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A$لفصل �أل�

$قف   Bلشتا� \يا]  من  يو]  من صبيحة  �خلامسة  �لساعة   _
يتكو`  �لقطا'  �لسريع مبحطة حلب كاملعتا)، $كا` هذ�  �لقطا' 
من قاطرj $ملحقاִדا، $مطبخ $مركبة للطعا] $\خر: للنو] $ثالثة 
$'�بعة من مركبا0 �لسفر �لعا)ية. )خل �ملحطة 'جال` \حدlا 
شاp _ مقتَبل �لعمر يعرn موظفو �ملحطة \نه �ملال"] )$بوسك 
�لفرنسي، $�آلخر قصt �لقامة sجب $جهه بكوفية $ال يظهر من 

.(vل� tر من تأثxقسما0 $جهه سو: \نفه �أل

�لرجل  فصعد  �لنو]،  مركبة  من  �قتربا   yلرجال` ح� سا' 
�ملال"]   z< يتحد}  هنا|  $قف   } )'جتيهما،  >حد:   tلقص�
�لشاp _ �نتظا' صد$' �إلشا'j لرحيل �لقطا'. ~ يكن موظفو 
�لقامة، $~ يكن   tلقص� �لرجل  يعرفو` شيئ� عن �لك  �ملحطة 
)$بوسك نفسه يعلم عنه >ال \نه بلجيكي جليل �لشأ` ينتظر� �لقائد 

�لفرنسي بفا'� �لصv منذ \سبو�. 

$قبل هذ� �ألسبو�، \$ مبع� �خر قبل \` sضر �لبلجيكي، 
 z< قلق يرجع سببهما _ �لغالب$ jtكا` �لقائد �لفرنسي _ ح
سلسلة من �حلو�)} �لعجيبة قد $قعت _ �آل$نة �ألخjt، $كا` 
\lها حا)} �نتحا' \حد كبا' �لضبا� $�ستقالة ضابط �خر $صد$' 
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 �tطائفة من �لتعليما0 �لعسكرية �لصا'مة، َبيد \` �ملوقف تغّير تغ
$�ضح� بعد $صوA �لك �لبلجيكي �لقصt �لقامة، فحلَّت مظاهر 
�ال'تيا� $�لطمأنينة على $جه �لقائد �لفرنسي �ل �لقلق $�جلز�، 

$\ُلغيت �لتعليما0 �لعسكرية �الستثنائية �ل� \صد'ها مؤخر�. 

$_ فجر �ليو] �لذ� �ن بصد)� )عا �لقائد �ملال"] )$بوسك 
 Aملحطة $تو)يعه بكل >جال� z< فكلفه مبر�فقة �لبلجيكي �خلفّي
$�حتر�]. $قد �ع �ملال"] )$بوسك طرف� من حديٍث )�' بني 
 z< ملعسكر� tهذ� �ألخ �vقبل \` ي �لبلجيكي  �لقائد $�لرجل 
�ملحطة، $قد شّد �لقائد على يد �لرجل �ر�'j { قاA له بلهجة تنّم 
عن �المتنا`: لقد \نقذَتنا $\نقذ0 شرn �جليش �لفرنسي $حقنت 
كث�t من �لدماB يا عزيز� بو�'$، فكيف \شكر لك تفضلك بتلبية 

)عو¡ $�جتيا"| هذ� �ملسافة �لطويلة كي...

فقاطعه بو�'$ قائالً: ال تنَس \نك \نقذ0 حيا¡ مرj يا سيد� 
.Aجلنر��

 tبكلمة تناسب �ملقا] قائالً >نه ~ يفعل غ Aفرّ) عليه �جلنر�
�لو�جب، { جر: على لسانه �كر �لبطولة �ل� \ظهرها �لبلجيكيو` 
_ �حلرp �لكv: $غt �لك من عبا'�0 �ملجاملة، { �نتهى �ألمر 

.j'بني �لرجلني بأ` تعانقا $شّد كل منهما على يد صاحبه �ر�

 nما عن هي �خلدمة �ل� قا] ֲדا �لبلجيكي فذلك ما ~ يعر\
عنه �ملال"] )$بوسك شيئ�، فكل �لذ� كا` يعرفه $يشعر به $هو 
$�قف _ �نتظا' 'حيل �لقطا' \` �جلنر�A \خرجه من فر�شه _ �لك 
�لزمهرير ملر�فقة صديقه بو�'$ >z �ملحطة. $\خ�t \قبل موظف 
عربة �لنو] فقاA بالفرنسية �ّدث� بو�'$: هالّ تفضلت بالدخوA يا 
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سيد�؟ �لقطا' يوشك \` يتحر|. 
�عتدA _ مكانه $'��  $هنا ملعت عينا �ملال"] فرًحا، { 
يلقي خطبة �لو)�� �ل� \عدها _ �هنه، فرّ) عليه بو�'$ بلطف، { 
 Bnحتر| �لقطا' $قفل �ملال"] عائد� $هو يفر| يديه �لتماس� للد

$�'تياح� خلالصه من مهمته.
*   *   *

ف عربة �لنو] فأ'شد� >z �ملكا`  سا' �لسيد بو�'$ خلف موظَّ
�لذ� ُحجز له { قاA: $ها هي حقيبتك قد جئُت ֲדا >z هنا يا 

سيد�. \ظن \` سيد� ��هب >z >سطنبوA، \ليس كذلك؟
فأجاp بو�'$ $هو يضع _ يد� قطعة نقو) فضية: بلى، $لكن 

\خv©، هل يوجد بالقطا' كثt من �ملسافرين؟
\حدlا  فقط،  >نكليزيا`  مسافر�`  يوجد  يا سيد�،  ال   -

كولونيل باجليش �»ند� $�آلخر فتاj >نكليزية قا)مة من بغد�).
*   *   *

_ �و �لساعة �لعاشرj خر¬ بو�'$ >z مركبة �لطعا]، فلم 
®د ֲדا غt �لفتاj �إلنكليزية �ل� قاA عنها �ملوظف >ا قا)مة من 
بغد�)، $كانت طويلة �لقامة �يلة �لقو�] �ر�B �للو` تناهز �لثامنة 
$�لعشرين من عمرها. '�قبها بو�'$ قليالً فأ)'| من جلستها $كالمها 
 _ j0 �حلياvا خ\ jعندما طلَبت من �خلا)] قدح� �خر من �لقهو

.jقطا'�0 �لسكك �حلديدية �ل� جتتا" �ملسافا0 �لبعيد
>حد:  \ما]  $قته غt �جللو°  به  يشغل  ما  بو�'$  ~ ®د 
�ملو�ئد $مر�قبة هذ� �إلنكليزية �حلسناB $هي جالسة جلستها �لر"ينة 
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$بني \صابعها قد� �لقهوj، $ما هي >ال )قائق معد$)j حy ُفتح 
 jمركبة �لطعا] فدخل 'جل �خر طويل �لقامة �يلها \�ر �لبشر pبا
_ �و �خلامسة $�أل'بعني من عمر�، فقاA بو�'$ لنفسه حينما '��: 
هذ� هو �لكولونيل �إلنكليز� بغt شك، { \ح� �لكولونيل قامته 

باحتر�] \ما] �لفتاj $هو يقوA: طاp صباحك يا �نسة )بنها].

- طاp صباحك يا كولونيل \'بتنو0.

ببيض  يأتيه   `\ منه  �لكولونيل { )عا �خلا)] فطلب  جلس 
$قهوj، { 'فع �لكولونيل بصر� فصّعد� ببطz< B بو�'$، { غمغم 

بألفا´ غt مفهومة.

�خلا)]  \قبل   } برهة   jلفتا�$ �لكولونيل  بني  �لصمت  سا) 
حامالً >فطا' �لكولونيل، $عندئذ بد\ �لكولونيل يتكلم، فتحد} 
عن  �ألسئلة  بعض   jلفتا� على  \لقى   } �»ند،   _  pلبنغا� عن 
بغد�)، ففهم بو�'$ من �أللفة �ل� سا)0 بينهما بعد �لك $من 
 jلفتا� Bبعض \صدقا nبعض \لفا´ �عها منهما \` �لكولونيل يعر

معرفة شخصية $ثيقة.

 jمباشر pعما >�� كا` _ نيتها �لذها jلكولونيل �لفتا� Aسأ }
>z >نكلتر� بعد \` متكث _ >سطنبوA قليالً، فأجابته بأنه ليس 
_ نّيتها \` متكث _ >سطنبوA قليالً \$ كث�t، فقاA »ا مبتسم�: 
على كل حاA هذ� من )$�عي سر$'� ألنه _ ني� كذلك مو�صلة 

�لسفر >z >نكلتر�.

 Aلكولونيل عندما قا� �لد] صعد >z $جه  الحظ بو�'$ \` 
�لك، ففهم \` صحبة �لفتاj قد طابت له، { الحظ بعد �لك \نه 

'�فقها >z غرفتها.
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$عندما حا` موعد �لغد�B جلس بو�'$ منفر)� كعا)ته، \ما 
�لكولونيل فقد شا'| �لفتاj مائدִדا، $~ َيُد' بني �الثنني حديث 
$لكنهما ضا بعد �لطعا] فأطالّ من >حد: نو�فذ �ملركبة على مدينة 
طو'$° $مناظرها �لبديعة، { �ع بو�'$ �لفتاj تقوA: ما \¹ل 

هذ� �ملنطقة! ليتº \ستطيع \` \جد عمالً _ هذ� �ملدينة.
تربية  مهنة   ºع\ مهنتك،  �ماسة:  �لكولونيل   pفأجا
�ألطفاA، مهنة شاقة متعبة أل` �ملربية جتد نفسها بني ناَ'ين )�ئم�: 

صَلف �لو�لَدين $\$�مرlا، $عناB �لطفل $مضايقاته.
فضحكت �لفتاj { \ُغرقت _ �لضحك قائلة: ال تظن �لك يا 

كولونيل؛ فأنا \¼كد لك \` �ملربية تتمتع باحتر�] �لو�لَدين )�ئم�.
فصمت �لكولونيل، $لعله خجل من xاسته فلم يُد' بينه 
$بني �لفتاj حديث �خر _ �لك �لنها'؛ فقد �ستأ�َنته �لفتاj $خلت 

>z نفسها _ غرفتها.
خطر  $هنا|  قونيا،   z< �لقطا'  $صل  �لليل  منتصف   _$
لبو�'$ \` يتريض على 'صيف �ملحّطة قليالً، فا'تد: معطفه $تر| 
 _ jجيئة $�هاب� ¾و�' �لقطا'، فوصل مر tعربة �لنو] { \خذ يس
سz< �t �لقاطرj فر\: شخصني �تجَبني _ �لظال] فعرn من 
 j؛ فقد نطق �لكولونيل باسم �لفتاjصوتيهما \ما �لكولونيل $�لفتا

بلهجة �الستعطاn: ما'�... 
�ل�  �لر"ينة  �للهجة  تلك   tغ \خر:  بلهجة   jلفتا� فقاطعته 
 Bينتهي كل شي  `\ بو�'$: ليس �آل`، ليس �آل`، ال بد  يعرفها 

\$الً، $عندئذ...
$هنا '\: بو�'$ \` من �لكياسة \` يبتعد.
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بني  شجا'  حد}  قد  \نه  بو�'$   z< ُخيل  �لتا¿  �ليو]   _
�لكولونيل $�لفتاj ألما ~ ®تمعا >ال قليالً $~ يتبا)ال غt بضع 
كلما0 _ جّو من �لفتو'، $ُخيل >ليه كذلك \` �لفتاj قلقة ألمر 
ما، فغلب على ظنه \ا بكت كث�t ألنه '\: حوA عينيها هالة 

.B�(سو
{ حد} _ �و منتصف �لساعة �لثالثة بعد ظهر �لك �ليو] 
\` $قف �لقطا' فجأj، فأطّل بو�'$ بر\سه من �لنافذj فر\: بعض 
�لعّماA $موظفي �لقطا' قد $قفو� _ �لطريق ¾و�' >حد: �ملركبا0 
$هم يشt$` بأصابعهم >z مكا` معيَّن حتت �ملركبة $يتحدثو` 
باهتما]، { مّر ببو�'$ موظف عربا0 �لنو] فاستوقفه $\لقى عليه 

سؤ�الً، فأجابه �ملوظف.
فانسحب بو�'$ من �لنافذj $كا) $هو يفعل �لك \` يصطد] 
باآلنسة )بنها] �ل� \قبلت لتستعلم عن سبب توّقف �لقطا'، فسألته 

بالفرنسية باهتما] $قلق: هل $قع حا)}؟ ملا�� توقف �لقطا'؟!
فأجاֲדا: ال يا �نسة، ~ sد} شيB غt \` مركبة �لطعا] 
 ،Aطفؤ$� �لنا' _ �حلا\ Aقد �لتهبت من �الحتكا|، $لكن �لعما
$هم يقومو` �آل` بإجر�B �إلصالحا0 �لضر$'ية، فاطمئº ليس 

Áة خطر.
فقلبت شفتيها كأمنا ال يعنيها �خلطر { قالت بقلق \يض�: لكن 
�لسا)سة $Ãس  �لقطا' _  ' \` يصل هذ�  �لعمل؟ من �ملقرَّ ما 
$Ãسني )قيقة، $بعد �لك جنتا" �لبوسفو' لنلحق بقطا' �لشر� 
�لتاسعة  �لساعة  \$'$با >z غرֲדا _  يبد\ سفر� من شر�  �لذ� 
 Aكثر �ستحا\  $\ �لقطا' _ هذ� �ملكا` ساعة  تعّطل  فإ��  متام�، 

علينا �للحا� بقطا' �لشر�.
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فسأ»ا: $هل يهمك �لك كث�t يا �نسة؟
- نعم، نعم، يهمº كث�t، فيجب \` \حلق بذلك �لقطا'.

{ تركته $مضت _ �لطريق �ملوّصل >z مركبة �لكولونيل، 
َبْيد \نه ~ يكن Áة ما يدعو >z قلقها؛ فقد حتر| �لقطا' بعد عشر 
)قائق، $قد \سر� �لسائق _ �لطريق فبلغ �لقطا' �ملحطة �لتالية 

_ �ملوعد �ملحد).
عن  بو�'$  فافتر�  مضطرب�،  $�لبوسفو'  عاصف�  �جلو  كا` 
 j'ا بعد �لك ألنه 'كب سياlعند �لشاطئ $~ ير jلكولونيل $�لفتا�

�هبت به من جسر غلطة >z فند� توكاتليا`.
*   *   *
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�لفصل �لثا©

سأA بو�'$ مدير �لفند� عما >�� كا` قد ُحجز0 له غرفة، 
فأجابه �ملدير باإل®اp، { �ستفسر عن 'سائله فعلم \نه قد $') 
 A$تنا �لرسائل _ جيبه {  فوضع  $برقية،  با�ه ثال} 'سائل 
�لvقية فألقى عليها نظرj فاحصة. ~ يكن ينتظر $'$) هذ� �لvقية _ 
�لك �لوقت لكنه فّضها ببطB { قر\ ֲדا ما يلي: >حد} �لتطو' �لذ� 

.>Aتوقعته _ قضية كاستر، $كا` حد$ثه فجائي�، عد _ �حلا
بقدمه   Ê'أل� pضر yقية حvل�  jBقر� ينتهي من  ~ يكد 
 Aساعته $قا z< قد ظهر0 على $جهه عالما0 �لضجر، { نظر$
�لفند�: ®ب \` \$�صل سفر� _ �حلاA، فمy يرحل  ملدير 

قطا' �لشر�؟
- _ �لساعة �لتاسعة يا سيد�.

- هل تستطيع �التصاA باجلها0 �ملختّصة لتحجز ¿ مكان� 
_ عربة �لنو].

- بكل تأكيد؛ فعد) �ملسافرين قليل _ هذ� �لفترj من �لسنة. 
هل \حجز لك مكان� بالد'جة �أل$z؟

- نعم.
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- حسن�، >z \ين تريد �لذهاp؟
- >z لند`.

{ �هب بو�'$ بعد �لك >z صالة �لطعا]، $بينما هو يتحد} 
مع �خلا)] >�� بيد توضع على كتفه $>�� به يسمع صوت� يقوA: ما 

\سعد هذ� �لصدفة يا عزيز�!
فنظر بو�'$ خلفه، فر\: 'جالً بدين �جلسم قصt �لقامة ينظر 
>ليه $على شفتيه �بتسامة تدA على �لسر$' $�ال'تيا�، فنهض $�قف� 

$هتف: مرحى، هذ� \نت يا بو|؟!
- كيف حالك يا بو�'$؟

{ شّد كل منهما على يد صاحبه �ر�'j $شو�.
كا` �لسيد بو| بلجيكي� مثل بو�'$، $كا` يشغل $ظيفة مدير 
\عو�].  منذ  بو�'$   nعر $قد  �لد$لية،  �لنو]  عربا0  شركة  عا] 
قاA �لسيد بو|: ما �لذ� جاB بك >z هذ� �لبلد �لنائي عن �لوطن 

�ملحبوp؟
فأجاp بو�'$: كنت _ مهمة _ سو'يا.

- ��، $هل تنو� �لعو)z< j بلجيكا؟ $مy تعو)؟
- �لليلة.

هل  لو"�`.   _ عمل  فلدّ�  معك  سأ'حل  بديع،  هذ�   -
ستسافر _ قطا' �لشر�؟

- نعم، $قد طلبت من مدير �لفند� قبل قليل \` sجز ¿ 
مكان� _ عربة �لنو]، $كا` بوّ)� \` \قضي _ هذ� �ملدينة بضعة 
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.Aنكلتر� _ �حلا< z< تلقيُت برقية حتّتم سفر� ºيا]، $لكن\
- ��، \نت 'جل نشيط يا صاحË، $يسّر© \` \علم \نك 

بلغَت قمة �لشهرj فأصبحت \عظم شرطي سر� _ بلجيكا.
فقاA بو�'$ بتو�ضع: لقد خدمº �حلظ فُوّفقت >z حل بعض 

�ملشكال0 �لبسيطة.
جد�  سعيد  \نا  صديقي.  يا  �آلفا�  شهرتك  طّبقت  لقد   -
لر¼يتك. $�آل` \تركك لتتنا$A طعامك، $سوn \قابلك _ �لقطا'، 

$'مبا قبل �لك.
يتنا$A طعامه، $~  بو�'$  بو|، $\خذ  �لسيد   nنصر�  } 
يصرفه �هتمامه بعد] تلطيخ شا'بيه باحلساB عن >جالة �لطرn حوله 
_ قاعة �لطعا] $مر�قبة �ملوجو)ين مبا ُفطر عليه من فضوA. لقد 
كا` _ قاعة �لطعا] ستة \شخاÌ يتنا$لو` عشاBهم، غt \` �ثنني 
 jمائد Aلستة لفتا نظر بو�'$؛ فقد كانا جالَسني حو� Bفقط من هؤال
قريبة، $كا` \صغرlا شاب� _ �و �لثالثني من عمر� يدA مظهر� 
$قسما0 $جهه $حركاته على \نه \مريكي، \ما "ميله فكا` ُيناهز 
�خلامسة $�لستني له '\° \صلع $فم باسم $قسماته تدAّ _ ظاهرها 

على �لبساطة $طيبة �لقلب.
غt \` بو�'$ '\: _ عينيه ما يتعا'Ê مع مظاهر �لبساطة 
 ،Bلطيبة؛ فقد كانت عينا� ضيقتني يلمع فيهما بريق �خلبث $�لدها�$
بل الحظ بو�'$ \كثر من �لك، الحظ \` هذ� �لشيخ نظر >z ناحيته 
$\طاA �لنظر حلظة، { �نقلبت سحنته _ �حلاA { ض $�قف� $هو 

يقوA لصاحبه �لشاpّ بصو0 \جّش: �)فع �حلساp يا هكتو'.
$بعد \` فر� بو�'$ من طعامه غا)' �لقاعة ��هب� >z غرفة 
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�النتظا'، $هنا| قابل صديقه بو|، $_ تلك �ألثناB '\: �لك 
�لشاp �ألمريكي $معه صاحبه �لشيخ $lا يغا)'�` �لفند�، $قد 

�ع �لثا© يقوA: هل \'سلَت �حلقائب يا هكتو'؟
فأجابه �لشاp: نعم يا سيد '�تشيت.

عندئذ نظر بو�'$ �وlا $قاA �ّدث� �لسيد بو|: ما '\يك 
_ هذين �لرجلني؟

- >ما \مريكيا`.
 _ '\يك  عن  \سألك   `\  0ُ('\ $>منا  $�ضح،  هذ�   -

شخصيتيهما.
$�حلق  �لساعة،  نصف  منذ  �لغرفة  هذ�  '\يُتهما _  لقد   -
 pا، $مع �لك ُيخيَّل >ّ¿ \` �لشاlهتم بالبحث _ \مر\ ~ ºن\

ظريف.
- $�لشيخ؟

- ~ \طمئّن >z منظر�، $\نت؟
فّكر بو�'$ حلظة { قاA: لقد نظر >ّ¿ _ غرفة �لطعا] فُخيل 

>ّ¿ \` $حش� ينظر >ّ¿.
- $مع �لك فمظهر� يدعو >z �الحتر�].

- هذ� حقيقي، فمظهر� �خلا'جي هو �لغالn �لذ� sتو� 
\نك  $لو  \ثيم،  Íر]   �$' \ا  �لظن   vفأك '$حه  \ما  '$حه، 

'\يت...
$هنا كّف بو�'$ عن �لكال] ألنه '\: مدير �لفند� يقترp منه 
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 `\ ºلفند�: يؤسف� $على $جهه عالما0 �الهتما]، فقاA مدير 
\قوA لك >نº ~ \جد لك مكان� _ عربا0 �لنو] يا سيد�.

فصا� �لسيد بو|: كيف �لك؟ ال يوجد مكا` _ هذ� �لوقت 
من �لسنة!

فأجاp مدير �لفند�: هذ� ما قيل ¿.

�طمئن  قائالً:  بو�'$   z< �لتفت   } حلظة  بو|  �لسيد  فّكر 
نتركها )�ئم� خالية  �ل�  �لعربة 'قم ١٦  تز�A لدينا  يا صاحË ال 

.Î'للطو�

*   *   *

بعد �لك �هب �لرجال` >z �ملحطة، $هنا| �سُتقبل �لسيد 
بو| باحلفا$j $�الحتر�] نظر� ملكانته عند مدير فر� مركبا0 �لنو]، 

{ هر$A \حد �ملوظفني الستقباله فسأله: هل حجز0َ ¿ مكان�.

- نعم يا سيد�، باملركبة 'قم ١.

- هل صحيح ما قيل ¿ بأ` �لعربا0 ¹يع� قد ُحجز0؟

فابتسم �ملوظف Íيب�: نعم، $هذ� من �لغر�بة مبكا`!

- كيف �لك؟ ال بد \` هنا| بعثة من �لصحفيني \$ �لساسة، 
\$ \` هنا| مؤمتر� سياسي� _ بلد ما.

- ال علم ¿ بذلك.

- $�ملركبة 'قم ١٦؟

- ُحجز0 كذلك يا سيد�.
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- هذ� غريب حق�! ال بد من >®ا) مكا` لصديقي هذ�. \ال 
يوجد مكا` بالد'جة �لثانية؟

- ال يوجد.

�ملركبا0  >حد:  �لسفر _  \ستطيع   `�< بو�'$:   Aقا $هنا 
�لعا)ية.

.�vبو|: ص pفأجا

{ �لتفت >z �ملوظف فسأله: $هل جاB ¹يع �ملسافرين؟

فترّ)) �ملوظف حلظة { قاA: جا¼$� ¹يع� ما عد� صاحب 
�لفر�Ï 'قم ٧.

فنظر �لسيد بو| >z ساعته { قاA: \مامنا \'بع )قائق، فإ�� ~ 
sضر هذ� �ملسافر \مكننا �الحتفا´ بالفر�Ï لصديقي بو�'$. لكن 

َمن هو صاحب �لفر�Ï 'قم ٧؟

فنظر �ملوظف >z قائمة معه { \جاp: >نه 'جل >نكليز� 
ُيدعى ها'يس.

- قلs Ëدثº بأنه لن sضر. ��هب بالسيد بو�'$ $حقائبه 
>z �ملكا` �لذ� ُحجز »ذ� �إلنكليز�، $>�� حضر �لسيد ها'يس 
فقل له >نه جاB بعد فو�0 �لوقت $>نه ~ يكن _ �إلمكا` حجز 

.jtللحظة �ألخ� yح Ïلفر��

- �ع� $طاعة يا سيد�.

- $مهما يكن من \مر فأنا موجو) $على �ستعد�) للمشكلة 
>�� نشأ0.
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به >z مركبة  �لنو] فذهب  بو�'$ موظف شركة عربا0  تبع 
$جد ֲדا �لك �لشاp �ألمريكي �لطويل �لقامة �لذ� '�� _ فند� 
هذ�   `\ بو�'$  فظن  �لضيقتني،  �لعينني   �� �لشيخ  مع  توكاتليا` 
�لشاp هو �لسيد ها'يس �لذ� ُحجز له �لفر�Ï فسأله باإلنكليزية: 

عفو�. هل \نت �لسيد ها'يس؟
يوجد  لكن  ماكوين.  ��ي  ال،  بلطف:   pلشا�  pفأجا

باملركبة فر�Ï �خر فلعله �لفر�Ï �لذ� ُحجز لك.
�لسرّ�  �لشرطّي  بو�'$، { $ضع �ملوظف حقائب  فشكر� 
�لبلجيكّي بالقرp من �لفر�Ï 'قم ٧، $بعد )قائق حتر| �لقطا' 

$بد\ 'حلته عv \$'$با.
*   *   *
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�لفصل �لثالث

_ صبا� �ليو] �لتا¿ تنا$A بو�'$ طعا] �إلفطا' مبفر)�، { 
 z< قضى ساعا0 �لصبا� _ )'�سة �لقضية �ل� ُ)عَي من \جلها
لند`. $حني حا` موعد �لغد�B �هب >z مركبة �لطعا] فوجدها 
 z< يدعو�  بو|  $لكنه �ع صو0 صديقه  باملسافرين،  غاّصة 

�جللو° ليتنا$A �لطعا] معه على مائدته.

بو�'$  �هتم  �لطعا]   Bنتها� $بعد  قليالً،  �لرجال`  { حتد} 
بد'�سة \حو�A �ملسافرين. قاA بو|: ليت ¿ بر�عة بلز�| ألصّو' 
يعيشو`  فر�حو�   n$لظر� بينهم  �لذين ¹عت  �ملسافرين   Bهؤال
حتت سقف $�حد كأم \عضاB \سرj $�حدj، { هم ال يلبثو` بعد 
ساعا0 \$ \يا] \` يتفرقو� كٌل _ سبيله فال ير: \حدهم صاحبه 

بعد �لك.

فقاA بو�'$: $مع هذ� لو $قع حا)}...

\ُصبت  \نك  �لظن   vك\$  ،Ëيا صاح �لتشا¼]   tكث \نت   -
بتخمة. 

 A$تنا\ �لو�قع ~  فأنا _  \جاp: 'مبا؛  بو�'$ {  فضحك 
طعام� )�� منذ \يا]، $هذ� �لطعا] �لذ� \تنا$له �آل` من \كثر ما 
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تنا$لت )سامة.
 j'$ملجا� jحوله بعد �لك فر\: على �ملائد nلطر� Aجا\ }
ثالثة 'جاA يتنا$لو` طعامهم _ صمت $سكو`، ففهم \نه ال توجد 
بينهم \ية صلة، $لكنه \)'| من قسما0 $جوههم $\ساليبهم _ 
تنا$A �لطعا] \` \حدهم \مريكي $�لثا© >نكليز� $�لثالث >يطا¿، 
{ '\: على �ملائدj �ل� تليها سيدj متقدمة _ �لسن قد �نفر)0 
باملائدj، $كانت من \بشع �لنساB �لالئي صا)فهن بو�'$ _ حياته 
 jلطويلة �حلافلة، $مما "�) _ )مامتها \ا كانت ترتد� ثياب� فاخر�

ال يتفق لوا مع لو` $جهها �ملمتقع.

الحظ بو| \` صاحبه يطيل �لنظر >z $جه �لسيدj �لعجو" 
$\نه يتأمل حلّيها �لكثjt من عقو) $\قر�� $خو�مت فقاA له: هل 
تعرفها؟ هي �ألمjt �لر$سية )'�غومn$t. لقد �ستطا� "$جها \` 
 vلذلك فهي تعت ،j'ألجنبية قبل �لثو� n'ملصا� z< مو�له\ pيهّر

من \غ� �لر$سيا0 �ملهاجر�0.

فأطر� بو�'$ بر\سه ألنه كا` قد �ع �لكثt عن هذ� �لعجو" 
_ حني \')n بو|: $لكن ثر$ִדا �لو�سعة ال متنع �لناظر >ليها من 

�لشعو' بدمامتها $قبحها.

 jلر�بعة فر\: حو»ا �لفتا� jملائد� z< فضحك بو�'$ { نظر
�إلنكليزية ما': )بنها] $قد جلست بني سيدتني >حد�lا متقدمة 
_ �لسن $�لثانية _ �لعقد �لثالث من عمرها $تدAّ قسماִדا على 
 jباملائد �لكال]. $�نفر)   jtكث j'ثرثا \مريكية، $لكنها كانت  \ا 
�خلامسة �لكولونيل \'بتنو0، $قد '�� بو�'$ $هو ينظر >z ما'� 
)بنها]، { تساAB: ُتر: هل )pّ بينهما خالn؟ \] \` �لفتاj $جد0 
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تتنكر  يتوفر »ا حسن �لسمعة \`  من مصلحتها كمربية ®ب \` 
لصاحبها �لذ� ال"مته َطو�A �لسفر؟

نظر� >z مو�ئد �جلانب �آلخر من �ملركبة  بو�'$   Aحّو }
فر\: \ما] >حد�ها سيدj \ملانية، \$ سويدية _ مقتَبل �لعمر ترتد� 
ثوب� \سو)، $قد فهم من قسما0 $جهها $مظهرها \ا 'مبا كانت 

خا)مة \$ $صيفة.
{ '\: حوA مائدj \خر: فy _ مقتبل �لعمر يرتد� ثوب� 
من �لطر�" �إلنكليز�، لكن قسما0 $جهه تدA على \نه من \هل 
'$مانيا \$ بولونيا، $قد جلَست \مامه فتاj _ �و �لعشرين من 
 jلفتا� لوا $قسما0 $جهها، $كانت  ثوب� يالئم  ترتد�  عمرها 
'قيقة عذبة،  تتكلم ֲדد$B $تضحك بني �حلني $�حلني ضحكة 

فغمغم بو�'$: هذ� �لفتاj حسناB... لعلهما "$جا`.
فأطر� �لسيد بو| بر\سه { \جاp: \ظن �لك، $\عتقد \` 

.Aنغا'ية بإسطنبو«� j'لز$¬ موظف بالسفا�
 ،j0 فجأtلسيد بو| \` سحنة صديقه بو�'$ قد تغ� :\' }
فقاA له $هو يبتسم: لعل بصر| $قع على  '�تشيت �لذ� '\يَته _ 

�لفند� $~ يعجبك منظر�؟
�لسيد بو| قد�   A$تنا بر\سه $~ ®ب، {  بو�'$  فأطر� 
 ºغرف�، $>�� شئَت فاتبع z< (سأعو :Aض $هو يقو$ jلقهو�

>ليها مy فرغت من طعامك.
بقي بو�'$ $حد� $بني يديه قد� �لقهوj، { \خذ �ملسافر$` _ 
مغا)'j قاعة �لطعا] فكانت �آلنسة ما'� )بنها] \$A من ض، { 
تبعها �لكولونيل، { �نصرn �لباقو` $�حد� بعد �آلخر، $~ يبق 
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�لذ� فهم  �لو)يع ماكوين  �لسيد '�تشيت $�لشاpّ �ألمريكي   tغ
بو�'$ \نه سكرتt \$ ملحق Óدمة '�تشيت �لبغيض.

 nفانصر بكلمة  ماكوين   `�\ '�تشيت فهمس _  { ض 
باإلنكليزية:  له   Aبو�'$ $قا  jمّر '�تشيت مبائد$ ،Aهذ� _ �حلا
\"عجتك.  >�� كنُت قد   j'جو �ملعذ'\ ثقاp؟  بعو)  هالّ تكرمَت 

��ي '�تشيت.

فأح� بو�'$ قامته باحتر�]، $بينما هو يفتش _ جيبه عن علبة 
ثقاp تنا$A '�تشيت مقعد� فجلس \ما] بو�'$ { \')n: \عتقد \` ¿ 
 ،tلكال] مع �لسيد بو�'$ �لشرطّي �لسر� �لبلجيكي �لكب� nشر

\ليس كذلك؟

$لكنه  \خر: $~ ®ب،   jمر باحتر�]  '\سه  بو�'$  فأح� 
قاA '�تشيت   } ،jتتفحصانه �د �لضيقتني  بعيَني '�تشيت  شعر 
فجأj: لقد تعو)نا _ بال)نا على �لصر�حة، $تعو)نا \كثر من �لك 
\` نسلك �لسبل >z \غر�ضنا بغt مو�'بة، فأصغ >ّ¿ يا سيد بو�'$ 

فلدّ� عمل لك.

فرفع بو�'$ حاجَبيه ببطB { قاA: \عما¿ كثjt يا سيد... يا 
سيد '�تشيت، $\نا ال \قبل غt �لقضايا �»امة.

>نك  بصر�حة  لك   Aقو\$ مر�)|،  \فهم  \نا  طبع�،  طبع�   -
 ºن\ ºعظيمة. هل فهمَت؟ \ع jتستطيع \` تفيد من قضي� فائد

سأ)فع لك مبلغ� طائالً.

فصمت بو�'$ حلظة { قاA: ما �خلدمة �ل� \ستطيع \` \¼)يها 
لك يا سيد '�تشيت؟
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- \صِغ >ّ¿ يا سيد بو�'$. \نا 'جل غºّ، غºّ جد�، $ألكثر 
�ألغنياB ($ال \قوA ¹يع �ألغنياB) \عد�B، $\نا ¿ عد$ لد$)... 

- عد$ $�حد؟
فنظر >ليه �دj $سأله على �لفو': ما�� تعº ֲדذ� �لسؤ�A؟

- لقد علمتº �لتجا'p يا سيد� \` �لرجل �لذ� sتلّ مركز� 
يثt حوله �لعد�B يكو` له _ �لعا)j \كثر من عد$ $�حد.

 } pهذ� �جلو� z< كأنه �'تا� Bهنا تنفس '�تشيت �لصعد�$
قاA بسرعة: هذ� نظرية معقولة، $سو�B \كا` ¿ عد$ \$ \عد�B فأنا 

.Aفع عن سالم� على كل حا�(\ `\ ºيهّم
- سالمُتك؟ ما�� تعº؟

- لقد كانت حيا¡ ُعرضة لكثt من �ألخطا' يا سيد بو�'$، 
$لكنº \صبحت �آل` _ مركز ميّكنº من �لدفا� عن نفسي.

 z< �(قّلبه بني \صابعه، { \عا { \خر¬ من جيبه مسدس� 
جيبه $\')n قائالً: فأنا كما تر: لست بالرجل �لذ� يصّح \` يؤخذ 
على غرj، $على �لرغم من �لك فأنا \حب \` \جلأ >z كل $سيلة 
$>z كل >جر�B يقضي ֲדما �حلذ' لتتضاعف طمأنين�، $\عتقد 
\نك �لرجل �لذ� يستطيع �لدفا� عّني، $سأ)فع لك \جر�، تذكر 

هذ� يا سيد بو�'$، سأ)فع لك \جر� باهظ�.
فرمقه بو�'$ بعينيه $~ يبُد على $جهه ما يدAّ على \نه قد 
 pتشيت -عبث�- \` يقر\ �جلو��' A$قبل �لصفقة \$ 'فضها، فحا
_ مال�ه. { \جاp بو�'$ \خ�t: �سف جد� يا سيد�؛ فأنا ال 

\ستطيع قبوA هذ� �ملهمة.
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بنفسك  حّد)   :Aقا  } $�حتر�°  �ذ'  '�تشيت  >ليه  فنظر 
�ملبلغ �لذ� تريد�.

هز بو�'$ '\سه { قاA: \نت ال تعرفº يا سيد�. لقد كنُت 
تقو] �اج�  طائلة   j$ثر فقد ¹عت  عملي؛  �حلظ _  حسن 
\قبل من �ملها] غt �ملهمة �ل�  $بأكثر من حاج�، $لذلك ال 

\'تا� >z �لعمل ֲדا.
بو�'$. قل ¿  يا سيد   Ìنت 'جل حا�� شديد �حلر\  -

بصر�حة، هل تقبل عشرين \لف )$ال'؟
- ال.

�ستعد�)  على  \ال جتد©  �ملزيد  طعمَت _   ��< \خشى   -
 nليك، $\عر< �ل� سأنيطها  �ملهمة   nعر\ فأنا  إلجابة طلبك، 

�ألجر �لذ� يناسبها.
- \نا \عرn �لك \يض� يا سيد '�تشيت.

- هل لك �عتر�Ê على �قتر�حي؟
فنهض بو�'$ $هو يقوA: عذ'� >�� قلت لك >` مالمح $جهك 

ال تعجبº، »ذ� ال \قبل مهمتك، $هذ� كل ما _ �ألمر.
قاA �لك { غا)' مركبة �لطعا].
*   *   *
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�لفصل �لر�بع

$صل قطا' �لشر� >z �طة بلغر�) _ �لساعة �لتاسعة من 
باملحطة نصف  �لقطا'  يبقى   `\ �ليو] �أل$A، $كا` مقر'�   Bمسا

�لساعة قبل \` يو�صل �لسفر.

شعر بو�'$ بالسأ] $�مللل، فغا)' مركبته $تر| �لقطا' $\خذ 
 (vل�$ عاصف�  �جلو  $كا`  $�هاب�،  جيئة  �لرصيف  على  ميشي 
 z< فرجع  طويالً  �لرصيف  على   Bلبقا� بو�'$  ُيِطق  فلم  شديد�، 
 z< مركبته، $هنا| قابله موظف عربة �لنو] فأنبأ� \` حقائبه ُنقلت
�ملركبة 'قم ١ �ل� كا` يقيم فيها �لسيد بو|، فسأله بو�'$: $\ين 

�هب �لسيد بو|؟

- لقد �نتقل >z مركبة جديدj \ُحلقت بالقطا'.

عليه  عثر   yح بو|  صديقه  عن  للبحث  بو�'$  فانطلق 
قائالً:  قاطعه  بو|  �لسيد  لكن  يشكر�،   `\  A$فحا مركبته،   _
ال تنَس \ننا \صدقاB يا بو�'$، { الِحظ \نك ستسافر >z كاليه، 
\ما \نا فسأغا)' �لقطا' قبل �لك. �لv) شديد، \ليس كذلك؟ $\نا 
مرتا� >z �إلقامة _ هذ� �ملركبة $ال يوجد معي فيها غt طبيب 

يونا©.
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فو)�  �لرحيل   j'شا< صد'0  بالضبط  ساعة  نصف  $بعد 
 j'$اÍ $كانت   ،jجلديد� غرفته   z< �هب   } صديقه  بو�'$ 
ملركبة �لطعا]، $كا` �حلر¬ قد "�A متام� فأخذ �ملسافر$` يتحد} 
بعضهم >z �لبعض كأم \فر�) \سرj $�حدj؛ فعندما �نطلق بو�'$ 
_ طريقه >z غرفته '\: �لشاp ماكوين يتحد} >z �لكولونيل 
 jكّف عن �لكال] فجأ yيكد ير�� ح ~ A$ّأل� `\ tبتنو0، غ'\
$نظر >ليه بدهشة { هتف به: ما�� حد}؟! لقد ظننُت \نك تركت 

�لقطا' _ بلغر�).
 z< هب�� ºكر0ُ لك \ن� ºحسب\ :pفابتسم بو�'$ $\جا

>نكلتر�.
- لكن حقائبك ُنِقلت من �ملركبة �ل� كنَت تقيم ֲדا معي.

- \جل، فقد �نتقلُت >z مركبة \خر:.
!�� -

قابل   } بو�'$،  فتركهما  \'بتنو0  مع  حديثه   z< عا)   }
_ �ملركبة �لتالية تلك �لسيدj �ألمريكية �ل� ُتكثر من �لكال] عن 
)بنها] $سيدj \خر:  للمرj �أل$z مع ما'�  �بنتها، $�ل� '�ها 
متقدمة _ �لسن حوA >حد: مو�ئد مركبة �لطعا]، $كا` قد علم 
\ا ُتدعى �لسيدj هوبا' $\ا تعمل مع "$جها $�بنتها _ مد'سة 
\مريكية بإسطنبوA. لقد '�ها تتحد} مع �لسيدj �ملتقدمة _ �لسن 
$تلّح عليها _ قبوA >حد: �ملجال0 لتقضي �لوقت _ قر�Bִדا، 
 pبا ُفتح   `\ �تفق _ خال»ا  بو�'$ >z حديثهما حلظة  فأنصت 
Íا$' فخر¬ منه \حد �خلد]، فتمكن بو�'$ من \` ير: '�تشيت 
جالس� _ تلك �ملركبة �ل� ُفتح باֲדا $خر¬ منها �خلا)]، $قد 
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 B�'$ pُغلق �لبا\ } ،Aتشيت كذلك فانقلبت سحنته _ �حلا�' ��'
�خلا)].

