  
.  طريقها يف تتزُّ  الكبرية احلافلة حتركت

 يتقفَّيا أن قبل كبري وقتٍ  إىل حيتاجا لن أ�ما أعرف كنت حالٍ  أي على  
 قارب من معه هربت قد أرملة زي ترتدي فتاةً  أنَّ  سُيخربمها تويكي أثري،

.  هوملز امسها فتاة ،»كرت«
 اخلواء وجد ولكن لُيقدِّمين ناحييت التفتَ  قد تويكي فإن اآلن، األغلب يف  

 مع حديثه بعد أمهيتهما سُيدرك ليسرتاد أن متنيتُ  رمسَتني عدا فيما ينتظره
.  تويكي

 شيء هناك يكن مل ولكن وداع، دون فجأةً  تويكي تركتُ  أين نادمة كنتُ   
.  أمي أجد أن فعليَّ  فعله، أستطيع

 حىت شريلوك أخي مع أكثر وقًتا أقضي أن أستطع مل أين آسفة أيًضا كنتُ   
.  به إعجايب ويزداد وأمسعه إليه أنظر وجالسة ُمتنكِّرة كنتُ  لو
.  إليه اشتقتُ  أين احلقيقة  
 تريد دعسوقة دعسوقة، كنتُ  لو كما قليب يف التَّوق من الكثري هناك كان  
 …املنزل إىل تطري أن
حقق أخي ولكنَّ   

ُ
ه، كانت فقد أمي بإجياد يهتمُّ  يكن مل الشهري امل  كل ُحتريِّ

رتبكة مشاعري
ُ
.  القلب يف وجعٍ  إىل لتتحوَّل أجنحُتها طُوِيت قد جتاهه امل
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 يريدان ال كانا ومايكروفت شريلوك أفضل، ذلك كان رمبا ذلك من بالرغم  
 أجدها حني هناك، إىل العودة تُرِد مل أمي وبالطبع فرنديل، إىل تعود أن ألمي

 أحبث أكن مل حزينة، جيعلها شيء أيَّ  منها أطُلب لن) وجدتا إذا وليس(
 أن. شيء كل هذا. أم يل يكون أن احتجت فقط ُحريتها، ألسلَُبها عنها
. الشاي من كوبٍ  على لنتحدَّث فرتةٍ  كلَّ  ألقاها معها، تواُصل على أكون

 خياف، أن إال ميكنه ال املرء فإن ذلك من الرغم وعلى هي، أين أعرف أن  
. مكروه هلا وقع يكون أن ختوُّف هناك املرء عقل يف ما مكانٍ  ففي

 وال مشدَّات، فيه يوَجد ال مكانٍ  إىل ذهبت قد أمي أن األغلب يف أنه أختيَّل
 وسط مكان أحذية، وال قُبعات وال أرداف حشو وال مالبس، ُحمسِّنات
.  اخلضرة وسط الزهور،

 األشبه املدينة لتلك ذهبتُ  قد فإين اهلروب يف مثلها باتباع أنين السخرية من  
 وعوًضا واملاس، الفرو ترتدي سيدة أو ذهبية عربةً  أو قصرًا بعدُ  أر ومل ببالوعة،

 غزَْته قد ورأسها الرصيف على تزَحف عجوز امرأة هو رأيته ما فكل ذلك عن
.  اجللدية األمراض

.. ذلك حيُدث أن ميكن ال الدرجة، تلك إىل احلال با يقع لن أمي بالتأكيد  
  كذلك؟ أليس

 ساعات بضع هو أملكه ما وكل حيُدث، لن هذا أن التأكُّد عليَّ    جيب
.  عين البحث يف كلها لندن شرطة تبدأ أن قبل ألحترَّك
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 أربع ذات أجرة، عربة أوِقف مث حّيا، وأعرب التالية، احملطة يف احلافلة من أنزل  
 شارع: السائق أُخرب وجهي، يظهر وال متاًما ُمغلقة تكون أن أجل من عجالتٍ 

.  فليت
 الورقة آُخذ أخرى مرةً  املدينة يف الكثيفة املرور حركة خالل يناور هو وبينما  