غرفتها  )خلت  �ل�  �لعجو"   jلسيد� هوبا'   jلسيد� $ّ)عت 
 jلة، $عندئذ �لتفتت �لسيدÍ Aعلى قبو z$بعد \` \'غمتها �أل
لبو�'$:  قائلة   j'ثرثا  j\لقطا' كامر� هوبا' �ل� ��عت شهرִדا _ 
مسكينة هذ� �لسيدj؛ فهي سويدية ال جتيد �إلنكليزية، لكنها على 
جانب عظيم من طيبة �لقلب، $قد علمُت منها \ا تعمل بإحد: 
 ºملجال0 �حلديثة، لكن� jBقر� �جلمعيا0 �خلtية $\ا متقت 

جنحُت _ xلها على قبوA >حد: �ملجال0 �ل� \قر¼ها.
يا   ºحدث $لكن  قائلة:  تستطر)   `\ قبل  حلظة  $صمتت 
سيد�، هل '\يَت �لرجل �لذ� يقيم _ �لغرفة �ملجا$'j، �لك 
من  خطأ  �لرجل  هذ�  تكوين   _ يوجد  '�تشيت؟  يدعونه  �لذ� 
 j'$؛ فمنظر� ال يطْمئن، كما \` $جو)� _ �لقاعة �ملجاBألخطا�
يزعجº حق�، $\كv ظº \نه قاتل \$ لص من لصوÌ �لقطا'�0 
�لذين نسمع عنهم $نقر\ _ �لصحف عن حو�)ثهم. �نظر >z هذ� 

�لشاp �لو)يع.
{ \شا'z< 0 ماكوين $كا` يدنو منهما $معه �لكولونيل، 
{ \')فت �لسيدj قائلة: مما يدعو >z �ألسف حق� \` يكو` هذ� 

�لشاp �لو)يع سكرت�t »ذ� �لوحش �ملقيت.
 Aَللثا©: تعا Aيقو A$ماكوين $�لكولونيل $كا` �أل pقتر�$
معي >z غرف�؛ فما"لُت \$ّ) \` \عرn �ملزيد عن سياسة بريطانيا 

_ �»ند. من �ملسلَّم به \`...
 z< $'بو� nفمّر� $~ يسمع بو�'$ بقية �حلديث، { �نصر
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غرفته بعد �لك، $كانت Íا$'j لغرفة '�تشيت من �جلانب �آلخر، 
$هنا| خلع ثيابه فتمد) _ فر�شه { \خذ يطالع بعض �لصحف 
حy �نقضت ساعة \$ بعض ساعة، { \طفأ �ملصبا� $�سُتغر� 

_ �لنو].
$بعد بضع ساعا0 �ستيقظ بو�'$ فجأj، فعرn _ �حلاA ما 
\يقظه؛ فقد عرn \نه �ستيقظ على صو0 صرخة صد'0 من مكا` 
 ،jقريب، { �ع على >ثر تلك �لصرخة 'نني جر° يدّ$� بشد
فاستو: جالس� _ فر�شه $قد \ضاB �ملصبا�، فالحظ \` �لقطا' 
قد توقف، $قد ُخيل >ليه \نه $قف _ >حد: �ملحطا0، لكنه ~ 

يسمع شيئ� من �جللبة �ل� ُتسمع عا)j _ �ملحطا0.
 pففتح با ،j'$لغرفة �ملجا� يقيم _  { تذكر \` '�تشيت 
غرفته $\طل منه ليستطلع �ألمر، $عندئذ '\: موظف شركة عربا0 
�لنو] $هو يهر$A _ �ملركبة ناحية غرفة '�تشيت، { شاهد� يد� 

باp �لغرفة لكنه ~ يسمع جو�ب�، فد� �لباp مرj \خر:.
�ملوظف مصباح�  فر\:  �للحظة )$: �جلر°،  تلك   _$
�لغرفة   pبا فو�   Bيضي �جلر°)  مصبا�  (هو   �tصغ كهربائي� 
�ملجا$'j لغرفة '�تشيت، فتر| غرفة هذ� �ألخt $)ّ� باp �لغرفة 
 Aملصبا� فو� باֲדا، $عندئذ �ع بو�'$ صوت� يقو� Bل� \ضا�

�ّدث� �ملوظف: معذ'j؛ فقد ضغطت "' �جلر° خطأ.
ّ̀ باله، فنظر  بعد �لك �ستلقى بو�'$ على فر�شه $قد �طمأ
>z ساعته فوجدها �لو�حدj >ال بضع� $عشرين )قيقة، فأطفأ �لنو' 

$حا$A \` ينا].
*   *   *
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�لفصل �خلامس

حا$A بو�'$ عبث� \` ينا]، $لكن \)هشه �لسكو` �لذ� sيط 
باملحطة، فتساAB: ُتر: \ية �طة هذ�؟

$_ \ثناB \'قه >�� به يسمع $قع خطو�0 '�تشيت _ �لغرفة 
 jكاألسد �حلبيس، { شعر بو�'$ فجأ Bهو ير$� $®ي$ j'$ملجا�
بالظمأ فتذكر \نه نسي \` يطلب "جاجة ماB قبل \` ينا]، فاستو: 

على فر�شه $\ضاB �ملصبا� { مد يد� ليضغط �لز'.

$_ تلك �للحظة )� �جلر° بشدj $عنف، فجذp بو�'$ 
يد� ليمّكن عامل مركبا0 �لنو] من تلبية )عوj �ملسافر �لذ� )ّ� 
�لعامل { �ع ضجة  بو�'$ $قع خطو�0  قبله، فسمع  �جلر° 
$جلبة َتبّين فيها صو0 �لسيدj هوبا' تلك �ألمريكية �لثرثا'j �ل� 
ال تكّف عن �كر �بنتها _ كل حديث تتكلم فيه، { �نتظر بو�'$ 
حy هد\0 �لضجة فد� �جلر°، فأقبل �لعامل _ �حلاA { فتح 

�لباp، فقاA له بو�'$: هالّ \تيتº بزجاجة ماB؟

- حسن� يا سيد�.

>ليه،  ما طمأنه  بو�'$   ºبريق عي \نه '\: _  �لظاهر  $من 
 ،j'فأشعر� بو�'$ \نه �ع ما )�' بينه $بني تلك �ألمريكية �لثرثا
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يا  �ألمريكية  كهذ�   j\مر� حياتك   _ \'\يت   :Aيقو �لعامل  فر�� 
سيد�؟

فابتسم بو�'$ { سأله: ما�� فعَلت؟
- لقد '�حت تدّ� �جلر° بعنف حy ُخيل >ّ¿ \` حريق� قد 
 pشّب _ غرفتها، $عندما �هبُت >ليها $جدִדا _ حالة �ضطر�
شديد، $قالت ¿ بلهجة �لتأكيد >` 'جالً )خل غرفتها، فلما فتشُت 
 z< 0'خل، فأشا( pلغرفة $~ \جد ֲדا \حد� سألُتها من \� با�
 pلبا� $هذ�   ،j'$ملجا� $�لغرفة  غرفتها  بني  يفصل  �لذ�   pلبا�
موَصد من �لد�خل $ُيفتح من غرفتها ال من �لغرفة �ملجا$'j، $قد 
بذلُت جهد� حy �ستطعُت \خ�t \` \قنعها بأا $�lة. �لعمل ال 
ُيطا� مع \مثاA هؤالB �لنا° حق�، $_ مثل هذ� �لظر$n فالثلو¬ 

حتيط...
فقاطعه بو�'$: �لثلو¬؟!

- نعم يا سيد�، \~ تالحظ \` �لقطا' توقف؟ �لثلج sيط 
بنا من كل ناحية $ال يعلم \حد >ال �هللا مy يتّم لنا �خلالÌ من 

هذ� �لو'طة!
- $\ين �ن �آل`؟

- بني فنكو_ $بر$).
فهّز بو�'$ '\سه بضجر { �نصرn �ملوظف، $بعد حلظة عا) 

باملاB �ملعد© { \غلق �لباp $�هب _ طريقه.
تنا$A بو�'$ جرعة من �ملاB $حا$A \` ينا]، $عندما \$شك 
 pصو0 سقو� جسم ثقيل على با jيغلبه �لنعا° �ع فجأ `\
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Íا$'، فنهض مذعو'� $\ضاB �ملصبا�، { فتح باp غرفته $\طل 
منه، $لكنه ~ يَر _ '$�� �ملركبة غt سيدj تسt ببطB $هي ملتفة 
بوشا� \xر، فقاA لنفسه $هو يعو) >z فر�شه: ال بد \نº قد 

.Ëعص Êُصبت مبر\
{ نا] فاستغر� _ �لنو] حy �لصبا�.

*   *   *

فا'تد:  �لتاسعة،  �لساعة  متا]  كانت  بو�'$  �ستيقظ  عندما 
ثيابه { خر¬ >z غرفة �لطعا]، $هنا| $جد �لتذّمر عاّم� بني ¹يع 
�ملسافرين، $قد \"�لت هذ� �لنكبة �لعامة (نكبة تعطل �لقطا') ما 
بقي من �ثا' �حلر¬ بني �ملسافرين، فد�'$� بعضهم حوA �لبعض 
�لقطا' على شؤ$نه  متاعبه $\ثر عطل  يتكلم عن  $'�� كل منهم 

$مصاحله.
كا` صو0 �لسيدj هوبا' sجب \صو�0 سائر �ملسافرين، 
فسمعها بو�'$ $هي تندp حظها قائلة: لقد خدَعتº �بن�؛ فقد 
 z< Ù ليس علّي >ال \` \جلس _ �لقطا' $سيذهب ºقالت ¿ >ن
با'يس، $ها هو �لقطا' قد $قف _ منتصف �لطريق، $من يد'� 
�لقطا' سفر�؟ $من  يو�صل   `\ قبل  تنقضي   nأليا] سو� كم من 
مكان�  لنفسي  فقد حجز0ُ  تو�؛  \مريكا   z< \'حل   `\  Êملفتَر�
\كا)  يا >»ي!  \لغي تذكر¡؟  باخرj سُتبحر بعد غد، فكيف   _

\` \ُجن.
{ �ع بو�'$ �لرجل �إليطا¿ يقوA >` لديه عمالً هاّم� _ 
�لسويدية  �لوقت �ملحد)، $'�حت  ميالنو يستوجب $صوله _ 
تبكي $تنتحب $تقوA >` \ختها $\$ال)ها ينتظر$ا، $>` فزعهم 



٣٢

سيكو` عظيم� >�� ~ تصل _ �لوقت �ملقر' \$ >�� ~ تبعث >ليهم 
بكلمة تطمئنهم، $لكن كيف تتصل ֲדم؟

$سألت ما'� )بنها] بشيB من �لضجر: هل سيمكث �لقطا' 
هنا طويالً؟

فالحظ بو�'$ من صوִדا $قسما0 $جهها \ا تشعر مبثل 
�لقلق �لذ� �ستوz عليها حني تعّطل قطا' حلب. $مر0 ساعا0 
بينهم  $من  �لطعا]  مبركبة  �ملسافرين  \كثر  فظّل   ،Bببط �لصبا� 
بو�'$، $كا` هذ� �ألخt ينصت >z ثرثرj �لسيدj هوبا' حني \قبل 
بو| sييه  �لسيد   `< قائالً  \�نه  فهمس _  �لنو]  عربا0  موظف 
 jعتذ' للسيد� } Aيرجو� \` يتكر] مبقابلته، فنهض بو�'$ _ �حلا$

هوبا' $غا)' مركبة �لطعا] _ \ثر �لعامل.
بو| أل` �ملركبة كانت >حد:  �لسيد  �لغرفة غرفة  ~ تكن 
بو|  بو�'$ صديقه  فر\:   pلبا� ُفتح  �لثانية، {  �لد'جة  مركبا0 
جالس� _ \حد �أل'كا`، { '\: شاّب� $�قف� يطل من >حد: �لنو�فذ، 
$عندما هّم بو�'$ بالدخوA �عترضه 'جل ضخم �جلثة عرn بو�'$ 
من ثيابه \نه كبt مالحظي �لقطا'، $قد \'�) هذ� �لرجل \` مينع 
��، هذ�   :Aحلا� بو| هتف _  �لسيد  لكن   ،Aلدخو� من  بو�'$ 
صديقي �لعزيز، )عه يدخل. �)خل يا بو�'$؛ \نا _ \شد �حلاجة 

>ليك.
فمّر  بو�'$،  �لباp فدخل  تنّحى كبt �ملالحظني عن  $هنا 
كا`  حيث   z< لتّو�  فذهب  �أل'كا`،  \حد  جالَسني _  برجلني 
قبالة صاحبه. الحظ  تنا$A مقعد� فجلس عليه  صديقه بو|، { 
بو�'$ من �نقالp سحنة �لسيد بو| \` \مر� جلالً قد $قع بال شك 

فسأله _ �حلاA: هل حد} شيB؟
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$ُعطل  \$الً  �لثلج  هبو�  يا صديقي،   Bشيا\ بل حدثت   -
�لقطا' ثانيا $�آل`...

{ كّف عن �لكال]، $عندئذ �ع بو�'$ �هة عميقة تنبعث 
من صد' كبt مالحظي �لقطا' فسأA بو�'$: $�آل` ما��؟

فأجاp �لسيد بو| بلهجة تدA على �ليأ°: $�آل` يوجد \حد 
�ملسافرين قتيالً _ غرفته.

فهتف بو�'$: \حد �ملسافرين! \يهم؟
نعم،  ُيدعى '�تشيت،  ُيدعى...  ُيدعى...  \مريكي  - 'جل 

ُيدعى '�تشيت، \ليس كذلك؟
{ 'فع عينيه >z مالحظ �لقطا' �لذ� \جاp: بلى يا سيد�، 

ُيدعى '�تشيت.
 Aملالحظ فر�� ممتقع �لوجه مرجتف �أل$صا� z< $'نظر بو�
فقاA له: خt لك \` تستريح _ فر�شك يا هذ�؛ فأنا \خشى عليك 

\` تفقد 'شد|.
بو�'$ >z بو|  �لتفت  بر\سه $~ ®ب، {  �لرجل  فأطر� 

فقاA له: هذ� Úيف، قتيل _ �لقطا'!
فقاA بو|: نعم يا صديقي، هذ� Úيف، قتيل _ �لقطا'، بل 
ل،  قتيل _ >حد: عربا0 �لنو] $_ ظر$n عجيبة؛ فالقطا' معطَّ
 Aيا] قبل \` نتمكن من �التصا\ jساعا0 \$ عد jقد نقضي هنا عد$
�لسلطا0  ترسل   `\  j(لعا� جر0  لقد  �لشأ`.   0�� بالسلطا0 
\ما  �لقطا'،  �لشرطة ملر�فقة   Aل� جنتا"ها \حد 'جا� �لبال)   _

يوغسالفيا فإا ال ִדتم باÛا� مثل هذ� �إلجر�B �لضر$'�.
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- �لو�قع \` �لوضع )قيق.
- بل $يوجد ما هو \سو\، ��.

له:   Aفقا  jلنافذ� من  �لذ� كا` مطالً  �لرجل   z< لتفت�  }
)كتو' قسطنطني، نسيُت \` \قد] لك صديقي بو�'$.

فالتفت �لطبيب >z بو�'$ فأح� '\سه باحتر�]، ففعل بو�$ 
 Aحو {بو|: ير: �لدكتو' قسطنطني \` �لقتل حد Aقا } مثل �لك

�لساعة �لو�حدj بعد منتصف �لليل.
فقاA �لطبيب: �لو�قع \نه من �لصعب �لتحديد _ مثل هذ� 
�لظر$n، $لكنº \ستطيع \` \¼كد \` �جلرمية $قعت بني منتصف 

�لليل $�لساعة �لثانية.
 jقيد �حليا '�تشيت على  �لسيد  بو�'$: $مy شوهد   Aفسأ

آلخر مرj؟
- شوهد على قيد �حلياj آلخر مرj _ �لساعة �لو�حدj >ال 

�لثلث ألنه تكلم >z \حد مالحظي عربا0 �لنو] _ هذ� �لوقت.
فقاA بو�'$: هذ� صحيح؛ فقد �عُت هذ� �حلديث بنفسي، 

$لكن \~ يَر� \حد بعد �لك؟
�لسيد  غرفة   jنافذ $جدنا  لقد  �ليونا©:  �لدكتو'   Aقا  }
فّر من  �لقاتل  '�تشيت مفتوحة على مصر�عيها مما يدA على \` 
>ال  ُتفتح   ~ jلنافذ�  `\ $\¼كد  �لك   tعتقد غ\  ºلكن$  ،jلنافذ�
بقصد �لتضليل؛ فلو \` �لقاتل فّر من �لنافذj لر\ينا �ثا' \قد�مه على 

�لثلو¬ لكننا ~ نَر شيئ� من هذ� �آلثا'.
فسأله بو�'$: $مy �كُتشفت �جلرمية؟
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فنظر �لسيد بو| >z مالحظ عربا0 �لنو] $قاA له: \جب يا 
ميشيل.

خا)]  �هب  لقد  �لوجه:  يز�A ممتقع  ال  $هو  �لرجل   Aفقا
'�تشيت >z غرفة سيد� _ صبا� �ليو] فطر� باֲדا، لكنه ~ يسمع 
جو�ب�، $بعد نصف �لساعة �هب مالحظ عربة �لطعا] ليسأA �لسيد 
'�تشيت عما >�� كا` ينو� تنا$A طعا] �لَفطو' _ غرفته، فطر� 

�لباp هو �آلخر، لكنه ~ يسمع جو�ب�.
- كم كانت �لساعة $قتذ�|؟

.jكانت �لساعة �حلا)ية عشر -
- { ما��؟

�لغرفة   pبا ففتحُت  �لطعا]  عربة  مالحظ  )عا©  عندئذ   -
باملفتا� �ملز)$¬ �لذ� معي، { )فعُت �لباp لكº $جدته مغلق� 
باملزال¬ من �لد�خل، $كا` �»د$Ü Bيم على �لغرفة فخفت \` 
ففتحنا  �ملوظفني  بعض  فدعو0ُ  مريض�،  '�تشيت  �لسيد  يكو` 

�لباp عنوj، $عندئذ '\ينا... يا »وA ما '\ينا!
$موصد�  مغلق�   pلبا� كا`  �ملفّكر:  بلهجة  بو�'$  فغمغم 
باملزال¬ من �لد�خل؟ ما '\يكم _ فكرj �النتحا'؟ \ال ميكن \` 

يكو` �لرجل قد ما0 منتحر�؟
ضحك �لطبيب �ليونا© متهكم� $قاA: هل �عَت _ حياتك 
مو�ضع   _ طعنة   jعشر �ثن�  نفسه  طعن  بأ`  �نتحر  'جالً   `\

Úتلفة.
يا  �ثنتا عشرj طعنة!   :Aلطبيب $قا� بو�'$ _ $جه  فحملق 
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>»ي! هذ� يدAّ على منتهى �لقسوj $�لوحشية.

 B؛ فالنساj\ملوظفني بالقطا': \ظن \` �ملجر] �مر� tكب Aفقا
هّن �لال¡ ينتقمن مبثل هذ� �لفظاعة.

فنظر >ليه �لدكتو' قسطنطني $قاA: >�� كا` �ملجر] �مر\j فال 
بد \ا _ مقتبل �لعمر $على جانب عظيم من �لقوj أل` بعض 
 pيث حّطمت �لضلو� $مزقت �ألعصا� jلطعنا0 كانت من �لشد�

$�لعضال0.

فسأA بو�'$: \ال تظن \ا جرمية فنية مدبَّرj؟

 ،jمدبَّر �جلرمية  بأ`  �حلكم  \ستطيع  ال  �لطبيب:   pفأجا
$لكنº \جز] بأا غt فنية، فالقاتل �ملحترn �لذ� حذ� فنو` 
�إلجر�] ال يضرp ضرب� عشو�ئي� $ال يطعن ميين� $Ýاالً كما هو 
�حلاA _ هذ� �جلرمية، $قد ُخيل >ّ¿ حني '\يت �جلثة $�جلر$� 

\` �لقاتل \غمض عينيه $'�� يطعن حيثما �تفق له.

قاA بو�'$: $\نا بد$'� \ستطيع >مد�)كم بنبأ قد ال تعلمونه، 
فقد كلمº '�تشيت \مس $فهمُت من كالمه \` هنا| خطر� على 

حياته.

فهتف بو|: هل قاA لك �لك صر�حة؟ >�` ال 'يب \` يكو` 
�لقاتل من \$لئك �ألمريكيني �جلبابرj �لذين يستخدمو` �ملسد° 
_ $ضح �لنها' $على مر\: $مسمع من ¹يع �لنا°، $لعّل مما 
يؤيد '\يي \` بالقطا' 'جالً \مريكي� ضخم �جلثة تدAّ ثيابه $حركاته 

على \نه ليس من كر�] �لنا°.

{ نظر >z بو�'$ قبل \` يستطر) قائالً: تكلم يا صديقي، \نت 
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 Þثق� _ قد'تك عظيمة، $ال بد \نك ستعا$ ،ºتفهم ما�� \ع
�ملوضو� مبا ُعرn عنك من �ملها'j $�حلذ�. ال، ال ترفض \` 
 yتكلم >ليك كمدير شركا0 عربا0 �لنو]، فليس \يسر علينا -م\
جا0B �لشرطة �ليوغسالفية- من \` نقوA >` جرمية $قعت هنا $هذ� 
تفصيالִדا $هذ� هو �لقاتل، \ما >�� تركنا �ألمر كله لرجاA �لشرطة 
فسنتعرÊ ¹يع� ملضايقا0 ال اية »ا، $'مبا تعتقل �لشرطة 
بعض �ألبرياB من �ملسافرين \$ يعوقوم عن �لسفر على �ألقل، 
فلما�� ال نوفر على \نفسنا كل هذ� �ملضايقا0 $نعمل بأنفسنا على 
>ماطة �للثا] عن �حلقيقة $معرفة )قائق �جلرمية $\سباֲדا $فاعليها؟ 
$\نت بالطبع خt من يستطيع �لقيا] ֲדذ� �ملهمة، فأنا $�ثق من \نك 

ستفُر� منها قبل حضو' �لشرطة، فما قولك؟
- $لكن لنفرÊ \نº ~ \ستِطع معرفة �لقاتل.

$هي  �آلفا�،  طّبقت  فشهرتك  عزيز�؛  يا  هذ�  تقل  ال   -
شهرj \علم \نك نلتها عن جد�'j $�ستحقا�، $¹يع �لنا° _ 
بلجيكا يعترفو` لك بالقد'j، $"مال¼| ُيعَجبو` ب�vعتك _ حل 
موجو)  $�لقاتل  حّيز ضّيق،   _ j'جلرمية �صو� �ملعضال0. 
بني �ملسافرين، فليس \يسر عليك \` تستقد] �ملسافرين $�حد� 
بعد �آلخر فتلقي عليهم ما تشاB من �ألسئلة، $سنكو` كلنا 'هن 

>شا'تك، فما قولك؟
{ نظر >z صديقه مستعطف�، فأجاp بو�'$: لقد كنُت \فكر 
منذ نصف �لساعة _ \` $قت� طويالً سنقضيه _ ضجر $ماللة قبل 
\` يو�صل �لقطا' مس�t، $لكº \': �آل` \ننا سنمضي هذ� �لوقت 
_ حل مشكلة ممتعة. نعم يا صديقي، \عترn لك بأ` _ هذ� 

�ملشكلة ما يغريº على �لتحقيق فيها.
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- ستجدنا كلنا _ خدمتك $طو� \مر|.
- ®ب قبل كل شيB \` \حصل على 'سم Ûطيطي للمركبة 
�ل� $قعت فيها �جلرمية، $على معلوماÚ 0تصرj عن �ملسافرين 
�لسفر  \لقي نظرj على جو�"�0   `\  (ّ$\ �لذين يشغلوا، كذلك 

$�لتذ�كر.
فانطلق ميشيل _ �حلاA أل)�B هذ� �ملهمة _ حني قاA بو�'$: 

هل يوجد بالقطا' مسافر$` �خر$`؟
فأجاp �لسيد بو|: هذ� �ملركبة ال يشغلها سو�� $�لدكتو' 
قسطنطني، \ما �ملركبة �ل� \ُحلقت بالقطا' _ بوخا'ست فيشغلها 
-Aشيخ \عر¬ يعرفه ميشيل حق �ملعرفة، { توجد مركبة >سطنبو

كاليه، $هي �ملركبة �ل� $قعت فيها �جلرمية، { مركبة �لطعا] { 
�ملركبا0 �لعا)ية. $�ملركبا0 �لعا)ية منفصلة متام� عن مركبا0 
)�ئم�، $ال  مغَلق   pبا بينهما  يوجد  �لنو]، حيث  شركة عربا0 
\ظن \` �ملجر] يستطيع �لوصوA من �ملركبا0 �لعا)ية >z مركبة 

>سطنبوA-كاليه.
فسأA بو�'$ ببطB: >�` ®ب \` نبحث عن �ملجر] _ مركبة 

>سطنبوA-كاليه، \ليس هذ� '\يك يا سيد� �لطبيب؟
فأجاp �لطبيب �ليونا©: بلى، هذ� '\يي؛ فقد تعطل �لقطا' 
�و �لساعة �لو�حدj بعد منتصف �لليل، $ال \ظن \` \حد� �ستطا� 

\` يغا)' �لقطا' بعد �لك.
فأطر� بو| بر\سه { قاA: >�` فاملجر] بيننا.

*   *   *
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�لفصل �لسا)°

 tب \` \': �لسيد ماكوين سكرت® Bبو�'$: قبل كل شي Aقا
�لقتيل؛ فرمبا �ستطا� \` يد¿ مبعلوما0 ترشدنا >z �لقاتل.

فقاA بو|: \نت تبد\ من حيث ®ب بال شك.
{ �لتفت >z مالحظ عربة �لنو] $قاA له: قل للسيد ماكوين 

.Aضر _ �حلاs `\
$_ تلك �للحظة \قبل ميشيل $بني يديه Íموعة من جو�"�0 
�لسفر $�لتذ�كر، فتنا$»ا بو�'$ $هو يقوA: شكر� لك، تستطيع \` 

تذهب لعملك �آل`، $سأستمع >z شها)تك فيما بعد.
قائالً: $يهّمº بعد �ا�  بو�'$   n('\ } ميشيل nفانصر
 ºلسيد ماكوين \` \"$' غرفة �لقتيل، $كل 'جائي \` ير�فق� Aقو�\

.j'لدكتو' قسطنطني _ هذ� �لزيا�
فقاA �لطبيب �ليونا©: بكل تأكيد.

$جهه  $على  �حلاضرين   z< فنظر  ماكوين  )خل  عندئذ 
 :Aعالما0 �لدهشة، فنهض بو| $�قف� ليقّد] له مقعد� $هو يقو
�ملكا` ضيق $ال توجد به �ملقاعد �لكافية، فهل تتفضل باجللو° 

هنا قبالة �لسيد بو�'$؟
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{ �لتفت >z \حد �خلد] قائالً له: �طلب من ¹يع �ملسافرين 
مكا`  \فضل  \عتقد-  ما  -على  فهي  �لطعا]؛  مركبة  يغا)'$�   `\

يستطيع فيه �لسيد بو�'$ \` يو�صل عمله.
$'�� ماكوين ينقل بصر� بني بو�'$ $بو| $هو ال يكا) يفهم 
شيئ�، { '�� يقوA بالفرنسية �لسقيمة: ما�� حد}؟! ملا��...؟ هل 

$قع حا)} _ �لقطا'؟
 `\ ºفر) بو�'$ باإلنكليزية: نعم، لقد $قع حا)}، $يؤسف

\نقل >ليك خ�v سيئ�.
$صمت بو�'$ حلظة { \')n: لقد ما0 �لسيد '�تشيت.

فأطلق ماكوين صف�t بشفتيه $ملعت عينا�، لكن ~ يظهر 
 :Bببط Aمن عالما0 �لدهشة \$ �حلز`، { قا Bعلى $جهه شي

.�tفقد نالو� منه \خ `�<
- ما�� تعº يا سيد ماكوين؟

 Aبو�'$: لقد �ستنتجَت _ �حلا n('\ فتر)) ماكوين _ حني
\` '�تشيت ما0 قتيالً، \ليس كذلك؟

هنا فقط ظهر0 على $جه ماكوين عالما0 �لدهشة فهتف: 
\~ ُميت قتيالً؟ ال بد \نه ُقتل، $هذ� ما \عتقد�، \] لعلك تريد \` 
تقوA >نه ما0 ميتة طبيعية $هو نائم؟ لقد كا` يتمتع بكامل �لصحة 

حني '\يته للمرj �ألخjt؛ لذ� فأنا \ستبعد فكرj �ملو0 �لطبيعي.
 ºنت على حق؛ فالسيد '�تشيت ما0 قتيالً، $لكن يهم\ -
\` \عرn ملا�� غلبت عند| فكرj �لقتل على فكرj �ملو0، مع \نه 
ليس من �لغر�بة _ شيB \` ميو0 �إلنسا` فجأj _ �لوقت �لذ� 
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يظّن فيه �لنا° \نه يتمتع بكامل �لصحة.
- ®ب قبل كل شيB \` \عرn من \نَت $ما شأنك.

- \نا ممثل شركا0 عربا0 �لنو] $��ي بو�'$ $مهن� شرطي 
شركة  ِقَبل  من  مكلَّف  فأنا  ماكوين؛  سيد  يا   ¿ّ< فأصِغ  سر�، 
عربا0 �لنو] بأ` \مثلها _ �لتحقيق _ هذ� �جلرمية، لذ� \'جو| 
�لقتيل. $�آل` \خv©، هل  \` تصا'حº ¾ميع معلوماتك عن 

\نت من \قرباB �لسيد '�تشيت؟
- ال، كنت سكرت�t فقط.
- $مy �لتحقت Óدمته؟

- منذ عا] تقريب�.
- \'جو \` حتدثº بإسهاp، كيف �تصلت به؟

- لقد قابلت �لسيد '�تشيت \$A مرj منذ عا]، $كنت $قتئذ 
_ >ير�`.

- $ما�� كنَت تفعل _ >ير�`؟
- كنت قد 'حلت >ليها من نيويو'| للعمل _ >حد: شركا0 
�لبتر$A، $\ظن \نه ال يهمك \` تعرn تفصيال0 �لتحاقي Óدمة 
 n(تصا$ ،ºَبيد \` �لعمل _ �لشركة ~ يالئم ،j'لشركة �ملذكو�
\© كنُت \قيم _ نفس �لفند� �لذ� نزA به �لسيد '�تشيت، $_ 
بأ`  �نتهى  قا] بني '�تشيت $سكرت�t �خلاÌ شجا'  \حد �أليا] 
�لوظيفة  \عمل ֲדذ�   `\ علّي   Êعر } ،�tتشيت سكرت�' طر) 
_ خدمته مبرتب ال بأ° به فقبلت بغt تر))، $منذ �لك �لوقت 
$�ن نطوn حوA �لعا~ $ننتقل من بلد >z �خر، $باملناسبة، 
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لقد قاA ¿ '�تشيت >نه مولع بالسياحة.
- $ما�� تعرn عن '�تشيت؟

- ال \ستطيع \` \"عم \© \عرn عنه شيئ� ُيذَكر.
- ما ��ه؟

- صموئيل >)$�') '�تشيت.
- \مريكي؟

- نعم.
- من \ّ� مكا` _ \مريكا؟

عنه   nعر\ ال   ºن\ بو�'$  سيد  يا  $�حلقيقة  \علم،  ال   -
�لذكر ألنه ~ sّدثº َقط عن نفسه $ال عن حياته  شيئا يستحق 

_ \مريكا.
- ما '\يك فيه؟

- ال \علم، $لكنº \عتقد \نه كا` Üجل من ماضيه كأكثر 
.jtكب j$¹عو� ثر$ Aلعصامّيني �لذين ظهر$� من بني �لترحا�

- هل له \قا'p؟
.p'يذكر ¿ \بد� \` له \قا ~ -

فنظر >ليه بو�'$ �دj { قاA: $لكن ®ب \` يكو` لك '\يك 
�خلاÌّ _ �لرجل �لذ� عاشرته $'�فقته عام� \$ بعض عا]، فما 

'\يك فيه؟
- \عتقد \` '�تشيت ليس ��ه �حلقيقي، $\نه تر| \مريكا 
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 z< �'نه كا` موفَّق� _ فر�\$ ،Ìائي� فر�'� من شخص \$ \شخا
ما قبل بضعة \سابيع.

- { ما��؟
- { بد\0 تِرُ) >ليه بعض 'سائل �لتهديد.

- هل قر\0َ هذ� �لرسائل؟
- طبع�؛ فقد كانت قر�jB �لرسائل $�لر) عليها من عملي.

- مy $')0 >ليه \$A 'سالة؟
- منذ \سبوعني تقريب�.

- $هل \عدمَت هذ� �لرسائل؟
- ال، ما"لت \حتفظ برسالتني منها، \ما �لرسالة �لثالثة فقد 

مزقها �لسيد '�تشيت _ ثو'j غضب.
- \كو` شاكر� لو تفضلت بإحضا' ما عند|.

يديه  $بني  )قائق  بضع  بعد  عا)  �لغرفة، {  ماكوين  فغا)' 
$'قتا` صغtتا`، فتنا$»ما بو�'$ $قر\ _ >حد�lا هذ� �لكلما0: 
>هل حسبت \نك تستطيع �إلفال0؟ لقد \خطأ0 يا '�تشيت فأيدينا 
ال بد \` تصل >ليك<، $كانت �لرسالة خالية من �لتوقيع فوضعها 
بو�'$ جانب� { قر\ �لرسالة �لثانية: >سنصل >ليك قريب� يا '�تشيت، 
�خلط  \ما  متشابه،  �لرسالتني   pسلو\ بو�'$:   Aفقا $ستر:<. 

فمختلف.
نظر >ليه ماكوين بدهشة فقاA بو�'$ $هو يبتسم: ليس مثلك 
َمن يستطيع مالحظة �لفر� بني خط �لرسالتني، >� ®ب \` يكو` 



٤٤

�إلنسا` عليم� ֲדذ� �لشؤ$` ليتبّين له هذ� �لفر�. �ليد �ل� كتبت 
�لرسالة �أل$z ~ تكتب �لثانية، بل \ستطيع \` \¼كد \` �لرسالة 
�لثانية كتبها \كثر من شخص، مبع� \` كل شخص كا` يكتب 
حرف� $يتر| للثا© كتابة �حلرn �لذ� يليه، $هذ� مما يزيد �ملسألة 
�أليا]  '�تشيت جاB© _ \حد  �لسيد   `\ تعلم  تعقيد�. لكن هل 

يلتمس معون�؟
- جاB| يلتمس منك �ملعونة؟!

$'\: بو�'$ على $جه �لفy من عالما0 �لدهشة �حلقيقية 
ما \قنعه بأنه ~ يكن يعرn حق�، فقاA: نعم. لقد جاB© _ \حد 
�أليا] فأنبأ© بأنه Üشى على حياته، $لكن \خv©، ما�� كا` يفعل 

كلما جاBته 'سالة ִדديد من هذ� �لنو�؟
- من �لصعب \` \صف حركاته، فقد كا` يقر\ �لرسالة { 
يلقي ֲדا $هو يضحك ֲדد$B، لكنه كا` _ �لو�قع ُيظهر غt ما 
يبطن ألنº الحظت _ بعض �ألحيا` \نه كا` يرجتف $هو يقر\ 

�لرسالة.
 ©vخ\ :Aلسؤ�� �لشاp ֲדذ�  فاجأ  بر\سه {  بو�'$  فأطر� 
بصر�حة يا سيد ماكوين، كيف كنَت تنظر >Ú zد$مك؟ $هل 

كنَت حتبه؟
ففّكر ماكوين ملّي�، $مر0 )قيقة \$ )قيقتا` قبل \` يتكلم { 

قاA: ال، ~ \كن \حبه.
- ملا��؟

�لو�قع  بالضبط، ألنه كا` _  \قوA ملا��   `\ \ستطيع  - ال 
)مث �خللق.
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$صمت { عا) فأ')n: سأحدثك بصر�حة يا سيد بو�'$. 
\نا ~ \كن \حبه $~ \كن �طمئن >ليه، $�لك كا` شعو'� �لطبيعي 

�و�، $>` كنت ال \ستطيع \` \�كر �لسبب.
- شكر� لك يا سيد ماكوين، $لكن عذ'� فلدّ� سؤ�A �خر. 

مy '\يت �لسيد '�تشيت آلخر مرj؟
ما  على   jلعاشر� �لساعة  �لساعة... �و  \مس، _ �و   -
'غباته  بعض  ألسّجل  غرفته   z< �هبُت  قد  $قتئذ  $كنت  \ظن، 

_ يومياته.
- 'غباته فيما Üتص مبا��؟

ٍ̀ خزفية \ثرية كا` قد �بتاعها _ >ير�`،  - فيما Üتص بأ$�
$قد )�'0 حو»ا مر�سال0 طويلة.

- هل تذكر مy َتسّلم �لسيد '�تشيت �خر 'سائل �لتهديد؟
.Aصبا� �ليو] �لتا¿ ملغا)'تنا >سطنبو _ -

- لعلك تتفضل يا سيد ماكوين فتخv© عن ��ك $عنو�` 
بيتك _ \مريكا.

- هكتو' $يال' ماكوين... 
{ �كر عنو�نه _ نيويو'| فقاA بو�'$: هذ� كل ما \'يد� منك 

�آل` يا سيد ماكوين، $لكن \'جو \` تُبقي \مر �جلرمية سر�.
ما  علم  قد  ماسترما`   Ìخلا� خا)مه  يكو`   `\ بد  ال   -

حد}.
- 'مبا، $>�� كا` قد علم فأ'جو \` تأمر� بأ` يلتز] �لصمت 
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$�لكتما`.
- هذ� \مر يسt؛ فالرجل >نكليز� كتو].

- شكر� لك.
بو�'$   z< بو|  �لسيد  �لتفت  �ملركبة   pلشا� غا)'  $عندما 

قائالً: ما '\يك؟ هل تعتقد \نه قاA �لصد�؟
- \عتقد �لك؛ فكل حركاته تدA على �ألمانة $�الستقامة، 
فعلى سبيل �ملثاA هو ~ يزعم \نه sب �لقتيل، $لو كانت له يد _ 
�جلرمية لكا` قد "عم \نه sبه، $فضالً عن �لك \ظن \` �لسيد 

'�تشيت كا` 'جالً كتوم� يعرn كيف sتفظ بأسر�'� لنفسه.
- >�` تستطيع \` تقوA عن هذ� �لفy >نه بر�B، \$ مبع� 
�خر تستطيع \` تقوA >` بيننا $�حد� على �ألقل بريئ� من )] �لسيد 

'�تشيت.
 º0َ '\يي فاعلم \ن('\ ��<  :Aليه طويالً { قا< فنظر بو�'$ 
\'تاp _ كل >نسا` حy �خر حلظة، $مع �لك فأنا ال \ستطيع 
\` \تصو' كيف يفقد هذ� �لفy �لو)يع 'شد� $يطعن سيد� �ثن� 
عشرj \$ \'بع عشرj طعنة؛ فهذ� عمل ال يصد' عن شاp مثله، 

كما تدA �أل)لة كلها على \نه صريح $حسن �لنية.
{ تابع قائالً: مثل هذ� �جلرمية ال ُيقِد] عليها غt 'جل \عما� 
يندفع $'�B عاطفته  �لنا° من  �لغل $�حلقد، $لست \عرn من 
 $\ ،ºشخص من \صل التي tفيمّثل بعد$� هذ� �لتمثيل �لبشع غ

.jجلبابر� jمنحها �حلقد قو j\ميشيل �مر Aكما يقو
*   *   *
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�لفصل �لسابع

تبع بو�'$ �لدكتو' قسطنطني >z �ملركبة �ل� $قعت �جلرمية _ 
)�خلها، ففتح مالحظ �ملركبة باֲדا مبفتا� كا` معه { \فسح »ما 
َمَسْسُتم  �لطريق فدخال، { �لتفت بو�'$ >z �لطبيب فسأله: هل 

شيئ� بالغرفة؟
- ال، $فضالً عن �لك حرصُت على >بقاB �جلثة _ موضعها 

عندما ُ)عيُت لفحصها.
فأطر� بو�'$ '\سه { \جاA �لطرn حوله، $كا` \$A ما شعر 
\ا مفتوحة على  �لنافذj فوجد   z< فاجته بصر� ،(vل�  jبه شد
مصر�عيها، ففحصها عن كثب { قاA: لقد \حسنَت عندما \بقيَت 
كل شيB على حاله، $لقد كنَت على حق حني قلَت >` �لقاتل ~ 
Üر¬ من هذ� �لنافذj، فأكv �لظن \ا ُفتحت خّصيص� للتضليل، 

لكن �لثلج \فسد حيلة �لقاتل.
{ نظر >z جو�نب �لنافذj �دj { \خر¬ من جيبه علبة ֲדا 
مسحو� \بيض فألقى بعض� منه على >طا' �لنافذj { قاA: ال يوجد 
 } jلنافذ� �لقاتل فتح   `\ \ثر لبصما0 �ألصابع، $مع� هذ�   �ّ\
\"�A �ثا' \صابعه، فضالً عن \` $جو) �لبصما0 ~ يكن لtشدنا 
_ مهمتنا؛ فقد �تضح _ �خر �ألمر \ا بصما0 \صابع '�تشيت 
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�لعصريني على  \` �ملجرمني  \$ بعض �خلد]، \ضف >z �لك 
جانب عظيم من �حلرÌ $قّل \` يوجد بينهم من يتر| بصما0 

\صابعه �آل`.

{ \')n بعد حلظة: $مy تقر' هذ� فأ': \نه من �ألفضل 
>غال� �لنافذj؛ فالv) ال ُيحتمل.

$قد قر` �لقوA بالفعل، { حّوA بصر� >z �جلثة فنظر >ليها 
أل$A مرj. كا` '�تشيت ملقى على ظهر� $قد تلوثت منامته ببقع 
كبjt من �لد]، فقاA �لطبيب: كا` ال بد \` \عرn طبيعة �جلر$� 

لذ� فتحُت \"'�' �ملنامة كما تر:.

قائالً: هذ�  �جلثة  فو�  يفكر { ���  '\سه  بو�'$  فأطر� 
جرمية بشعة، $ال 'يب \` �لقاتل $قف _ هذ� �ملكا` $'�� يطعنه 

�ملرj تلو �ألخر:. كم عد) �جلر$�؟

- �ثنا عشر جرح�، بينها ثالثة على �ألقل كل منها كا` كافي� 
للقضاB عليه $لكن...

- $لكن ما��؟

فقاA �لطبيب بشيB من �حلjt: �نظر >z هذين �جلرحني.

{ \')n قائالً: >ما عميقا`، $كل منهما ال بد \نه قد مز� 
عد)� كب�t من �لشر�يني، $مع �لك فلسُت \': حو»ما شيئ� من 

�لد]!

- $ما مع� هذ�؟

- مع� هذ� \` �لرجل قد ُطعن بعد \` ما0!
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$صمت �لطبيب برهة { عا) فاستطر): $هذ� \يض� غريب.

- ما�� هنا| \يض�؟

من  مقربة  على  �ألمين  �لساعد  �لذ� حتت  �جلر�  هذ�   -
\نه خنجر { جّرp هل   Êلكتف �ألمين. خذ قلمي هذ� $�فتر�

تستطيع \` حتِد} به مثل هذ� �جلر�.

�ل�  �لطعنة  قبضته $Ûيل  'فعه _  �لقلم {  بو�'$   A$فتنا
ُتحِد} مثل �لك �جلر� { قاA: هذ� صحيح؛ فمن �لصعب جد� 
>حد�} مثل هذ� �جلر�، بل >` من �ملستحيل >حد�ثه باليد �ليم� 
من  ال  �خللف   z< �ألما]  من  بيد�  �خلنجر  �إلنسا`  يدفع   ~ ما 
�خللف >z �ألما] كما هي �لعا)j عند �'تكاp مثل هذ� �جلر�ئم. 
>�` من �ملؤكد \` �ملجر] �ستعمل �ليد �ليسر: حني طعن �لطعنة 

�ل� \حدثت هذ� �جلر�.

فأجاp �لطبيب بشيB من �حلjt: هل تريد \` تقوA >` �لقاتل 
\عسر يستعمل يد� �ليسر: )$` �ليم�؟

- من �لصعب >ثبا0 �لك.

عندما   Bمضا �لكهربائي  �ملصبا�  كا`  هل   :jفجأ  Aسأ  }
)خلَت هذ� �لغرفة بعد �'تكاp �جلرمية؟

- ال، $ليس من �لسهل معرفة �حلقيقة أل` �خلد] يطفئو` 
¹يع �ملصابيح من �خلا'¬ _ صبا� كل يو].

فقاA بو�'$: نستطيع \` نتحقق من هذ� �لنقطة.

 :`�'ّ" بالغرفة  $كا`  �لكهربائية،  �أل"'�'  يفحص  \خذ   }
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\حدlا ¾انب �لفر�Ï $�آلخر ¾و�' �لباp، $قد $جد بو�'$ \` 
ين فقط _ حالة تسمح بإضاjB �لغرفة >�� ~ يكن �خلد] قد  \حد �لز'َّ
قطعو� �لتيا' �لكهربائي من �خلا'¬، كما �عتا)$� \` يفعلو� _ صبا� 
�'تكبها شخصا`،  �تفقنا على \` �جلرمية   ��<  :Aكل يو]، { قا
 A$فأنا \ستطيع \` \حد) ما فعله كل منهما. لقد )خل �ملجر] �أل
 Bجا } ،nلغرفة فطعن '�تشيت، { \طفأ �لنو' �لكهربائي $�نصر�
�ملجر] �لثا© بعد �لك فوجد �لغرفة مظلمة، فتلمس طريقه فيها 
حy $قع على '�تشيت $هو ميت فطعنه طعنتني على �ألقل \حدثتا 

هذين �جلرحني غt �لد�مَيني. ما قولك _ هذ� �لتفسt؟

- معقوA، معقوA جد�.
- هل تو�فق على هذ� �لنظرية؟

- بل \¼كد \ا صحيحة من كل �لوجو� ألا توضح ¹يع 
�لظو�هر �لغامضة �ل� $قعُت عليها _ \ثناB فحص �جلثة.

- هل لك '\� �خر \] \نك مثلي تظن \` شخصني \'�)� �لفتك 
بر�تشيت فسبق \حدlا �آلخر؟

- نعم، \ظن �لك، ال سيما \` بعض �لطعنا0 تدA على \` 
�ليد �ل� طعنتها هي يد شخص ضعيف �لبنية متر)) غt $�ثق من 
 z< ليد �ل� \حدثت هاتني �لطعنتني ($\شا' بإصبعه� نفسه، \ما 

>صابتني بالغتني) فهي يد قوية أل` �لطعنة مزقت �لعضال0.
- هل تظن \` هذ� �ليد �لقوية هي يد 'جل؟

- \ظن �لك.
- \ال ُيحتَمل \` تكو` يد �مر\j؟
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- تستطيع �ملر\j >�� كانت _ مقتَبل �لعمر $قوية �لبنية $$�قعة 
حتت تأثt �نفعاA قو� \` تطعن مثل هاتني �لطعنتني، $لكنº \ميل 

>z �العتقا) بأ` \حد �ملجرَمني على �ألقل كا` 'جالً.
غاية _  �ملسألة \صبحت   :Aقا$ بو�'$ _ ִדكم  فضحك 
�لبساطة؛ فاملجر] >ما 'جل ضعيف \$ �مر\j قوية \$ �الثنني مع�.

{ قّطب حاجَبيه $قاA: $لكن \~ يفعل �لقتيل شيئ�؟ \~ يد�فع 
عن نفسه؟ \~ يستِغث؟

�لذ�  فتنا$A �ملسد°  { $ضع يد� حتت $سا)j '�تشيت 
كا` قد '�� _ يد هذ� �ألخt عندما عرÊ عليه \` يتوx zايته، { 
فحص �ملسد° $قاA على �لفو': �ملسد° �شّو، >�` فالقتيل 

~ يستخدمه.
'�تشيت   pثيا فر\يا  �لنظر حو»ما،  �الثنا` ®يال`  $شر� 
موضوعة على \حد �ملقاعد $على مقربة منها طا$لة صغjt عليها 
\سنا`  به  كوب�  �لطا$لة  هذ�  على  بو�'$   :\' فقد  تافهة،   Bشيا\
ميا� معدنية $صينية  فا'� $"جاجة  �صطناعية $¾انبه كوp �خر 
صغjt ֲדا قطعة $'� �ترقة، { $قع بصر� _ �لصينية كذلك 

على عوَ)� ثقاp مستعَملني.
�آل`   :Aقا \نفه {   z< فقّربه   ��لفا'  pلكو� �لطبيب   A$تنا

فهمت ملا�� ~ يد�فع �لقتيل عن نفسه.
- ملا��؟ هل ُ$ضع له Úّد' _ �لكأ°؟

- نعم.
فأطر� بو�'$ بر\سه { تنا$A عوَ)� �لثقاp $\خذ يفحصهما 
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عن كثب، فقاA له �لطبيب �دj: هل $قعَت على )ليل جديد؟

فأحدlا  �آلخر؛  عن  منهما  كل  �لعو)�` Üتلف  هذ�`   -
ح $�لثا© مستدير. �نظر. مسطَّ

®د�  �لذ�  �لوحيد  �لنو�  من  $لكنهما  صحيح،  هذ�   -
.j(ملسافر$` _ �لقطا'�0 عا�

علبة  على  عثر   yح '�تشيت   pجيو يفتش  بو�'$  فجعل 
هذ�   :Aقا  } �لعو)ين  $بني  بينه  فقا'`  عو)�  منها  فأخذ   ،pثقا
�لعو) �ملستدير من علبة �لسيد '�تشيت، $�آل` لنبحث _ جيوبه 

حة. عما >�� كانت لديه علبة \خر: ֲדا \عو�) مسطَّ

 Bث لكنه ~ ®د شيئ�، فهّز '\سه $)�' بعينيه _ \�ا� }
 Bليلتقط شيئ�. $كا` �لك �لشي jفجأ ºلغرفة، فر�� �لطبيب ينح�
منديالً صغ�t \نيق� قد ُطّر" على \حد جو�نبه �حلرn >هـ<، فهتف 
 `< Aلقد كا` ميشيل على حق حني قا .jلطبيب: هذ� منديل سيد�

للمر\j >صبع� _ �جلرمية.

كهذ�  ساطع�  )ليالً   j\ملر� هذ�  تتر|   `\ �ملدهش  من   -
�ملنديل، �ألمر �لذ� ال sد} عا)j >ال _ �لقصص �خليالية \$ 
 $\ \` �حلرn �أل$A من �السم   Bلسينمائية، $\بد� شي� �ألفال] 

�للقب على \حد \طر�n �ملنديل.

{ ��� مرj \خر: فتنا$A شيئ�، فاشر\p عنق �لطبيب فر\: 
 :Aكال� ُتستعمل _ تنظيف �لغليو` فقا jtصغ jيد بو�'$ فرشا _

'مبا كانت فرشاj '�تشيت نفسه.

- ال \ظن �لك ألنº ~ \عثر _ جيوبه على غليو` \$ تبغ.
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- >�` هذ� \ثر جديد.
- بغt شك، $ليس ¿ \` \شكو قلة �آلثا' $�أل)لة _ هذ� 
�لقضية، $لكن باملناسبة، ما�� فعلَت بالسكني \$ �خلنجر �لذ� 

�'ُتكبت به �جلرمية؟
- \نا ~ \جد \ثر� ألّ� سال� قاطع، $\كv �لظن \` �لقاتل 

xل سالحه معه.
يد�  �لبحث، فوضع  بو�'$ على  �لطبيب _ معا$نة  $شر� 
_ جيب منامة �لقتيل فأخر¬ ساعة �هبية، { نظر >ليها $قد ִדلل 
$جهه صائح�: �نظر. لقد تعطَلت �لساعة على \ثر طعنة \صابتها، 
 jعلى \` �جلرمية حدثت _ �لساعة �لو�حد Aتد p'ها هي �لعقا$

$�لربع صباح�.
فقاA بو�'$ بقلة �كتر�}: هذ� جائز.

 ،pلصحفة �ل� $جد ֲדا عوَ)� �لثقا� z< jكا` ينظر �د$
فقد كانت توجد ¾انب هذين �لعو)ين قصاصة $'� صغjt �ترقة 
فغمغم: \نا طو�A حيا¡ �لعملية ~ \عّلق \بد� \ية \lية على 'ما) 
لفافا0 �لتبغ $بصما0 �ألصابع $غt �لك من �ألشياB �ل� حتتل 
يستعينو`  �لذين  �لعصريني  �ملحققني  �هتما]  من   z$أل� �ملكانة 
�لكيميائي  $�لتحليل  �لفوتوغر�_  $�لتصوير  �لعلمية  بالنظريا0 
إلماطة �للثا] عن �جلر�ئم �لغامضة، $لكنº \مت� لو \جد �آل` \ية 

معونة علمية _ �لتحقيق _ هذ� �جلرمية.
{ قاA بو�'$: �نظر، هذ� �ملكا` مليB باآلثا' $�أل)لة، $لكن 
َمن يؤكد ¿ \ا �ثا' حقيقية $ليست مفتَعلة، $سأضرp لك مثالً. 
لقد $جدنا هنا منديل �مر\j، $لكن هل ترَكت >حد: �لنساB هذ� 
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�ملنديل حقيقة، \] \` 'جالً �'تكب �جلرمية $قاA لنفسه: سأضلل 
�ملحققني $\جعلهم يظنو` \` �ملجر] �مر\j، فأطعن فريس� بضع 

طعنا0 { \تر| هذ� �ملنديل هنا؟

يا  \فهمك   `\ �لطبيب بدهشة { قاA: ال \ستطيع  >ليه  فنظر 
سيد بو�'$.

 j\تكو` هذ� �ملر `\$ j\ُيحتمل كذلك \` يكو` �لقاتل �مر$ -
نفسه  �لذكر  �آلنف  �لرجل  به  حّد}  ما  مبثل  نفسها  حّدثت  قد 
بقصد  �لغليو`   jفرشا تتر|   } طعنا0<،  بضع  فريس�  >فأطعن 
�لتمويه $�لتضليل، $ُيحتمل غt هذ� $��| \` يكو` شخصا`، 
�شتركا _ �جلرمية $نسي كل  �مر\j، قد  \حدlا 'جل $�آلخر 

منهما هذ� �ألثر خلفه.

- $ما�� فهمَت من $جو) عوَ)� �لثقاp؟

هنا  $جدناها  �ل�  �أل)لة  تكو` ¹يع   `\ $ُيحتمل   ،��  -
\صد�  \نه  فأ'ّجح  �لعو)ين  هذين  )ليل  \ما  مصطَنعة،   $\ "�ئفة 
$\هّم �أل)لة ¹يع�؛ فأنا \ظن \` '�تشيت ~ يستخد] هذ� �لعو) 
�ملسطح، $\` �لذ� �ستخدمه هو قاتل '�تشيت، $قد �ستخدمه 
>ليه،  إلحر�� قصاصة $'� 'مبا كانت تتضمن معلوما0 ترشد 
$بقايا هذ� �لقصاصة �ملحترقة موجو)j بني \يدينا _ هذ� �لصينية 
�ل� $جدنا ֲדا عوَ)� �لثقاp، $سأحا$A \` \عرn \ية كتابة كانت 

تتضمن هذ� �لقصاصة.

عا)   } )قائق،  بضع   pفغا �ملكا`  غا)'   } �لك،   Aقا
 Bيضا �tسال| $موقد� صغ\ jحامالً لوحة المعة من �ملعد` $عد
باألسال|  فر�� يستعني  باهتما]،  يرقبه  �لطبيب  بالكحوA، $\خذ 
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�لصغjt لنقل قصاصة �لو'� �ملحترقة >z �للوحة �ملعدنية، { '�� 
يشعل �ملوقد $يضع فوقه تلك �للوحة، فأخذ0 �لقصاصة �ملحترقة 
تتحر| ببطB فو� �للوحة �ملعدنية >z \` توهجت �للوحة $توهجت 
معها �لقصاصة، $عندئذ قر\ �لرجال` _ �لقصاصة �لكلما0 �لتالية 
>)يز�  نا':  من   n$ُكتبت �ر كأا  جلّية  $�ضحة  بر"0  �ل� 

!�� :jفهتف بو�'$ �د ،>jtمستر$نغ �لصغ'�
- هل فهمَت شيئ�؟

فلمعت عينا بو�'$ { \جاp: نعم، علمُت �آل` من هو �لقتيل 
$ما ��ه �حلقيقي $ملا�� هرp من \مريكا.

- ما ��ه؟
- كاسي�.

 jكاسي�؟ لقد قر\0ُ شيئ� عن صاحب هذ� �السم منذ عد -
\عو�]، $لكنº ال \�كر _ \ية مناسبة، $ُيحتمل \` يكو` قد $') 

_ قضية مشهو'j _ \مريكا، \ليس كذلك؟
- بلى.

 :Aلكنه ~ يز)، $\خذ يفحص بعينيه جو�نب �ملكا` { قا
\ننا ~ ننَس  نتأكد من  سوn نتكلم _ هذ�، \ما �آل` فيجب \` 

شيئ�.
{ \خذ يفتش جيوp �لقتيل مرj \خر: $لكنه ~ ®د شيئ�، 
 j'$ملجا� $�لغرفة  �لقتيل  غرفة  بني  �ملوّصل   pلبا�  z< �جته   }
�لدكتو' قسطنطني: يوجد   Aقا فوجد� مغلق� من �جلانب �آلخر. 
يهرp من  >�� كا` �ملجر] ~  \فهمه، $هو   `\ \ستطيع  شيB ال 
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 pملتوسط مغلق� من �جلانب �آلخر $با� pكا` �لبا ��<$ ،jلنافذ�
�لغرفة �ملؤ)� >z ممّر �لعربة مغَلق� باملزال¬ من �لد�خل فكيف 

�ستطا� �ملجر] \` يغا)' �لغرفة؟!
حني  �لنا°  \لسنة  على  يتر))  �لذ�   Aلسؤ�� عني  هذ�   -
ير$نه  �ليّم، {  $ُيلقى _  يشهد$` مشعو�� يوضع _ صند$� 

Üر¬ من �ملاB $�لصند$� ال يز�A مغلق� كما هو.
.Aال \فهم ما�� تريد \` تقو -

- \'يد \` \قوA >` �ملجر] >�� كا` قد \'�) \` يوlنا بأنه 
فّر من �لنافذj، فال 'يب \` يكو` قد تأكد سلف� من \` �ملنفَذين 
�آلخَرين، $\عº �لباp �ملتوسط $�لباp �خلا'جي، _ حالة تدعو 
>z �لثقة بأنه ~ Üر¬ من \حدlا، فهو كاملشعو� �لذ� يهمه قبل 
كل شيB \` يوهم �لنظا'j بأ` �لصند$� غt قابل للفتح، $مهمتنا 

�ن _ هذ� �حلالة هي \` نكشف حيلة �ملجر].
�لغرفة  تشَغل  قائالً:  باملزال¬  �ملتوسط   pلبا� \$صد   }
�ملجا$'j سيدj ثرثا'j ُتدعى �لسيدj هوبا'، $\خشى مy $صل 
>ليها نبأ �جلرمية \` تفتح هذ� �لباp من ناحيتها لتعرn �ملزيد من 
 z< مر �جلرمية. $�آل` \ظن \نه ~ يبق لنا ما نفعله هنا، فهلم بنا\

غرفة �لسيد بو|.
*   *   *
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�لفصل �لثامن

كا` بو| قد فر� لتّو� من تنا$A طعا] �إلفطا'، { قاA �دث� 
بو�'$ $على شفتيه �بتسامة: لقد فكر0ُ _ \` نتنا$A فطو'نا هنا 
قبل >خالB قاعة �لطعا] لتباشر فيها �لتحقيق $�ا� �لشهو)، لذ� 

طلبُت لكما طعام�.
فأجاp بو�'$: لقد \حسنَت صنع�.

قليالً،  فأكال  �لطعا]   z< بقابلية �لرجال` يشعر�`  $~ يكن 
�لذ�  �لسيد بو| >z �ملوضو�  �لقهوj عا)  بأقد��   Bعندما جي$
ُ$ّفقَت  بو�'$: هل   Aكثر من \� موضو� �خر، فسأ\ باله  يشغل 

_ مهمتك؟
 j'(مغا z< لقد عرفُت شخصية �لقتيل $عرفت ملا�� �ضُطّر -

\مريكا.
- $من هو؟

- هل تذكر \نك قر\0 شيئ� عن طفلة ُتدعى )يز� �'مستر$نغ 
تلك  قتل  �لذ�  كاسي�  هو  �لقتيل  $ُقتلت؟  \هلها  من  ُخطفت 

�لطفلة.
- نعم، نعم، \�كر \` قضية من هذ� �لنو� هّز0 \مريكا من 
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\قصاها >z \قصاها، لكنº ال \�كر �لتفصيال0 بالضبط.
ُيدعى  شخص  \مريكا   _ يعيش  كا`   .¿ّ< فأصغ   `�<  -
�لكولونيل �'مستر$نغ ينحد' من $�لد >نكليز� $$�لدj \مريكية، 
تز$¬  $قد  �ملشهو'،  �ألمريكي   tملليون� فاند'هولت  �بنة  $هي 
 Ïلكولونيل بابنة ليند� �')` �ملمثلة �ألمريكية ��ئعة �لصيت $عا�
مع "$جته _ \مريكا، { '"قا طفلة كانت موضع حبهما �لشديد. 
$عندما بلغت هذ� �لطفلة ($��ها )يز�) �لثالثة من عمرها ُخطفت 
بطريقة غامضة $طلب �خلاطفو` مبلغ� ضخم� على سبيل �لفدية. 
$لن \سهب _ �كر �لتفصيال0، فأ�كر \` �لكولونيل )فع �لفدية 
$قد'ها مئتا \لف )$ال' $هو يرجو \` ُتَرّ) >ليه �بنته �لعزيزj، لكن 
�خلاطفني ~ يرّ)$� �لطفلة، $عثر0 �لشرطة على جثتها _ حالة 

تدA على \ا ُقتلت قبل )فع �لفدية بأسبوعني على �ألقل.
 jتنّهد بو�'$ $هو يتذكر { عا) يستطر) قائالً: $~ تنته �ملأسا
عند �لك؛ فقد كانت "$جة �لكولونيل حامالً، لكن �لصدمة \ّثر0 
على صحتها فولد0 طفلة ميتة، { ماتت هي �ألخر: على �ألثر، 
فحز` �لكولونيل حزن� شديد� { \طلق على نفسه �لرصاÌ فما0 
منتحر�، $قبضت �لشرطة على مربية �لطفلة، $هي فتاj فرنسية \$ 
سويسرية (ال \�كر متام�) أل` �ملحققني �'تابو� _ \ا �شتركت 
_ تدبt حا)} �الختطاn، لكن �ملربية \نكر0 \` »ا \ية صلة 
باملجرمني، فلم يقتنع �ملحققو` بإنكا'ها $\لقو� ֲדا _ �لسجن 
 Ìحيث عوملت معاملة \ّثر0 على \عصاֲדا، فانتهز0 >حد: �لفر
$\لقت بنفسها من نافذj غرفة �ملحقق فماتت _ �حلاA، { ثبت 

فيما بعد \ا كانت بريئة من ִדمة �الشتر�| _ هذ� �جلرمية.
- $ما�� عن كاسي�؟
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'ئيس  \نه  ثبت  فقد  \شهر،  ستة  بعد  عليه  �لقبض  \ُلقي   -
�لعصابة �ل� �ختطفت )يز� �'مستر$نغ $قتلتها، كما سبق »ا \` 
�لفدية. ~ يكن Áة  �ختطفت غtها من \$ال) �ألغنياB طمع� _ 
شك _ \` كاسي� كا` هو �ملسؤ$A عن هذ� �جلرمية �ملرّ$عة 
�ل� ترتبت عليها �لفو�جع �ل� �كرُتها، $لكن �لرجل كا` ميلك 
 Aين من �$� �لنفو�، بل $يقاtطائلة، $كانت له صال0 بكث j$ثر
>نه كا` يعرn \سر�'� خطjt متس �لقائمني على �حلكم، $كانت 
 .Ìنتيجة هذ� كله \` �$� �لسلطا` ساعد$� على �إلفال0 $�خلال
�لواليا0  �لنظر؛ فقد عّجل با»رp من  بعيد  كا` كاسي� 'جالً 
سر�حه،  >طال�  بعد  �جلمهو'  يقتله   `\ قبل  �ألمريكية   jملتحد�
$ساعدته �لسلطا0 على فر�'�، فانتحل شخصية جديدj $\�ى 
نفسه '�تشيت، { '�� يقضي حياته متنقالً _ \�اB �لعا~ معتمد� 

.jtعلى 'يع \مو�له �لطائلة �ل� ¹عها من جر�ئمه �لكث
{ صمت بو�'$ فهتف بو|: يا له من حيو�`! \نا غt �سف 
ملوته، لكن كا` يهمº فقط \الّ ُيقتل _ قطا' �لشر� \$ _ >حد: 
عربا0 �لنو]، فالعا~ فسيح. كم كا` يسّر© لو \نه لقَي مصرعه 

_ مكا` �خر.
فابتسم بو�'$ { \')n: �ملسألة �آل` هي: هل ُقتل كاسي� 
\فسد بعض   $\ قا$مها  تنقم عليه ألنه  \مريكية \خر:  بيد عصابة 
للطفلة  �نتقام�  �'مستر$نغ   jسر\ بيد $�حد من  ُقتل   [\ مساعيها، 

�ملسكينة $�$يها؟
{ حّد} �لسيد بو| باختصا' عن قصاصة �لو'� �ملحترقة 
بيد  \ُحرقت  قد  �لقصاصة   `\ \عتقد  $\نا  �ستطر):  $مضموا { 
�لقاتل. ملا��؟ ألا تضمنت �سم �'مستر$نغ، $هذ� �السم يكفي 
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_ ��ته إلماطة �للثا] عن \هم \سر�' �جلرمية.
- \ال يز�A بعض \فر�) \سرj �'مستر$نغ على قيد �حلياj؟

- هذ� ما ال \عرفه لسوB �حلظ، لكº \ظن \نº قر\0ُ _ \حد 
�أليا] عن \خت لز$جة �لكولونيل �'مستر$نغ.

*   *   *
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�لفصل �لتاسع

\ُخليت مركبة �لطعا] $\ُعّد0 ֲדا طا$لة جللو° بو�'$ $�لسيد 
بو| $�لطبيب، { شر� بو�'$ _ �لتحقيق _ �جلرمية فقاA �ّدث� 
نبد\ بسؤ�A ميشيل مالحظ مركبة  \ننا ®ب \`  �لسيد بو|: \ظن 
�لنو]؛ فهو �خر من '\: '�تشيت على قيد �حلياj. هل تثق ֲדذ� 

�لرجل يا سيد بو|؟ ال بد \نك تعرn عنه شيئ�.
- نعم، هو شخص موثو� به، فقد \مضى _ خدمة �لشركة 
Ãسة عشر عام�، $هو فرنسي �جلنسية $�تر] $\مني، لكنه ليس 

.Bمعر$ف� بالفطنة $�لذكا
'باطة  $�ستعا)  نفسه  ملك  قد  كا`  �لذ�  ميشيل   tبي \قبل 
 jجأشه، فأخذ ®يب على \سئلة بو�'$، فذكر ��ه $عنو�نه $�ملد
�ل� قضاها _ خدمة قطا' �لشر�، { قاA بو�'$: لنتحد} �آل` 

عن جرمية �ألمس. هل تذكر مy عا) '�تشيت >z غرفته؟
- لقد عا) >z غرفته بعد طعا] �لعشاB مباشرj، \عº قبل \` 

يغا)' �لقطا' �طة بلغر�).
- هل �جتمع به \حد _ غرفته بعد \` )خل >ليها؟
.Ìخلا� �tنعم، فقد �جتمع به خا)مه $سكرت -
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- فقط؟
- هذ� ما \ظنه.

- $مy '\يته آلخر مرj؟
- كل ما \علمه \نه قر� �جلر° _ �لساعة �لو�حدj $عشرين 
)قيقة، فذهبُت >z غرفته $قرعُت باֲדا، غt \نه \جابº بأنه ليس 

�اجة >ّ¿ $\نه قر� �جلر° خطأ.
- هل �كر �لك باإلنكليزية \] �لفرنسية؟

- بالفرنسية.
- ما�� قاA حرفّي�؟

- قاA: ال شيB. لقد \خطأ0.
- صدقَت؛ فأنا �عته يقوA �لك، $هل �نصرفت بعدئذ؟

- نعم يا سيد�.
من  عظيم  جانب  على  لكنه  ميشيل،  يا  �خر   Aسؤ�  ¿  -

�ألlية. \ين كنَت ُقَيل �لساعة �لو�حدj بعد منتصف �لليل؟
 ��$' اية   _  Ù  Ìخلا� �ملقعد  على  جالس�  كنُت   -

�ملركبة.
- هل \نت $�ثق؟

- نعم، { �نتقلت فقط _ �لساعة �لو�حدj \$ بعدها بدقائق 
\حد  مع  \حتد}  لكي  \ثينا  مبركبة  �ملعر$فة  �لتالية  �ملركبة   z<

"مالئي، $قد )�' �حلديث بيننا حوA كثرj �جلليد.
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- $مy عدz< 0َ مركبتك؟
- عندما �عُت جرس� يدّ�.

- $من �لذ� )ّ� �جلر°؟
- �لسيدj �ألمريكية �لثرثا'j، $بعد �لك قرعت \نت �جلر° 
جئتك   } �ألمريكية،   jلسيد� عن  $حدثتك  غرفتك   z< فأتيُت 
بزجاجة ميا�، { �نطلقت إلعد�) فر�Ï شاp \مريكي هو �لسيد 

ماكوين سكرتt '�تشيت.
- $هل كا` ماكوين $حد� عندما �هبَت إلعد�) فر�شه؟

- ال، بل كا` معه �لكولونيل �إلنكليز� �لذ� يقيم بالغرفة 
'قم ١٥، $كا` �الثنا` يتحدثا`.

- $ما�� فعل �لكولونيل بعد \` غا)' غرفة ماكوين؟
- �هب >z غرفته.

- 'قم ١٥، �لغرفة �ملجا$'j ملقعد| _ اية �لر$��، \ليس 
كذلك؟ $كنَت قد \عد)0َ فر�شه طبع�.

.Bطعا] �لعشا A$بلى، $قد \عد)0ُ فر�شه حني كا` يتنا -
- كم كانت �لساعة $قتئذ؟

- ال \�كر بالضبط، $لكن �لساعة ~ تكن تتجا$" �لثانية بعد 
منتصف �لليل.

- \~ تذهب مرj \خر: >z مركبة \ثينا؟
- ال يا سيد�.
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- \~ يستوAِ عليك �لنو]؟
الً، $\نا _ مثل هذ�  - ال يا سيد�، فقد كا` �لقطا' معطَّ

�حلالة ال \نا].
- هل '\يت \حد �ملسافرين يسt _ '$�� �ملركبة؟

 z< ��هبة  �لسيد�0  >حد:  '\يت   :Aقا  } حلظة  ففكر 
�حلما].

- $من هذ� �لسيدj؟
- ال \)'� يا سيد�؛ فقد '\يتها $هي _ اية �لر$�� $~ 
يقع نظر� على $جهها، $لكن \�كر \ا كانت ترتد� $شاح� \xر 

�للو` قد ُطّر" عليه شكل تّنني.
فأطر� بو�'$ بر\سه $فكر { سأA: $ما�� حد} بعدئذ؟

- ال شيB يا سيد�، فقد سا) �»د$B حy �لصبا�.
- هل \نت $�ثق؟

- كل ما حد} بعد �لك \نك فتحت غرفتك بنفسك $$قفت 
بباֲדا حلظة.

هذ�  تذكر  \الّ  \خشى  كنُت  لقد  يا صديقي،  حق  معك   -
�لك   _ �ستيقظت   ºن\ \�كر  $باملناسبة،  �لدقيقة.  �لتفصيال0 
�لوقت على صو0 سقو� شيB ثقيل \ما] باp غرف�، فهل لديك 

فكرj عن ماهية هذ� �لشيB؟
فحملق �لرجل >z $جهه { قاA: ال يا سيد�.

فهز بو�'$ '\سه $قاA: 'مبا كنت $�قع� حتت تأثt كابو°.
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فقاA �لسيد بو|: \$ 'مبا سقط �لك �لشيB على باp �لغرفة 
.j'$ملجا�

فتظاهر بو�'$ بعد] �الكتر�} »ذ� �لفكرj $قاA: لنتر| هذ� 
�ملاضية،  �لليلة  �لقطا' _  'كب  �لقاتل   `\  Êلنفتر$ �ملسألة، 
 pتكا'� بعد  �لقطا'   j'(مغا بوسعه  يكن  \نه ~  د  �ملؤكَّ فهل من 

�جلرمية؟
- نعم يا سيد�، ~ يكن ليستطيع �لك.

- \~ يكن بوسعه كذلك \` Üتفي _ مكا` ما بالقطا'؟
فتشنا  لقد  صديقي؛  يا   jلفكر� هذ�   �( بو|:  �لسيد   Aفقا

�لقطا' جيد�.
$قاA ميشيل: $فضالً عن �لك \نه ال ميكن إلنسا` \` يدخل 

>z عربة �لنو] )$` \` نر��.
- $ما �خر �طة $قف ֲדا �لقطا'؟ 

- �طة فنكوفكي.
- $كم كانت �لساعة؟

�لساعة ١١  �لقطا' هذ� �ملحطة _  يغا)'   `\ - كا` ®ب 
$�لدقيقة ٥٨، $لكننا تأخرنا )قيقتني نظر� لسوB حالة �جلو.

- \ال ُيحتمل \` يكو` \حد �ملسافرين �لعا)يني �ستطا� \` 
ينفذ >z مركبا0 �لنو]؟

- ال يا سيد�، فقد جر0 �لعا)j \` نغلق �لباp �ملوّصل بني 
.Bلعشا� A$من تنا �مركبا0 �لنو] $�ملركبا0 �لعا)ية مبجر) �لفر�
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- هل غا)'0َ �لقطا' _ �طة فنكوفكي؟
- نعم يا سيد�، غا)'0ُ �لقطا' $$قفت على 'صيف �ملحطة 
كاملعتا) >z \` حتر| �لقطا'، $قد فعل �ملوظفو` �آلخر$` مثل 

�لك.
- $ما�� تعلم عن �لباp �لقريب من مركبة �لطعا]؟

- هو مغلق من �لد�خل )�ئم�.
- لكنه ليس مغَلق� �آل`.

�لدهشة { برقت عينا�  �لرجل عالما0  فظهر0 على $جه 
فجأj $\جاp: ال شك \` \حد �ملسافرين فتحه لtمي نظرj على 

�لثلو¬ _ �خلا'¬.
- قلَت ¿ >` جرس� �خر ُ)ّ� _ �لك �لوقت �لذ� كنَت تقر� 
فيه باp غرفة '�تشيت، $�لو�قع \يض� \نº �عت �لك �جلر°، 

فمن �لذ� قرعه؟
»ا  \)عو   `\ تريد  $كانت   ،n$tغوم�'(  jtألم�  -

$صيفتها.
- $هل )عو0َ $صيفتها؟

- نعم يا سيد�.
فألقى بو�'$ نظرj سريعة على �لرسم �لذ� \مامه، $�لذ� يبّين 

\قسا] عربة �لنو] { قاA: هذ� كل ما \'يد� منك �آل`.
- شكر� لك يا سيد�.

*   *   *
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�لفصل �لعاشر

�ستغر� بو�'$ _ �لتفكt )قيقة \$ )قيقتني { قاA: \': \نه 
من �ألفضل \` \�ع �لسيد ماكوين مرj \خر: $\حقق معه على 

ضوB ما لدينا من �ملعلوما0.

{ جيB بالسيد ماكوين سكرتt '�تشيت _ �حلاA ففاجأ� 
بو�'$ قائالً: لقد علمُت حقيقة �لسيد '�تشيت.

- حق�؟!

$ظهر0 على $جه �لفy عالما0 �الهتما] فقاA بو�'$: نعم 
علمُت ما كنَت تتوقعه \نت من \` '�تشيت هو �سٌم مستعا' للرجل 
�لذ� كنَت _ خدمته، \ما ��ه �ألصلي فهو كاسي�، $هو �لرجل 
 �tلعب )$'� خط$ Aلذ� �'تكب طائفة من حو�)} خطف �ألطفا�

_ حا)} �ختطاn )يز� �'مستر$نغ.

!Aفُدهش ماكوين { جتهم $جهه $هتف: $يل »ذ� �لنذ

- \ظن \نك ~ تعلم هذ� �حلقيقة.

�لتحقُت Óدمته مهما  \علم ملا  فلو كنُت  - طبع�، طبع�، 
كا` �ألجر.
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- $ملا�� كل هذ� �حلماسة ضد� يا سيد ماكوين؟

- \$الً ®ب \` تعلم \` $�لد� هو �لذ� قا] بتحقيق حا)} 
�لسيدj �'مستر$نغ مر�'�  �ختطاn )يز� �'مستر$نغ، $قد '\يت 
فأّثر علّي حزا \بلغ تأثt. { جتهم $جهه $تابع: هذ� �لنذA يستحق 
\كثر مما \صابه، $\نا مسر$' ألنه لقي مصرعه ֲדذ� �لطريقة �لبشعة 

فرجل مثله ال يستحق \` يعيش.

- ُيخيل >ّ¿ من حديثك $xاستك \نك ما كنَت لتتر)) عن 
�لفتك به لو \نك عرفَت حقيقته.

- هذ� صحيح، فلو...

{ كّف عن �لكال] $قد �xّر $جهه $كأنه شعر Óطو'j هذ� 
 ºبعد حلظة: \علم \` كالمي هذ� مريب، $لكن n('\ } ،لتصريح�

ال \ستطيع \` \كتم شعو'�.

تظاهر0  \نك  لو  ماكوين  سيد  يا  فيك   pسأ'تا كنُت   -
هذ�  مبثل  �لطبيعي  شعو'|  عن  عّبر0  قد  $\نك  \َما  باحلز`، 

�حلماسة فذلك مما يؤيد حسن نيتك.

عن   tلتعب� من   ºمينع ال  �ملشنقة  منظر   `\ لك  \¼كد   -
شعو'�.

- مهم� �آل` هي \` \تأكد من تصرفا0 �ملسافرين ¹يع� _ 
ليلة �جلرمية، لذ� \'جو \الّ تظن \نº \$جه >ليك ִדمة ما.

- طبع�، سلº عّما تريد؛ فأنا يهمº \` \ثبت بر�B¡ بصفة 
قاطعة.
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- لسُت �اجة أل` \سألك عن 'قم غرفتك فقد شاطرتك 
>ّياها ليلة، $لكº \$) \` \عرn كيف قضيَت ليلتك \مس بعد \` 

غا)'0َ مركبة �لطعا]؟
- هذ� \مر يسt للغاية، لقد عدz< 0ُ غرف� فأمضيت بعض 
بلغر�)،  على 'صيف �طة  قليالً  �لقر�jB، { سر0  �لوقت _ 
$عندما شعر0 بشدj �لv) عدz< 0 �ملركبة، فقابلت فتاj >نكليزية 
تقيم _ �لغرفة �ملجا$'j لغرف� فتحدثت معها قليالً، { \مضيت 
\نك  $\�كر  \'بتنو0،  �لكولونيل  مع  �حلديث  �لوقت _  بعض 

مر'0 بنا $�ن نتحد}.
�هبت  �لك  $بعد  قائالً:  يستطر)   `\ قبل  قليالً  { صمت 
\$�مر�  فتلقيت  \خvتك،   `\ كما سبق  '�تشيت  �لسيد  >z غرفة 
 Aتعليماته { تركته $�نصرفت، $كا` �لكولونيل \'بتنو0 ال يز�$
عليه  فاقترحت  فر�شه،  �خلا)]  ُيعّد   `\ ينتظر  �لر$��   _ $�قف� 
بيننا  �لشر�p، $قد )�'  \` يدخل غرف�، { طلبت كأسني من 
حديث حوA �لسياسة �لعاملية $شؤ$` �حلكومة _ �»ند $�أل"مة 
 z< j(ألمريكية، $\نا ال \ميل عا� jالقتصا)ية _ �لواليا0 �ملتحد�
 jفقضينا مع� فتر ºإلنكليز لتكّبرهم لكن حديث هذ� �لرجل '�ق�

من �لوقت.
- هل تذكر مy غا)' غرفتك؟

- _ ساعة متأخرj، �و �لساعة �لثانية صباح�.
- هل كنَت قد الحظَت \` �لقطا' تعطل؟

 jلنا عن �لسبب، { فتحنا �لنافذBنعم، الحظنا �لك $تسا -
$'\ينا \كو�] �جلليد.
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من  \'بتنو0  �لكولونيل   nنصر�� بعد  حد}  $ما��   -
غرفتك؟

- لقد �نطلق >z غرفته _ �حلاA، \ما \نا فقد )عو0ُ مالحظ 
�لعربة لُيعّد ¿ فر�شي.

- $\ين كنَت حني شر� �ملالحظ _ >عد�) فر�شك؟
- كنت $�قف� بالر$�� \)خن لفافة تبغ.

- { ما��؟
- { \$يت >z فر�شي فاسُتغرقت _ �لنو] حy �لصبا�.

- هل غا)'0َ �لقطا' _ �لك �ملساB؟
$قف  \'بتنو0 حني  �لكولونيل  مع  \حتد}  كنت  نعم،   -
�لقطا' _ �طة... )عº \تذكر، نعم، _ �طة فنكوفكي، { 
تركت �ملركبة مع �لكولونيل بقصد �لسt على 'صيف �ملحطة، 

.Aكا` شديد� فعدنا _ �حلا (vلكن �ل$
- من \� باp غا)'0َ �ملركبة؟

- من \قرp باz< p غرف�.
- \تعº �لباp �ملجا$' ملركبة �لطعا]؟

- نعم.
- $هل كا` هذ� �لباp موصد� من �لد�خل؟ \تذُكر �لك؟

من  موصد�  كا`  \نه  \�كر  نعم،   :pجا\  } ماكوين  ففّكر 
�لد�خل.
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- هل \$صدته عندما عد0؟

- ال، بل فاتº \` \$صد�.

{ \')n: هل لذلك \lية؟

- 'مبا، $�آل` \خv©، عندما كنَت تتحد} >z �لكولونيل 
 pلبا�  ºع\ مفتوح�؟  �لغرفة   pبا كا`  هل  غرفتك  \'بتنو0 _ 

�ملؤ)� >z �لر$��.

فأطر� ماكوين بر\سه عالمة على �إل®اp فقاA بو�'$: \'جو 
�لقطا'  \` غا)'  بعد  �لر$��  \` vÛ©، هل '\يت \حد� ®تا" 
 nنصر� yمنذ \` غا)' �لقطا' �ملحطة ح ºطة فنكوفكي؟ \ع�

�لكولونيل من غرفتك.

فقطب ماكوين حاجَبيه { \جاp: \ظن \` مالحظ �لعربة مّر 
�لطعا]، $\` سيدj \خر: سا'0  �تي� من جهة مركبة  \مامنا  من 

_ عكس �الجتا�.

- \ية سيدj؟

�لكولونيل،  مع  باحلديث  مشغوالً  كنت  فقد  \علم؛  ال   -
 ~ ºر �للو`، $لكنx\ كانت ترتد� $شاح� jلكن \�كر \` �لسيد$
\ستطع \` \تبني $جهها أل` غرف� تقع _ اية �ملركبة، $Íر) 

مر$' �لسيدj ال ميّكنº من '¼ية $جهها.

 pتقصد �لذها jمبا كانت �لسيد' :Aفأطر� بو�'$ بر\سه { قا
>z �ملغسل، \ليس كذلك؟

- بلى، 'مبا.
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- $لكن هل '\يَتها _ عو)ִדا؟
- ال، ال \�كر \نº '\يتها _ عو)ִדا، $لكن ال بد \ا عا)0 

.Aعلى كل حا
- سؤ�A \خt يا سيد ماكوين. هل تدّخن؟

- ال يا سيد�.
- شكر� لك، هذ� كل ما \')0ُ معرفته _ �لوقت �حلاضر. 
هل  باملناسبة،  $لكن  '�تشيت،  �لسيد  خا)]  مقابلة   ($\ $�آل` 
مركبا0   _ $�خلا)]  \نت  تسافر   `\ على  )�ئم�   j(لعا� جر0 

�لد'جة �لثانية؟
فأسافر  \نا  \ما  )�ئم�،  �لثانية  بالد'جة  يسافر  - ال، �خلا)] 
�لسيد  لغرفة   j'$اÍ غرف�  تكو`  $)�ئم�   ،z$أل� بالد'جة 
 nننا $جدنا ¹يع غر\ jتشيت، لكن �لذ� حد} _ هذ� �ملر�'
�لد'جة �أل$z �جو"j عد� �لغرفة �ل� ُقتل فيها �لسيد '�تشيت.

- \شكر| يا سيد ماكوين.
*   *   *
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�لفصل �حلا)� عشر

شاحب  >نكليز�  'جل  $هو  '�تشيت،  �لسيد  جيÓ Bا)] 
بأ`  بو�'$  \سئلة  على   pفأجا قبالً،   ��' قد  بو�'$  كا`  �للو` 
مدينة  فر�ير  ٢١ شا'�  $عنو�نه  ٣٩ سنة  ماسترما` $عمر�  ��ه 

كال'نكنوبل، { سأله بو�'$: هل علمَت \` سيد| ُقتل؟

- نعم يا سيد�، $هذ� حا)} فظيع يؤسف له.

�لسيد '�تشيت آلخر  - هل تستطيع \` vÛ© مy '\يَت 
مرj؟

- �و �لساعة �لتاسعة من مساB \مس.

 jبالتفصيل، ما�� حد} عندما �جتمعَت به للمر  ©vخ\ -
�ألخjt؟

ثيابه  فرتبت  يلزمه،  ما  إلعد�)  غرفته   z< �هبُت  لقد   -
$$ضعت \سنانه �الصطناعية _ �ملاB، { \عد)0 ما يلزمه ليالً.

- هل كا` _ حالته �لطبيعية؟

فقد كا` _ حالة غضب  �لفو': ال،  فأجاp �خلا)] على 
.Aنفعا�$
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- ملا��؟
- ال \)'�، $لكنه كا` ممسك� _ يد� برسالة \عتقد \نه قر\ 
ֲדا ما \"عجه، $قد سألº عما >�� كنُت \نا �لذ� $ضعت �لرسالة 
على �لطا$لة، فأجبته سلب�، فغضب $$صفº بأنº مهمل ال \صلح 

للعمل.
- هل �عتا) \` يغضب بسرعة؟

.Aنعم، >نه سريع �النفعا -
�لعقاقt ملقا$مة  يتعاطى شيئ� من  \نه كا`  تعلم عنه  - هل 

�أل'�؟
$هنا \'هف �لدكتو' قسطنطني \�نيه، _ حني \جاp �خلا)]: 
 ¿ Aسفا'� فقط، $قد قا\ _ tنعم، كا` يتعاطى نوع� من �لعقاق

مرj >نه ال يستطيع �لنو] _ �لقطا'.
- هل تعرn \ّ� نو� من �لعقاقt كا` يتعاطى؟

- ال يا سيد�؛ فأنا ~ \كن \قر\ على �لزجاجة �ل� حتتو� 
هذ� �لعقاقt \كثر من �لكلماB�$( 0 منّو]، ُيستعمل قبل �لنو].