:  رسالة ألكتب يدي يف الرصاصي والقلم
 أقحوانيت يا لك شكرًا  
 تزهرين؟ هل  
. أرجوك السوسن فلُرتسلي  
 فوضع رسالة، تعين السوسن أنَّ  الزهور معىن كتاب من بالضبط أتذكَّر كنتُ   

تلقِّي ُخترب كانت زهور باقة يف سوسنة
ُ
 اإلهلة كانت زهرة، كل ملعىن ينتبه أن امل

 أوليمبس جبال بني ما الرسائل حتمل) السوسن تعين اليت (اليونانية آيرس
.  قزح قوس من ِجسرٍ  طريق عن واألرض

 أستطع مل الزهور معاين كتاب يف األخرى الفقرات من الكثري هناك كان  
 على أحصل أن عليَّ  ِجيب للسكن، مكانًا أجد أن ومبجرَّد جيًدا، تذكُّرها
.  الكتاب من أخرى نسخةٍ 

 من عليها حصلتُ  اليت تُعوَّض ال اليت النسخة فقداين على أندم كنتُ  مبرارةٍ   
.  الشفرات كتاب منها، تذكارٍ  أعزَّ  أمي؛
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 ما ذلك األقل على أو (أبًدا أعرف لن به، »كرت «فعَله الذي ما تُرى  
).  وقتها اعتقدتُه

 أخرى مرة (حالًيا عملي غَرض أليٍّ  أحتاج ال أنين لذايت أكدتُ  ولكن  
).  ذلك اعتقدت

 أقِلَبها، بأن شفرةٍ  إىل وأُحوِّهلا كتبُتها، اليت الرسالة آُخذ  
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. الكلمات مكان أعدل مث  
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 يف األسطر ترتيب عكستُ  األجرة، عربة يف مقعدي على أهتزُّ  وأنا مث  
.  رساليت
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 »مول البال «جريدة عمود يف الشخصية اإلعالنات يف الرسالة تلك سأضع  
.  تتفقَّدها ما كثريًا أُمي كانت واليت

 أخرى وإصدارات. الرداء جتديد جريدة ويف احلديثة، املرأة جملة يف وأيًضا  
. ُحتبُّها

 كهذا تبدو شفريت كانت  
 

» Tails ivy SEPIINSGIOLUYRMMHNSR- 
CMOKAT tips ivy 
EALSRDE?NMOBOEAUE- TAYHYUYNH 

your Ivy« 
 

 تلك ستعطي وكانت شفرة، أي مقاومة تستطيع ال أمي أن أعرف كنتُ   
 أخي أن لألسف أنه أعرف كنتُ  وكذلك تراها، حني اهتمامها كامل الشفرة

 اجلرائد يف العذاب عواميد يدعوه ما يقرأ أن عادته من كان الذي »شريلوك«
 ينمو الذي اللبالب عن يعرف ال أنه مبا ولكن أيًضا، يالحظها سوف اليومية

 لو وحىت. الشفرة يفكَّ  أن يستطيع لن فرمبا احلديقة؛ أسوار على للخلف
. يب الشفرة تلك يربط أو سيفهم أنه أشكُّ  حلَّها،
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 كان حّقا ولكن آخر عامل يف وكأنه ويبدو بعيًدا يبدو وقتٍ  يف مرة ذات  
 صانعةً  أخي، يف ُمفكرة الريف طريق يف أبدِّل كنتُ  أسابيع ستة من فقط
 يف وأنا.. واآلن مواهبه، مع خاسرة مقارنةً  ألقار�ا مواهيب بكل رأسي يف قائمةً 
 خمتلفة قائمةً  ذهين يف أضع نفسي وجدتُ  درَّاجة من بدًال  لندن يف األجرة عربة
 ختيُّلها، يف حىت هوملز شريلوك يفشل قد أشياء أعرف فأنا. وُقدرايت مواهيب من

 وضعتْ  حيث املالبس، وُحمسِّن األرداف حشو أمهية إدراك يف فشل إنه حيث
 الكثري وضعت قد أ�ا أشكُّ  اليت ارتدْتا، اليت الطويلة والقبعة به، أمتعتها أمي
.  بداخلها النقدية األوراق من
 لقد وأمهيتها، األشياء تلك استخدامات فهمتُ  قد اآلخر اجلانب على أنا  