- $هل تعاطى هذ� �لد$�B \مس؟
- نعم يا سيد�؛ فأنا �لذ� $ضعُت �لد$�B بالكأ° $مزجته 

باملاB { تركت �لكأ° على �لطا$لة.
- هل '\يَته بعيَني '\سك $هو يشرp ما _ �لكأ°؟

- ال يا سيد�.
- $ما�� حد} بعدئذ؟
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- سألُته >` كا` يريد شيئ� �خر، $عن �لساعة �ل� يريد \` 
يستيقظ فيها، فقاA >نه ال يريد \` يزعجه \حد، $>نه مy �ستيقظ 

فسيقر� �جلر°.
- _ \ية ساعة كا` �لسيد '�تشيت يستيقظ عا)j؟

فتا'j ينهض  يا سيد�،  - ~ يكن يستيقظ _ ساعة معينة 
مبكر�، $ينهض ُظهر� تا'j \خر:.

- $لذلك فإنك ~ تشعر باالنزعا¬ حني مّر0 ساعا0 �لصبا� 
$~ يدُعك مالحظ �ملركبة ملقابلة سيد|، \ليس كذلك؟

- بلى يا سيد�، ~ \شعر باالنزعا¬.
- هل كنَت تعلم \` لسيد| \عد�B؟

 فأجاp �خلا)] بغt تر)): نعم يا سيد�؛ فقد �عُته يتكلم 
مع �لسيد ماكوين عن 'سائل ִדديد $')0 >ليه.

- هل كنَت حتب سيد| يا سيد ماسترما`؟
- لقد كا` سخي�.

- $لكنك ~ تكن حتبه، \ليس كذلك؟
- �لو�قع يا سيد� \نº ال \حب �ألمريكيني على �إلطال�.

- هل "'0َ \مريكا؟
- ال يا سيد�.

حا)}  عن  شيئ�  �لصحف   _ قر\0َ  \نك  تذكر  هل   -
�'مستر$نغ؟
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\�كر  يا سيد�،  نعم   :pجا\  } قليالً  �لرجل  فاxّر $جه 
\نº قر\0 عن حا)} �ختطاn طفلة ֲדذ� �السم، $قد كا` من 

�حلو�)} �ملرّ$عة.

 A$هل كنَت تعلم \` سيد| �لسيد '�تشيت هو �ملتهم �أل -
_ هذ� �حلا)}؟

- مطلق� يا سيد�، ~ يكن ¿ علم بذلك.

قاA �خلا)] �لك بلهجة تدA على �لصد� { \')n قائالً: بل 
\نا ال \صد� �لك.

- )عنا من هذ� �آل` $لنتكلم عن حتركاتك _ ليلة �جلرمية، 
فأخبِر©، ما�� فعلت بعد \` تركَت سيد|؟

- �هبت >z �لسيد ماكوين فأنبأته بأ` �لسيد '�تشيت يريد 
 jBغرف� $شرعت _ قر� z< لتحد} >ليه، { �هبت بعد �لك�

بعض �لصحف.

- $غرفتك تقع _...

- _ مؤخرj مركبة �لد'جة �لثانية �لتالية لعربة �لطعا].

�لذ� بني  �لتخطيطي  �لرسم  نظرj سريعة على  بو�'$  فألقى 
يديه { سأله: _ \� فر�Ï؟

- �لفر�Ï 'قم ٤.

- $هل يقيم معك _ �لغرفة \حد؟

- نعم، يقيم معي شخص >يطا¿.
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- هل يتكلم هذ� �إليطا¿ �إلنكليزية؟

فأجاp �خلا)] باحتقا': يتكلم �إلنكليزية بلهجة سقيمة، $قد 
فهمت منه \نه "�' \مريكا $\قا] _ شيكاغو.

- هل كنتما تتبا)ال` �حلديث غالب�؟

�إلنكليزية  على �ا�   jBلقر�� \فّضل  فأنا  سيد�،  يا  ال   -
�لسقيمة.

كنَت  عما  \سألك   `\ \ستطيع  هل   :Aسأ  } بو�'$  فابتسم 
تقر\؟

- نعم، كنت \قر\ قصة >\سt �حلب< بقلم 'يشا')سن.

 jBغرفتك $شرعت _ قر� z< حديثنا. لقد �هبَت z< لنُعد -
قصة >\سt �حلب<، ما�� حد} بعد �لك؟

- حد} _ منتصف �لساعة �حلا)ية عشرj \` \'�) �إليطا¿ 
.Ïينا]، فاستدعى مالحظ �ملركبة إلعد�) �لفر� `\

- $عندئذ منَت \نت \يض�، \ليس كذلك؟

- بلى، $لكنº كنت مستلقي� فقط.

- $ملا�� ~ تنم؟

 ،tبعض �لعقاق z< 0ُلقد شعر0 بأ~ _ \سنا© فلجأ -
فر�شي  فأ)نيت �ملصبا� من  �لنو]،  $لكنº مع �لك ~ \ستطع 

$$�صلت �لقر�jB ألنسى �أل~.

- \~ تَنم على �إلطال�؟
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- ~ \من، $لكن غلبº �لتعب _ �و �لساعة �لر�بعة صباح� 
�لنو] حاملا $ضع  �ستغر� _  فقد  \ما "ميلي  عيَنّي،  فأغمضُت 

.j(سه على �لوسا\'
- \~ يتر| فر�شه طو�A �لليل؟

- نعم يا سيد�، ~ يتر| فر�شه >z �لصبا�.
- $ال \نت؟

- $ال \نا.
- هل �عَت شيئ� _ �لليل؟

- ال \ظن \نº �عُت شيئ� يا سيد�، \عº \نº ~ \�ع 
شيئ� غt عا)�، $ملا تعطل �لقطا' كا` �لسكو` سائد�.

- ما�� كنَت تصنع قبل \` تلتحق Óدمة �لسيد '�تشيت؟
- كنت خا)م� للسt هنر� طومانسو` بلند`.

- $ملا�� تركَت خدمته؟
- ألنه 'حل >z شر� \فريقيا $~ يكن �اجة >ّ¿.

- $كم \مضيت _ خدمة �لسيد '�تشيت؟
- تسعة \شهر تقريب�.

- شكر� لك يا ماسترما`. $لكن باملناسبة. هل تدخن؟
- نعم يا سيد�، \نا \)خن لفائف �لتبغ.

- \شكر|، لست �اجة >ليك �آل`، $لكنº سأ)عو| عند 
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.j'$لضر�
$لكن �خلا)] ~ ينصرn، بل تر)) قليالً، فسأله بو�'$: هل 

لديك ما تريد قوله؟
 _ �ملتقدمة   j'لثرثا� �ألمريكية   jلسيد� سيد�،  يا  نعم   -
 áشديد، فهي تصر Aهوبا'، _ حالة �نفعا jلسيد� ºلسن، \ع�

قائلًة >ا تعرn حقيقة �لقاتل.
فابتسم بو�'$ $قاA: _ هذ� �حلالة ®ب \` نستجوֲדا بال 

.tتأخ
*   *   *
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�لفصل �لثا© عشر

 Aمركبة �لطعا] $هي _ حالة �نفعا z< 'هوبا jصلت �لسيد$
 �ّ\ z< ©$بأنفا° الهثة: \'جو \` ترشد Aشديد، { \خذ0 تقو
شخص �� سلطة _ هذ� �ملكا`؛ فلدّ� معلوما0 هامة جد� \$) 

\` \صر� ֲדا _ \سر� $قت.
بو�'$  على  عيناها  �ستقر0   } حو»ا،  بصرها  \جالت   }
فبد\ها بقوله: صّرحي ¿ بكل شيB يا سيد¡، $لكن \'جو \` 

جتلسي $تسترsي \$الً.
فا'َمتت �لسيدj هوبا' على مقعد \ما] بو�'$ { قالت: >` ما 
\حب قوله لك هو \نه $قعت جرمية قتل هذ� �ملساB $كا` �لقاتل 

_ غرف�.
{ كّفت عن �لكال] لتر: تأثt هذ� �لتصريح �خلطt _ نفو° 

سامعيها، فقاA ֲדا بو�'$: هل \نت $�ثقة يا سيد¡؟
- بكل تأكيد يا سيد�، فأنا \عº ما \قوA، $سأصا'حك بكل 
ما \عرn. لقد \$يُت >z فر�شي كاملعتا) ألنا]، $لكنº �ستيقظت 
 pّعلّي شعو' \` بالغرفة 'جالً، فد zقد �ستو$ jلظال] فجأ� _
�لرعب _ قلË $~ \ستطع طلب �لنجدj، { �نتظر0 بني حلظة 
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$\خر: \` يهجم هذ� �لرجل علّي $يفتك Ù، $_ تلك �للحظة 
 º¹يع جر�ئم �لقطا'�0 �ل� قر\0ُ عنها، $لكن ºت _ �هxتز�
 nلقاتل لن يعر� فإ`  \مر  بأ` قلت مهما يكن من  طمأنُت نفسي 
مكا` جو�هر� ألنº خبأִדا _ جو'p عتيق $قد \خفيت هذ� 

�جلو'p حتت $سا)¡.

- هل كنِت $�ثقة من $جو) شخص بالغرفة؟

- نعم يا سيد�، $لكنº \غمضت عيَني $تظاهر0ُ بالنو]، 
{ \خذ0 \فكر فيما ®ب \` \فعله، $\خ�t تفتق �هº عن '\�، 
 yح �جلر°  عن  بإصبعي  \�ث  $'حت   Bببط يد�  فمد)0 
 ºضغطت $ضغطت، $لكن$ jجدته، $عندئذ ضغطت عليه بقو$
~ \�ع $قع خطو�0 خا'¬ �لغرفة، فتوlت \` �لك �لشخص 
 jال بد \` يكو` قد فتك باملسافرين ¹يع� فلم ُيبِق على قيد �حليا
سو��، $لكنº ظللت \قر� �جلر° قرع� متو�لي�، $ُخيل >ّ¿ \` 
جبالً من �»مو] قد "�A عن صد'� حني �عت موظف �ملركبة 
يقر� باp غرف�، فصرخت: "�)خل"، $_ �لوقت نفسه مد)0ُ 
يد� فأضأ0 �لنو'، $لكن لشد ما كانت )هش� حني ~ \َ' \حد� 

_ �لغرفة!

- $ما�� حد} بعد �لك؟

 ~ لكنه  $قع  مبا  �ملركبة  مالحظ   0ُvخ\ حد}؟  ما��   -
يصدقº؛ فمن �لظاهر \نه ظن \نº كنت \حلم، $لكنه �ث عن 
�لرجل حتت �لفر�Ï $_ كل مكا`، $ال بد \` يكو` �لرجل قد 
فّر، $لكن كيف؟! ال \)'�. \¼كد لك يا سيد... يا سيد... ال \ظن 

\© \عرn ��ك.
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- ��ي بو�'$ يا سيد¡.
{ \شا' >z "ميَليه $\')n قائالً: $هذ� �لسيد بو| مدير شركة 

مركبا0 �لنو]، $هذ� �لدكتو' قسطنطني.
.j(هوبا': يسّر© \` \عرفكم \يها �لسا jفغمغمت �لسيد

{ مَضت _ قصتها: $قد حّدَثتº نفسي بأ` �لرجل �لذ� 
 ،j'$شعر0ُ بوجو)� _ غرف� هو �ملسافر �لذ� يقيم بالغرفة �ملجا
\عº �لك �لشخص �ملسكني �لذ� ُقتل، فذكر0 للموظف ما خطر 
¿ { طلبت منه \` يفحص �لباp �ملتوسط بني �لغرفتني ففعل، 
$قد $جد \` �لباp ليس موَصد� باملزال¬ فأمرته \` يوصد�، $بعد 
�نصر�فه ضت من فر�شي ففحصت �لباp مرj \خر: $تأكد0 من 

\نه موَصد، { $ضعت خلفه حقيبة كبjt لزيا)j �الطمئنا`.
- كم كانت �لساعة $قتئذ؟

\فكر  فلم  \)'� ألنº كنت _ حالة �ضطر�p قو�  - ال 
_ معرفة �لوقت.

- \ال ميكن يا سيد¡ \` يكو` ما طر� �عك هو صو0 
$قع خطو�0 _ �لغرفة �ملجا$'j؟ \عº غرفة �لقتيل.

- ال، ال يا سيد بو�'$، \نا على يقني من \` �لرجل كا` _ 
غرف�، $>�� \')0َ �لدليل فسأقدمه لك.

حقيبة  فتحت   } عريضة،  �بتسامة  $جهها  على  $�'تسَمت 
$حزمة  $عدسا0  منديَلني  منها  فأخرجت  يدها  كانت _   jtكب
مفاتيح $)فتر حو�ال0 $صو'j فوتوغر�فية لطفل $بعض 'سائل 
$"ّ'� { قالت: هل تر: هذ� �لزّ'؟ >نه ليس من \"'�' \� ثوp من 
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ثياÙ، $قد $جدته _ غرف� عندما �ستيقظُت _ صبا� �ليو].

$\معن  بو|  �لسيد  فا��   jملنضد� على  �لزّ'  $ضَعت   }
�لنظر >ليه قليالً { هتف: $لكن هذ� ِ"ّ' '�ي ألحد عماA مركبا0 

�لنو].

فابتسم بو�'$ $\جاp: >�` ال بد \` يكو` هذ� �لز' قد سقط 
من ثوp مالحظ مركبة �لنو] عندما كا` يفتش غرفتك، \$ عندما 

كا` يرتب فر�شك ليلة \مس.

\` ¹يع   ¿ّ< $ُيخيل  يا سيد�،   ºتع ما��  \فهم  \نا ال   -
يا   ¿ّ< \صغ  �لعر�قيل.  إلقامة  فقط  ُخلقو�  قد  �لر�يني   Aلرجا�
سيد�، لقد كنُت \قر\ >حد: �ملجال0 ليلة \مس، $قبل \` \طفئ 
�ملصبا� $ضعت هذ� �ملجلة على حقيبة قريبة من �لنافذj، فهل 

فهمَت ما �كر0ُ حy �آل`؟

فأكد »ا بو�'$ \نه فهم فأ')َفت: حسن�، $عندما جاB مالحظ 
عربة �لنو] \$صد �لباp باملزال¬، �لباp �لذ� يفصل بني غرف� 
$غرفة �لقتيل، $~ يقترp مطلق� من �لنافذj، فهل تعلم \ين $جد0ُ 
هذ� �لزّ'؟ لقد $جدته على �ملجلة �ل� قلت لك >نº $ضعتها قبل 

\` \نا] فو� حقيبة على مقربة من �لنافذj، فما '\يك _ هذ�؟

- '\يي \` هذ� �لزّ' يصلح أل` يكو` )ليالً هام�.

عالما0  $جهها  على  $ظهر0   Bلصعد��  jلسيد� فتنفست 
�ال'تيا� { قالت: لو ~ تصدقº ُجلّن جنو©.

- �لو�قع يا سيد¡ \نك قّدمت >لينا )ليالً مفيد�، $لكن هل 
تسمحني ¿ بأ` \لقي عليِك سؤ�الً؟
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- بكل سر$'.

- كيف حد} \نك \غفلت �لباp �لذ� يفصل بني غرفتك 
باملزال¬،  \نه غt موَصد  فلم تالحظي  '�تشيت،  �لسيد  $غرفة 
نفو'| من '�تشيت $فزعك من  \نك عّبر0 عن  �لرغم من  على 

منظر�؟

فأجابت _ �حلاA: كيف علمَت \نº ~ \الحظ �لك؟

- ما�� فعلِت >�`؟

- طلبت من �لسيدj �لسويدية عندما جاBتº \` تتأكد من \` 
�لباp موصد ففعَلت.

- $ملا�� ~ تتأكد� بنفسك؟

�ملنشفة موضوعة فو�  فر�شي، $كانت  - ألنº كنت _ 
�ملزال¬.

 pكم كانت �لساعة عندما طلبِت منها \` تتأكد من \` �لبا -
موَصد؟

- )عº \فكر، نعم، كانت �لساعة $قتئذ �لعاشرj $�لنصف 
تقريب�.

{ ضحَكت فجأj $تابعت: مسكينة تلك �لسيدj �لسويدية، 
باp غرفة '�تشيت خطأ،  تبحث عن غرف� ففتحت  فقد كانت 
 z< ا شيئ� على سبيل �لدعابة ~ ُيرِضها فهر$َلت« Aيبد$ \نه قا$

غرف� $هي مضطربة حزينة لوقوعها _ هذ� �خلطأ.

)يز�   nختطا� حا)}  عن  شيئ�  تذكرين  هل   ،ºحدثي  -
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�'مستر$نغ؟
- نعم، \�كر. $\�كر \` �ملجر] �ألثيم خر¬ من �لواليا0 

.Ìسه بني كتفيه. نعم، لقد جنا من �لقصا\'$ jملتحد�
- ال يا سيد¡، ~ ينُج من �لقصاÌ ألنه ما0 \مس.

...`\ ºتع\ -
من  مبزيج  بو�'$   z< فنظر0   jفجأ مكاا  من  { َضت 
 A$بو�'$: نعم، '�تشيت هو �ملجر] �ملسؤ Aفقا nلدهشة $�خلو�

عن حا)} )يز� �'مستر$نغ.
�لظريف.  �لنبأ  ֲדذ�  �بن�   z< \بعث   `\ بد  ال  >»ي!  يا   -
 z< قلُت لك \مس >` للرجل سحنة ال تدعو ºلكن \ال تذكر \ن$

�لطمأنينة.
- هل كانت لك صلة بأ� فر) من \فر�) \سرj �'مستر$نغ؟

- ال، فقد كانو� يعيشو` _ �يط خاÌ، $لكنº كنُت 
\�ع عن �لسيدj �'مستر$نغ. كانت سيدj )مثة �خللق $كا` "$جها 

sبها حب� شديد�.
- \شكر| يا سيدj هوبا' فقد قدمِت >لينا معلوما0 _ غاية _ 

�ألlية، $لكن هل تسمحني بذكر ��ك كامالً؟
- بغt شك، ��ي كا'$لني ما'تا هوبا'.

- هالّ كتبِت عنو�نك على هذ� �لو'قة؟
{ قّد] >ليها قصاصة $'� فكتَبت عنو�ا { سأ»ا: باملناسبة 

يا سيدj هوبا'، هل لديك $شا� من �حلرير �ألxر؟ 
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- ما \عجب هذ� �لسؤ�A يا سيد�! ال، \نا ال \ملك $شاح� 
\xر، فكل ما عند� $شاحا` \حدlا قرمز� $�لثا© $')�، 

$لكن ما شأنك \نت $�لسؤ�A عن ثياÙ؟
- �لو�قع يا سيد¡ \` �مر\j ترتد� $شاح� \xر �للو` )خلت 

غرفتك \$ غرفة �لسيد '�تشيت ليلة \مس.
$شا�   0��  jسيد غرف�   _ \قابل   ~  ºن\ لك  \¼كد   -

\xر.
- >�` فال بد \` تكو` هذ� �لسيدj )خلت غرفة '�تشيت.
فقلَبت �لسيدj هوبا' شفتيها { \جابت بقلة �كتر�}: 'مبا.

فقد �عِت صو0   `�< بو�'$ �دj { سأ»ا:  >ليها  فنظر 
�مر\j _ غرفة '�تشيت؟

 _ ºحقيقة ال \)'� كيف عرفُت... نعم، ال \)'�، $لكن -
�لو�قع �عُت صو0 �مر\j _ غرفة '�تشيت.

غرفة   _ j\مر� عندما �عِت صو0  �لساعة  كانت  كم   -
'�تشيت؟

 j\ال \)'�، لقد �ستيقظت من نومي فسمعت صو0 �مر -
تتكلم، $علمت مصد' �لصو0 فقلت لنفسي >` هذ� ما ُينتظر من 

شخص مثل '�تشيت.
- هل �عِت صو0 �ملر\j _ غرفة '�تشيت قبل \` تتوlي 

$جو) شخص _ غرفتك؟
$هو   j\ملر� مع  يتكلم  يكن   ~ '�تشيت   `\ �ملؤكد  من   -
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ميت، فقد قلُت لك >نه كا` ميت� عقب حا)} �لرجل �لذ� )خل 
غرف�.

- لقد فهمُت، شكر� لك.
 z< خذ يعا$ا على $ضع \شيائها _ �حلقيبة { '�فقها\ }
�لباp، $قبل \` تغا)' �لسيدj هوبا' �لغرفة قاA بو�'$: لقد نسيِت 

منديلك يا سيد¡.
فألقت نظرj سريعة على �ملنديل �لذ� بيد� { \جابت على 

�لفو': هذ� ليس منديلي يا سيد�؛ فمنديلي هنا _ �حلقيبة.
\طر�فه  \حد  على  '\يت   ºألن منديلك  ظننته  لقد  عفو�   -

حرn هـ.
- �حلر$n �ل� \طر"ها على منديلي هي >| ] هـ< ال >هـ< 
�لو�قع  فقط، { >` ¹يع منا)يلي كبjt �حلجم فلسُت \جد _ 

.jمثل هذ� \ية فائد tملنديل صغ
*   *   *
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�لفصل �لثالث عشر

تنا$A �لسيد بو�'$ �لزّ' �لذ� ترَكته �لسيدj هوبا' $\خذ يقّلبه 
بني \صابعه { قاA: ما '\يك يا سيد بو|؟ هل تظن \` لبيt ميشيل 

يد� _ �جلرمية؟
- من يد'�؟ سنعرn كل شيB بعد >متا] �لتحقيق.

- $�آل` ®ب \` نسمع \قو�A �لسيدj �لسويدية.
{ \خذ يبحث بني جو�"�0 �لسفر �ل� \مامه حy عثر على 
�جلو�" �خلاÌ بالسيدj �لسويدية فقر\ فيه: >غريتا \$لسو`، عمرها 
٩٤ سنة<. { \مر �لسيد بو| \` يدعو هذ� �لسيدj، فأقبلت بعد 
)قائق $هي ها)ئة ثابتة �َجلنا`، $بد� \ا جتيد �لفرنسية، { طر� 
بو�'$ عليها �ألسئلة �ل� يعرn \جوبتها $�خلاصة با�ها $عمرها 
$عنو�ا، { سأ»ا عن مهنتها فأجابت بأا تدير >حد: مد�'° 
�إل'ساليا0 �ألمريكية على مقربة من >سطنبوA فقاA »ا: ال شك 

\نِك قد علمت مبا حد} _ �لقطا' ليلة \مس.
 jلسيد�  ºتvخ\ $قد  حق�،  حا)} Úيف  $هو  طبع�،   -

�ألمريكية \` �ملجر] كا` _ غرفتها.
- قيل ¿ يا سيد¡ >نك كنِت �خر من '\: �لضحية على قيد 
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�حلياj، فهل هذ� صحيح؟
قد يكو` هذ� صحيح�، $لكن _  يا سيد�،   �'(\ - ال 

�لو�قع \نº فتحُت باp غرفته خطأ فخجلت خجالً عظيم�.
- هل $قع نظرِ| عليه عندما فتحت بابه؟

- نعم، $كا` $قتئذ يطالع كتاب�، فاعتذ'0ُ >ليه $�نسحبت 
.Aحلا� _

- $ما�� فعلِت بعد �لك يا سيد¡؟
�لسيدj هوبا' $طلبت  �لسيدj �ألمريكية  - �هبُت >z غرفة 

منها )$�B مسّكن� للصد��.
- هل طلَبت منك \` تتأكد� ما >�� كا` �لباp �ملوّصل بني 

غرفتها $غرفة �لسيد '�تشيت موَصد�؟
- نعم.

- هل كا` موصد� حق�؟
- نعم.

- $ما�� بعد �لك؟
- بعد �لك عدz< 0ُ غرف� $�ستلقيت على فر�شي.

- كم كانت �لساعة حينئذ؟
- عندما �ستلقيُت _ فر�شي كانت �لساعة �حلا)ية عشرj >ال 

بضع )قائق.
- $هل �ستغرقت _ �لنو] على �لفو'؟
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- ال؛ فالصد�� �ستمّر بعض �لوقت.
- \هذ� هي غرفتك؟

هذ�  نعم،  فأجابت:  يديه  بني  �لذ�  �لرسم   z< \شا'   }
غرف�.

- هل تقيم معك فيها سيدj \خر:؟
- نعم، فتاj >نكليزية $)يعة )مثة �خللق، $قد �كَر0 ¿ \ا 

�تية من بغد�).
�لقطا' �طة  \` غا)'  بعد  �لغرفة   jلفتا� - هل تركت هذ� 

فنكوفكي؟
- ال، \نا $�ثقة \ا ~ تغا)' �لغرفة.

- كيف تكونني $�ثقة مع \نك �ستغرقت _ �لنو]؟
يكفي   pلبا� فتح  $Íر)  حركة،  \قل  عند  \ستيقظ  \نا   -

إليقاظي.
- $\نِت، هل غا)'0ِ �لغرفة بعد �ملحطة �ملذكو'j؟

- ال، ~ \غا)' غرف� >ال صباح�.
- هل متلكني $شاح� \xر �للو`؟

- ال يا سيد�.
- $�لفتاj �إلنكليزية �ل� تقيم معك _ �ملركبة، \عº �آلنسة 

)بنها]، هل متلك $شاح� \xر؟
-ال، >ا ترتد� $شاح� \صفر �للو`، $قد �كَر0 \ا �بتاعته 
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_ بغد�).
 z< jفأطر� بو�'$ بر\سه { سأ»ا بلطف: هل سافر0ِ مّر

\مريكا؟
$لكن  مريضة،   jسيد برفقة   jمر \�هب   `\ كد0ُ  ال،   -
�لسيدj \لغت 'حلتها _ �خر حلظة فأسفُت لذلك كل �ألسف؛ 
فاألمريكيو` قو] طّيبو` كرماB ينفقو` بسخاB _ >نشاB �ملد�'° 

$�ملستشفيا0.
- هل �عِت يوم� عن حا)} �ختطاn طفلة من \سرj معر$فة 

ُتسّمى \سرj �'مستر$نغ؟
- ال. ما هذ� �حلا)}؟

�'مستر$نغ، فأصغت  بو�'$ حكاية )يز�  $هنا قّص عليها 
�لسيدj �لسويدية >z هذ� �لر$�ية بانتبا� { ظهر0 عليها عالما0 
�الÝئز�" $هتفت: يا >»ي! من يصد� \` _ �لعا~ \شر�'� من 

هذ� �لنو�؟ مسكينة $�لدj �لطفلة. قلË يتصّد� >شفاق� عليها!
{ �نصرفت �لسيدj �لسويدية $عيناها مليئتا` بالدمو�، \ما 
بو�'$ فقد تنا$A قلمه $\خذ يكتب باهتما]، فسأله �لسيد بو|: ما�� 

تكتب يا صديقي؟
فأجاp بو�'$: قد �عتد0ُ \` \نّظم عملي حy ال Ûتلط علّي 

�أل)لة، $\نا �آل` \سجل �حلو�)} بترتيب $قوعها.
$ملا فر� من �لكتابة )فع بالو'قة >z �لسيد بو| فقر\ فيها: 
_ �لساعة �لتاسعة $�لربع غا)' �لقطا' �طة بلغر�)، $_ �لساعة 
�لتاسعة $\'بعني )قيقة $ضع �خلا)] �لد$�B _ غرفة '�تشيت { 
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�نصرn، $_ �لساعة �لعاشرj غا)' ماكوين غرفة '�تشيت، $_ 
�لساعة �لعاشرj $\'بعني )قيقة $قع بصر غريتا \$لسو` على '�تشيت 
�لذ� كا` جالس� يقر\، $هذ� هي �خر مرj شوهد فيها �لرجل على 
�لقطا'  �لثانية عشرj $عشر )قائق غا)'  �لساعة   _$ ،jقيد �حليا
�طة فنكوفكي، $_ �لساعة �لثانية عشرj $�لنصف تعطل �لقطا' 
بسبب تر�كم �لثلو¬، $_ �لساعة �لثانية عشرj $سبعة $ثالثني )قيقة 
)ّ� '�تشيت �جلر° فهر$A >ليه مالحظ �ملركبة، $لكن '�تشيت 
~ يفتح �لباp $قاA بالفرنسية >نه ال يطلب شيئ� $>نه \خطأ _ )ّ� 
�جلر°، \ما _ �لساعة �لو�حدj $سبع عشرj )قيقة فقد توlَت 

�لسيدj هوبا' \` _ غرفتها 'جالً، فدّقت �جلر°.

�لسيد بو| هذ� �ملالحظا0 { هّز '\سه مو�فق� فسأله  قر\ 
بو�'$: \ال تر: _ هذ� �لبيا` ما يلفت �لنظر؟

 `\  ºظ vلوضو�، $\ك� فاألمر $�ضح غاية  - ال شيB؛ 
�جلرمية �'ُتكبت �و �لساعة �لو�حدj $�لربع، فساعة �لقتيل تؤيد 
�لك، $كذلك \قو�A �لسيدj هوبا' ال تد� سبيالً للشك، $>�� \')0 
'\يي _ �ملجر] فأنا \قوA >نه �لك �إليطا¿ �لضخم �جلسم، �لك 
قا)] من شيكاغو، $مما  \$ على �ألصح  \مريكا،  قا)] من  ألنه 
هو جدير باملالحظة \` �خلنجر هو سال� �إليطاليني، $�إليطا¿ ال 

يكتفي بطعنة $�حدj بل يطعن �لعديد من �لطعنا0.

- هذ� صحيح.

- $ال شك \` �جلرمية تتلخص فيما يلي: كا` هذ� �إليطا¿ 
لر�تشيت _ جرمية �الختطاn، $�سم '�تشيت �ألصلي  شريك� 
>يطا¿،  \نه  على   Aيد �سٌم  $هو  \نت،  �كر0َ  كما  كاسي�  هو 
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$من �ملحتمل \` يكو` '�تشيت قد \$قع ֲדذ� �لرجل �إليطا¿ \$ 
خدعه، فتعقبه هذ� $طا')� $\'سل >ليه خطابا0 �لتهديد $�لوعيد، 
�لفظيعة، فتلك هي �ملسألة بسيطة كما   j'لصو� به ֲדذ�  { فتك 

تر:.
- $ما '\يك _ �خلا)] ماسترما` �لذ� \قسم \` �لك �إليطا¿ 

~ يغا)' �لغرفة؟
.jtهذ� موضع �حل -

فغمز بعينه $قاA: \جل، هذ� موضع �حلjt؛ فأقو�A �خلا)] 
ִדد] نظريتك $تنقذ �إليطا¿ من تبعة �جلرمية.

*   *   *
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�لفصل �لر�بع عشر

قاA بو�'$: ®ب \` نسأA بيt ميشيل عن '\يه _ هذ� �لزّ' 
�لذ� $جَدته �لسيدj هوبا' _ غرفتها.

{ ُ)عي بيt ميشيل فدخل �ملكا` $_ عينيه نظرj قلق $جز�، 
فقاA له �لسيد بو|: \صِغ >ّ¿ يا ميشيل. لقد $جدنا "ّ'� من ُسترتك 

_ غرفة �لسيدj �ألمريكية، فكيف تفسر $جو)� هنا|؟

فنظر ميشيل >z ُسترته { \جاp _ �حلاA: هذ� �لزّ' ليس من 
ُستر¡ يا سيد�؛ فجميع \"'�'� تاّمة. ال بد \` هنا| خطأ ما.

قاA بو|: لقد ُ$جد هذ� �لزّ' _ ظر$n تدA على \` صاحبه 
)خل غرفة �لسيدj هوبا' ليلة \مس عندما )ّقت �جلر°.

 jكد لك يا سيد� \نه ~ يدخل \حد غرفة �لسيد¼\ ºلكن$ -
هوبا'. لقد كانت $�lة.

�لسيد  �لذ� قتل  فالرجل  يا ميشيل، ~ تكن $�lة؛  - ال 
'�تشيت مّر من غرفتها، $قد سقط منه هذ� �لزّ'.

 pبا'تكا  ºتتهم\ - هذ� غt صحيح... هذ� غt صحيح. 
�جلرمية؟! \نا بر�B يا سيد�، فما �لذ� يدعو© >z �لفتك برجل ال 
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\عرn عنه قليالً \$ كث�t $~ يقع بصر� عليه قبل هذ� �لرحلة؟!

- \ين كنَت عندما )ّقت �لسيدj هوبا' �جلر°؟

- قلت لك يا سيد� >نº كنت _ �ملركبة �ألخر: \حتد} 
مع "ميل.

- سنبعث _ طلب "ميلك.

- \جل يا سيد�، \'جو \` ترسل _ طلبه حy تز$A عّني 
كل شبهة.

�لثانية فأقّر ما �كر� ميشيل، كما  { جيB مبالحظ �ملركبة 
بالقطا'  �ل� \ُحلقت  �لنو]  \ضاz< n �لك قوله: مالحظ مركبة 
_ �طة بوخا'ست كا` موجو)� _ \ثناB �حلديث �لذ� )�' بينه 
$بني ميشيل، $�لك �حلديث كا` يد$' حوA �جلّو $كثرj �جلليد، 
$قد �ستغر� هذ� �حلديث عشر )قائق، { �ع ميشيل �جلر° 

فهر$z< A مركبته.

يا  \'\يَت  ميشيل:  �لشها)j هتف  هذ�  من  �لرجل   �فر فلما 
سيد� \نº بر�B؟

 jلسيد� غرفة   _ $جو)�  تفسر  كيف  �لزّ'!  هذ�  $لكن   -
هوبا'؟

- ال \ستطيع \` \فسر شيئ� يا سيد�؛ فأنا ~ \فقد هذ� �لزّ'.

 jلسيد� يعرفا`  ال  \ما  \ّكد�   } �لك،  مثل  "ميال�  $\ّكد 
هوبا' $~ يدخال غرفتها، فقاA �لسيد بو|: هّدÎ من '$عك يا 
لتلبية  ميشيل $تذّكر ֲדد$B. هل صا)فك \حد $\نت _ طريقك 



٩٦

ند�B �لسيدj هوبا'؟

- ال يا سيد�، ~ يصا)فº \حد.

�لر$�� �و >حد: �ملركبا0   _ tيت \حد� يس\' - هل 
�ألخر:؟

- ال، ~ \َ' \حد�.

- هذ� غريب حق�!

فقاA بو�'$ $كا` قد لز] �لصمت _ \ثناB �حلديث �لذ� )�' 
بني بو| $موظفيه: ال يا عزيز�، ليس _ �ألمر شيB من �لغر�بة؛ 
فاملسألة مسألة $قت. لقد �ستيقَظت �لسيدj هوبا' $قد شعَر0 بأ` _ 
غرفتها شخص� Íهوالً، فاستوz �لرعب عليها فأغمَضت عينيها 
$'�َحت تفكر _ طريقة للخالÌ، $_ تلك �ألثناB ال بد \` يكو` 
�لرجل قد تسلل من غرفتها >z �لر$��، $بعد \` �ستعا)0 '$عها 
قرَعت �جلر° بشدj فلم sضر ميشيل _ �حلاA ألنه كا` يتحد} 
مع "ميَليه، $عندما �ع ميشيل صو0 �جلر° هر$z< A غرفة 

�لسيدj هوبا'، $_ تلك �ألثناB كا` �ملجر] قد متكن من...

�لفر�'  �لسيد بو| �ّدj: كيف يكو` قد متّكن من  فقاطعه 
$�لقطا' �ا� بالثلو¬ من كل ناحية يا عزيز�؟!

فقاA بو�'$ ببطB: ~ \قل >` �ملجر] فّر من �لنافذj؛ فقد كانت 
\مامه $سيلتا` لالختفاB: �أل$z \` يتو�': _ �حلّما]، $�لثانية \` 

Üتفي _ \حد: غرn �لقطا'.

- $لكن �لغرn ¹يع� حافلة باملسافرين.



٩٧

- \جل.

- \جل، �ختفى _ غرفته، هذ� ممكن.

 Ìانية \شخاÁ مامنا\ Aال يز� :pفأطر� بو�'$ بر\سه { \جا
®ب \` نستجوֲדم، Ãسة منهم _ مركبا0 �لد'جة �أل$z هم 
�ألمjt )'�غومn$t، $�لكونت $�لكونتيسة \ند'يº، $�لكولونيل 
\'بتنو0، $�لسيد ها')ما`، $ثالثة _ مركبا0 �لد'جة �لثانية هم 
�آلنسة  �ألملانية   jلفتا�$ فوسكا'يللي،  $\نطونيو  )بنها]،  �آلنسة 

Ýيد.

- من تريد \` تر: \$الً؟ �لرجل �إليطا¿؟

 Bناقم� على هذ� �إليطا¿ $تريد �إليقا� به، ال لشي |�'\ -
>ال لتحقيق $جهة نظر| _ \نه �لقاتل. ال يا عزيز� بو|، من '\يي 

\` نبد\ من قمة �لشجرj فنستجوp �ألمjt �لر$سية \$الً.

 tألم�  vÛ  `\ \'جو  له:   Aفقا ميشيل   tبي  z< �لتفت   }
)'�غومn$t \نº \$ّ) مقابلتها، فإ�� ~ تستطع �حلضو' فقل »ا 

>نº على �ستعد�) لالنتقاz< A غرفتها.

بنفسها،  �حلاA $حضر0   _ jلدعو� \جابت   jtألم� لكن 
فحّيت بو�'$ $بو| $�لطبيب بإحناB '\سها، { قعد0 على �ملقعد 
�لذ� قدمه >ليها بو�'$، فأ'�) �لسيد بو| \` يعتذ' عن >"عاجها 
فقاطعته بقو»ا: ال )�عي لالعتذ�' يا سيد�، فقد علمُت \` جرمية 
قتل قد $قعت _ هذ� �لقطا'، $من �لطبيعي \` ُيستجوp ¹يع 
�ملسافرين، $ثق متاًما \نه يسّر© \` \ساعد _ �لتحقيق بقد' ما 

\ستطيع.
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فأجاֲדا بو�'$: شكر� لك يا سيد¡.

- سلº عما تريد يا سيد�، \نا على �ستعد�ٍ) تا] لإلجابة.

كامالً  �َ�ك  كتبِت  هال  »ا:   Aقا$ $قلم�  $'قة  »ا  فقد] 
$عنو�نك؟

- �كتب \نت، ��ي ناتاليا )'�غومn$t، $عنو�© شا'� 
كليv 'قم ١٧ با'يس.

- هل \نت �تية من >سطنبوA يا سيد¡؟

- نعم يا سيد�، $قد كنت \قيم _ >سطنبوA بد�' �ملفوضية 
$برفق� خا)م�.

- $>z \ين تسافرين؟

- >z با'يس طبع�. 

ليلة  حتركاتك  عن  شيئ�  منك  \علم   `\ مبقد$'�  هل   -
\مس؟

- بكل تأكيد. لقد كنُت \تنا$A طعا] �لعشاB مبركبة �لطعا] _ 
حني \مر0 مالحظ مركبا0 �لنو] بإعد�) فر�شي، $ملا �نتهيت من 
�لطعا] �هبت >z غرف� _ �حلاA، { تنا$لت كتاب� فأخذ0 \طالعه 
�لكهربائي،  �لنو'  فأطفأ0   jحلا)ية عشر� �لساعة  \صبحت   yح
$لكنº ~ \َنم _ �حلاA ألنº كنت \تأّلم من مرÊ �لر$ماتيز]، 
$بعد 'بع �لساعة تقريب� قرعت �جلر° $)عو0 خا)م� فمكَثت 
معي، $'�حت تقر\ ¿ بصو0 مسمو� حy غلبº �لنعا° فنمت، 
$ال \�كر بالضبط مy غا)َ'0 �خلا)مة غرف�؛ فهي 'مبا بقَيت 
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معي ساعة \$ نصف �لساعة، ال \علم متام�.

- هل شعر0ِ بالقطا' عندما توقف؟

- نعم.

- \~ تسمعي ضجة غt عا)ية؟

- نعم، ~ \�ع شيئ� غt عا)�.

- ما �سم خا)متك؟

- هلدغا') Ýيد.

- هل \مَضت _ خدمتك مدj طويلة؟

- \مضت _ خدم� Ãسة عشر عام� تقريب�.

- ال شك \نِك سافرz< 0 \مريكا مرj على �ألقل.

'فعت �ألمjt حاجَبيها، فقد \)هشها هذ� �النتقاA �لفجائي 
من موضو� >z �خر $لكنها \جابت: بل سافر0ُ مر�'�.

�سم  \سرj حتمل  عن  بأمريكا  \` �عت  لِك  �تفق  هل   -
�'مستر$نغ؟

 jبصو0 يتهّد¬: كا` بعض \فر�) هذ� �ألسر jtفأجابت �ألم
من \عّز \صدقائي.

- هل عرفِت �لكولونيل �'مستر$نغ؟

- معرفة بسيطة، $لكن "$جته سونيا �'مستر$نغ كانت من 
ليند� �')`  بأمها �ملمثلة   ºتربط \كر] صديقا¡، $كذلك كانت 



١٠٠

\$ثق '$�بط �لصد�قة. لقد كانت ليند� �')` �مر\j موهوبة، $\عتقد 
\ا كانت من \عظم �ملمثال0 �لالئي ظهر` _ �لقر` �لعشرين، 

$قد كانت با'عة _ متثيل )$' �لليد� ماكبث.
- هل ماتت هذ� �ملمثلة؟

 Aلكنها تعيش _ معز$ ،jال، ال، ما"�لت على قيد �حليا -
عن �لنا° أل` حالتها �لصحية ليست على ما ير�]، فهي تقضي كل 

.tمقعد كب _ j( $قتها ممدَّ
�لكولونيل  "$جة   tغ \خر:  �بنة   jلسيد� »ذ�   `\ \ظن   -

�'مستر$نغ؟
- \جل، »ا �بنة \صغر بكثt من "$جة �لكولونيل.

- \ال تز�A هذ� �البنة على قيد �حلياj؟
- بكل تأكيد.

- $\ين هي �آل`؟
فحدجته �ألمjt بنظرj حا)j { قالت: ®ب \` \علم \$الً 
�'مستر$نغ  عائلة  بني  �لصلة  $ما  �ألسئلة؟  هذ�  كل  ُتلقي  ملا�� 

$�جلرمية �ل� حدثت _ هذ� �لقطا'؟
- توجد صلة $ثيقة بني �ملوضوعني يا سيد¡ �ألمjt، فإ�� 
شئِت ّخلصُت لك هذ� �لصلة فيما يلي: �لرجل �لذ� ُقتل _ هذ� 
�لكولونيل  �بنة  $قتل   nختطا� جرمية  �'تكب  �لذ�  هو  �لقطا' 

�'مستر$نغ.
- ��! >�� كا` كذلك فأنا مسترsة لقتل هذ� �لسفا�.
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قضية  على  �ّطلع  >نسا`  فكل  سيد¡؛  يا  طبيعي  هذ�   -
�'مستر$نغ ال يسعه >ال �لشعو' بكر�هية هذ� �ملجر] �ألثيم �لذ� 
 Aلسؤ�� z< آل` لنُعد�$ .jرميته �ملنكر¾ jف� هذ� �لعائلة �لسعيد\

�لذ� ~ جتيË عليه: \ين تقيم \صغر بنا0 ليند� �')` �آل`؟
- �لو�قع يا سيد� \نº ال \علم \ين تقيم، فقد �نقطعت �لصلة 
بيº $بني هذ� �جليل �حلديث، $لكنº \ظن \ا تز$جت برجل 

>نكليز� منذ عدj \عو�] $\ا 'حلت معه >z >نكلتر�.
- سؤ�A �خر يا سيد¡. ما لو` $شاحك؟

- ال بد \` هنا| ما يدعو >z >لقاB هذ� �لسؤ�A �لعجيب، 
$لذلك سأجيبك عليه فأقوA لك >` $شاحي \"'� �للو`.

قالت �لك { ضت $�قفة، فنهض �لرجاA �لثالثة �حتر�م� 
»ا.

*   *   *
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�لفصل �خلامس عشر

 A$فأقبل �أل ،j(لشها� B�(أل ºعي �لكونت $�لكونتيسة \ند'ي(ُ
$حد� $�عتذ' عن غياp "$جته قائالً >ا ستلحق به بعد قليل. كا` 
�لقامة جذ�p �ملنظر  �لعمر �يف� طويل  �لكونت شاب� _ مقتبل 
يرتد� ثوب� على �لطر�" �إلنكليز�. $قد با)'� بو�'$ بالسؤ�A عن 
�لغرÊ من �ستقد�مه فقاA له: لعلك علمَت مبا حد} ليلة \مس 
للوقوn على  �ملسافرين   Aسؤ� z< قد �ضطرنا $\نه  يا سيد�، 

بعض �ملعلوما0.
$>نه ملن  تريد،  فاسأA عما  يا سيد�  >شا'تك  \نا 'هن   -
معلوما0  >ليك   [ نقدِّ  `\ $"$ج�  \نا  \ستطيع  \الّ  \سفي  )$�عي 

قيمة، فقد كنا نائَمني $~ نسمع شيئ� غt عا)�.
- هل تعرn شخصية �لقتيل يا سيد�؟

فأجاp �لكونت على �لفو': ال يا سيد�.
{ \')n بعد حلظة: >�� \')0َ \` تعرn ��ه فليس عليك 

>ال \` ترجع >z جو�" سفر�.
- ��ه _ جو�" �لسفر هو '�تشيت، $لكن هذ� ليس ��ه 
�حلقيقي، فا�ه �حلقيقي هو كاسي�، �ملجر] �إليطا¿ �لذ� لعب 
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)$'� هام� _ قضية �'مستر$نغ بأمريكا.

{ نظر >z �لكونت �دj لt: تأثt هذ� �لنبأ عليه، $لكن 
 Bلكونت ظل �تفظ� ֲדد$ئه، $كل ما فعله \نه 'فع حاجَبيه ببط�

$\جاp: ال شك \` هذ� مما ساعد على �'تكاp �جلرمية.

- هل �هبَت >z \مريكا يا سيد� �لكونت؟

- نعم، فقد قضيت عام� _ $�شنطن.

- هل تعرn \سرj �'مستر$نغ؟

 Bمستر$نغ؟ ال \تذكر جيد� يا سيد�، فقد عرفُت _ \ثنا'� -
>قام� _ $�شنطن كث�t من �ألسر �ألمريكية �لطّيبة.

- مy عدz< 0َ غرفتك ليلة \مس؟

- \نا $"$ج� نشغل �لغرفتني �ملتجا$'تني ١٢ $١٣.

 n('\ } سريعة على �لرسم �لذ� بني يديه jفألقى بو�'$ نظر
\مر0ُ مالحظ عربا0   Bلعشا� نتنا$A طعا]  كنا  �لكونت: $عندما 
�لنو] بإعد�) �لغرفتني، $ملا فرغنا من �لطعا] $جدنا� ما "�A ُيعّد 
�لغرفة 'قم ١٢، فذهبت مع "$ج� >z �لغرفة ١٣، $هنا| \خذنا 
 z< هب كل مّنا� jنتسلى بلعب �لو'�، $_ �لساعة �حلا)ية عشر

فر�شه $�ستغرقنا _ نو] عميق حy �لصبا�.

- هل الحظَت \` �لقطا' تعّطل _ �لطريق؟

- ~ \حلظ �لك >ال _ �لصبا�.

- $"$جتك؟
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 A$تتنا  `\ �عتا)0 "$ج�  لقد   :pلكونت { \جا� فابتسم 
بعض �لعقاقt �لطبية لتساعدها على �لنو] _ \ثناB �لسفر.

فقّد] له بو�'$ $'قة $قلم� $قاA: شكر� لك يا سيد� �لكونت، 
فقط \'جو| \` تتفضل بكتابة ��ك $عنو�نك على هذ� �لو'قة.

 ،nط ناعم { ض لينصرÓ فكتب �لكونت ��ه $عنو�نه
$لكنه عا) فتر)) _ مكانه { سأA: \ظن \نه ليس من �لضر$'� 
من  شيئ�  >ليكم  تقد]   `\ تستطيع  ال  فهي  "$ج�؛  �ستقد�] 

�ملعلوما0.

تتفضل   `\ \'جو  \جاp: $مع �لك  بو�'$ {  عينا  فلمعت 
فتبعث ֲדا >ّ¿.

- \¼كد لك \نه ال فائدj من �ستقد�مها.

بو�'$   Aفقا  jحلّد� من   Bبشي  jtألخ� بالكلما0  نطق  $قد 
بال  �ملسافرين  ¹يع   Aبسؤ� تقضي  �لتحقيق  مصلحة  بلطف: 

.Bستثنا�

- لك ما تريد.

{ \ح� قامته باحتر�] $�نصرn. عندئذ �ث بو�'$ عن جو�" 
سفر �لكونت حy عثر عليه، فقر\ ما ُكتب فيه خاص� باسم �لكونت 
$��ها  "$جته  >تر�فقه  �لكلما0:  هذ�  قر\  كما  $منصبه،  $لقبه 
�، $عمرها ٢٠ سنة<. فقاA �لسيد بو|: vلينا ما'يا $لقبها غولدن\
هذ� جو�" سفر )بلوماسي، \ليس كذلك؟ ®ب \` تكو` حريص� 
�لكونت   `\ تثt مشكلة )$لية، فمن �ملؤكد  يا صديقي حy ال 

$"$جته ال صله »ما باجلرمية.
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- �هد\ يا عزيز�، سأكو` حريص� لبق�.

 Bببط  tتس  ºند'ي\ �لكونتيسة  \قبلت  �للحظة  تلك   _$
$'\سها �جلميل مطر� $مظاهر �الحتشا] $�خلجل تبد$ _ مشيتها 

$حركاִדا، { سألت: هل \نتم �اجة >ّ¿ \يها �لسا)j؟

سيد¡  يا  عا)ية   0�Bجر�< Íر)  هذ�  بو�'$:  فأجاֲדا 
�لكونتيسة.

{ ض $�قف� باحتر�] ففعل "ميال� مثل ما فعل، $جلست 
�لكونتيسة على �ملقعد �لذ� قدمه >ليها �لشرطي �لسر� { سأ»ا 
بو�'$: لقد )عوتك يا سيد¡ ألسألك عما >�� كنِت قد '\يت \$ 

�عت شيئ� من شأنه \` يلقي ضو�B على حا)} �ألمس.

- ال يا سيد�، ~ \�ع $~ \َ' شيئ�؛ فقد كنُت نائمة.

 j'$ملجا� �لغرفة   _ عا)ية   tغ حركة  مثالً  تسمعي   ~\  -
عصبية  بنوبة  �لغرفة  تقيم _  �ل�   jلسيد� \ُصيبت  لقد  لغرفتك؟ 

فقرعت �جلر° بشدj ملدj طويلة.

- ~ \�ع شيئ� أل© \تنا$A بعض �لعقاقt ملقا$مة �أل'� 
يا سيد�.

- ��، هذ� حقيقي. >�` ال فائدj من >لقاB \سئلة \خر:.

$هنا ضت �لكونتيسة بسرعة.

$لكن بو�'$ عا) فاستوقفها بقوله: عفو�، \'جو �لبقاB حلظة 
�لسفر صحيحة  ُ�كر0 عنِك _ جو�"  �ل�  �لبيانا0  \خر:. هل 

كلها؟
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- نعم يا سيد�.
- >�`، هل لديك مانع من كتابة ��ك $عنو�نك على هذ� 

�لو'قة؟
- ال، بكل تأكيد.

{ كتَبت ��ها فسأ»ا بو�'$: هل '�فقت "$جك >z \مريكا 
يا سيد¡؟

- ال يا سيد� ألننا ~ نكن قد تز$جنا بعد، فقد تز$جنا منذ 
عا] $�حد.

- شكر� لك يا سيد¡، $لكن ֲדذ� �ملناسبة، هل "$جك 
ُيدّخن؟

فنظر0 >ليه بدهشة { \جابت: نعم.
- $هل لديه غليو`؟

- ال، بل يدخن لفافا0 �لتبغ.
- شكر� لك.

$كا` بو�'$ يتوقع \` تنصرn �لكونتيسة بعد �لك مسرعة، 
$لكن \)هشه \نه '�ها ال تز�A $�قفة \مامه، فرفع >ليها عينيه فوجدها 
تنظر >ليه $_ عينيها �لساحرتني نظرj فضوA { سألته: ملا�� \لقيَت 

علّي كل هذ� �ألسئلة؟
 �ّ\ �لسر�  �لشرطي  يلقي   `\ �ملدهش  من  ليس  فأجاֲדا: 
نو� من �ألسئلة يا سيد¡، فأنا مثالً يهمº كث�t \` \علم ما لو` 

$شاحك.
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فا")�)0 )هشتها، $لكنها ضحكت { \جابت: لونه 'ما)�، 
$لكن هل يهّمك \` تعلم كل هذ� �ملعلوما0 �لتافهة حق�؟

- يهّمº جد� يا سيد¡.
- هل \نت شرطي سر�؟

- نعم يا سيد¡.
�نصرفت، $~ تكد  �لساحرتني {  بعينيها  فابتسمت $حّيته 
هذ�  \¹ل  ما  بو|:  �لسيد  هتف   yح �لقو]  \نظا'  عن  تغيب 

!j\ملر�
$تنهد { \')n: هل ستستجوp �إليطا¿ �لذ� \'تاp _ \نه 

�'تكب �جلرمية؟
فلم ®به بو�'$ ألنه كا` ال يز�A يفحص جو�" سفر �لكونت 

�»نغا'�.
*   *   *
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�لفصل �لسا)° عشر

ض بو�'$ عن مقعد� $\خذ يسt _ �ملكا` جيئة $�هاب�، 
 Aله: من '\يي \` نبد\ بسؤ� Aما] �لسيد بو| $قا\ jتوقف فجأ }

�لكولونيل \'بتنو0.

�للغة  من  �صوله   `\ بو�'$  فوجد  بالكولونيل   Bجي  }
�لفرنسية �د$)؛ فشر� _ �ستجو�به باللغة �إلنكليزية، $قد �كر 
�لكولونيل ��ه $لقبه $عنو�نه $'تبته _ �جليش، $قاA >نه عائد 
 z< سأله بو�'$: ملا�� ~ تبحر } .j"نكلتر� _ >جا< z< من �»ند

>نكلتر� على >حد: �لسفن لتوّفر على نفسك متاعب �لسفر بّر�؟

- هذ� من شأ© $حد�.

- هل كانت 'حلتك متصلة؟

- ال، بل قضيت ثالثة \يا] _ بغد�) _ ضيافة صديق ¿.

- \نت \مضيت ثالثة \يا] _ بغد�) $علمُت \` �آلنسة )بنها] 
\تت كذلك من بغد�). ُتر: هل قابلَت هذ� �آلنسة $تعرفَت عليها 

هنا|؟

- ال، لقد '\يتها أل$A مرj _ �لقطا' بني كركو| $نصيبني.
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�إلنكليزيا`  )بنها]  $�آلنسة  \نت  سيد�.  يا   ¿ّ< \صِغ   -
�لوحيد�` _ هذ� �لقطا'، $يهمº \` \عرn '\� كل منكما _ 

�آلخر، فما '\يك _ هذ� �آلنسة؟
فأجاp �لكولونيل بv$): هذ� �لسؤ�A ال سبب له.

- ال يا سيد�، بل يوجد سبب؛ فأنا \عتقد \` �جلرمية قد 
باثن� عشرj طعنة، $ليس  \ُصيب  �لقتيل  �مر\j أل`  بيد  �'ُتكبت 
هذ� '\يي $حد� بل هو '\� ¹يع من '\$� �جلثة، $لذلك ُعنيت 
�ملسافرين من   pباستجو� عناي�  \كثر من  �لسيد�0   pباستجو�
�لرجاA، $ملا كا` من �لسهل �ستد'�¬ �لسيد�0 غt �إلنكليزيا0 
فأنا ~ \ُضطر >z سؤ�A \حد من �ملسافرين عنهن، \ما �آلنسة )بنها] 
فهي >نكليزية $ال \ستطيع �حلصوA على �لكثt من �ملعلوما0 من 
�لسيد�0 �إلنكليزيا0، بل ال \ستطيع \` \$قع بإحد�هن _ �لتحقيق 
 Aأل` \جوبتهن مقتَضبة، لذ� \سألك باسم �لعد�لة \` تصُدقنا �لقو

يا سيد� $\` تكشف لنا عما تعلم عن �آلنسة )بنها].
'\ته   `\ »ا  يسبق   ~$ �لقتيل،   nتعر ال  )بنها]  �آلنسة   -

\بد�.
- هل قالت لك �لك؟

- نعم، فقد حتدثنا عنه مرj مبناسبة نفو'ها من منظر�، كما 
\¼ّكد لك \نه من �ملستحيل \` يكو` لآلنسة )بنها] صلة \$ شبه 

صلة ֲדذ� �جلرمية.
 jن نعتقد \` هذ� �جلرمية �'ُتكبت _ �لساعة �لو�حد� -
$�لربع بعد منتصف ليلة \مس، $من $�جباتنا �لعا)ّية _ مثل هذ� 

�حلالة \` نسأA كل مسافر عّما كا` يفعل عند $قو� �جلرمية.
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- هذ� طبيعي، فإ�� كا` يهمك \` تعلم ما�� كنُت \فعل _ 
�لك �حلني فاعلم \نº كنت \حتد} >z �لك �لشاp �ألمريكي 

سكرتt �لقتيل.

- هل هو صديقك؟

 B�'� ال، \نا ~ \َ'� قبل هذ� �لرحلة، $قد $جد0ُ \` له -
عجيبة عن سياسة بريطانيا _ �»ند، $ّملا كنت قد \مضيت ثالثني 
عام� _ �»ند $\علم من شؤ$ا \كثر مما يعلم غ�t فقد \$ضحت 
له حقيقة �ملوقف _ �»ند، فر�� له حديثي كما '�� ¿ حديثه عن 
�حلالة �ملالية _ \مريكا، { تكلمنا عن �حلالة �لسياسية بصفة عامة، 
$كانت )هش� عظيمة حني نظرz< 0 ساع� فوجدִדا �لثانية >ال 

�لربع، فذهبت >z غرف� _ �حلاA $�ستلقيت _ فر�شي.

- هل كا` �خلا)] قد \عّد لك فر�شك؟

- نعم.

- \ين كا` مالحظ �ملركبة عندما �هبت >z غرفتك؟

- كا` جالس� \ما] طا$لة صغjt $قد �ستدعا� �لسيد ماكوين 
مبجر) �نصر�_ من غرفته.

- ملا�� �ستدعا�؟

- \ظن \نه )عا� ليعّد له فر�شه.

- \'جو �آل` \` تفكر بتركيز \كثر _ هذ� �لسؤ�A يا سيد� 
 Bلكولونيل. هل تذكر \نك '\يت \حد� ميّر بر$�� �ملركبة _ \ثنا�

$جو)| _ غرفة �لسيد ماكوين؟
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\هتم   ~  ºلكن$ بالر$��،  مّر$�  كثtين   `\ \ظن   -
مبر�قبتهم.

- يهّمº كث�t \` \علم >�� كنَت قد '\يت \حد� مير بالر$�� 
بني �لساعة �لو�حدj $�لساعة �لثانية بعد منتصف �لليل، تذّكر جيد� 

يا سيد�.
فقطب �لكولونيل حاجَبيه { \طر� بر\سه $صمت حلظة $قد 
�'تسَمت على $جهه عالما0 �لتفكt �لعميق، { عا) فرفع '\سه 
{ \جاp: \¼كد لك \نº ال \ستطيع \` \�كر شيئ� ألنº ال \هتم 

.jيت سيد\' ºمبر�قبة �لنا°. $لكن مهالً... \�كر \ن
- '\يَت سيدj _ مقتبل �لعمر؟

- ~ \َ' $جهها $لكº الحظت مر$'ها $Ýمت '�ئحة.
- '�ئحة عطرية؟ ما نوعها؟

- ال \)'� على $جه �لتحديد، لكنها كانت '�ئحة قوية من 
�لنو� �لذ� يصل >z �ألنف على بعد مئة متر، كذلك ال \ستطيع 
\` \حّد) بالضبط �لوقت �لذ� '\يُتها فيه؛ فهنا| كما تعلم بعض 
�ألشياB ير�ها �إلنسا` $ال يالحظها، \$ مبع� �خر ير�ها $ال يلقي 
>ليها باالً. لقد '\يُت هذ� �لسيدj، $لكنº ال \�كر هل كا` �لك _ 
�ملساB \] بعد منتصف �لليل. ال، لقد تذكر0 �آل` \نº '\يتها بعد 

\` غا)' �لقطا' �طة فنكوفكي.
- $ما �لذ� ®علك جتز] بذلك؟

- لقد كا` �ملوضو� �لذ� تنا$له �حلديث بيº $بني �لسيد 
ماكوين هو مشر$� �لسنو�0 �خلمس _ '$سيا �لسوفيتية، $\تذّكر 
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ّ̀ مر$' هذ� �لسيدj $$صوA تلك �لر�ئحة �لطيبة >z \نفي _ تلك  \
فد�'  �لسوفيتية،  '$سيا   _ Bلنسا� مركز   z< نظر�  لفتا  �للحظة 

�حلديث بيº $بني ماكوين _ هذ� �ملوضو�.

فسأله بو�'$: \ال تستطيع \` حتد) �لوقت بالضبط؟

- ال، $لكنº \ستطيع \` \�كر لك \` �لك كا` _ نصف 
�لساعة �ألخjt قبل �نصر�_ من غرفة ماكوين.

- حسن�، $�آل` حدثº يا سيد� �لكولونيل، هل سبق لك 
\` سافرz< 0َ \مريكا؟

- ال.

- هل عرفَت فيما مضى من  حياتك شخص� ُيدعى �لكولونيل 
�'مستر$نغ؟

�سم  sملو`  ثالثة   $\ �ثنني  عرفُت  لقد  �'مستر$نغ؟   -
ُقتل _ معركة  �لذ�  �'مستر$نغ   Ëمستر$نغ، عرفُت مثالً شل'�

�لسو].

- \نا \عº �لكولونيل �'مستر$نغ �لذ� تز$¬ سيدj \مريكية 
$خطف بعض �ألشقياB �بنَته $فتكو� ֲדا.

- \تذّكر \نº قر\0ُ عن حا)} من هذ� �لقبيل. لقد كا` حا)ث� 
Úيف�، $قد �عُت عن هذ� �لكولونيل $لكنº ~ \قابله، $كا` 

�ملعلو] عنه \نه 'جل )مث �خللق �بوp من \صدقائه.

بعينه  هو  \مس  ليلة  �لقطا'  هذ�  ُقتل _  �لذ�  �لشخص   -
�ملجر] �لذ� �ختطف �بنة �لكولونيل �'مستر$نغ $فتك ֲדا.
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�لشقي  هذ�   Aنا فقد   `�<  :Aقا حاجَبيه {  \'بتنو0  فقطب 
جز��B! 'غم \نº كنت \فّضل \` تناله يُد �لعد�لة فُيشَنق \$ ُيعَد] 

على �لكرسي �لكهربائي.

- حسن� يا سيد� �لكولونيل، شكر� لك، $\عتقد \نه ~ يُعد 
يوجد ما يستوجب >لقاB \سئلة \خر: عليك. $لكن \خv©، \ال 

تذكر \ّ� حا)} \$ \ية ظاهرj لفتت �نتباهك \مس؟

الحظُت   ºن\ �لو�قع   :pجا\  } طويالً  �لكولونيل  ففكر 
لك  $سأ�كرها  �نتباهي  لفتت  $لكنها  تافهة،  تكو`  قد  مالحظة 

لعلك جتد فيها ما يفيد|.

- ما هي؟

 ºبي  '�( �لذ�  �حلديث  بعد  غرف�   z< عد0  عندما   -
$بني �لسيد ماكوين الحظت \` �لغرفة �ملجا$'j ¿ (\عº �لغرفة 

...(jtألخ�

- تعº �لغرفة 'قم ١٦؟

- نعم، الحظت \` باֲדا مفتو� قليالً $'\يت '\س� قد \طل 
منها، فلم \كد \قترp منها حy فز� صاحب �لر\° $تر�جع بسرعة 

.Aحلا� _ pغلق �لبا\ }

- { ما��؟

- ال شيB \كثر من �لك، فاملسألة تافهة كما قلُت لك، $قد 
.�tكرִדا أل'يح ضم�

- هل تدّخن سيجا'� يا كولونيل؟
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- بل \)ّخن غليون�.
- هذ� جيد، \شكر|.

{ �نصرn، $بقي بو�'$ _ مكانه يفّكر { قاA: عرفنا منه \نه 
يدخن غليون�، $قد $جدنا _ غرفة '�تشيت فرشاj لتنظيف �لغليو` 

مع \` '�تشيت نفسه يدخن لفافا0 �لتبغ.
- هل تعتقد \`...

- هذ� هو �لشاهد �لوحيد �لذ� �عترn بأنه يدخن غليون�، 
$هو كذلك �لشاهد �لوحيد �لذ� قاA >نه يعلم شيئ� عن �لكولونيل 
د \نه كا` يعرفه معرفة $ثيقة لكنه يتجنب  �'مستر$نغ، $من �ملؤكَّ

�لتصريح ֲדذ� �حلقيقة.
- هل ميكن \` يكو` هو �لذ�...؟

- ال، هذ� مستحيل، مستحيل \` ُيقِد] شخص �تر] على 
قتل عد$� ֲדذ� �لطريقة �لوحشية؛ فتلك �جلرمية �ل� $قعت _ هذ� 

�لقطا' »ا طابع معّين لكنه ليس طابع \'بتنو0.
*   *   *
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�لفصل �لسابع عشر

�ستدعى بو�'$ �خر 'كاp �لد'جة �أل$z، $هو 'جل \مريكي 
بو�'$   Aلثغر فسأ� باسم  �لرجل $هو  فأقبل هذ�  ُيدعى ها')ما`، 
�'ُتكبت  \` جرمية  تعلم  لعلك   :tله هذ� �ألخ  Aفقا يريد،  عّما 
_ هذ� �لقطا' يا سيد�، $\` �لضر$'j تقضي باستجو�p ¹يع 

�ملسافرين.
- هذ� طبيعي.

فألقى بو�'$ نظرj سريعة على جو�" سفر �لرجل { قاA له: 
\نت ُتدعي بتما` ها')ما`، \مريكي �جلنسية _ �حلا)ية $�أل'بعني 
\ليس  �لكاتبة،  �آلال0  لبيع  متنقل   p$مند $مهنتك  �لعمر،  من 

كذلك؟
- بلى، \نا كما �كر0َ.

- \كنَت تنو� �لسفر >z با'يس؟
- نعم.

- ملا��؟
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- ألسباp تتعلق بأعما¿.

- \تسافر _ مركبا0 �لد'جة �أل$z )�ئم�؟

- نعم يا سيد�؛ فالشركة �ل� \عمل حلساֲדا تدفع ¹يع 
�لنفقا0.

- $�آل` لنتحد} _ موضو� �جلرمية �ل� �'ُتكبت \مس. 
هل لديك ما تقوله فيها يا سيد ها')ما`؟

- عفو� \يها �لسا)j، هل تسمحو` ¿ \` \سألكم من \نتم؟ 
$بأية صفة تستجوبو` �ملسافرين؟

�لنو]،  بو| مدير شركة عربا0  �لسيد  بو�'$: هذ�   pفأجا
$هذ� هو �لطبيب �لذ� فحص جثة �لقتيل.

- $\نت؟

- \نا بو�'$ �لشرطي �لسر�، $قد كّلفº مدير شركة عربا0 
هذ�  عربا0  >حد:  �ل� حدثت _  �جلرمية  بالتحقيق _  �لنو] 

�لقطا'.

- لقد �عُت عنك يا سيد بو�'$، $\ظن \نº \ستطيع \` 
\حتد} >ليك بكل صر�حة.

فاإلنكا'  تكو` صر�s؛  بأ`  \نصحك  $\نا  بو�'$:   pفأجا
$�ملد�'�j لن يفيد�|.

- \¼كد لك \نº ال \عرn شيئ� ميكن \` يفيد| _ �لتحقيق، 
$مما sزنº $يؤملº حق� \نº ال \عرn شيئ� _ �لوقت �لذ� كا` 

.Bفيه كل شي nب علّي \` \عر®
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- \'جو \` توضح كل ما تقوA يا سيد ها')ما`.

فلم ®ب ها')ما` $لكنه $ضع يد� _ جيبه فالحظ بو�'$ \` 
سحنة �لرجل �نقلبت فجأj، { ظهر0 على $جهه عالما0 �لر"�نة 
\ما ��ي  �لذ� بني يديك جو�" مزيَّف،  �لسفر  $قاA: >` جو�" 

�حلقيقي فستجد� على هذ� �لبطاقة.

{ $ضع \ما] بو�'$ بطاقة، فنهض �لسيد بو| $�قف� $��� 
�لبطاقة: >°. p. ها')ما`<، شرطي  بو�'$ فقر\ _  فو� كتف 

سر�، نيويو'|.

قاA بو�'$: هل \نت شرطي سر� خاÌ يا سيد ها')ما`، 
\عº هل تعمل حلسابك؟

- ال، بل \عمل حلساp شركة ماكنيل.

$كا` بو�'$ قد �ع باسم هذ� �لشركة �ألمريكية �ل� تقو] 
تسافر  تذكر ¿ ملا��   `\ \تستطيع   :Aفقا �لسّرية  �لشرطة   Aبأعما

متنكر�؟

- بكل تأكيد. لقد كنُت \طا') �ثنني من �ألشقياB \$قعت ֲדما 
_ هذ� �لقطا'، $قد �نتهت مهم� _ >سطنبوA حيث متكنُت من 
>لقاB �لقبض على �لشقيَّني $تسليمهما >z �لسلطا0 �ملحلية، $قبل 
بعثت بvقية >z شركة ماكنيل _ طلب  \` \خطو خطوj \خر: 
نيويو'|،   z< j(بالعو \مرها  �لشركة  تعليما0 جديدj فأصدَ'0 

.pهذ� �خلطا ©Bبينما كنت \تأهب للسفر جا$

{ قّد] >z بو�'$ خطاب� sمل عنو�` فند� توكتاليا`، فقر\ 
بو�'$ _ �خلطاp ما يلي: 
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سيد� �لعزيز،
 j'ملشهو� ماكنيل  شركة   pحلسا تعمل  \نك  علمُت 
_ نيويو'|، لذ� \'جوكم �لتكر] مبقابل� _ غرف� 

بالفند� _ �لساعة �لر�بعة بعد ظهر �ليو].
   �إلمضاB: '�تشيت

قاA �لسيد ها')ما`: $�هبُت >z غرفة '�تشيت _ �لوقت 
 ¿ّ< قّد]   } صر�حة،  بكل  موقفه   ¿ �لرجل  فأ$ضح   ،( �ملحدَّ
'سالَتي ִדديد $صلتا� \خ�t $عرÊ علّي \مر�، $هو \` \سافر معه 
_ هذ� �لقطا' >z با'يس لكي \سهر على سالمته، فاتفقُت معه 
على �لك $سافر0 _ ��0 �لقطا' كما تر$`، $لكن على �لرغم 
من يقظ� $سهر� على سالمته فقد نالته يد \عد�ئه، $\نا حزين 

جد� لذلك أل` �حلا)} _ ��ته يؤّثر على مركز� شخصي�.

- هل �كر لك مهمتك بالتفصيل؟

 j'$ملجا� �لغرفة  \شغل   `\ \$الً  مّني  طلب  فقد  طبع�؛   -
\جد  فلم  باملسافرين  غاّص�  كا`  لألسف  �لقطا'  $لكن  لغرفته، 
مكان� خالي� غt �لغرفة 'قم ١٦، مما "�) متاعË ألنº كنت مضطر� 

>z مر�قبة '$�� �ملركبة ليالً $ا'�.

�لسيد  \ية فكرj عن �ملجر]؟ \عº هل �كر لك  \لديك   -
 `\ $يريد  يتعقبه  كا`  �لذ�  �لشخص   nصا$\ '�تشيت شيئ� عن 

يفتك به؟

�لسيد   ¿ $صفه  فقد  شكله،  \تصو'   `\ \ستطيع  نعم،   -
'�تشيت.
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$هنا \'هف �لرجاA �لثالثة ���م ليسمعو� \$صاn �لقاتل، 
 tلقد $صفه ¿ بأنه شخص قص :Aمضى ها')ما` _ حديثه فقا$
�لقامة \�ر �للو` له صو0 كأصو�0 �لنساB. هذ� ما �كر� �لسيد 
'�تشيت، $قد قاA ¿ \يض� >نه ال يتوقع \` sد} �العتد�B على 
�لليلة  'مبا حد} _   Bالعتد�� هذ�   `<$  z$أل� �لليلة  حياته _ 

�لثانية \$ �لثالثة.

فقاA �لسيد بو|: ال بد \نه كا` يعرn شيئ� من نو�يا غرميه.

 Aقا مما  \كثر   nيعر كا`  \نه  بد  ال  \جل،  بو�'$:   Aفقا
لسكرت�t. $لكن \خv©، هل كنَت تعرفه على حقيقته؟

- من تعº؟

- \عº '�تشيت، \كنت تعرفه على حقيقته؟

- �حلق \نº ال \ستطيع \` \فهمك.

�لكولونيل  �بنة  �ختطف  �لذ�  كاسي�  هو  '�تشيت   -
�'مستر$نغ $فتك ֲדا.

 } بدهشة  �ّدثه   z< $xلق  $عينيه  فمه  ها')ما`  ففتح 
'�تشيت هو كاسي� حق�  تقوA $كا`  >�� كا` �ألمر كما  غمغم: 
فليس من �ملدهش _ شيB \` يكو` هذ� �لشقي قد ُقتل، أل` 
كثtين يطلبو` )مه $يريد$` �النتقا] منه، بل �ملدهش حق� \نه ظل 

على قيد �حلياj حy �آل`.
- هل تعرn بني �ألشخاÌ �لذين لعبو� )$'� _ حا)} �بنة 
�لكولونيل �'مستر$نغ 'جالً قصt �لقامة \�ر �لوجه يتكلم بصو0 

كأصو�0 �لنساB؟
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- ال \ستطيع \` \جد جو�ب� على هذ� �لسؤ�A، $لكº \ظن \` 
¹يع �لذين كا` »م �تصاA �ا)} �الختطاn قد ماتو�.

 Bبإلقا �نتحر0   jفتا تنَس \` بني ضحايا هذ� �حلا)}  - ال 
.jنفسها من �لنافذ

 jيتها، $قد كانت هذ� �لفتاl\ صدقَت، $هي مسألة »ا -
\جنبية، فال يبعد \` يكو` \حد \قا'ֲדا ممن ال نعرفهم $~ نقر\ 

عنهم _ �لصحف \'�) \` يثأ' »ا.

- حسن�، \'جو \` تتّم قصتك يا سيد ها')ما`.

- ليست هنا| قصة. كل ما \ستطيع قوله هو \نº كنُت \نا] 
َطو�A �لنها' $\سهر طوA �لليل حلر�سة '�تشيت. $قد مضت �لليلة 
�أل$z )$` \` يقع ما يثt 'يب�، $كذلك مضت ليلة \مس، فقد 
\مضيت �لليل كله ¾و�' �لباp، فلم \َ' \� غريب يدخل �ملركبة 

\$ يقترp من غرفة '�تشيت.

- هل \نت $�ثق مما تقوA يا سيد ها')ما`؟

- كل �لثقة، $\ستطيع \` \قسم بأنه ~ يدخل \حد من �خلا'¬ 
�لثانية �ملركبة  �لد'جة   pلقطا' $\نه ~ يدخل \حد من 'كا�  z<

�ل� ُقتل فيها '�تشيت.

- هل كا` _ مقد$'| \` تر: مالحظ �ملركبة $\نت _ 
غرفتك؟

مقعد Íا$'  �لر�حة _  $قت  يقضي  ألنه  تأكيد؛  بكل   -
لباp غرف�.
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- $هل تر| مقعد� بعد \` تر| �لقطا' �طة فنكوفكي؟
- فنكوفكي هي �خر �طة $قف ֲדا �لقطا'، \ليس كذلك؟ 
لقد �ع  �ملركبة.  فعله مالحظ  >ّ¿، سأحدثك مبا  فأصغ   `�<
 _ jلدعو� فلّبى  $يدعو�نه  �جلر°  يقرعا`  �ملسافرين  من  �ثنني 
�حلاA، $كا` �لك على ما \ظن بعد \` تعّطل �لقطا' بسبب تر�كم 

�لثلو¬.
فأطر� بو�'$ بر\سه { \خذ يعبث باأل$'�� �ل� بني يديه، 
$\خ�t قّد] >z ها')ما` $'قة { قاA له: \'جو \` تتفضل فتكتب 

��ك $عنو�نك على هذ� �لو'قة.
�لقطا' من يؤيد  فأطا� ها')ما` { سأله بو�'$: \يوجد _ 

)عو�| $يعا$نك على >ثبا0 شخصيتك؟
- _ �لقطا'؟ ال \ظن \نه يوجد \حد فيما عد� ماكرين طبع�؛ 
فأنا \عرفه حق �ملعرفة $شاهدته مر�'� _ مكتب $�لد� بنيويو'|، 
$لكن ليس مع� �لك \نه يستطيع \` يعرفº \$ يتذكر©، $كل 
ما تستطيع عمله لتستوثق من صدقي هو \` تبعث بvقية >z شركة 
ماكنيل بنيويو'| { تنتظر �لر)، $لكن ®ب \` تعلم \نº ~ \�كر 

غt �لصد� $~ \�كر سو: �حلقيقة.
$عندئذ \عطا� بو�'$ لفافة تبغ، $عندما هّم ها')ما` بتنا$»ا 

سأله �لشرطي �لسر� �لبلجيكي: لعلك تفّضل تدخني �لغليو`.
فأجابه ها')ما` على �لفو': ال.

$تنا$A لفافة �لتبغ { غا)' �لغرفة.
*   *   *
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�لفصل �لثامن عشر

 Bآل` لنعمل على >'ضا�$ :Aغمز بو�'$ بإحد: عينيه { قا
�لسيد بو| $لنستجوp �إليطاّ¿ �لذ� يرتاp صديقنا �لعزيز فيه.

\نطونيو  �إليطا¿ ($��ه  �لرجل  \'سل _ طلب �لك   }
فوسكا'يللي) فجاB _ �حلاA، $قد �جتا" �لغرفة Óطى سريعة. كا` 
®يد �لفرنسية فر�� بو�'$ يستجوبه ֲדذ� �للغة فسأله: هل ��ك 

\نطونيو فوسكا'يللي؟
- نعم يا سيد�.

- $\نت >يطا¿ �ألصل، $لكنك حتمل �جلنسية �ألمريكية، 
\ليس كذلك؟

$\صلح   ¿  tخ �لك   `\ $جد0ُ  فقد  سيد�؛  يا  بلى   -
لعملي.

- $هل مهنتك $كيل متنقل إلحد: شركا0 �لسيا'�0؟
- نعم، $\ستطيع \` \قوA لك كيف \"�$A عملي.

\مريكا   z< كيف $صل  يصف  فر��  كالمه،  مضى _   }
$كيف حصل على $ظيفته { كيف يؤ)� هذ� �لوظيفة، $غt هذ� 
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 Bمما ال يهم _ �لقضية، فسأله بو�'$: هل �تفق لك _ \ثنا |��$
>قامتك بأمريكا \` قابلت �لقتيل \$ عرفته \$ قر\0 عنه؟

'\يته  \مريكا، $لكº \حسست عندما  \قابله _  - ال، ~ 
فقد  ُيبطنو`،  ما   tغ ُيظهر$`  �لذين  \$لئك  من  \نه  �لقطا'   _
علمتº �لتجا'p \` \قر\ طبائع �لنا° _ $جوههم، $قد قر\0 _ 
$جه هذ� �لشخص \نه Íر] \ثيم �$ نفس شريرj تنّم عنها نظر�ته 

�ملخيفة.
$��ه   ،tخط Íر]  �لشخص  فهذ�  حق؛  على  \نَت   -

�حلقيقي هو كاسي�.
- ما�� تقوA؟! كاسي�! \~ \قل لك >© \قر\ طبائع �لنا° 

_ $جوههم؟
- هل تذكر قضية �'مستر$نغ؟

- ال \�كر �لتفصيال0، $لكº \�كر �سم �'مستر$نغ $\علم 
\` �لصحف '))0 هذ� �السم مبناسبة حا)} �ختطاn... مهالً، 

نعم، نعم، حا)} �ختطاn طفلة.
 jسر\ \فر�)  \حد  عرفت   $\ صا)فت،  \نك  تذكر  هل   -

�'مستر$نغ؟
- ال \ظن، $مع �لك فأنا \قابل _ كل عا] مئا0 �آلالn من 
�لنا°، $سأ�كر لك عد) �لصفقا0 �ل� \برمُتها _ �لعا] �ملاضي 

لتكو` لديك فكرj عن �ألشخاÌ �لذين قابلتهم $�ستطعُت...
فقاطعه بو�'$: \'جو \` حتدثº عن حتركاتك منذ تنا$لَت 

طعا] �لعشاB \مس.
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- بكل سر$'. \نا \مضي _ قاعة �لطعا] \طوA $قت ممكن 
ألنº \جد لذj _ �ا� \حا)يث �ملسافرين، $ال سيما \حا)يث 
�لكتابة $�لذ�  يبيع \شرطة �ال0  �لسيد ها')ما` �ألمريكي �لذ� 
جلس معي مر�'� حوA مائدj $�حدj، $قد �هبُت >z غرف� بعد 
�إلنكليز�  �خلا)]  أل`  �لك  خالية،  فألفيتها   Bلعشا� تنا$لت   `\
 jلكريه ~ يكن _ فر�شه؛ فأنا $�لك �خلا)] نقيم _ غرفة $�حد�
بالد'جة �لثانية، $�حلق \ّني ال \طيق �إلقامة مع �لك �خلا)]؛ فهو 
يرفض �لكال] $ال يقوA غt كلمة نعم \$ ال. عا) هذ� �خلا)] من 
غرفة سيد� فانتحى ناحية $\خذ يقر\ كتاب�، $بعد قليل جاB خا)] 

�ملركبة فرّتب فر�َشينا.
- �لفر�شا` ٤ $٥، \ليس كذلك؟

 ºع\ 'قم ٤،  هو  $فر�شي   ،jtألخ� �ملركبة  بلى، _   -
\ما  $\قر\،  \)ّخن  $\خذ0  فيه  متد)0  $قد  �لعلو�،   Ïلفر��
\ُصيب  فقد  �لقتيل)  خا)]  \نه  تعلم  ($\نت  �إلنكليز�  �لشخص 
فجأj بأ~ _ \سنانه فاستلقى _ فر�شه $'�� يئّن $يتأّ$�، فلم \عبأ 
به $�ستغرقت _ �لنو]، $لكº كنت كلما �ستيقظت �عته يئّن.

- هل غا)' فر�شه ليالً؟
�لفر�Ï لشعر0  \نه غا)'  فلو  فر�شه؛  \نه غا)'  - ال \ظن 

بذلك.
 jعلى قلقه $خوفه على حيا Aتسمعه يتحد} مبا يد ~\ -

سيد�؟
- قلت لك >نه ~ يكن يتكلم على �إلطال�، فقد كنت \نتز� 

منه كلمَتي نعم \$ ال.
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- هل تدّخن لفافا0 �لتبغ \] �لسيجا' \] �لغليو`؟
- بل \)خن لفافا0 �لتبغ.

فقّد] >ليه بو�'$ لفافة تنا$»ا شاكر� { قاA: هل تريد$` شيئ� 
�خر؟ >z �للقاB \يها �لسا)j، $\'جو \` نتمكن من �خلالÌ من 
كل هذ� �لثلو¬ _ \قرp $قت؛ فأنا على موعد _ ميالنو $\خشى 

\` \صل بعد فو�0 �لوقت.
*   *   *
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�لفصل �لتاسع عشر

قاA بو�'$: $�آل` فلنستجوp ما'� )بنها].
\ما]  فجلست  'شيق  \سو)   pثو  _ )بنها]  ما'�  \قبلت 
بو�'$، { '�حت تنقل بصرها بينه $بني �لسيد بو| $_ نظر�ִדا 
�لتسا¼A، فسأ»ا بو�'$: هل ��ك �آلنسة ما'� هرميو`  مع� 

)بنها]، $عمر| ٢٦ سنة؟
- نعم.

- >نكليزية؟
- نعم.

هذ�  على  �لد�ئم  $عنو�نك  ��ك  بكتابة  تتكرمني  هل   -
�لو'قة؟

فكتبت ��ها $عنو�ا Óط )قيق $�ضح { سأ»ا بو�'$: 
�'ُتكبت  �ل�  �جلرمية  معلوما0 عن  لديك  �نسة، هل  يا  $�آل` 

_ هذ� �لقطا'؟
- يؤسفº \` \قوA لك >نº ال \علم شيئ� يفيد| _ �لتحقيق، 

.jغرف� $منت _ ساعة مبكر z< فقد �هبت
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- هل كانت تربطك بالقتيل '$�بط صد�قة \$ معرفة؟
- لقد '\يته للمرj �أل$z عندما تنا$لنا طعا] �لغد�B _ هذ� 

�لقاعة \مس.
- $ما �ألثر �لذ� تركه _ نفسك؟

- ~ \لِق باالً >ليه.
- \~ ينَتبك شعو' بأنه شخصية شريرj \ثيمة؟

لك   Aقو\  ºلكن$ طويالً.  �لك  \فكر _   ~ فأنا  'مبا،   -
فمعرفة  منها؛  طائل  ال  �ا$لة   _ $قتك  تضيع  >نك  بصر�حة 

شعو'� �و� ال تفيد �اA _ معرفة �لقاتل.
- هل تعرفني حقيقة �لسيد '�تشيت يا �نسة؟

فأطرَقت بر\سها { \جابت: طبع�، فقد \��عت �لسيدj هوبا' 
�حلقيقة على ¹يع �ملسافرين.