. الزهور معاين شفرة فكَّ  أستطيع وأين أيًضا، التنكُّر يف ماهرة أين لنفسي أثبتُّ 
 عقالنيَّات غري كو�نَّ  اللطيف، اجلنس فكرة ينبذ هوملز شريلوك وبينما احلقيقة

. يفهم أن يستطيع لن املنطقي عقله أن احلقيقة يف أعرف فأنا ُمهمَّات وغري
ا أعرف كنتُ   

ً
 أتعرَّفها سرِّية ورموزًا املرأة، متلكه الذي التواُصل من كامًال  عامل

يًا ريش، مروحة من وخدعةً  حمرمة، من ومترًُّدا قُبعة، حافة من  ختًما خفّيا، وحتدِّ
 دعواٍت، الربيد، طابع وضعية يف موجودة تكون أن ميكن ورسائل مشعّيا،
.  با نفسي ألفَّ  أن أستطيع ملؤامرة أنيقة وعباءة
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 دفاع ووسائل أسلحةً  أخفي أن ُميكنين كان كبرية صعوبةٍ  دون أنه توقعتُ   
 شريلوك يستطيع ال أعماًال  وأُمتَّ  أماكن إىل أذهب أن ُميكنين. مشد داخل وُمؤنًا
 . هلا ُخيطط أن أو َختيُّلها أو فهمها هوملز
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 ١٨٨٨ نوفمرب لندن
 

 من متأخِّر وقتٍ  يف بالكامل، األسود ُمرتدية الغريبة خرجتِ  مسكنها من  
ستقيم خصرها ومن الشرقي، اجلنوب يف الشوارع يف لتتجوَّل الليل،

ُ
 تأرجَحتْ  امل

 كان الراهبات رداء. خطوة كل مع تقرِقع األبنوسية خرزاتا كانت. مسبحة
 طعاًما محلت يِدها يف. قدَميها أمخص وحىت رأسها من الرفيع جسَدها يُغطي

.  امللجأ برصيف حيتمنيَ  كنَّ  الاليت املساكني للعواجيز ومالبس وبطانيَّاتٍ 
 شخصٍ  أيَّ  أيًضا وتُعطي ،»النيام «الزاحفات النساء أولئك على يُطلق كان  

. »األخت «عليها وأطلقوا عطفها تقبَّلوا الشوارع قاِطنو. حاجة ذا جتده آخر
 نذور أخذت وكأ�ا أبًدا، تتحدَّث ال إ�ا حيث آخر؛ اسمٍ  بأيِّ  يعرفها أحد ال

 هلجُتها ختو�ا ال حىت ُمثقَّفٍ  حبديثٍ  التَّباهي يف ترَغب ال رمبا أو وعزلة، صمتٍ 
.  النبالء من كواحدةٍ  وتظهر

 ال يكادون ولكن البداية، يف الفضول يُثري موضوع وتذهب، تأيت صامتة  
.  أيام عدة مرور بعد يالحظو�ا

 مكتًبا يفتح أحُدهم املدينة، يف بالفنانني اخلاص اجلزء يف ثراءً  أكثر منطقةٍ  يف  
نجمة بابافر دي سيبيل ليليا مدام كانت الذي الُقوطي املبىن نفس يف

ُ
 كانت امل

.  عليه القبض صدمة بعد عَرْفنا كما جلساته أو قبل، من جلساتا تعقد
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 ذلك يف ظهر للسجن، املكان ساكن ذهب أن وبعد املوسم، فضيحة كانت  
 يت ليزيل «دكتور سيستقبل قريًبا أنه الفتة اخلليج على نافذته ُتطلُّ  الذي املنزل

 ورجًال  رجًال، العاملِ  يكون أن ِجيب وبالطبع العلمي الربيديتوريان »راجوستني
 فإنَّ  بالتأكيد السبب ولذلك الربيطاين، باملتحف أو باجلامعة مشغوًال  ُمهّما،
 سكرتريته فإن يوم كل ولكن ،»راجوستني يت ليزيل «دكتور بعد يرَ  مل أحًدا
 شابة هي شئونه، وُمتولِّيةً  اجلديد، املكتب يف أشياءً  واضعةً  وتذهب، تأيت