�لكولونيل  طفلة   nختطا� حا)}   _ '\يك  $ما   -
�'مستر$نغ؟

- كا` حا)ث� فظيع�!
\نِت قا)مة من بغد�)  >ليها بو�'$ عن كثب { سأ»ا:  فنظر 

على ما \عتقد يا �نسة، \ليس كذلك؟
- بلى، \نا قا)مة من بغد�).

- ما�� كنت تصنعني _ بغد�)؟
- كنت \عمل مربية.
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- هل ستعو)ين >z عملك بعد هذ� �إلجا"j �ل� ستقضينها 
_ لند`؟

- ال \علم على $جه �لتحديد.
 _ فر�ش�  تشغل  �ل�  \$لسو`  �آلنسة   _ '\يِك  ما   -

غرفتك؟
- يلو� ¿ \ا Úلوقة طيبة �لقلب سا�جة.

- ما لو` �لوشا� �لذ� ترتديه؟
فنظَر0 >ليه �لفتاj بدهشة $لكنها \جابت: >ا ترتد� $شاح� 

بº �للو` مصنوع� من �لصوn �لطبيعي.
- لقد الحظت _ �لطريق بني حلب $>سطنبوA \نك ترتدين 
$شاح� \صفر �للو`، \ليس كذلك؟ \'جو \ال يكو` _ كالمي ما 

ÜدÏ شعو'|.
- ال، على �إلطال�.

- هل تقتنني $شاح� �خر ~ \َ'�؟ $شاح� \xر �للو` مثالً.
-ال، فالوشا� �ألxر ليس $شاحي.

فا�� بو�'$ >z �ألما] �دj، $_ تلك �للحظة كا` يبد$ 
_ جلسته \شبه بقط يتأهب لالنقضاÊ على فأ'، فسأ»ا: $شا� 

من >�`؟
- ال \علم، $لكن ما�� تعº؟

- لقد سألتك >` كنت تقتنني $شاح� \xر �للو`، فلم تقو¿: 
"ال \نا ال \قتº $شاح� ֲדذ� �للو`"، بل قلِت ال فالوشا� �ألxر 
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ليس $شاحي، $مع� �لك \نك تعلمني شيئ� عن �لوشا� �ألxر 
$صاحبته، فهل هو $شا� سيدj \خر: _ هذ� �لقطا'؟

- نعم.
- من هي؟

- قلت لك >نº ال \علم؛ فقد �ستيقظُت _ �لساعة �خلامسة 
 jمنذ مد tمن صبا� �ليو] $\نا \شعر \` �لقطا' قد تعطل عن �لس
طويلة، { فتحت باp غرف� فأ'سلت بصر� >z �لر$�� أل': 
هل $قف �لقطا' _ >حد: �ملحطا0، $عندئذ شاهد0 _ اية 

�لر$�� سيدj ترتد� $شاح� \xر �للو`.
- \ال تعرفني هذ� �لسيدj؟ هل '\يت '\سها؟ \ال تذكرين >` 

كانت شقر�B \$ �ر�B \$ متقدمة _ �لسن؟
Ûفي   jقلنسو '\سها  على  تضع  كانت  فقد  \علم؛  ال   -

شعرها.
- كيف كا` قو�مها؟

- كانت طويلة �لقامة �يفة، $لكن ليس من �لسهل معرفة 
عمرها.

- $�لوشا�، \~ تكن عليه عالمة مميزj؟
- كانت عليه صو'j تّنني.

- صو'j تّنني، هذ� صحيح، هذ� صحيح.
{ \طر� بر\سه $فكر حلظة { قاA: شكر� لك يا �نسة، هذ� 

كل ما \')0 معرفته.
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فنظر0 >ليه �لفتاj بدهشة ألا كانت تتوقع سيالً من �ألسئلة، 
�و  $مَشت   Aحلا�  _ ضت  �لك   Aيقو �عته  عندما  لكنها 
$قالت حتد}  \)'�جها  عا)0  تر))0 حلظة {  $هنا|   ،pلبا�
بو�'$: �آلنسة �لسويدية، \عº �آلنسة \$لسو`، \ليس هذ� ��ها؟ 
\قوA >ا ّ_ \شد حاال0 �لقلق $�خلوn ألنك \فهمتها \ا �خر 
 pلذ� فهي تعتقد \نك ترتا ،jمن '\: �لسيد '�تشيت على قيد �حليا

فيها، فهل \ستطيع \` \خvها بأا Úطئة فيما �هَبت >ليه؟
قالت �لك $هي تبتسم فسأ»ا بو�'$: كم كانت �لساعة عندما 
�هَبت هذ� �لسويدية >z غرفة �لسيدj هوبا' $)خَلت غرفة '�تشيت 

خطأ؟
- كا` �لك بعد منتصف �لساعة �حلا)ية عشرj بقليل.

- $هل غابت عن �لغرفة طويالً؟
- Ãس )قائق ال \كثر.

فالتَفت بو�'$ >z �لطبيب قسطنطني فسأله: هل ُيحتمل \` 
.jتكو` �جلرمية قد �'ُتكبت قر�بة منتصف �لساعة �حلا)ية عشر

- ال.
 ºبو�'$ �دث� �آلنسة )بنها]: >�` تستطيعني \` تطمئ Aفقا

صديقتك �لسويدية يا �نسة.
- شكر� لك.

$�بتسمت �بتسامة عذبة { غا)'0 �لغرفة.
*   *   *
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�لفصل �لعشر$`

 pهل ترتا :Aصديقه بو�'$ { قا z< Aنظر �لسيد بو| بفضو
فيها؟ ملا��؟ ُيخيل >ّ¿ \` هذ� �لفتاj �حلسناB هي �خر من يفكر _ 

�'تكاp جرمية بشعة كال� �ن بصد)ها.

فقاA �لطبيب: $\نا \$�فقك على �لك يا سيد بو|، فهي _ 
 z< لعاطفة ال تستخد] �خلنجر، $لكنها تلجأ� jجامد jلو�قع فتا�

.Ìملحاكم _ طلب �لقصا�

هذ�   `\ �هنيكما  من  تçعا   `\ قاA: ®ب   } بو�'$  فتنهد 
�جلرمية من �جلر�ئم �لفجائية. لقد قلت $\كر' �لقوA >ا جرمية 
مدبَّرj مبها'j $)قة، \ما عن سبب �'تياÙ _ \` تكو` �آلنسة )بنها] 
هي �ل� �'تكَبت �جلرمية فهنا| سببا` يvّ'�` هذ� �لريبة: \$»ما 
\نº �عُت حديث� )�' بينها $بني �لكولونيل \'بتنو0 على 'صيف 

>حد: �ملحطا0.

قاA �لك { �كر »ما �حلديث �ملقتَضب �لعجيب �لذ� �عه 
_ \ثناB 'حلته من حلب، $ملا فر� من حديثه قاA �لسيد بو|: 
حق�؟! هذ� حديث عجيب يتطلب �إليضا�، $>�� صّحت ظنونك 

كانت هي قاتلة '�تشيت مبعونة صديقها �لكولونيل بال شك.
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فأطر� بو�'$ بر\سه { قاA: $مع �لك فاحلقائق �مللموسة ال 
تؤّيد هذ� �لر\�، ألنه لو صّح \` �آلنسة )بنها] $�لكولونيل \'بتنو0 
قد �'تكبا هذ� �جلرمية لكا` قد �لتمس كل $�حد منهما Úرج� 
 pتكا'� عند  كا`  \ين  �لكولونيل  سألنا  لو  \ننا  مبع�  لصاحبه، 
�جلرمية لزعم \نه كا` يتبا)A �حلديث مع �آلنسة )بنها] _ غرفتها، 
$لو�فقته هي على هذ� �لقوA. لكننا نر: غt �لك �آل`؛ فاآلنسة 
)بنها] جتد _ شها)j �لفتاj �لسويدية �ل� تقيم معها _ غرفتها 
 j(ما يقضي عنها كل شبهة، \ما �لكولونيل \'بتنو0 فيجد _ شها

ماكوين ما يثبت \نه \بعد �لنا° صلة ֲדذ� �جلرمية.
فقاA بو|: �كر0َ \` هنا| سببني sمالنك على >ساjB �لظن 

.A$باآلنسة )بنها]، $قد \$')0َ �لسبب �أل
فابتسم بو�'$ $\جاp: ��، صدقت، $�لسبب �لثا© نفسّي 
�ت، فأنا $�ثق \` عقالً جبا'� '"ين� قد )ّبر هذ� �جلرمية، $قد 
$جد0ُ _ �آلنسة )بنها] ¹يع �لصفا0 �ل� ®ب \` يوصف 

ֲדا مدّبر �جلرمية.
{ تنا$A جو�" �لسفر �ألخt فقاA: $�آل` لنستجوp �آلنسة 
.pيد، فهي �خر من بقي من �ملسافرين بال �ستجو�Ý ('هلدغا

باحتر�]،  بو�'$  يَد�  بني  فوقفت  هلدغا') Ýيد  $\قبلت 
فطلب منها \` جتلس فأطاعت $جلَست \مامه مكتوفة �لساعَدين، 
$كا` يظهر عليها \ا Úلوقة ها)ئة $�)عة �ترمة، $لكن حظها 
من �لذكاB قليل. الحظ بو�'$ عليها كل �لك فلجأ _ �ستجو�ֲדا 
�للطف $�لكياسة ما طمأا،  >z طريقة جديدj فأبد: معها من 
فطلب منها \` تكتب ��ها $عنو�ا ففعلت، { )�' �حلديث بينه 
$بينها باألملانية فقاA »ا: بوّ)نا \` نعرn كل ما ميكن معرفته عّما 
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حد} ليلة \مس، $�ن نعلم طبع� \نك ال تستطيعني \` تقّدمي >لينا 
معلوما0 هامة تتصل باجلرمية ��ִדا، $لكن 'مبا تكونني قد '\يت 
\$ �عت شيئ� يلقي بعض �لضوB على تلك �جلرمية �لغامضة �ل� 

�'ُتكبت _ هذ� �لقطا' ليلة \مس. هل فهمِت ما�� \عº؟
>ليه  تنظر  تفهم ما�� كا` يعº ألا ظلت  $�لظاهر \ا ~ 
يا  \عرn شيئ�  \نا ال  له:  قالت  فر� من كالمه   ��<  yببالهة، ح

سيد�.
- \صغي >ّ¿. هل تعرفني مثالً >` كانت سيدتك قد \'سَلت 

_ طلبك ليلة \مس؟
.Ëنعم، لقد \'سَلت _ طل -
- هل تذكرين مy كا` �لك؟

- ال يا سيد�، ال \�كر، فقد كنُت نائمة حني \تى �خلا)] 
يدعو©.

- هل �عتا)0 سيدتك \` تدعو| ليالً؟
- نعم، فهي تنا] نوم� مضطرب�.

�'تديِت  - عندما )عا| خا)] �ملركبة ملقابلة سيدتك هل 
$شاح�؟

- ال يا سيد�، لقد �'تديت ثياÙ كلها _ �حلاA؛ فأنا ال 
\حب \` \ظهر \مامها بوشاحي.

- $�لك على �لرغم من كونه $شاح� فاخر� ¹يالً �� لو` 
\xر.

فحملقت >z $جهه قائلًة: ال يا سيد�، بل لونه \"'�!
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- ��، لقد �كر0ُ �لك على سبيل �لدعابة فقط، $لكن \ّمتي 
حديثك. تقولني >نك لّبيت )عوj سيدتك �ألمjt _ �حلاA، فما�� 

فعلت _ غرفتها؟

- \عطتº كتاب� $طلبت من \` \قر\ فيه بصو0 مرتفع ففعلُت، 
 ºغلبها �لنعا°، فأمرت yتستمع ح jtمضيت \قر\ $سيد¡ �ألم$

باالنصر�n فأطعت $عدz< 0 غرف�.

- هل تذكرين كم كانت �لساعة؟

- ال يا سيد�.

- حسن�، كم ساعة قضيِت _ غرفة �ألمjt؟

- نصف ساعة.

 z< عو)تك Bثنا\ تقابلي \حد� _ '$�� �ملركبة _   ~\ -
�لغرفة؟

- ~ \قابل \حد�.

 tتّنني كب j'ر تزّينه صوx\ تلبس $شاح� jتقابلي سيد ~\ -
مثالً؟

- \نا ~ \َ' _ '$�� �ملركبة غt مالحظ عربة �لنو].

- $ما�� كا` يفعل �ملالحظ؟

.nلقد '\يُته يغا)' >حد: �لغر -

فا�� �لسيد بو| >z �ألما] $سأA �دj: ما��؟! كا` يغا)' 
>حد: �لغرn؟ \ية غرفة؟
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 z< $'ظهَر0 على $جه �لوصيفة عالما0 �لذعر، فنظر بو�
صديقه نظرj عتاp { قاA: طبيعّي \` يلّبي �ملالحظ ند�B �ملسافرين 
$\` يدخل غرفهم، $لكن هل تذكرين يا �نسة من \ية غرفة خر¬ 

�ملالحظ؟
- لقد '\يُته يغا)' غرفة _ $سط �ملركبة، غرفة تفصل بينها 

$بني غرفة �ألمjt غرفتا` \$ ثال}.
- \'جو \` تتذكر� �لغرفة بالضبط.

'\يُت   ºن\ قوله  \ستطيع  ما  $كل  سيد�،  يا  \�كر  ال   -
�ملالحظ يغا)' تلك �لغرفة مهر$الً، حy >نه �صطد] Ù، $لكنه 

�عتذ' $مضى _ سبيله.
- >z \ين؟

- >z غرفة �لطعا]، $_ تلك �للحظة �عت جرس� يد�، 
�لذ� )�  توّجه >z غرفة �ملسافر  \` �ملالحظ  \ظن  $لكنº ال 

�جلر°.
 ~ ºكّفت عن �لكال] حلظة { عا)0 فأ')فت: �لو�قع \ن$

\فهم كيف...
 z< �لتهمة  نوجه  ال  �ن  يطمئنها:   Aقا$ بو�'$  فقاطعها 
شخص بعينه، $لكن �ملسألة فقط هي \نه ال بد $\` يكو` �ملالحظ 
�ملسكني قد تعب كث�t ليلة \مس، فقد كا` عليه \` يوقظك { كا` 

عليه \` يلّبي ند�B �ملسافرين �لذين يقرعو` �ألجر�°.
هو  ليس   ºيقظ\ �لذ�  �ملالحظ  �ألملانية:   jلفتا� فقالت 

�ملالحظ �لذ� �صطد] Ù _ '$�� �ملركبة.
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- مالحظ �خر! هل '\يت هذ� �ملالحظ �آلخر من قبل؟
- ال يا سيد�.

 jهل تظنني \نك تستطيعني معرفته >�� $قع بصر| عليه مر -
ثانية؟

- \ظن �لك يا سيد�.
- $هنا lس بو�'$ بكلمة _ \�` �لسيد بو| فنهض { سا' 
�لوصيفة   pستجو�� بو�'$  \مر�، $قد $�صل  فأصد'   pلبا� �و 

�ألملانية فسأ»ا: هل سافرz< 0 \مريكا يا �نسة Ýيد؟
\بد�، $قد قر\0 عنها \ا  >ليها  يا سيد�، ~ \سافر  - ال 

بال) ¹يلة.
- هل علمت شيئ� عن حقيقة �لرجل �لذ� ُقتل _ هذ� �لقطا'؟ 

$هل علمت \نه لعب )$'� هام� _ حا)} �ختطاn طفلة؟
- نعم، �عُت شيئ� عن �لك؛ �عت \نه �ختطف طفلة 

.�Bجز� Aقتلها، $تلك حق� جرمية مفزعة، $قد نا$
$بعد \` سا) �لسكو` حلظة $ضع بو�'$ يد� _ جيبه فأخر¬ 
منديالً صغ�t { سأA �لوصيفة �ألملانية: هل هذ� منديلك يا �نسة 

Ýيد؟
تنا$َلت �ملنديل $فحصته { صمتت حلظة { قالت: ال يا 

سيد�، هذ� ليس منديلي.
- لقد '\يُت _ \حد \'كانه حرn >هـ< فظننت \نه منديلك.

- ال يا سيد�، فهذ� منديل فاخر، $ال بد \نه لسيدj ثرّية ألنه 
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" باليد، $\كv ظّني \نه مستوَ') من با'يس. مطرَّ
- >�` فهو ليس منديلك، $\نت ال تعرفني صاحبته، \ليس 

كذلك؟
- \نا؟ ال يا سيد�، \نا ال \عرn صاحبته.

قالت �لك بعد تر)) قليل ~ يالحظه غt بو�'$، عندئذ عا) 
�لسيد بو| $lس بكال] _ \�` بو�'$، فأطر� �ألخt بر\سه { 
قاA �دث� �ملر\j �ألملانية: سيحضر �ملالحظو` �لثالثة �آل`، فهل 
 Bملالحظ �لذ� �صطد] بك \مس _ \ثنا� z< �(تتكرمني بإ'شا

خر$جك من حجرj سيدتك �ألمjt؟
{ )خل �ملالحظو` �لثالثة، $هم بيt ميشيل $مالحظ مركبة 
Ýيد  �آلنسة  >ليهم  فنظر0  بوخا'ست،  مركبة  مالحظ   } \ثينا 
�لو�حد بعد �آلخر { هّز0 '\سها _ �حلاA $قالت: �لرجل �لذ� 

�صطد] Ù \مس ليس بني هؤالB يا سيد�.
فُدهش بو�'$ $قاA: $لكن ليس بالقطا' >ال هؤالB، فال بد 

\نك Úطئة.
- ال يا سيد�، \نا $�ثقة مما \قوA؛ فالثالثة طو�A �لقامة، \ما 
�لرجل �لذ� '\يُته _ '$�� �ملركبة \مس فقد كا` قصt �لقامة \�ر 
�لوجه له شا'p قصt، $عندما �صطد] Ù قاA: "\'جو �ملعذ'j يا 

.Bسيد¡" فالحظت \نه يتكلم بصو0 كأصو�0 �لنسا
*   *   *
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�لفصل �حلا)� $�لعشر$`

 0��  jنظر $�لطبيب،  $بو|  بو�'$  �لثالثة،   Aلرجا�  A(تبا
مع�، { غمغم �لسيد بو|: 'جل قصt �لقامة \�ر �لوجه يتكلم 

!Bبصو0 كأصو�0 �لنسا

$نظر  �لثالثة،  $�ملالحظو`  Ýيد  هلدغا')  �نصرَفت   }
 :Aقا } jtتنّم عن �ليأ° $�حل jصديقه بو�'$ نظر z< |لسيد بو�
\نا ال \ستطيع \` \فهم شيئ�، \جل، ال \ستطيع \` \فهم شيئ� على 
�إلطال�. لقد كا` غرمي '�تشيت _ هذ� �لقطا'، هذ� \مر ال شك 
فيه بعد \` �عُت شها)j هذ� �لوصيفة �ألملانية، $لكن \ين هو 
ֲדذ�   Bو�«�  _ تالشى  $كيف  �لقطا'؟!  'كب  $كيف  �آل`؟! 
يا صديقي،  تقوA ¿ شيئ�   `\ >` '\سي يد$'. \'جو  �لسرعة؟! 
\توسل >ليك \` تقوA شيئ� $\` توضح ¿ كيف \مكن \` يصبح 

�ملستحيل ممكن�؟!

 Aبو�'$: هذ� كال] طيب. �ملستحيل ال يصبح ممكن� �ا Aفقا
من �ألحو�A؛ فلم يكن Áة شيB مستحيل، $ما حد} ليلة \مس 

ليس من �ملستحيال0. 

- >�` فّسر ¿ بسرعة ما حد} _ هذ� �لقطا' ليلة \مس.
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- \نا لسُت ساحر� يا عزيز�، \نا مثلك 'جل عا)� يشعر 
باحلjt \ما] هذ� �خلفايا $�أللغا" مبثل ما تشعر، $'مبا \كثر ّمما 
Óطو�0  �حلقيقة  من   pنقتر \ننا  \عتقد  فأنا  �لك  $مع  تشعر، 

$�سعة.
{ سعل بو�'$ $صمت حلظة { مضى _ حديثه قائالً: هلّم 
 `\ �لثابتة  �حلقائق  �آل`. من  لنا  يبد$  كما  نستعرÊ �حلا)}  بنا 
'�تشيت \$ كاسي� \ُصيب \مس باثن� عشرj طعنة فأسلم �لر$�، 

هذ� �حلقيقة �أل$z، \ليس كذلك؟
�حلقيقة  ֲדذ�  معك   nعتر\ \نا  بتهكم:  بو|  �لسيد   pفأجا

.z$أل�
فلم يعبأ بو�'$ بتهكم صاحبه { تابع: $�آل` سأجتا$" عن 
�لدكتو'  $بني   ºبي مناقشة  حو»ا  جر0  خاّصة  ظو�هر  بعض 
لقد  قليل.  بعد  �لظو�هر  هذ�   z< سأعو)   ºلك$ قسطنطني، 
�كر0ُ لكما �حلقيقة �أل$z �آل`، \ما �حلقيقة �لثانية �»امة فهي 
_ �عتقا)� �لوقت �لذ� $قعت فيه �جلرمية، فأمامنا �آل` ثالثة 
�حتماال0 خاصة بالوقت �لذ� $قعت فيه �جلرمية: \$الً، \` تكو` 
�جلرمية �'ُتكبت _ �لساعة �لو�حدj $�لربع بعد منتصف �لليل، 
�لسيدj هوبا' $�لوصيفة   j(لقتيل $شها� $�أل)لة على �لك ساعة 
�ألملانية هلدغا') Ýيد $تقرير �لدكتو' قسطنطني. ثاني�، \` تكو` 
�جلرمية �'ُتكبت بعد هذ� �لوقت، فتكو` �لساعة )ليالً "�ئف� علينا 
�لوقت،  قبل �لك  �'ُتكبت  \` تكو` �جلرمية  ثالث�،  بنا.  للتغرير 
ق� للسبب �ملذكو' �نف�. فإ�� �ن سّلمنا  $يكو` )ليل �لساعة ملفَّ
باالحتماA �أل$A، $�أل)لة عليه كثjt، $جب علينا \` نسّلم �قائق 

\خر: معينة تنهض عليه:
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{ تنحنح بو�'$ قبل \` يكمل: \$الً: >�� كانت �جلرمية قد 
�'ُتكبت _ �لساعة �لو�حدj $�لربع بعد منتصف �لليل حق� َتعّين 
علينا \` نسّلم بأ` �لقاتل ~ يستطع مغا)'j �لقطا' حy �آل` أل` 
 ،ABتقر' �لك $جب علينا \` نتسا yلقطا' تعطل _ �لطريق، $م�
 z$أل� jين يوجد �ملجر] �آل`؟ $من هو؟ لقد علمنا \$صافه للمر\
�ملجر]   `<  Aقا �لذ�  ها')ما`  �ملدعّو  �ألمريكي  �لشخص  من 
 ،Bلقامة \�ر �لوجه يتكلم بصو0 كأصو�0 �لنسا� tشخص قص

$>` �لسيد '�تشيت طلب منه \` ير�قب قد$مه.
{ صمت برهة يستجمع \فكا'� قبل \` يستطر) قائالً: هذ� ما 
 ،Aقاله ها')ما`، $ليس لدينا _ �لو�قع ما يؤّيد صد� هذ� �لقو
فضالً عن \` شخصية ها')ما` نفسه ال تز�A موضع �لريبة $�لشك 
ألننا ال منلك �لوسائل للتحّقق ّمما >�� كا` شرطي� سري� كما يزعم \] 
ال، بل �ن ال منلك �لوسائل �ملا)ية للتحّقق من \� شيB، $كل 
عملنا قائم على �حلد° $�لتخمني $�الستنتا¬ �آل`، فأنا \سائل 
نفسي: هل ®ب \` نصد� ما يزعمه ها')ما` عن نفسه؟ $'\يي 
�لرجل، فها')ما`  \قو�A هذ�  بإمكاننا \` نصد�  \نه  �خلاÌ هو 
 A$\ `مركز�، أل z< Bمل جو�" سفر مزيَّف�، $هذ� حقيقة تسيs
 Aهو حجز� $�التصا Aعمل يقو] به �ملحققو` _ مثل هذ� �حلا

بنيويو'| للتحقق من شخصيته.
- \نت >�` تعتقد بأنه فو� �لشبها0؟

- ال، \نا ~ \قل �لك، بل قلت >` �لرجل ~ يكذp حني 
قاA لنا >نه شرطّي سرّ� خاÌ يعمل حلساp >حد: �لشركا0، 
 Êال \ستطيع \` \قطع فيه بر\�، فمن يد'�؟ 'مبا كا` له غر$
خاÌ _ قتل '�تشيت؟ \ما قوله بأ` '�تشيت كّلفه مبهمة حر�سته 
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فأمر غt قابل للشك، أل` هلدغا') Ýيد قد $صفت �لقاتل كما 
$صفه '�تشيت نفسه على لسا` ها')ما`، $>�� \')نا برهان� على 
صحة \قو�A ها')ما` $هلدغا') Ýيد مع� فسنجد هذ� �لvها` _ 

�لزّ' �لذ� عثرنا عليه بغرفة �لسيدj هوبا'.

�لك  هو  فالقاتل   `�< حسن،  هذ�  كل  بو|:  �لسيد   Aفقا
هلدغا')  $'\ته  ها')ما`  $صفه  �لذ�  �لقامة   tلقص� �لشخص 

Ýيد، $لكن \ين �هب هذ� �لقاتل بعد \` �'تكب جرميته؟!

فهز بو�'$ '\سه $قاA: \نت تضع �لعربة \ما] �جلو�)، �لك 
ألّني قبل \` \�ث \ين �ختفى �لك �لشخص ®ب \` \سأA: هل 
»ذ� �لشخص $جو) على �إلطال�؟ أل` هذ� �لشخص >�� ~ يكن 
�بتكا'�0 ها')ما` $هلدغا') Ýيد،  خيالي�، \عº ~ يكن من 
�لقائم على $جو)  �لوحيد  �لعثو' عليه، $�لدليل  كا` من �لسهل 

هذ� �لشخص هو شها)j هلدغا') Ýيد. 

- $لكن \ين هذ� �لشخص �آل`؟

- يوجد جو�با` »ذ� �لسؤ�A: فإما \` يكو` هذ� �لشخص 
 $\ مكانه،   nنعر ال  عجيب  Úبأ   _ بالقطا'  Úتبئ�   Aيز� ال 
�ملسافرين،  بني  معرفته  '�تشيت  تنكر حy غاp عن  قد  يكو` 
$_ هذ� �حلالة �ألخjt يكو` �لقاتل ال يز�A موجو)� _ �لقطا' 
بني �ملسافرين، فمن هو؟! �ن نعلم عنه \نه قصt �لقامة، فإ�� 
�ستعرضنا \مامنا ¹يع �ملسافرين $جدناهم ¹يع� طو�A �لقامة ما 

عد� خا)] '�تشيت نفسه، $لكن هنا| مالحظة جديرj بالذكر.
{ \خذ نفس� عميق� قبل \` يستطر): لقد قيل عن �لقاتل >نه 
\مرين:  \حد  نستنتج  هذ�  $من   ،Bلنسا� كأصو�0  بصو0  يتكلم 



١٤٢

 j\تكو` �مر `\ $\ ،j\ما \` يكو` �لقاتل 'جالً متنكر� _ "� �مر<
متنكرj _ "ّ� 'جل.

- >�� كا` �لك حق� لوجب \` يلفت '�تشيت نظر ها')ما` 
 j\له >` غرميه 'جل $~ يقل >نه �مر Aهذ� �حلقيقة، فقد قا z<

_ "� 'جل.

- ُيحتمل \` تكو` هذ� �ملر\j قد �عتد0 على '�تشيت قبل 
 jفظن '�تشيت \ا ستعيد �لكّر ،Aلك $هي مرتدية مالبس �لرجا�
\يض� ألنه قاA »ا')ما` >` غرميه 'جل،   Aلرجا� $هي مبالبس 
$لكنه \ضاz< n �لك قوله >` هذ� �لغرمي يتكلم بصو0 كأصو�0 

.Bلنسا�

�لدكتو'  $مالحظا0  مالحظاته  عن   pبإسها حتد}   }
قسطنطني على >صابة �لقتيل $)اللتها فهتف �لسيد بو|: يا >»ي! 

>�` يوجد بالقطا' قاتال`!

فقاA بو�'$: \جل، \حدlا 'جل $�آلخر �مر\j، $قد شوهد 
�الثنا` _ �لقطا' ليلة \مس، شوهد �لرجل مرتدي� ثياp موظف 
 nبشركة عربا0 �لنو]، $كانت \$صافه تنطبق متام� على �أل$صا
شاهد$�  $�لذين  �لقتيل،  لسا`  عن  ها')ما`  �لسيد  �كرها  �ل� 
هم هلدغا') Ýيد $صيفة �ألمjt �لر$سية $�لكولونيل \'بتنو0 
�لقامة  طويلة  فهي   j\ملر� \ما  �لقتيل،   tسكرت ماكوين  $�لسيد 
�يفة، $قد شوهد0 مرتدية $شاح� \xر �للو`، $�لذين '\$ها 
هم بيt ميشيل مالحظ عربة �لنو] $�آلنسة ما'� )بنها] $ماكوين 
قد شاهدها بد$'�، \ما �لكولونيل \'بتنو0 فقد �متأل \نفه بالر�ئحة 
�لعطرية �ل� كانت تنبعث من ثياp تلك �ملر\j، $لكن من تلك 
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$�حدj متلك $شاح� \xر! هل   jبالقطا' سيد �ملر\j؟ ~ جند 
�ختفت هذ� �ملر\j؟!

نظر بو�'$ >z �لسيد بو| قبل \` يستطر) قائالً: �ملسألة �آل` 
 pهي نفس �لشخص �لذ� شوهد مرتدي� ثيا j\هل كانت هذ� �ملر
�لنو] \] \ا شخصية مستقلة؟ $>�� كانت  موظف شركة عربا0 
شخصية مستقلة بذ�ִדا، فأين �هب �الثنا`؟ $\ين \ُخفي �لوشا� 

�ألxر $ثوp موظف عربا0 �لنو]؟
$هنا $ثب �لسيد بو| عن مقعد� فقاA �دj: من �لسهل جد� 
�لتحقق من هذ� �لنقطة، $�لك بأ` نشر� _ �حلاA _ تفتيش \متعة 

.Bستثنا� tملسافرين ¹يع� بغ�
�لثالثة ضجة   Aلرجا� بو| كالمه �ع  �لسيد  يتم   `\ $قبل 
شديدj خا'¬ �ملركبة، { ُفتح �لباp فدخلت �لسيدj هوبا' $هي 
تصيح: هذ� مريع، هذ� Úيف! لقد $جد0ُ _ حقيب� خنجر� 

هائالً ملوث� بالد]!
$تعثر0 _ مشيتها { سقطت مغشّي� عليها بني �'�َعي �لسيد 

بو|.
*   *   *
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�لفصل �لثا© $�لعشر$`

 } jألمريكية $مد)ها على �ملائد� jل �لسيد بو| �لسيدx
�نطلق مسرع� _ \ثر بو�'$ �لذ� $ثب >z �خلا'¬ _ �حلاA، \ما 
�لدكتو' قسطنطني فكا` �هتمامه بالقضية $فضوله >z معرفة كل 
بالسيدj هوبا'، فدعا \حد �خلد]  �هتمامه  فيها \عظم من  جديد 
$\'شد� >z ما ®ب عمله إلفاقة �لسيدj، { �نطلق بد$'� _ \ثر 

"ميليه.
$صل �لرجاA �لثالثة >z غرفة �لسيدj هوبا'، $هنا| $جد$� 
برفق  يصّدهم  �خلد]  $\حد   pلبا� \ما]  �حتشد$�  قد  �ملسافرين 
$�لطبيب  $بو|  بو�'$  فشّق  �لغرفة،  �قتحا]  من  منعهم  �ا$الً 
�ليونا© طريقهم بني �ملسافرين $)خلو� �لغرفة، $هنا| \جاA بو�'$ 
 z< �(ملؤ� pحوله نظر� سريعة فر\: حقيبة من �ملطا� \ما] �لبا

غرفة �لقتيل، $$جد ¾انب �حلقيبة خنجر� �� نصل طويل.
كا` خنجر� 'خيص� من �لنو� �لذ� ُيبا� _ \سو�� �لشر�، 
ث� ببقع تشبه �لصد\، فتنا$له بو�'$ Óفة $غمغم:  $كا` نصله ملوَّ
ال ÍاA للشك، هذ� هو �خلنجر �لذ� كنا نبحث عنه. ما '\يك 

يا )كتو'؟
فتنا$A �لطبيب �خلنجر $'�� يفحصه باحتر�° فقاA له بو�'$: 
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 tصابع غ\ بصما0  من  �خلنجر ال sمل  للحذ' أل`  )�عي  ال 
بصما0 �لسيدj هوبا'.

�نتهى �لطبيب من فحص �خلنجر بسرعة { قاA: نعم، هذ� هو 
�خلنجر �لذ� �'ُتكبت به �جلرمية، $�لذ� \حد} ¹يع �إلصابا0 
�ل� '\يناها ¾ثة �لقتيل، $هو من �خلناجر �ل� ُتصنع _ �لشر� 

$ُتبا� _ \سو�� >سطنبوA بثمن "هيد.

نظر بو�'$ >z �لباp �لذ� يفصل بني غرفَتي �لسيدj هوبا' 
$'�تشيت، فر\: مزالج� فحّركه $حا$A \` يفتح �لباp، لكنه ~ 

ُيفتح فقاA �لطبيب: ال تنَس \ننا \غلقنا �لباp من �جلانب �آلخر.

- صدقت.

 tتفك  _ مستغَر�  \نه  للناظر  فُخيل  بو�'$  جبني  $تغّضن 
عميق، فقاA �لسيد بو|: من �لسهل جد� تعليل $جو) �خلنجر _ 
هذ� �حلقيبة، فقد )خل �ملجر] من �لغرفة �ملجا$'z< j هذ� �لغرفة 
ماّ'� من هذ� �لباp، $ال بد \نه $هو يتلمس �لباp _ �لظال] $جد 
هذ� �حلقيبة معلَّقة على �ملزال¬، فخطر له _ �حلاA \` يتخلص 
ثة بالدماB �ل� �'تكب ֲדا جرميته، فألقى �خلنجر  من �أل)�j �مللوَّ

_ �حلقيبة { تسلل من �لباp �لثا© >z �لر$��.

فقاA بو�'$: \جل، هذ� ما حد} بالضبط.

$نظر�ته  $جهه  على  مرتسمة  ظلت   jtحل� عالما0  $لكن 
 z< مطمئّن tله �لسيد بو|: ما�� يزعجك؟ يبد$ ¿ \نك غ Aفقا

.Aهذ� �إليضا� �ملعقو

فألقى بو�'$ عليه نظرj سريعة { غمغم: هذ� صحيح، $لكن 
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.Aألمر بسيط على كل حا�
$_ تلك �للحظة )خل �ملوظف �لذ� كا` $�قف� بالباp ملنع 
�ملسافرين من �قتحا] �لغرفة بد�فع �لفضوA �لذ� \ثا'� _ نفوسهم 
 Aألمريكية \قبلت $تريد )خو� jلسيد� :Aهوبا' فقا jلسيد� áصر�

غرفتها.
 jلسيد� تر|  ألنه  باخلجل  قسطنطني  �لدكتو'  \حّس  هنا 
�لضر$'ية،  �إلسعافا0  من  شيئ�  >ليها  يقّد]   ~$ غشيتها   _
$عندما )خَلت قاA »ا بو�'$: هل تسمحني ¿ بتفتيش حقائبك 

يا سيد¡؟
- ملا��؟

- لقد قر'نا تفتيش حقائب �ملسافرين ¹يع�، $\نت $ال شك 
يسّر| \ال جتد� _ >حد: حقائبك \ثر� Úيف� �خر من �ثا' �لقاتل، 

لذ� سنفتش \متعتك $نوفر عليك \ية مفاجأj مزعجة \خر:.
- صدقَت، فأنا \عتقد \نº سُأجّن >�� $جد0ُ بني \متع� 
\ّ� \ثر �خر من �ثا' �لقاتل، $سأجن >�� �ضُطر'0 لقضاB ليلة ثانية 

_ هذ� �لغرفة.
كانت  حقائبها  بسرعة أل`  هوبا'   jلسيد� \متعة  تفتيش  $مت 
 tحقيبة ضخمة $صند$� صغ$ tعن صند$� كب j'قليلة، فهي عبا
من �لو'� �ملقّو: لصيانة �لقبعا0، $~ ®د بو�'$ بني �ألمتعة ما 
 z< 'هوبا jلشبها0، كما \صد' �لسيد بو| \مر� بنقل �لسيد� tيث

�لغرفة 'قم ١٢.
*   *   *
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�لفصل �لثالث $�لعشر$`

شكر بو�'$ �لسيدj هوبا' { حّياها $�نصرn فتبعه �لسيد بو| 
$�لدكتو' قسطنطني. $عندما �نفر) �لثالثة خا'¬ غرفة �لسيدj هوبا' 
قاA �لسيد بو|: لقد �نتهينا من هذ� �لسيدj بسهولة، $�آل` ®ب \` 

نفتش \متعة �ملسافرين �آلخرين، $لكن ُتر: مبن نبد\؟

نفتش   `\ �لبساطة، ®ب  غاية _  �ملسألة  بو�'$:   pفأجا
�لغرn بالترتيب، $مع� �لك \ننا نبد\ بالغرفة 'قم ١٦، \ْ� غرفة 

�لسيد ها')ما`.

فنهض  تبغ،  لفافة  يدخن  غرفته  ها')ما` _  $جد$�  $قد 
�لرجل الستقبا»م $)عاهم >z تنا$A �لقهوj، فشكر� �لسيد بو| { 
\$ضح له �لغرÊ من �لزيا'j، $فّتش �لرجاA �لثالثة حقيبَتي �لسيد 
 z< �نتقلو�  َثم  فلم ®د$� ֲדما شيئ� غt عا)�، $من  ها')ما` 
غرفة �لكولونيل \'بتنو0، فوجد$� يدخن غليونه، فحّدثه بو�'$ 
\نا   :Aقا �المتعاÊ $لكنه  �لرجل شيئ� من  ُيبِد  فلم  عن غرضه، 
ال \xل معي غt هاتني �حلقيبتني، \ما باقي �ألمتعة فقد \ُ'ِسلت 

عن طريق �لبحر.

$كا` �لكولونيل كسائر 'جاA �جليش )قيق� _ حز] \متعته، 
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فلم يستغر� تفتيش �حلقيبتني \كثر من )قائق معد$)j. قد عثر بو�'$ 
_ >حد: �حلقيبتني على حزمة من �لفرشاj �ل� ُتستعمل لتنظيف 
�لغليو`، فقاA بو�'$ �دث� �لكولونيل: \ال تستعمل غt هذ� �لنو� 

_ تنظيف غليونك؟

فأنا  \جد�  \ستعمله، $>�� ~  فأنا  �لنو�  >�� $جد0ُ هذ�   -
\ستعمل \ّ� نو� �خر.

 `\ Aفهّز بو�'$ '\سه { سكت، $لكنه كا` قد الحظ _ �حلا
هذ� �لنو� يشبه متام� �لفرشاj �ل� ُ$جد0 _ غرفة �لقتيل.

عندما غا)' �لثالثة غرفة �لكولونيل الحظ �لدكتو' قسطنطني 
 `\ \عتقد  بو�'$ هّز كتفيه $قاA: ما"لُت  نفس �ملالحظة، $لكن 

�لكولونيل ~ يرتكب هذ� �جلرمية.

$عندما �هبو� >z �لغرفة �لتالية $جد$ها مغلقة، $كانت غرفة 
باֲדا فسمع صو0  بو�'$  �لر$سية، فطر�   n$tغوم�'( jtألم�

�ألمjt $هي تصيح من �لد�خل: �)خل.

فتح بو�'$ �لباp، $لكنه تر| للسيد بو| مهمة >يضا� �لسبب 
من �لزيا'j فقاA �لك بأ)p $لباقة، $ملا �نتهى من �لكال] صمتت 
�ألمjt حلظة { قالت: >�� كا` ال بّد من تفتيش �ألمتعة فد$نكم 
عا$َنتكم  شئتم   ��<$ خا)م�  فتحملها  �ملفاتيح  \ما  �حلقائب، 

_ مهمتكم.

مفاتيح  �لعا)j \` حتمل �خلا)مة  بو�'$: هل جر0  فسأ»ا 
�حلقائب )�ئم�؟

- بكل تأكيد.
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- $>�� حد} _ \ثناB �جتيا" �حلد$) \` طلب عماA �جلما'| 
تفتيش >حد: �حلقائب، فما�� تفعلني؟

نا)'�،  >ال  هذ� ال sد}  $\جابت:  كتفيها   jtألم� فهز0 
$>�� حد} فمن �لسهل �ستدعاB $صيف� بو�سطة \حد عماA عربة 

�لنو].
- يبد$ ¿ \نك تثقني _ $صيفتك ثقة تامة.

- �لو�قع \نº ال \ُحلق Óدم� شخص� ال \ثق به.
 jtألم� >ليها  فتحدثت  Ýيد  هلدغا')  �لوصيفة  \قبلت   }
 } ،j'بو�'$ $"مالئه من هذ� �لزيا Êباللغة �ألملانية $\فهمتها غر
طلَبت منها \` تفتح �حلقائب $تساعدهم _ تفتيشها، $~ حتضر 
�ألمjt عملية �لتفتيش، بل ظلت _ غرفتها حيث $قَفت >z جانب 

�لنافذj $'�حت تطل منها.
فانتقلو�  �لشبها0،   tيث \متعة �ألمjt ما  �لثالثة _  ~ ®د 
>z �لغرفة �ملجا$'j، $كا` باֲדا مغلق�، $كذلك كا` باp �لغرفة 
�لتالية »ا، فقاA �لسيد بو| �دث� بو�'$: لقد $صلنا >z غرفَتي 
�لكونت �»نغا'� $"$جته، $�الثنا` \متعتهما غt قابلة للتفتيش؛ 

فهما sمال` جو�"�0 سفر سياسية.
 Aعما بو�سطة  للتفتيش  قابلة   tغ \متعتهما  بو�'$:  له   Aفقا

�جلما'|، $هذ� حقيقي، $لكننا لسنا من عماA �جلما'|.
 ،Aحا كل  على  جائز   tغ �لتفتيش  $لكن  �لك،  \علم   -

$\خشى \` يؤ)� عملنا >z مشكال0 )بلوماسية.
- �طمئن من هذ� �لناحية يا صديقي؛ فأنا \عتقد \` �لكونت 
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 ،A$يقّد' �ملوقف حق �لتقدير، $مهما يكن من \مر فسنحا ºند'ي\
 ºظ vملحا$لة ال تكّلفنا شيئ�، فإ�� �ح لنا بتفتيش \متعته، $\ك�$
\نه سيسمح، فسنكو` قد \)ينا $�جبنا على �لوجه �ألكمل، \ما >�� ~ 

يسمح فسنفكر _ >جر�B �خر.
$قبل \` يتر| للسيد بو| فرصة للكال] تقّد] من باp �لغرفة 
'قم ١٣ فطرقه، $_ �حلاA �ع �لثالثة صو0 �لكونت $هو يصيح 

من �لد�خل: �)خل.
 pكا` �لكونت جالس� _ \حد �أل'كا` على مقربة من �لبا
)j على مقعد  $بني يديه صحيفة يقر\ها، \ما "$جته فقد كانت ممدَّ
كبt $حتت '\سها $سا)j مما يدA على \ا كانت تغالب �لنو]، 
فقاA بو�'$: \'جو �ملعذ'j يا سيد� �لكونت، فظر$n �حلا)} 
\متعة  تفتيش  �ستوجبت  قد  \مس  ليلة  �لقطا'  �لذ� $قع _ هذ� 
�ملسافرين، $هو >جر�B شكلي ال \كثر $ال \قّل، $لكننا مضطر$` 
>Û� zا��، $قد لفت صديقي �لسيد بو| نظر� >z \نك حتمل 
جو�"� سياسي�، $من شأ` هذ� �جلو�" \` ُيعفي \متعتك من �لتفتيش، 

.Bنا شخصي� \عتقد \` لك كل �حلق _ هذ� �إلعفا\$
 ºشكر� لك يا سيد�، $لكن :Aففكر �لكونت حلظة { قا
�حلالة  هذ�  مثل  �ملطالبة �قي _   z< لست �اجة   ºن\ \ظن 

$\فّضل \` تفتيش \متع� \سوj ¾ميع �ملسافرين.
لديك  \ال يكو`  �مل  بلطف:  { حتوz< A "$جته $سأ»ا 

مانع يا >لينا؟
فأجابت �لكونتيسة بغt تر)): ال مانع بالطبع.

$ّمتت عملية تفتيش \متعة �لكونت $"$جته بسرعة، $~ يبُد 
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 _ j( على �لكونتيسة \ا �هتمت لألمر \قل �هتما] ألا ظلت ممدَّ
مقعدها بقلة �كتر�}، $~ تكّلف نفسها �إلجابة على بعض \سئلة 
 A(ته $�'تباكه، { �نتهى �ألمر باالعتذ�' $تباtحل Bًلقاها بو�'$ >خفا\

عبا'�0 �ملجاملة، { �نصرn بو�'$ $"ميال�.

 jمّر$� بالغرفة �لتالية $هي �لغرفة �ل� كانت تقيم ֲדا �لسيد }
$كانت  �لثانية،  �لد'جة  مركبا0   z< �لك  بعد  فانتقلو�  هوبا'، 
تقيم بالغرفة �أل$z كل من �آلنسة ما'� )بنها] $�لسيدj �لسويدية 
غريتا \$لسو`، $كانت ما'� )بنها] تقر\ كتاب�، \ما غريتا \$لسو` 
بو�'$  �ستيقظت حينما )خل  �لنو]، $لكنها  فكانت مستغرقة _ 

$صديقا�.

�كر بو�'$ �لغرÊ من "يا'ته، فظهر0 على �لسيدj �لسويدية 
 z< ما ما'� )بنها] فقد \صغت\  ،pالضطر��$ jtعالما0 �حل
كالمه بقلة �كتر�}، فقاA بو�'$ �دث� غريتا \$لسو`: >�� �حِت 
 jنفتش \متعتك \$الً لكي يتس� لك �للحا� بالسيد nيا سيد¡، سو
هوبا'؛ فاملسكينة _ حالة ُيرثى »ا من �الضطر�p $�لفز� بسبب 
عثو'ها على خنجر �لقاتل _ حقيبتها، $\عتقد \` $جو) شخص 

�خر معها من شأنه \` يصرn �هنها عن هذ� �حلا)} �ملزعج.

$_ �حلاA ظهَر0 على $جه �لسيدj �لسويدية عالما0 �لشفقة 
فقالت: حقائË مفتوحة $تستطيعو` تفتيش \متع� كما تريد$`، 

\ما \نا فسأحلق بالسيدj هوبا' للترفيه عنها.

\متعتها  على  $"ميال�  بو�'$  فأقبل  �نصرفت  �لك {  قالت 
عملية  ّمتت  $قد  �لبساطة،   _ غاية  \متعتها  $كانت  يفتشوا، 
فقد \صغت بشيB من  )بنها]  �آلنسة ما'�  \ما  بسرعة،  تفتيشها 
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�لسويدية،   jلسيد�$ بو�'$  بني   '�( �لذ�  �حلديث   z<  Aلفضو�
�لكتاp �لذ� تقر¼� $$قفت ترقب بو�'$ عن كثب،  { $ضعت 
$عندما طلب بو�'$ مفاتيح حقيبتها )فعت ֲדا >ليه { \خذ0 تنظر 
 jته يفتح >حد: �حلقائب، فسألته: ملا�� تعّمد0 >بعا) �لسيد\' yح

�لسويدية يا سيد بو�'$؟

فأجاp بو�'$ $هو يتظاهر بالدهشة: \نا تعمد0ُ >بعا)ها؟! 
للسبب  هوبا'   jلسيد�  z< \بعث ֲדا   `\  0ُ('\ >منا  مطلق�،  ال، 

�لذ� �كرُته.

.Aهذ� عذ' ال بأ° به، $لكنه عذ' على كل حا -

- \نا ال \فهمك يا �نسة.

- بل \ظن \نَك تفهمº حق �لفهم.

{ �بتسَمت $\')فت: لقد \')0َ \` تبقى معي على �نفر�)، 
\ليس كذلك؟

- \نت تتوقعني ما ~ َيُد' Óلد� يا �نسة.

- بل \نا ~ \�كر غt �حلقيقة يا سيد بو�'$، $>�� \')0َ �ملزيد 
 ºلك بأنك تعتقد (لسبب ال "لُت \جهله) \ن Aمن �لصر�حة فأنا \قو
\عرn شيئ� عن هذ� �جلرمية �ملخيفة �ل� �هب ضحيتها 'جل ~ 

\َ'� قبل �آل`.

- \نِت تتوlني �لك يا �نسة.

 j'عتقد بأ` �ملر�$غة $�ملد�\ ºة، $لكنl�$ ال، \نا لست -
تكلفانك $قت� Áين�، $قد كا` _ مقد$'| \` توفر بعض �لوقت 
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$�جلهد لو \نك عمدz< 0 �لصر�حة $)خلَت �لبيو0 من \بو�ֲדا.
�لوقت  $>ضاعة   j'ملد��$ �ملر�$غة  تكرهني  )مت  ما   -
 tمنك تفس nفا�حي ¿ \` \حدثك بصر�حة. \نا \حب \` \عر
\ثناB �جتيا"� سو'يا، فعندما غا)'0ُ  بعض كلما0 �عُتها _ 
�لقطا' _ �طة قونيا بقصد �ستعا)j نشاطي $�لتر$يح عن نفسي 
\'بتنو0  �لكولونيل   z< تتحدثني  $\نت  �نسة  يا  �عت صوتك 
حتت جنح �لظال]، $كنت تقولني له: "ال، ليس �آل`، ليس �آل`. 
ال بد \` ينتهي كل شيB \$الً". فما�� كنِت تعنني ֲדذ� �لكلما0 

يا �نسة؟
فأجابت ֲדد$B: \تظن \نº كنُت \شz< t هذ� �جلرمية؟

- \نا \سألك يا �نسة، $يهّمº \` \عرn جو�بك.
يا  مع�  �لكلما0  »ذ�  قالت:   } $فكر0 حلظة  فتنهد0 
سيد�، $لكنº لن \�كر� لك، $كل ما \ستطيعه _ �لوقت �حلاضر 
هو \` \قسم لك بشر_ على \نº ~ \َ' �لقتيل _ حيا¡ قبل \` 

يقع عليه بصر� _ هذ� �لقطا'.
�ل�  �لكلما0  مع�  >يضا�  \يض�  ترفضني  فأنت   `�<  -

�كرُتها.
- \جل، \'فض ألنº كنُت \شt ֲדا >z< ...z مهمة ُكّلفت 

بأ)�ئها.
- مهمة �نتهت.

- ما�� تعº؟
- لقد �نتهت �ملهمة، \ليس كذلك؟
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- ما �لذ� sملك على �العتقا) بأ` �ملهمة �نتهت؟
- \صغي >ّ¿ يا �نسة، سألفت نظر| >z ظاهرj \خر: مريبة. 
�لقطا' قبل $صولنا >z >سطنبوA ظهَر0 عليك  بنا  َتعّطل  عندما 
عالما0 �لقلق $�لفز� �لشديَدين، على �لرغم مما \': من '"�نتك 

$'باطة جأشك.
 ºيفوت  `\  ºعج"\ فقد  فابتسمت $\جابت: هذ� حقيقي، 

هذ� �لقطا'.
- �لك ما علمُته منك $قتئذ، $لكنك تعلمني كذلك \` قطا' 
�لشر� يغا)' >سطنبوA يومي� يا �نسة، فلو فاتك هذ� �لقطا' لتأخر0ِ 

يوم� $�حد� عن �لوصوz< A لند`.
$عندئذ ظهر0 على ما'� )بنها] عالما0 �لضجر فقالت: 
لعلك ال تعلم \نه >�� كا` لإلنسا` \صدقاB _ لند` ينتظر$` قد$مه 
بفا'� �لصv فإ` تأخر� يوم� $�حد� من شأنه \` يزعجهم $يقلب 

�لvنامج �لذ� \عّد$� الستقباله '\س� على عقب.
- من �لغريب \` هذ� �لقطا' تعّطل \يض�، $ليس _ مقد$'| 
\` تتصلي بأصدقائك عن طريق �ل�v \$ �»اتف \$ بأية $�سطة 
�لقلق  )الئل  من   Bشي عليك  يظهر   ~ �لك  $مع  \خر:، 

$�النزعا¬.
�لد] >z $جنتيها $عّضت شفتها فقاA »ا: \'�| ال  فصعد 

جتيبني يا �نسة.
- يؤسفº \نº ال \': ما يستحق �إلجابة.

\طو�'| ֲדذ�   tتغ �لسر _  \سألك عن  \نا  - كيف �لك؟ 
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�لسرعة يا �نسة.
- \ال تر: يا سيد بو�'$ \نك كّلف نفسك كث�t من �لعناB من 

\جل شيB ال يستحق �لعناB؟
�ن  عيوبنا  \ظهر  من  هذ�  لعل   :Aقا$ معتذ'�  >ليها  فنظر 

�ملحققني، فنحن نطالب بإيضا� كل ظاهرj مهما كانت تافهة.
بو�'$ >z موضو�  �نتقل   jبنها]، $فجأ( �آلنسة  فلم جتب 
\'بتنو0  �لكولونيل  \تعرفني  قائالً:  �إلنكليزية   jلفتا�  Aسأ �< �خر 

منذ مدj يا �نسة؟
فأ)هشها هذ� �لسؤ�A �ملفاجئ، $لكن ظهَر0 عليها )الئل 
قابلُته أل$A مرj _ هذ�  لقد  بتغيt �ملوضو� فأجابت:  �ال'تيا� 

�لرحلة.
- هل لديك من �ألسباp ما sملك على �العتقا) بأنه كا` 

يعرn �لسيد '�تشيت �لقتيل؟
\نه ~ يكن  \نا $�ثقة من  تدAّ على �حلز]:  بلهجة  فأجابت 

يعرفه.
�عُتك  �ل�  �لكلما0  مع�  >يضا�  ترفضني  \ال"لت   -

تذكرينها للكولونيل؟
فأجابت بv$): ليس عند� ما \قوله.

- ال بأ°، سوn \عرn �حلقيقة بنفسي.
{ \ح� '\سه باحتر�] $غا)' �لغرفة فتبعه "ميال�.

قد  $كانت  هلدغا') Ýيد،  غرفة  �لك  بعد  �لثالثة  )خل 
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توقعت بعد "يا'ִדم لغرفة سيدִדا \م سيز$'$` غرفتها كذلك 
\متعتها، فوقفت _ شيB من �جلز� $�خلوn، $كانت  لتفتيش 
توجد _ غرفتها حقيبتا` >حد�lا صغjt فّتشها بو�'$ بسرعة { 
طلب مفاتيح �حلقيبة �لثانية، $هي \كv من �أل$z قليالً، فقالت: 

�حلقيبة مفتوحة.
\فلتت من   yيفعل �لك ح يكد  فرفع غطاB �حلقيبة، $~ 
فمه صيحة تدA على �لدهشة { قاA: \نظر يا سيد بو|. \تذكر ما 

قلُته لك؟ \نظر.
فأسر� �لسيد بو| $�لدكتو' قسطنطني $نظر� >z �تويا0 
�حلقيبة، فوقع بصرlا على ثوp من ثياp مالحظي مركبا0 �لنو] 
�الة تدA على \نه ُطو� $ُ$ضع _ �حلقيبة على عجل، $عندئذ 
تغ0t مالمح $جهها فجأj فظهر0 عليها عالما0 �لفز� �لشديد 
{ هتفت: هذ� �لثوp ليس ¿ $ال \عرn عنه شيئ� $~ \ضعه هنا، 

.Aفتح هذ� �حلقيبة منذ غا)'0ُ >سطنبو\ ~ ºقسم لك \ن\$
 jلثالثة $_ عينيها نظر� Aحت تنقل بصرها بني �لرجا�' }
�ستعطاn، فوضع بو�'$ يد� على كتفها _ لطف $قاA: �طمئّني، 
�طمئّني؛ \نا \ثق بك، ال تçعجي. \نا على يقني من \نك ~ تضعي 
�لسر _ $جو)� بني  �لثوp _ �حلقيبة، $>�� \')0 معرفة  هذ� 
\متعتك فسأ$ضح لك هذ� �لسر. �لشخص �لذ� قابلِك، \$ مبع� 
 Bصطد] بك _ \ثنا�$ pخر �لشخص �لذ� كا` يرتد� هذ� �لثو�
�نطالقِك >z غرفة سيدتك كما �كر0 _ شها)تك، هذ� �لشخص 
كا` قد خر¬ لتّو� من غرفة �لقتيل، $كا` من سوB حظه حق� \نه 
�صطد] بك ألنه كا` يرجو \الّ ير�� \حد، فلما '\يتِه خاn >` ُيفتضح 
 pلتخلص من �لثو� j'$ضر z< tمر�، ففكر $فكر، { هد�� �لتفك\
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�لذ� كا` متنكر� به، $لكن كيف يتخلص منه؟ 

ُيلقي   `\ له  لقد خطر  قائالً:  يستطر)   `\ قبل  >ليها  نظر   }
هذ� �لثوp �خلطt من نافذj �لقطا'، $لكنه عا) فتذكر \` �لقطا' 
�ا� بالثلج $\` \حد �ملسافرين ال بد \` ير: �لثوp فو� �لثلج _ 
�لصبا�، فأين Üفي �لثوp >�`؟ $كانت ¹يع �لغرn مشغولة، ما 
عد� غرفة $�حدj طبع�، هي �لغرفة �ل� $جد باֲדا مفتوح�، $�ل� 
فِهم _ �حلاA \` صاحبتها هي �ل� قابَلته $�صطدمت به، فدخل 
هذ� �لغرفة $خلع �لثوp $\خفا� _ هذ� �حلقيبة بسرعة، $هو $�ثق 

\نه سينقضي $قت $طويل قبل \` يكتشفه \حد.

قاA �لك { تنا$A �لثوp من �حلقيبة $فحصه بسرعة فوجد \` 
�لسترj ينقصها "'، $هو $ال شك �لزّ' �لذ� $جَدته �لسيدj هوبا' 
حتت نافذj غرفتها، $عثر _ \حد �جليوp -فضالً عن �لك- على 
مفتا� من نو� �ملفاتيح �ل� يستعملها موظفو عربا0 �لنو] لفتح 
\بو�p �ملركبا0، $عندئذ هتف �لسيد بو|: هذ� �ملفتا� يفّسر لنا 

.pلسّر _ �ستطاعة �لقاتل �ملر$' من ¹يع �ألبو��

هوبا'   jلسيد� \'هقَت  لقد   :n('فأ عا)  $صمت حلظة { 
باألسئلة )$` جد$:، $كا` من �لسهل علينا \` نستنتج \` �لقاتل 
>�� كا` قد �ستطا� �حلصوA على ثوp من ثياp موظفي عربا0 
�لنو] فال بد \` يكو` قد �ستطا� كذلك �حلصوA على مفتا� لفتح 

\بو�p �لغرn $غلقها.

فقاA بو�'$: هذ� صحيح، $�لذ� �ستطعت \` \فهمه �آل` هو 
\` �لقاتل �ستخد] هذ� �ملفتا� للمر$' من غرفة �لقتيل >z غرفة 
�لسيدj هوبا'، $لكن �ملهم _ �لوقت �حلاضر هو \` نعثر على 
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�لوشا� �ألxر.
فقاA �لسيد بو|: صدقت، $لكن ال تنَس \ننا فتشنا ¹يع 

.Aملركبا0 >ال �ثنتني يشغلهما 'جا�
.Aال بد من تفتيشهما على كل حا -

$كانت �لغرفة �لتالية هي غرفة هكتو' ماكوين سكرتt �لقتيل، 
$قد $�فق _ �حلاA على فكرj �لتفتيش، فقاA $على شفتيه �بتسامة 
ماكرj: \علم \نº �لشخص �لذ� sو] حوله \كv جانب من �لريب 
$�لشبها0، لذ� يسر© \` تفتشو� \متع� ليطمئّن با¿، $كل خو_ 
�آل` \` تعثر$� على $صية من �لقتيل يوصي ¿ فيها بكل \مو�له 

لكي تثبت علّي جرمية �لفتك به.
فضحك بو�'$ $بد\ عملية �لتفتيش �ل� �نتهى منها بسرعة، { 
غا)' �لغرفة $معه "ميال�، فشّيعهما ماكوين بآهة عميقة تدA على 
�لرجل �إليطا¿ �لضخم  �ال'تيا�، { �هبو� بعد �لك >z غرفة 
�جلثة ففتشوها، $لكن )$` جد$:، $\خ�t $قف �لرجاA �لثالثة 
_ اية �ملركبة $تبا)لو� نظر�0 ��0 مع� فسأA بو|: ما�� نفعل 

�آل`؟
فقاA بو�'$: سنعو) >z مركبة �لطعا] �آل`، فقد عرفنا كل 
ما نستطيع معرفته $¹عنا \قو�A �ملسافرين ¹يع� $نتائج عملية 
�لتفتيش، $ينبغي علينا �آل` \الّ نتوقع \ية معونة \خر: من �خلا'¬ 
 z< Aمن �ملسافرين، بل ®ب \` نفكر $جنهد عقولنا للوصو $\

�لنتيجة.
�لتبغ، $لكنه  قاA �لك { $ضع يد� _ جيبه فأخر¬ علبة 
$جدها فا'غة فقاA لزميليه: سأحضر بعض لفافا0 �لتبغ من غرف� 
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{ \حلق بكما حاالً.
يكد   ~$ حقائبه،  >حد:  فتح   } غرفته   z< بو�'$   A$هر
مبهوت�،  جامد�  $قف   yحلقيبة ح� على �تويا0  ببصر�  يلقي 
�لك ألنه '\: $شاح� \xر من �حلرير قد ُطو� بعناية $ُ$ضع _ 
"� بصو'j تنني، >�` فهذ� هو  �حلقيبة، فرفعه بني يديه ليجد� مطرَّ
�لسيدj �ل� �شتركت _ جرمية قتل  ترتديه  �لذ� كانت  �لوشا� 
'�تشيت، فغمغم بو�'$ قائالً: >�` فالقاتل يتحد�©، حسن�، $\نا 

قبلُت �لتحد�.
*   *   *
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�لفصل �لر�بع $�لعشر$`

قاA بو�'$ لصاحبه: ما يهمº _ هذ� �لقضية $sر| فضو¿ 
$'غب� >z معرفة \سر�'ها �ملبهمة هو \ننا مبعزA عن �لعا~ \$الً 
$\ما] طائفة من �ملعلوما0 �ملتناقضة ثانية، $�لو�قع \نº \سائل 
 pملسافر$` ¹يع� �لصد� \] كا` بينهم �لكا�� Aنفسي: ُتر: هل قا
�ملخا)�؟ باإلضافة >z \ننا ال منلك من �ألساليب $�لوسائل ما 
يساعدنا على �لتأكد من صد� �لصا)قني \$ كشف كذp �لكا�بني، 
$عليه فمن $�جبنا \` êلق هذ� �ألساليب $�لوسائل، $هذ� على ما 
\عتقد 'ياضة للذهن ال بأ° ֲדا. \ما \قو�A �لشهو) فهي _ �عتقا)� 

ال \lية »ا $ال ميكن \` توصلنا >z \كثر مما $صلنا >ليه.
يا  �لر\�  \$�فقك على هذ�  بو| '\سه $قاA: ال  �لسيد  فهّز 

صديقي ألنº فهمت من \قو�A �لشهو) \شياl\ 0�� Bية.
فقاA بو�'$ متهكم�: \تقوA �لصد�؟ يؤسفº \نº ~ \الحظ 

هذ� �ألشياB ��0 �ألlية.
.Aما ُيقا z< ألنك ~ تكن تصغي جيد� -

- >�` \خv© مبا فاتº �إلصغاB >ليه.
- سأضرp لك مثالً. \$A َمن �ْعنا من �لشهو) هو �لسيد 
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ماكوين �لشاp سكرتt �لقتيل، $قد تكلم هذ� �لشاp بكال] على 
جانب عظيم من �ألlية.

 z< \ُ'سلت  �ل�  �لتهديد  خطابا0  عن  كالمه  \تقصد   -
�لقتيل؟

- ال، ال \قصد كالمه عن خطابا0 �لتهديد، $>منا \قصد قوله 
>ما طافا بالعا~،  أل` �لسيد '�تشيت كا` يريد \` ير: �لعا~ 
باللغا0،  جهله  �لك مبفر)�  �ملضي _  عن  يقعد�  كا`  $لكن 
$علُمه بأ` �للغة �ألمريكية $حدها ال تكفي، $مع �لك عندما �ع 
مالحظ عربا0 �لنو] 'نني �جلر° فهر$z< A غرفة '�تشيت ليسأله 
عما يريد �ع صوت� من �لد�خل يقوA له بالفرنسية �لصحيحة >نه 

قر� �جلر° خطأ $>نه ال يريد شيئ�.
تكلم  �لذ�  هو  فالقاتل   `�< قسطنطني:  �لدكتو'  فصا� 
بالفرنسية $قاA ملالحظ مركبا0 �لنو] >نه )� �جلر° خطأ $>نه 

ال يطلب شيئ�.
.jخطو jب \` نتقد] خطو® :Aفابتسم بو�'$ { قا

*   *   *
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�لفصل �خلامس $�لعشر$`

�لو'�  من  قصاصا0  جيبه  من  \خر¬   } �لك  بو�'$   Aقا
فوضعها \ما] �لسيد بو| { \')n قائالً: هذ� بعض \سئلة سجلُتها، 

فجّرp �كاB| 'مبا �ستطعَت \` جتد جو�ب� لبعضها.

فتنا$A �لسيد بو| �لو'� $قر\ فيها ما يلي: 

(١) َمن صاحب �ملنديل �لذ� ُطّر" على \حد \'كانه 
حرn >هـ<؟

(٢) هل سقطت فرشاj �لغليو` من �لكولونيل \'بتنو0 
\] من سو��؟

(٣) َمن �لذ� كا` يرتد� �لوشا� �ألxر؟
تنّكر _ "� حا'°  �لذ�   j\ملر�  $\ �لرجل  َمن   (٤)

مركبا0 �لنو]؟
(٥) ملا�� $قف عقربا �لساعة على �لو�حدj $�لربع؟

يدAّ عليه  �لذ�  �لوقت  �'ُتكبت �جلرمية _  (٦) هل 
عقربا �لساعة؟

(٧) هل �ملجر] شخص $�حد \] \كثر؟
(٨) عالَ] تدAّ �إلصابة؟
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فقاA �لسيد بو| $قد تألقت عينا�: هلّم بنا جنرp معاجلة هذ� 
�ألسئلة مع�، $لنعاجلها بالترتيب فنبد\ مبسألة �ملنديل. يوجد ثالثة 
\شخاÌ ®و" نسبة �ملنديل >ليهم، $هم �لسيدj هوبا' $�آلنسة 
)بنها] $��ها �حلقيقي ما'� هرميو` $�لسيدj هلدغا') Ýيد، 

$حرn �»اB كما تر: موجو) _ \�ائهن ¹يع�.

فقاA بو�'$: هذ� حسن، $لكن على \يهّن يقع �لتخصيص؟

حتديد�،  صعب  هذ�   :pجا\  } حلظة  بو|  �لسيد  ففكر 
حو»ا،  حتو]  �لريبة  فبعض  )بنها]؛  �آلنسة   _  pتا'\  ºلكن$
�لكولونيل  $بني  بينها   '�( عجيب�  حديث�  �عَت  نفسك  $\نت 

'فَضت �كر معنا�.

فقاA �لدكتو' قسطنطني: \ما \نا فأ'تاp _ �لسيدj �ألمريكية 
�لسيدj هوبا' أل` �ملنديل غا¿ �لثمن، $�ن نعلم \` �ألمريكيا0 

ال يعبأ` كث�t بثمن �ألشياB �ل� تناA >عجاֲדن.

هلدغا')  حسابكما  من  تسقطا`  \نتما   `�< بو�'$:   Aفقا
Ýيد.

- \جل، $لعلك تذكر ما قلَته من \` �ملنديل ال بّد $\` يكو` 
لسيدj من طبقة \'قى من �لطبقة �ل� تنتمي هي >ليها.

- $�ملسألة �لثانية، \عº مسألة فرشاj �لغليو`، \تعتقد \ا 
سقطت من �لكولونيل \'بتنو0 \] من سو��؟

- $هذ� \يض� سؤ�A )قيق أل` �إلنكليز ال يطعنو` باخلناجر، 
 jلكولونيل هو �لذ� فقد فرشا� tعتقا)� \` شخص� �خر غ� _$

�لغليو` _ غرفة �لضحية.
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فقاA �لدكتو': \نا \$�فقك على ما �كرَته قبالً يا سيد بو�'$ 
$هو \نه من غt �ملحتَمل \` يتر| �لقاتل \$ �لقاتلة هذين �ألثَرين، 
$يغلب على ظّني \` �ملنديل ُتر| سهو� حقيقًة، \ما �لفرشاj فهي 
\ثر مفَتعل، \ضف >z �لك \` �لكولونيل ~ sا$A �إلنكا' $~ 
يضطرp، بل قر' _ صر�حة \نه يدخن �لغليو` $\نه يستعمل مثل 

.jهذ� �لنو� من �لفرشا
.Aبو�'$: هذ� كال] معقو Aفقا

فقاA �لسيد بو|: $�آل` ننتقل >z �لسؤ�A �لثالث، َمن �لذ� 
كا` يرتد� �لوشا� �ألxر؟ $�حلق \نº ليست لدّ� \ية فكرj عن 

هذ� �ملوضو�.
\` \ستنتج  �لدكتو' '\سه $قاA: $\نا مثلك ال \ستطيع  فهّز 

شيئ� _ هذ� �لصد).
- >�` فنحن نعترn بعجزنا عن >جابة هذ� �لسؤ�A. فلننتقل 
>z �لسؤ�A �لتا¿، َمن �لرجل \$ �لسيدj �لذ� تنّكر _ "� حا'° 
مركبا0 �لنو]؟ �ن نستطيع بغt عناB \` نذكر \�اB �ملسافرين 
 Bلصد)، $من بني هؤال� �ال'تياp ֲדم _ هذ�  �لذين ال ميكن 
�ملسافرين �لذين ترتفع ֲדم ظر$فهم \$ طبيعتهم عن مو�طن �لريب 
$�لكونت  \'بتنو0 $�إليطا¿ فوسكا'يللي  $�لكولونيل  ها')ما` 
\ند'يº $هكتو' ماكوين $�لسيدj هوبا' $هلدغا') Ýيد $غريتا 

\$لسو`.
 Bهؤال �ستثنينا  فإ��  قائالً:  يستطر)   `\ قبل  برهة  $صمت 
 jtمامنا كل من ما'� )بنها] $�ألم\ بقي  من Íمو� �ملسافرين 
)'�غومn$t $�لكونتيسة \ند'يº $ماسترما` خا)] '�تشيت. $قد 
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\قسَمت غريتا \$لسو` من ناحية $\قسم \نطونيو فوسكا'يللي من 
يغا)'�  )بنها] $�خلا)] ماسترما` ~  \` ما'�  ناحية \خر: على 
فر�شهما _ ليلة �'تكاp �جلرمية، $\قسَمت هلدغا') Ýيد على 
\` �ألمjt )'�غومn$t لزَمت غرفتها َطو�A تلك �لليلة، $\كد لنا 
�لكونت \ند'يº \` "$جته تتنا$Ú Aد'� ملقا$مة �أل'�، $على 
�لك ال يبقى لدينا من نستطيع �ִדامه بالتنّكر _ "� حا'° مركبا0 

�لنو]، $هذ� شيB _ غاية �لغر�بة!
{ �نتقل �لسيد بو| >z �لسؤ�A �خلامس: ملا�� $قف عقربا 
�لساعة على �لو�حدj $�لربع؟ _ �عتقا)� \نه يوجد تعليال` »ذ� 
�لظاهرj: �ألّ$A \` يكو` �ملجر] قد تعمد \` يكو` عقربا �لساعة 
_ �لك �لوضع ليتمكن من �خلالÌ من تبعة �جلرمية، \$ مبع� 
�لوقت \` يستشهد مبن  \ين كا` _ �لك  ُسئل   ��< ليتمكن  �خر 
يقر' \نه '�� _ مكا` ما. �لتعليل �لثا©... $لكن مهالً، لقد خطر 
¿ خاطر �خر، لقد �تفقنا على \` هنا| قاتَلني )خل \حدlا غرفة 
�لقتيل $فتك به { �نصرn، { )خل �لثا© فطعنه بيد� �ليسر: ظن� 
منه \نه ال يز�A على قيد �حلياj، $�تفقنا كذلك على \` �أل$A كا` 
متنكر� _ "� حا'° مركبا0 �لنو] $\` �لثانية، $هي �مر\j كانت 
ترتد� �لوشا� �ألxر، فأنا \ظن \` �ملجر] �أل$A ليس هو �لذ� 
عبث بعقرَبي �لساعة، $\` �لقاتلة هي �ل� فعَلت �لك لتجد لنفسها 

Úرج� عند �للز$].
هو  هذ�   `\ �ملؤكد  من  مرحى،  مرحى،  �لدكتو':  فهتف 

.pلر\� �ألصو�
فقاA بو�'$ _ ִדكم: هذ� ممكن، فقد طعَنت جثته _ �لظال] 
)$` \` تعلم \نه ما0 فعالً، { خطر »ا \نه 'مبا sمل ساعة _ 
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جيب بيجامته، فبحثت عن �لساعة $عبثت بعقرَبيها _ �لظال]، { 
$ضَعت �لعقرَبني حيثما �تفق.

 �tتفس تقد]   `\ \تستطيع  $سأله:   ($vب بو|  >ليه  فنظر 
\فضل؟

فأجاp بو�'$: ال \ستطيع _ �لوقت �حلاضر.

فقاA �لسيد بو|: يوجد \مر �خر ®ب \` ُنع� بفحصه، $هو 
\مر �لقاتل. \فال ®ب \` نبحث عن �ملسافر �ألعسر بني �ملسافرين 

_ مركبا0 �لنو]؟

$لعلك  \بد�،  �لنقطة  هذ�  \lُل   ~ \نا  بو�'$:   pفأجا
\يهم   nهم ألعرBستكتبت ¹يع �ملسافرين \�ا� ºالحظت \ن
فبعض  �لعملية؛  �لطريقة  ليست  بأا   nعتر\  ºلكن$ �ألعسر، 
�لنا° يستخدمو` ميناهم تا'j $يسر�هم تا'j \خر:، $لقد عرفُت 
فيمن عرفُت \ناس� يكتبو` بيمناهم $يلعبو` �لغولف بيسر�هم، $قد 
الحظُت \` ¹يع �ملسافرين تنا$لو� �لقلم بأيديهم �ليم� فيما عد� 

�ألمjt )'�غومn$t �ل� 'فضت �لكتابة بتات�.

فهتف �لسيد بو|: �ألمjt )'�غومn$t؟ هذ� �لسيدj �لنبيلة 
\شرn من \` تقد] على �'تكاp جرمية كهذ�.

فقاA �لدكتو': $\نا كذلك \'تاp _ قد'j يدها �لنحيفة �»زيلة 
على >حد�} تلك �لطعنا0 �»ائلة �ل� \ثبت �لفحص \` طاعنها 

شخص \عسر.

فقاA بو�'$: هل تعتقد \` �لذ� \حد} هذ� �لطعنا0 �لقوية 
ال ميكن \` يكو` �مر\j؟
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- \نا ~ \قل �لك، $لكنº \قوA >` سيدj متقدمة _ �لسن 
ال تقو: على >حد�} مثل هذ� �لطعنا0 �لشديدj، $لعلك تالحظ 

معي \` �ألمjt )'�غومn$t ضعيفة $متقدمة _ �لسن.
فقاA بو�'$: ال تنَس \lية قوj �إل'�)j _ مثل هذ� �حلو�)}، 
 jtال ما للعقل من سلطا` على �جلسم _ بعض �ألحيا`، $�ألم$
)'�غومn$t -$>` كانت متقدمة _ �لسن $ضعيفة �لبد`- ��0 
لند� هذ� �ملوضو� $لنبحث عن >جابا0  >'�)j من حديد. لكن 

لألسئلة �ألخر:.
فقاA �لدكتو': �لسؤ�ال` �لسابع $�لثامن: هل �لقاتل شخص 
 :'\ \نا شخصي�  �إلصابة؟  عليه   Aتد �لذ�  $ما  \كثر؟   [\ $�حد 
�لقاتل \كثر من شخص، $هنا| >صابا0 \حدَثتها يد  كطبيب \` 
مي� $\خر: \حدثتها يد يسر:؛ فمن غt �ملعقوA \` يكو` هنا| 
قاتل $�حد \خذ يطعن بيد� �ليم� طعنا0 ضعيفة \$الً { عا) بعد 
نصف �لساعة \$ ما يقرp من �لك، \� بعدما ُتُوّفي �لقتيل متأثر� 
.Aمعقو tر�حه، فر�� يطعن �جلثة طعنا0 قوية، نعم، هذ� غ¾

 Aلكن هل من �ملعقو$ ،Aمعقو tبو�'$: نعم، هذ� غ Aفقا
\` يكو` هنا| قاتال`؟

 tيفّسر �إلصابة غ ما  بأنه ال يوجد  �عترفت  \نَت نفسك   -
$جو) قاتَلني، فهل تظن \نه يوجد تفسt �خر؟

فا'تسمت _ عيº بو�'$ نظرj تفكt { \جاp: \نا \سائل 
.Aنفسي هذ� �لسؤ�

{ �ضطجع _ مقعد� $ضرp جبهته بيد� $قاA: لقد عاجلُت 
�أل)لة $�حلقائق $\قو�A �لشهو) فخرجُت بنتيجة، نعم، لقد �هتديت 
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 tال \�كر \نه �لتفس ºظن \نه قريب من �حلقيقة، $لكن\ tتفس z<
�حلقيقي، بل ®ب قبل \` \قطع _ �ملوضو� بر\� \` \قو] ببعض 
 Aعما< z< ¬سأحتد} �آل` عن بعض \مو' \': \ا حتتا .p'لتجا�
�لفكر $>معا` �لنظر، فأبد\ بإير�) مالحظة \شا' >ليها صديقي �لسيد 
 z$أل� jبينه عندما تنا$لنا �لطعا] مع� للمر$ ºبو| _ حديث )�' بي
_ هذ� �ملركبة، فقد قاA ¿ $قتئذ >ننا �اطو` بأنا° Úتلفي 
�لطبا� $�جلنس $�للغة، $هي حقيقة تبد$ غريبة عند �لكال] عن 

�ملسافرين بقطا' �لشر� _ مثل هذ� �لوقت من �لسنة.
{ \خذ نفس� عميق� قبل \` يستطر) قائالً: $Áة مالحظا0 
\خر: \lها �سم $�لدj �لسيدj �'مستر$نغ، $ما �كر� �لسيد ماكوين 
من \` �لقتيل 'مبا كا` هو �لذ� \حر� �لرسالة �ل� $جدنا 'ما)ها _ 
غرفته، $�لوسائل �لبوليسية �ل� جلأ >ليها �لسيد ها')ما`، $بقعة 

صغjt '\يتها _ جو�" سفر �لكونت �»نغا'� $"$جته.
*   *   *
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�لفصل �لسا)° $�لعشر$`

تنا$A �لسيد بو| جو�" سفر �لكونت \ند'يº فتصفحه { \شا' 
>z بقعة صفر�B بسيطة \ما] �سم �لكونتيسة $قاA: \تعº هذ�؟
قاA بو�'$: نعم، $هي بقعة حديثة تبد$ $كأا نقطة )].

- لقد '\يَتها، فما�� تفهم منها؟
- تأّمل موقعها.

- \'�ها موجو)j عند بد�ية �سم �لكونتيسة، $لكنº ال \فهم 
�لسر _ $جو) نقطة �لد] _ هذ� �ملكا`.

مسألة   z< \$الً  لنرجع  بالتد'يج.  '\يي  لك  سأ$ضح   -
نو�  �ملنديل  هذ�  �جلرمية.  مكا`   _ عليه  عثرنا  �لذ�  �ملنديل 
 j\لثمينة، فأية �مر� �لبا'يسية  فاخر جد�، $هو من طر�" �ملنا)يل 
تقتº مثل  ُيحتمل \`   (Bلنظر عن �أل�ا� بني �ملسافرين (بغّض 
�لسيدj هوبا' سيدj متقدمة _ �لسن، $ال  �لثمني؟  هذ� �ملنديل 
يدA مظهرها على �لتأنق $�إلسر�n، لذ� ال ميكن \` يكو` هذ� 
من  >نكليزية   jلفتا يكو`   `\ منديلها، $كذلك ال ميكن  �ملنديل 
د كذلك \نه ال ميكن  �لطبقة �ملتوسطة كاآلنسة )بنها]، $من �ملؤكَّ

\` يكو` للوصيفة هلدغا') Ýيد.
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 z< يوجد  $لكن  قائالً:  يستطر)   `\ قبل  برهة  صمت   }
جانب \$لئك �لثال} سيدتا` ُيفترÊ \` تقتنيا مثل هذ� �ملنديل 
 jtألم� lا  $�لسيدتا`  �الجتماعية،  �»يئة   _ مركزlا  �كم 

...n$tغوم�'(
 �\ ،n$tفقاطعه �لسيد بو| بتهكم: $��ها ناتاليا )'�غوم

\` حرn >هـ< ال $جو) له _ ��ها \$ لقبها.
 .ºند'ي\ �لكونتيسة  �لثانية فهي   jلسيد� \ما  - هذ� صحيح، 
 j(كر �لبقعة �ملوجو� z< (عند �لكال] عن �لكونتيسة ®ب \` \عو$
_ جو�" �لسفر فو� بد�ية ��ها، $هي بقعة ُيخيل >ّ¿ \ا نقطة 
تكو`   `\ �لذهن   z< يتبا)'  $قد   ،[( نقطة  \ا  \'جح  بل   ،[(
هذ� �لنقطة قد $قعت فو� بد�ية ��ها �تفاق�، فكل شيB ممكن 
$�تَمل �لوقو�، $لكن مما يلفت �لنظر $يثt �لشكو| \` ��ها 

>يلني.
{ نظر >z �لسيد بو| $\')n: لنفرÊ \` ��ها هو هيلني 
 nلة حر�"<$ tال >يلني، \ال يكو` من �لسهل جد� >حد�} �لتغي
هذ�   Bإلخفا �لبقعة  هذ�  ُ$ضعت   } �أللف   nبد�له �ر<$  Bا«�

�لتالعب؟
.jجيد jهنا صا� بو|: هيلني؟! هذ� فكر$

- \جل، هذ� فكرj جيدj، $مما يثt �لريب ما الحظُته على 
$قد  حقيبتها،  على  مكتوب�  ��ها  كا`  فقد  �لكونتيسة،  حقيبة 
\ُلصقت  قد  �لبضائع  �لتخليص على  بطاقا0  >حد:   `\ الحظُت 
\ا  حديث�، مبع�  \ُلصقت  \ا  $الحظُت  ��ها،  على  عمد� 

�نُتزعت من مكا` ما _ �حلقيبة { \ُلصقت فو� �السم.
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 Aكل هذ� كال] طيب، $لكن �لكونتيسة... هل من �ملعقو -
\` تكو` هي �ل�...