 الاليت الشابَّات من آالفٍ  مثل مثلها كفاءتا، سوى ُمييزها ال عادية، صغرية
 من القليل إرسال ليستطعن لندن يف يعشنَ  االختزال، ويف املكتبات، يف يعملن
.  لعوائلهن املال

. »ميشيل إيفي «هو امسها كان  
 غرفة يف العامالت النساء مع غداءها تتناول »ميشيل إيفي «كانت يومّيا  

 املدينة يف وحيدةً  تعيش حمافظة بفتاةٍ  يليق كما عملها مكان من القريبة الشاي
.  خريًا ينوي ال ذََكر مع تواُصلٍ  أي من َحمميَّةً  كانت فهناك الكبرية،

 وجدت قد وكانت أخرى، ودوريَّاتٍ  مول، البال جريدة لتقرأ وحيدةً  جتلس  
 أثار شيًئا الشخصية اإلعالنات قسم يف اإلصدارات تلك من واحدةٍ  يف بالفعل

.  جّدا اهتمامها
:  يقول كان به، لتحتفظ الدورية من قصَّْتهُ  أ�ا لدرجة اهتمامها أثار  
 »إليفي آيرس «نصائح  
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 أو »ميشيل «اآلنسة كانت الرخيص، بيتها يف وحيدة األحيان بعض يف  
 إليها، ناظرةً  لتجِلسَ  جيبها من املقطوعة الورقة تلك تسحب اخلرساء األخت
. زمن منذ شفرتا فكَّتْ  قد أ�ا من بالرغم

تساقطة الورود أيًضا ولكن فقط األقحوان ليس. الشمس يف أزدهر أنا  «
ُ
. »امل

 فيه يوَجد ال مكانٍ  من ُحرة، امرأة ِقَبل من إليها بُعثت قد الرسالة تلك  
 مع أرداف، حشو وال مالبس، ُحمسِّنات وال مشدَّات، وال شعر، دبابيس
.  الواسعة األراضي يف الغجر

  ؟.. درَّاجه تستخِدم مل ملاذا.. طويله.. مسافه إىل ستتنقَّل كانت إذا  
  ؟.. البوابه تستخِدم مل ملاذا  
  ؟.. ذاهبه كانت أين إىل االءقدام على سريًا البالد عرب ارحتلتْ  كانت لو  
 مسافة لتقطع تكن مل اهلاربة املرأة الثالثة؛ األسئلة على ُجتيب واحدة فرضية  

 رحَّالة عربة قابلت حيث الريفية املنطقة إىل متشي أن فقط احتاجت كبرية،
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 املتساقطة الورود فإنَّ  الزهور معاين كتاب ففي قبل؛ من معهم اتَّفقت إجنليز
.  الغَجر كحياة حبريةٍ  التجوُّل تعين

 ملسة هناك أنَّ  فيبدو الغجر؛ طبيعة يف اللصوصية من ملسة هناك كان ولو  
 هوملز، مايكروفت مع تعامالتا يف بدا كما هوملز فرينيت يدوريا مع كتلك
. بوقتها تستمِتع أ�ا ويبدو

. »معها؟ أُمي تأخذين مل ملاذا: «إجابة دون يزال ما واحد سؤال  
 فتلك قبل، من ُتسبِّبه كانت الذي اإلزعاج نفس هلا ُمتثِّل الفكرة تلك تُعد مل  

ُحبَّة املرأة
 لتحقيق قصريًا وقًتا لَديها أنَّ  وشعرت السن، يف كُربت قد للحرية امل
 أجنبْتها اليت ابنتها أجل من ُوسعها يف ما فعلت وقد متوت، أن قبل ُحلمها

 لالرحتال، كفاية دافًئا اجلوُّ  يكون حني الربيع يف ما وقتٍ  يف رمبا متأخِّرة،
.  الغَجر بني والدتا عن باحثةً  ستنطلق

 تتأمَّل هي وبينما األثناء تلك يف ولكن وحيدة، متشي اليت الفتاة ُختطط  
 وقد مجيًال، ُيصبح ويكاد يَلني، احلاد الطويل وجهها فإنَّ  اجلرائد قصاصات
 وردةٍ  أيَّ  أن السِّرية الزهور لغة يف أنَّ  تعرف أل�ا وجهها على بسمةٌ  ارتسمت

.  اُحلب تعين نوعٍ  أيِّ  من
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