فقاطعه بو�'$: ال، ال يا سيد�، فنقطة �لد] $تغيt �السم 
�لتهمة  يثبتا`  ال  شخصيتها   Bخفا<  _  ºند'ي\ �لكونتيسة  $'غبة 
ضدها $ال يعنيا` \ا هي �ل� �'تكبت �جلرمية، $>منا قد يكو` 
 jسر\ z< لذلك مع� �خر، فقد يكو` معنا� \` �لكونتيسة تنتمي
بالقتيل، $\` يكو`  تفتك  �ل� يهمها )$` غtها \`  �'مستر$نغ 
 tتغي  z< )فعها  �لذ�  هو  �لعالقة  هذ�   Bخفا<  _ 'غبتها  Íر) 
 Îيبتد jها، >� ال بّد \` تكو` قد علمت \ننا نبحث عن سيد��
��ها �رn �»اB، $\ننا علمنا سّر �جلرمية، \$ مبع� �خر عرفنا 
�لصلة بينها $بني حكاية \سرj �'مستر$نغ، $ليس عجيب� \` تكو` 
 Aلتحقيق فعمَد0 _ �حلا�  Bثنا\ >ليها _  تر�مت  �ألنباB قد  هذ� 
>z >"�لة كل ما كا` من شأنه \` يثبت صلتها بأسرj �'مستر$نغ، ال 

لشيB >ال ملجر) �لرغبة _ �لتخلص من مضايقا0 �لتحقيق.
- $لكن ما �لصلة بينها $بني \سرj �'مستر$نغ؟ لقد قالت >ا 

~ تسافر >z \مريكا َقط.
تتكلم  '�حت  منه،  \كثر  $فعَلت  �لك  قالت  لقد  \جل،   -
>نكليزية  ليست  بأا  �لتظاهر  بلهجة سقيمة $تبالغ _  �إلنكليزية 
�'مستر$نغ كانت   jلسيد�  jلد�$  `\ تنَس  \مريكية، $لكن ال  $ال 
ممثلة با'عة، $كانت معر$فة _ \مريكا باسم ليند� �')`، $لكن 
 `\ j(عتقا)� \يها �لسا� _$ .�vها �حلقيقي هو ليند� غولدن��
نفسها  �، هي vليند� �')`، $��ها هيلني غولدن بنا0  صغر: 
\ند'يº �مللحق مبفوضية هنغا'يا  �لكونت  \ند'يº "$جة  >يلني 

_ $�شنطو`.
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بنا0  \` صغر:  لنا  \كد0   n$tغوم�'(  jtألم� $لكن   -
ليند� �')` تز$جت برجل >نكليز�! { 'حلت >z >نكلتر� حيث 

�نقطعت \خبا'ها.
�سم  تذكر  ال  \ا  \كد0  �لك  عن  $فضالً  نعم،  نعم،   -
�لز$¬، $لكن هل هذ� معقوA؟ لقد كانت �ألمjt حتب ليند� �')` 
كما تعوَ)0 نساB �لعظماs `\ Bبنب ُكvيا0 �ملمثال0 $نساB �لفن، 
فهل يصح \` تكو` نسيت بنا0 صديقتها �ملمثلة $~ ִדتم بتقصي 
\نبائهن؟ ال، ال، فأنا \ظن \` �ألمjt )'�غومn$t كانت كا�بة فيما 
� تسافر معها _ �لقطا'، vقالت $\ا تعلم يقين� \` هيلني غولدن
$ملا علَمت حقيقة '�تشيت خافت \` تتجه �لتهمة >z هيلني �بنة 

صديقتها، فتعمد0 �لكذp لترفع عنها كل شبهة.
$عندما $صل بو�'$ >z هذ� �لنتيجة )خل \حد عماA مركبا0 

�لنو] فقاA >` طعا] �لعشاB جاهز.
*   *   *
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�لفصل �لسابع $�لعشر$`

جلس بو�'$ $�لسيد بو| $�لدكتو' �ليونا© >z >حد: �ملو�ئد 
 ،Î(جّو ها _ Bملسافر$` طعا] �لعشا� A$مركبة �لطعا]، $تنا _
$\جاA بو�'$ طرفه _ \�اB �ملركبة فأبصر �لكونت $"$جته $قد 
جلسا حوA مائدj منعزلة فأشرقت \سا'ير $جهه، { )عا �خلا)] 
فهمس _ \�نه بكال]، فكانت نتيجة �لتعليما0 �ل� تلّقاها �خلا)] 
من بو�'$ \` \بطأ �أل$A _ خدمة �لكونت $�لكونتيسة فظالّ _ 

�ملركبة بعد �نصر�n �آلخرين.
 ،nباالنصر� $lّا  �لطعا]   A$تنا من  �الثنا`   �فر  �tخ\$
فوثب بو�'$ _ \ثرlا $قاA �ّدث� �لكونتيسة: عفو� يا سيد¡، 

لقد $قع منديلك.
" �لذ� عثر عليه _ غرفة �لضحية،  { قّد] >ليها �ملنديل �ملطرَّ
فتنا$لته { \معنت �لنظر >ليه ّ{ 'ّ)ته >ليه $هي تقوA: لقد \خطأ0َ 

يا سيد�؛ هذ� ليس منديلي.
- ليس لك؟ هل \نت $�ثقة؟

- طبع�.
- لكن حرn �»اB هذ� هو �حلرn �أل$A من ��ك...
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$هنا \تى �لكونت �ركة فجائية تدAّ على �لضجر $�لغضب، 
$لكن بو�'$ جتاهله $ظل ينظر >z $جه �لكونتيسة �دj غt \ا 
قابلت نظرته مبثلها { قالت: ال \ستطيع \` \فهمك يا سيد�. ��ي 

.Bا«� nأللف ال �ر� nيبد\ �ر
- ال \ظن يا سيد¡، فا�ك هيلني ال >يلني، ��ك هيلني 
� �لشهjt باسم ليند� vنت صغر: بنا0 ليند� غولدن\$ ،�vغولدن

�')`، كذلك \نت \خت �لسيدj �'مستر$نغ.
$هنا سا) صمت عميق �ستغر� حلظة، $_ �حلاA الحظ 
بو�'$ \` �لكونت $"$جته قد �متقع لوما، فاستطر) ֲדد$B $'فق: 
 A$أل� nلسّر _ $جو) هذ� �لنقطة فو� �حلر� nهل \ستطيع \` \عر

من ��ك _ جو�" �لسفر؟ >ا نقطة )] على ما \ظن.
فقالت �لكونتيسة: نعم، سببها )بو° \صاp >صبع �ملوظف 

�لذ� كتب جو�" �لسفر فأ)ما�.
�بتسم بو�'$ { قاA: كالدبو° �لذ� \صابع >صبع �لكونت؟

معصوب�،  \صابعه  \حد  كا`  �لذ�  �لكونت  يد   z< نظر   }
تغطيته   tغ pلكال] �ملكتو� تابع: هنا| ُطر� \خر: لطمس   }
�لكونت، $لكن 'مبا  يا سيد�  للتسمم  بالد] $تعريض >صبعك 
كا` لك �لعذ' _ \` �جلو�" مكتوp باحلv �ألxر $~ تتمكن 
من �حلصوA على �حلv ألنك _ قطا'، $ألنه ~ يكن لديك متَسع 
من �لوقت لتفعل غt �لك. ال فائدj من �إلنكا' فهذ� هي �حلقيقة، 

\ليس كذلك؟
فصا� �لكونت بلهجة �لغاضب �ملحَنق: \نا \سألك يا سيد�، 

بأ� حّق...؟
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فمه {  �لصغjt �و  يدها  'فَعت  بأ`  قاطعته  "$جته  لكن 
 jفال فائد .Bتكلم $\$ضح كل شي\ ºقالت: ال يا '$)لف، )ع

من تكذيب هذ� �لسيد، $�ألفضل \` êلو لنتكلم ملّي�.

فصمت �لكونت، $جلَست "$جته فحذ� حذ$ها { قالت: 
 jخت �لسيد\ �vنا هيلني غولدن\ لقد �كر0َ �حلقيقة يا سيد�؛ 

�'مستر$نغ.

- يسّر© \` تعتر_ باحلقيقة يا سيد¡، $�آل`، هل تستطيعني 
\` تذكر� ¿ ملا�� تعمد0ِ تغيt ��ك _ جو�" �لسفر؟

فقاA �لكونت: \نا �لذ� فعلت �لك.

{ قالت "$جته ֲדد$B: من �ملؤكد يا سيد بو�'$ \نك تستطيع 
\` تفهم �لسبب؛ فالرجل �لذ� ُقتل _ هذ� �لقطا' هو �لذ� قتل 
 Bبنة \خ� $كا` سبب� _ مو0 \خ� $"$جها، $قد لّو} يديه بدما�

\عز �لنا° >ّ¿ _ هذ� �لعا~.

 jtلوقة حزينة كسÚ [جتف صوִדا فشعر بو�'$ \نه \ما'� }
�ل�  �ملو�هب  تلك  \مها  قديرj $'ثت عن  \ما] ممثلة   $\ �لقلب 
 jطاملا \»بت \كّف �ملتفرجني بالتصفيق، { تابعت: \نا �لوحيد
_ هذ� �لقطا' �ل� يهّمها مو0 هذ� �لشخص، $طبيعي \` تتجه 

.�tلتهمة >ّ¿ قبل غ�

- \~ تقتليه يا سيد¡؟

 ºقسم لك يا سيد بو�'$، $ها هو "$جي يؤيد قسمي، \ن\ -
بالرغم من �لعو�مل �ل� حتفز© >z قتل هذ� �لرجل فأنا ~ \شر� 

بل ~ \فكر _ قتله.
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يا سيد� \` هيلني  \قسم لك كذلك  �لكونت: $\نا   Aقا  }
~ تغا)' �لغرفة ليلة \مس ألا تنا$لت )$�B ضد �أل'� كما قلت 

لك، فهي بريئة متام� من �جلرمية.
لك  \قسم  �لكونت:   ((ّ' بصر� _ حني  ينقل  بو�'$  فأخذ 

بشر_.
 tلتغي� قاA: $مع �لك فقد فعلَت هذ�  بو�'$ '\سه {  فهّز 

_ جو�" �لسفر.
فقاA �لكونت �دj $>خالÌ: \'جو \` تقّد' موقفي يا سيد 
بو�'$. هل تظن \نº كنت \ستطيع \` \تر| "$ج� تقع _ \يد� 
�لشرطة $ُتسا� >z �كمة �جلنايا0 _ قضية كهذ�؟ "$ج� بريئة 
$\نا $�ثق من �لك، $هي ~ تُقل غt �حلقيقة حني قالت >` صلتها 
بأسرj �'مستر$نغ كا` مصtها حتم� \` حتيطها بالشك، $قد كا` 
من سوB حظنا \ننا سافرنا _ نفس �لقطا' �لذ� سافر فيه '�تشيت. 
هذ� هي كل جرميتنا >�� صّح لك \` تعتv سوB �حلظ جرمية، $هذ� 
ما )عا© >z �لكذp، $لكنº كنُت صا)ق� حني قلت >` "$ج� 

~ تغا)' غرفتها ليلة \مس.
فأجاp بو�'$: ال \قوA >نº \'تاp _ كالمك يا سيد�؛ 
فأنت من ساللة \سرj عريقة $من �ملؤكد \نه يؤملك \` ُيقبض على 
"$جتك، فأنا \قّد' )قة موقفك، $لكنº \حب \` تفسر ¿ �لسر _ 

$جو) منديل "$جتك _ غرفة �لقتيل.
فقالت �لكونتيسة: هذ� �ملنديل ليس ¿ يا سيد�.

- على �لرغم من $جو) �حلرn �أل$A من ��ك على \حد 
جو�نبه؟
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.nنعم، على �لرغم من $جو) هذ� �حلر -

$صمتت { عا)0 فأ')فت: \نا \قتº منا)يل من نو� يشبه 
هذ� �لنو�، $لكن هذ� �ملنديل ليس ¿، $\نا \علم \نº ال \ستطيع 
.Aصا)قة فيما \قو ºقسم >ن\ ºلك على تصديقي طبع�، $لكx

- \ال ميكن \` يكو` هذ� �ملنديل قد ُ$ضع _ مكا` �جلرمية 
إلثا'j �لشكو| حولك؟

فابتسمت { قالت: \نت تريد© \` \عترn ضمن� بأ` �ملنديل 
¿، $لكنه _ �لو�قع ليس ¿.

$قد قالت �لك ֲדد$B تا] فسأ»ا بو�'$: >�` ملا�� \بدلِت 
�لسفر ما )�] هذ� �ملنديل  �حلر$n �أل$z من ��ك _ جو�" 

ليس لك؟

فأجاp �لكونت: \نا �لذ� \بدلُت �حلر$n �أل$z من �سم 
هيلني، \ما �لسبب فهو \ننا علمنا \` منديالً ُ$جد _ مكا` �جلرمية 
$عليه حرn �»اB، فعاجلنا �ملشكلة فيما بيننا قبل \` ُنسأA \ما] 
 nملحقق، $\فهمُت هيلني \` �ملحقق >�� $جد ��ها يبد\ �ر�
�»اB فإنه سيشد) عليها _ �ألسئلة $�لتحقيق، $هكذ� مت �التفا� 

بيننا على \` ُنبدA �رn �»اB حرn �أللف.

�ن  �ل�  �جلرمية   pسبا\ �لكونتيسة:  �ّدث�  بو�'$   Aفقا
 ºتف $كا)0  سعا)تِك  قدمية حطمت  تتصل �و�)}  بصد)ها 
 j(ملاضي فرمبا \جد �حللقة �ملفقو� z< Ù 0ِسرتك، فهالّ ُعد\

�ل� تفّسر لنا ما تعّسر علينا فهمه.

- كيف \ستطيع \` \سر) عليك حو�)} �ملاضي؟! ¹يع 
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ماتو� ¹يع�، ماتت  نعم،  ماتو�،  بتلك �حلو�)}  �تصلو�  �لذين 
 jبر0 $طفلتها �لعزيز$' pخ� �ملسكينة سونيا $"$جها �ملحبو\

)يز�.
{ جففت )معة تدحرجت على $جنتيها فقاA بو�'$: سأطر� 
عليك سؤ�الً \'جو \` تفّكر� جيد� قبل \` جتيË عليه: هل $قع 

بصر| _ هذ� �لقطا' على \� شخص تعرفينه؟
فحملقت >z $جهه حلظة { قالت: \نا؟ ال.

- $�ألمjt )'�غومn$t، \ال تعرفينها؟
- ��، �ألمjt؟ بلى، \عرفها. لقد ظننت \نك ستسألº عن 

\� شخص له صلة بتلك �حلو�)}.
- فكر� جيد� يا سيد¡، $��كر� \` سنو�0 كثjt قد مضت 
$جو�  غّير  قد  \نه  بد  ال  �لسنني  مر$'   `\$ �حلو�)}  تلك  على 

�ألشخاÌ �لذين \عنيهم.
\نا  �لقطا'.  \عرفه _ هذ�  يقع بصر� على \حد  - ال، ~ 

$�ثقة من �لك.
- $\نت، \نت نفسك عندما كنت فتاj صغjt _ �لك �لعهد، 

\~ تكن لك معّلمة خاصة؟
- كانت معلم� هي سكرتjt \خ� سونيا.

- $ما �سم هذ� �لسكرتjt؟
ففكر0 �لكونتيسة حلظة { قالت: �آلنسة فريبو)�، $هي 
>نكليزية \$ �سكتلندية، ال \�كر متام� $>منا \�كر \ا كانت بدينة 
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��0 شعر \xر.
- هل كانت متقدمة _ �لسن؟

- كا` يبد$ ¿ \ا متقدمة _ �لسن، _ �و �أل'بعني من 
عمرها.

بعائلة  �تصاA $ثيق  - هل كا` هنا| \شخاÌ �خر$` »م 
�'مستر$نغ.

- كا` هنا| �خلد] طبع�.
*   *   *
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�لفصل �لثامن $�لعشر$`

 Aميليه { قا" z< $'بو� Aلكونت $"$جته حتّو� nعندما �نصر
$على شفتيه �بتسامة: \'\يتما كيف نتقد] بسرعة؟

فقاA �لسيد بو|: مهما يكن من \مر...

 } �لطعا]  مركبة   pبا ُفتح  كالمه  بو|  �لسيد  ُيتّم   `\ $قبل 
)خلت �ألمjt )'�غومn$t $�هبت _ �حلاz< A حيث جلس 
بو|  �لسيد  جتاهلت  $لكنها  $�قفني،  فنهضو�  �لثالثة،   Aلرجا�
$�لدكتو' قسطنطني { قالت حتّد} بو�'$: \عتقد يا سيد� \نك 

.ºصÜ عثر0 على منديل

فنظر بو�'$ >z "ميليه نظرj فو" { قاA �ّدث� �ألمjt: هل 
تعنني هذ� �ملنديل يا سيد¡؟

ُعثر عليه _ مكا` �جلرمية  �لذ�  { عرÊ عليها �ملنديل 
من   A$أل�  nحلر� \'كانه  \حد   _ تر:  \نت  فها  نعم،  فقالت: 

��ي.

- $لكن هذ� �حلرn يا سيد¡ هو حرn �»اB، \ما ��ك 
فيبد\ �رn �لنو` فهو ناتاليا على ما \عتقد!
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 ºقالت: هذ� حقيقي يا سيد�، $لك } ($vفنظر0 >ليه ب
\ضع على ¹يع \متع� �حلرn �أل$A من ��ي كما \كتبه باللغة 

.ºلالتي� Bا«� nلنو` بالر$سية يشبه حر� nلر$سية، فحر�
فقاA بو�'$: $لكنك ~ تذكر� \` هذ� �ملنديل Üّصك عندما 

سألتك _ صبا� �ليو]؟
يا   Bعن شي ºنت ~ تسأل\ بلهجة جاّفة:   jtفأجابت �ألم

سيد�.
\نك  \علم  سيد�،  يا  �ألمر  تضّخم  \ال  \'جو  \')فت:   }
ستلقي علّي هذ� �لسؤ�A: كيف �تفق $جو) هذ� �ملنديل _ غرفة 
 nال \عر ºهو \ن Aعلى هذ� �لسؤ� Ùلقتيل؟ \ليس كذلك؟ $جو��

كيف ُ$ضع �ملنديل _ مكا` $قو� �جلرمية.
�لثقة  نستطيع  حد   �ّ\  z< $لكن  سيد¡،  يا  عفو�   -

بكالمك؟
- تعº \نك ال تستطيع \` تثق بكالمي ألنº ~ \صّر� لك 

بأ` �لكونتيسة هيلني \ند'يº هي شقيقة �لسيدj �'مستر$نغ؟
- �لو�قع \نك كذبت علينا _ هذ� �ملوضو�.

- بال شك، $\نا ال "لت على �ستعد�) \` \كذp مرj \خر: 
من \جلها، فقد كانت \مها من \عز صديقا¡ $ليس من �لغريب \` 

\كذp أل$ّفر عليها كث�t من �ملتاعب.
- لعلك تقّد'ين ظر$_ يا سيد¡. \نت كذبت مرj، فهل 
\ستطيع �آل` \` \صد� \قو�لك عن هذ� �ملنديل \] \نِك ال "لت 

تكذبني لتنقذ� �بنة صديقتك من تبعة �جلرمية؟
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فقالت $على شفتيها �بتسامة: ��، فهمت ما تعº. $لكن \صِغ 
>ّ¿ يا سيد�: \نا \ستطيع \` \برهن على \` هذ� �ملنديل ¿ )$` 
\بتا� منه  �لذ�  \قّد] لك عنو�` �ملصنع   `\ فأنا \ستطيع  سو��؛ 
منا)يلي _ با'يس، $\¼كد لك \نه يكفي \` ُتظهر للمصنع هذ� 
�ملنديل لُيقاA _ �حلاA >نº صاحبته $>نه \ُ'سَل >ّ¿ منذ عا] على 

�ألكثر. \جل يا سيد�، هذ� �ملنديل هو منديلي.

{ ضت $هي تقوA: هل لديك ما تريد \` تسألº عنه؟

- \'يد \` \حتقق يا سيد¡، هل عرَفت خا)متك هذ� �ملنديل 
عندما '\ته معي صبا� �ليو]؟

- ال بد \` تكو` عرَفته، فهي تقوA >ا '\ته معك فأنكَر0 
معرفته؛ فهي تكّن ¿ �إلخالÌ كله، $\نا مغتبطة بذلك.

�ملركبة،  غا)'0   } باحتر�]  '\سها  \حنت   } �لك  قالت 
$عندئذ غمغم بو�'$: لقد تذكر0ُ �آل`! لقد تر))0 �خلا)مة قليالً 
عندما عرضُت عليها �ملنديل، { قرَ'0 \` تكذp فأنكَرته. كل هذ� 
 pحسن ألنه يتفق مع '\يي _ �ملوضو�، $�آل` ®ب \` \ستجو

�لكولونيل \'بتنو0 مرj ثانية.

\قبل �لكولونيل $على $جهه عالما0 �لضجر $�النزعا¬ { 
با)' قائالً: حسن�، هل من جديد؟

 ºبو�'$: ®ب \` \عتذ' لك عن >"عاجي >يا|، $لكن pفأجا
_ �لو�قع �اجة >z بعض معلوما0 \عتقد \نك تستطيع \` تقدمها 

¿، فهل تر: \$الً هذ� �لفرشاj �ملَعّدj لتنظيف �لغليو`؟

- نعم.
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- هل Ûّصك؟
- ال \علم ألنº ال \ضع على �لفرشاj �ل� \ستعملها عالمة 

خاصة.
- $لكن هل تعلم \نك �لوحيد �لذ� يدخن غليون� من )$` 

�ملسافرين ¹يع�؟
- _ هذ� �حلالة ستكو` هذ� �لفرشاj قد ُفقد0 مّني.

- هل تعلم \ين ُ$جد0؟
- ال.

- لقد ُ$جَد0 ¾انب جثة �لقتيل.
فرفع \'بتنو0 حاجَبيه )هشة _ حني مضى بو�'$ _ حديثه 

فقاA: \تستطيع \` vÛ© كيف �تفق $جو)ها هنا|؟
- >�� كنَت تريد \` تسألº >` كنُت \نا �لذ� تركتها هنا| فأنا 

\جيبك بالنفي.
- هل )خلَت غرفة '�تشيت _ $قت ما؟

- \نا ~ \حتد} قط مع هذ� �لرجل.
- ~ تتحد} معه، $~ تقتله.

قاA �لكولونيل بسخرية: >�� كنُت قتلته فمن �ملؤكد \نº \كتم 
عنك هذ� �حلقيقة، $لكنº \قوA لك >نº ~ \قتله.

- مهما يكن من \مر فأنا ال \قيم $"ن� لوجو) �لفرشاj _ غرفة 
�لقتيل.
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- ما�� تعº؟!
- \عº \نه _ �إلمكا` تvير $جو)ها هنا| مبv'�0 شّتى، 

فهذ� �ملسألة ثانوية، غt \نº _ �لو�قع قد )عوتك ألمر �خر.
فحملق �لكولونيل _ $جهه _ حني مضى �لشرطي �لسر� 
يقوvÛ ~\ :A| �آلنسة ما'� )بنها] \نº �عُت كلما0 قالتها 

لك _ �طة قونيه.
فصمت \'بتنو0 $~ ®ب فقاA بو�'$: لقد قالت لك: " ليس 
�آل`، ليس �آل`، ال بد \` ينتهي كل شيB \$الً"، فهل تعلم ما�� 

كانت تعº هذ� �لكلما0؟
- هل سألَتها؟

- نعم.
- $'فضت �إلجابة؟

- نعم.
 Aقو\  `\ >مكا©   _ ليس  \نه  تعلم   `\ ®ب  كا`   `�<  -

شيئ�.
- هل تر: \` _ �ألمر سر� يتعلق ֲדا $\نه ليس من �لشهامة 
 º؟ قل ما شئت _ تعليل سكو¡، $لكنBتبو� بسّر >حد: �لنسا `\

لن \تكلم.
- لقد قالت ¿ �آلنسة )بنها] >` تلك �لكلما0 تنصّب على 

\مٍر خاÌّ ֲדا.
- $ملا�� ~ تصد� كالمها؟
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- ~ \صد� كالمها أل` حو»ا ما يثt �لشبها0.
فقاA \'بتنو0 �دj: هذ� كال] فا'�؛ \نت ال متلك \� )ليل 

ضدها.
 jسر\ بيت   _ تعمل  كانت  \ا  من  \عظم  )ليل  \يوجد   -

�'مستر$نغ بأمريكا حني �خُتطفت فيه )يز� �'مستر$نغ؟
$عندئذ سا) صمت عميق، فأ)'| بو�'$ \` \'بتنو0 ال ®د 
ما يقوله، فأطر� بر\سه { �ستطر) قائالً برفق: ها \نت تر: \ننا 
نعرn من \مر �آلنسة )بنها] \كثر مما تتصو'، فإ�� كانت �آلنسة 
بريئة، فلما�� تتعمد >خفاB �حلقائق؟ $ملا�� تؤكد ¿ \ا ~ تذهب 

\بد� >z \مريكا؟
- \ال ®و" \` تكو` Úطئ�.

تذكر   ~$ )بنها]  �آلنسة  كذَبت  ملا��  Úطئ�.  لست  \نا   -
�حلقيقة؟

فهز \'بتنو0 كتفيه { \جاp: من �خلt لك \` تسأ»ا هي، 
\ما \نا فال "لت \عتقد \نك Úطئ.

$عندئذ )عا بو�'$ \حد �خلد] فقاA له: ��هب >z �لغرفة 'قم 
١١ $قل للسيدj �إلنكليزية �ل� تقيم ֲדا \` تتكر] مبقابل� هنا.

فانصرn �خلا)]، $سا) سكو` تا]، $بعد )قيقتني \$ ثال} 
\قبَلت ما'� )بنها].

*   *   *
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�لفصل �لتاسع $�لعشر$`

تقدمت ما'� )بنها] بثبا0 $'باطة جأÏ { \لقت ببصرها 
 z< ا حلظة { حتولتl'نظا\ فالتقت  \'بتنو0  �لكولونيل  على 

بو�'$ $سألته: هل طلبَت مقابل�؟
 pففاجأها بقوله: \')0ُ سؤ�لك يا �نسة، ملا�� تعمد0ِ �لكذ

$�لتضليل عندما �ستجوبتك صبا� �ليو]؟
فهتفت: �لكذp! ما�� تعº؟ \نا ال \فهم ما تريد.

�لذ�  �لوقت  \نه _  لقد \خفيِت عّنا حقيقة هامة، $هي   -
$قَعت فيه فاجعة �'مستر$نغ كنت \نت _ \مريكا تعملني _ بيت 

.jهذ� �ألسر
$هنا الحظ \ا �نكمشت، لكنها عا)0 فملكت نفسها بسرعة 

{ \جابت: نعم، هذ� صحيح.
 z< ل� )فعتِك� pهل تسمحني ¿ بسؤ�لك عن �ألسبا -

كتما` هذ� �حلقيقة؟
- كنُت \ظن \` هذ� �ألسباp ظاهرj $�ضحة يا سيد بو�'$.

- $لكº ال \ستطيع '¼يتها لألسف.
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 jمضطر \نا   :jلقسو� من   Bشي فيه  $بصو0   B$ֲדد فقالت 
.ºلكسب قو¡ بعر� جبي jللعمل، مضطر

- تعنني...

فحملقت _ $جهه �دj $قاطعته بقو»ا: هل تفهم مع� 
�لنضاA للحصوA على عمل شريف يا سيد بو�'$؟ $هل تظن \` 
�لفتاj مy \ُ�يعت صلتها بقضية جنائية مشهو'j $نشر0 �لصحف 
صو'ִדا $الكت �أللسن ��ها، هل تظن \` فتاs jد} »ا �لك 
تستطيع بعدئذ \` جتد عمالً شريف� _ عائلة �ترمة، ال سيما >�� 

كانت مهمة هذ� �لفتاj هي تربية �لبنا0؟

- ال \)'� ما sوA )$` �لك ما )�مت هذ� �لفتاj شريفة $ال 
>صبع »ا _ جرمية من �جلر�ئم.

- ليست �ملسألة مسألة شرn \$ �شتر�| _ جرمية، $>منا 
مسألة تشهt. لقد كنُت ($ما "لت) موفَّقة _ عملي، فمن �خلطأ 
>�` \` \ضحي بوظيف� $مستقبلي _ سبيل حقيقة ال تفيد \حد�.

- \ظن يا �نسة \` تقدير فائدj هذ� �حلقيقة ®ب \` ُيوكل 
>z �ملحقق ال >ليك \نت.

فهّز0 كتفيها _ حني تابع بو�'$: فمثالً لو \نك �كر0ِ ¿ 
 nلتضليل لكا` _ مقد$'� �لوقو�$ pحلقيقة $~ تتعمد� �لكذ�
بسهولة على حقيقة بعض �لشخصيا0 �ل� يهّمº \` \عرفها. نعم، 
لو كانت لديك \ية 'غبة _ مساعدj �لعد�لة ملا تر))0 _ \` تقو¿ 
¿ >` �لكونتيسة \ند'يº هي نفسها \خت �لسيدj �'مستر$نغ $>ا 

نفسها �لفتاj �ل� كنت تشرفني على تربيتها $قت $قو� �لفاجعة.
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- �لكونتيسة \ند'يº؟ ال، ال، _ �حلقيقة \نا ~ \عرفها، $قد 
يبد$ لك \` _ �لك شيئ� من �لغر�بة، $لكن �لو�قع \ا ترعرعت _ 
�لسنو�0 �لثالثة �ألخjt فلم \عرفها، $قد ُخيل >ّ¿ عندما '\يُتها _ 
 jتذكر قط �لفتا\ ~ ºهذ� �لقطا' \ا تذّكر© بشخص \عرفه $لكن

�ل� كنت \ُشرn على تربيتها _ \مريكا.

- \لن تبوحي ¿ بسر| يا �نسة؟

قاA �لك برفق $عطف فأجابته بصو0 ضعيف: ال \ستطيع، 
ال \ستطيع.

{ )فنت $جهها بني يديها فجأê�$ jرطت _ �لبكاB، فوثب 
>ليها �لكولونيل $$قف >z جانبها $'�� يقوA: ما'�، باهللا عليك، 

ما�� حد}؟

�طمئن. هل   ،Bال شي ،Bفكفكفت )معها $قالت: ال شي
\نَت �اجة >ّ¿ يا سيد بو�'$؟ >�� \')َتº فابعث >ّ¿. يا >»ي، 

ما \شد غبائي!

\ما �لكولونيل فقد تريث قليالً { �لتفت >z بو�'$ فقاA له: 
®ب \` تضع �آلنسة )بنها] فو� كل شبهة. هل فهمت؟ $>�� خطر 

.�tسأحاسبك حساب� عس ºلك \` تضايقها بعد �آل` فثق \ن

{ خر¬ _ >ثرها، $عندئذ هتف بو|: \نت عظيم يا بو�'$، 
�أللغا"  �الستنتا¬ $حل  �ل�vعة _  غاية  با'�!  \نت  �حلقيقة   _

�خلفّية.

- \نا _ �لو�قع ~ \ستنتج شيئ�، بل �لفضل كله للكونتيسة 
.ºند'ي\
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- كيف �لك؟!

- \ال تذكر \نº سألتها عن مربيتها؟ لقد \لقيُت عليها �لك 
�لسؤ�A ألنº قلت لنفسي >�� كا` لآلنسة )بنها] >صبع _ �جلرمية 
فال بد \ا كانت على �تصاA بعائلة �'مستر$نغ، $مبا \ا تعمل 
بتربية بنا0 �لعائال0 �لعريقة فال بّد >�` \ا كانت مرّبية للكونتيسة 

_ صغرها.

- هذ� كال] معقوA، $لكنº \�كر \` �لكونتيسة �كر0 عن 
مربيتها \$صاف� Ûتلف كل �الختالn عن \$صاn �آلنسة )بنها].

- \جل، لقد $صفتها بأا �مر\j متوسطة �لعمر طويلة �لقامة 
��0 شعر \xر، $هي \$صاn ما'� )بنها] متام�، $لكº عندما 
سألُتها عن �سم �ملربية تو'طت بالرغم منها _ خطأ كشف ¿ عن 
\ليس  فريبو)�،  �آلنسة  ُتدعى  �ملربية   `< قالت  فقد  �حلقيقة، 

كذلك؟

- بلى.

 yهنا| حقيقة 'مبا جتهلها، $هي \نه كا` يوجد _ لند` ح -
عهد قريب متجر كبt ملالبس �لسيد�0 ميلكه 'جال` lا )بنها] 
 Aفريبو)�، فلما سألُت �لكونتيسة عن مربيتها تذّكر0 _ �حلا$
\` ��ها )بنها]، $لكنها \'�)0 \` تضعنا \ما] سلسلة ال اية 
»ا من �أللغا" $�ألحاجي بقصد تضليلنا فبحَثت بسرعة عن �سم 
تنطق به، $كا` \سبق �أل�اz< B �هنها $لساا هو �سم فريبو)� 

القتر�نه باسم )بنها]. 

- >�` فقد كذبت �لكونتيسة مرj ثانية؟
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- 'مبا كانت حسنة �لنية _ هذ� �ملرj، غt \` كذֲדا كا` 
من شأنه عرقلة \عمالنا.

\نه ال \حد _ هذ�   ¿ّ< ُيخيَّل  يا >»ي!  �لسيد بو|:  فهتف 
�لقطا' �مللعو` يقوA �لصد�.

فقاA بو�'$ $هو يبتسم: $هذ� _ �لو�قع ما يثt فضو¿ ملعرفة 
�حلقيقة.

{ بعث بو�'$ _ طلب \نطونيو فوسكا'يللي �إليطا¿ �لذ� 
 Aجا\  } $�النزعا¬،  �لقلق  عالما0  $جهه  $على  مسرع�  \قبل 
�لطرn حوله كما يفعل �حليو�` �ملحَر¬ { قاA �ّدث� بو�'$: ما�� 

تريد مّني؟ ليس عند� ما \قوله. يا >»ي، ما هذ� �ملضايقا0؟!

فقاA بو�'$ �ز]: بل عند| �حلقيقة �ل� نبحث عنها، \'يد 
�حلقيقة.

فنظر >z بو�'$ �دj $لكنه ~ يَر \ثر� من �ثا' �للطف $�لدعة 
�حلقيقة.  \'يد  بو�'$:  فتابع  مكانه   _ $�نكمش  يد�   _ فُأسقط 
ُيحتمل \` \كو` قد عرفُتها من تلقاB نفسي، $لكن من �خلt لك 

\` تبو� ֲדا.

- \نت تتكلم كما يتكلم 'جاA �لشرطة _ \مريكا.

- ��، >�` فقد سبق \` كا` للشرطة �ألمريكية شأ` معك؟

- >طالق�، >طالق�... ~ ®د$� \ّ� )ليل ضّد�.

فقاA بو�'$ ֲדد$B: لقد $قعَت بني يَد� �لشرطة �ألمريكية 
_ \ثناB �لتحقيق _ حا)} �ختطاn )يز� �'مستر$نغ ألنك كنَت 
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سائق سيا'j �لعائلة، \ليس كذلك؟

{ نظر _ عيَني �إليطا¿ �ّدj فالحظ _ �حلاA \` $جهه قد 
�متقع فقاA فوسكا'يللي: ملا�� تسألº ما )مت تعرn �حلقيقة؟

- $ملا�� كذبت عندما �ستجوبتك صبا� �ليو]؟

- كذبُت ألسباp تتصل مبركز� $عملي، \ضف >z �لك 
 Aجا' `\ nلشرطة �ليوغوسالفية، فأنت تعر� Aال \ثق برجا ºن\
 ��< ºلشرطة �ليوغوسالفية يكرهو` �إليطاليني، $قد فكر0ُ _ \ن�

.Bنا بر�\$ ،Ù `ينّكلو nقعُت بني \يديهم فسو$

- من يد'�؟

- ال، ال، \¼كد لك \نº بر�B؛ \نا ~ \غا)' فر�شي ليلة 
$قو� �جلرمية، $�لك �إلنكليز� �لذ� يقيم معي _ �لغرفة يشهد 

بذلك.

 Aفكتب بو�'$ بعض كلما0 على $'قة \مامه { 'فع '\سه $قا
ֲדد$B: حسن� تستطيع \` تذهب.

 jإليطا¿ $\مر بو�'$ خا)] �ملركبة بأ` يدعو �لسيد� nفانصر
�لسويدية �ل� تقيم بالغرفة 'قم ١٠، $عندئذ قاA �لسيد بو|: \تظن 
\` »ا صلة قدمية بأسرj �'مستر$نغ؟ هل ميكن هذ�؟ \ظن \` هذ� 

مستحيل!

�ألمر  $لو )عا   yح ،Bمعرفة كل شي  A$ا� `\ - ®ب 
>z �ال'تياp _ ¹يع �ملسافرين، فمy عرفنا كل شيB �ستطعنا 

حتديد �ملسؤ$لية $معرفة �لفاعل.
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\قبَلت �لسيدj �لسويدية غريتا \$لسو` ففاجأها بو�'$ بقوله: 
لقد كنت تشغلني $ظيفة خا)مة _ )�' \سرj �'مستر$نغ، $كا` 

منوط� بك �لعناية بالطفلة )يز�، \ليس كذلك؟

فأجابت: بلى، هذ� حقيقي. لقد كانت مالك� يا سيد�، \¼كد 
لك \ا كانت مالك� ال تعرn غt �حلب $�لعطف، $قد �ختطفها 
�لك �ملجر] �ألثيم $قتلها فقتل معها $�لدִדا $$�لدها. ال تستطيع 
 ،Bتتخيل �حلقيقة يا سيد�... لقد كنُت هنا| فر\يت كل شي `\

$سّر© �آل` \` \عرn \` هذ� �لرجل �ألثيم قد ُقتل.

فقاA »ا بو�'$ بلطف: \نا \قّد' ُنبل عو�طفك يا �نسة، $يسّر© 
\نك �عترفِت باحلقيقة فال )�عي إل'هاقك باألسئلة.

\$شَكت   pلبا� من  �قتربت  $عندما  تبكي،  $هي  فنهضت 
\` تصطد] مباسترما` خا)] '�تشيت �لذ� )خل �ملركبة مهر$الً. 
 :B$بكل هد Aحيث جلس بو�'$ $قا z< jهب ماسترما` مباشر�
بنفسي  \تقد]   `\ '\يُت  فقد  سيد�،  يا  متطفالً  \كو`  \الّ  \'جو 
Óدمة  ملحق�  ُعّينُت  لقد   .�tضم أل'يح   Bشي بكل   nألعتر
 pعندما $ضَعت �حلر$ ،pحلر� Aلكولونيل �'مستر$نغ _ خال�
\$"�'ها \حلقº �لكولونيل Óدمته _ نيويو'|، $\نا �سف جد� 
�ليو]،  ألنº كتمت عنك هذ� �حلقيقة عندما �ستجوبَتº صبا� 
�'تكبت غلطة جسيمة فجئت ألصلحها �آل`،   ºن\ $قد علمُت 
$لكنº \'جو يا سيد� \ال يد�خلك شك _ \نطونيو فوسكا'يللي، 
�لك �لزميل �لقدمي؛ فهو 'جل طيب �لقلب ال يستطيع \` يؤ�� 
�بابة، $\¼كد لك $\قسم >نه ~ يغا)' فر�شه ليلة \مس، \� \نه من 

�ملستحيل \` يكو` هو �لذ� قتل '�تشيت.
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- \هذ� كل ما عند|؟
- نعم يا سيد�.

$تريث حلظة { \ح� قامته $�نصرn، $عندئذ نظر �لدكتو' 
قسطنطني >z "ميليه بدهشة $قاA: هذ� \عجب مما قر\0ُ _ \ية 

قصة خيالية!
فنظر >ليه بو�'$ $قاA $هو يبتسم: $لكن \خv©، \~ تفهم 

شيئ� حy �آل`؟ \~ تعرn من �لذ� قتل �لسيد '�تشيت؟
- هل تعرn \نت؟

فأجاp بو�'$: نعم، لقد عرفته، $عرفته قبل �آل` بساعا0، 
$»ذ� يدهشº كيف ~ يفهم \حٌد منكما �حلقيقة حy �آل`!

{ نظر >z �لسيد بو| $قاA له: \'جو \` تتفضل بدعوj ¹يع 
�ملسافرين >z هنا؛ فلي _ هذ� �لقضية '\يا` \حب \` \عرضهما 

عليكم ¹يع�.
 Aحو فجلسو�  �لطعا]  مركبة   z< ¹يع�  �ملسافر$`  \قبل 
�ملو�ئد، $كا` �لناظر >ليهم يقر\ _ $جوههم شيئ� $�حد�، �لقلق، { 
 :Î(بو�'$ بصو0 ها Aض بو�'$ $�قف� فسا) صمت عميق، { قا
��حو� ¿ \` \تكلم �إلنكليزية ألنكم ¹يع� تفهمو` هذ� �للغة.

{ \)�' بصر� _ $جوههم ¹يع� { قاA: لقد \خذ0 على 
 tلشه� '�تشيت   ('�$(< قاتل صموئيل  عن  �لبحث  مهمة  عاتقي 
عليكم،  سأعرضهما  للجرمية  تعليلني   z< فُوّفقت  بكاسي�، 
\يهما  sكما   `\ قسطنطني  $�لدكتو'  بو|  للسيد  \تر|   ºلكن$
\صلح. \نتم تعلمو` ¹يع� تفصيال0 �لقضية، فقد ُ$جد '�تشيت 
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قتيالً _ غرفته صبا� �ليو]، $ثبت \نه كا` حّي� ُير"� حy �لساعة 
١٢ $�لدقيقة ٣٧، $هو �لوقت �لذ� تكّلم فيه مع مالحظ مركبا0 
مة $قف عقرباها على  �لنو]. $قد $جدنا _ \حد جيوبه ساعة مهشَّ
فحص  �لذ�  قسطنطني  �لدكتو'  فقر'  $�لربع،   jلو�حد� �لساعة 
�جلثة \` �لوفاj حدثت بني منتصف �لليل $�لساعة �لثانية صباح�، 
�لو�حدj؛ فمن  �لقطا' تعطل _ منتصف �لساعة  �لثابت \`  $من 
�ملستحيل \` يكو` \حد �لنا° قد �ستطا� مغا)'j �لقطا' بعد \` 

تعطل أل` �لثلو¬ حتيط باملركبا0 من كل ناحية.

 j(شها من  $ُيفهم  قائالً:  يستطر)   `\ قبل  برهة  $صمت 
 jtشركة كب pيعمل حلسا �لسيدj ها')ما` ($هو شرطي سر� 
_ نيويو'|) \` \حد� من �ملسافرين ~ يكن _ مقد$'� \` يغا)' 
يشغل  كا`  ألنه  ها')ما`)  �لسيد   �\) هو  ير��   `\  `$( �ملركبة 
�حلجرj 'قم ١٦، $قد قضى �لليل كله ساهر�، لذ� يتعني \` نعتقد 
\` �لقاتل ال بد \` يكو` \حد �ملسافرين بعربة �لنو] �ملعر$فة باسم 

عربة >سطنبوA-كاليه.

$نظر >z �لسيد بو| $�لطبيب { �ستطر) قائالً: تلك كانت 
�لنظرية _ بد�ية �ألمر، $لكن ظهَر0 بعد �لك نظرية ثانية تنهض 
على �أل)لة $�حلقائق �ل� عثرنا عليها، فقد ثبت لنا \` '�تشيت 
كا` Üشى عد$� بعينه، حيث �كر للسيد ها')ما` \$صاn �لك 
�لعدّ$، فقاA له >نه Üشى \` يقع �عتد�B على حياته، { حّد) موعد 
�العتد�B بأنه �لليلة �لثانية بعد \` يغا)' �لقطا' �طة >سطنبوA، $\نا 
\¼كد لكم \يها �لسا)j \` �لسيد '�تشيت كا` يعرn من \مر عد$� 
\كثر مما قاA، فقد تسلل هذ� �لعد$ >z �لقطا' (_ �طة بلغر�) 
$'مبا _ �طة فنكوفكي) من �لباp �لذ� تركه �لكولونيل \'بتنو0 
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$�لسيد ماكوين مفتوح� عندما نزال >z �لرصيف، $كا` هذ� �لعدّ$ 
)� بثوp مستعا' من ثياp موظفي مركبا0 �لنو]، $كذلك كا`  مز$َّ
 tغرفة '�تشيت، 'غم \` هذ� �ألخ Aمبفتا� مّكنه من )خو �( مز$َّ
كا` قد \$صد بابه قبل \` ينا]، $كا` �لسيد '�تشيت قد $قع حتت 
تأثÚ tّد' تنا$له \$ ُ$ضع له _ �لشر�p، فطعنه عدّ$� عدj طعنا0 

قوية { خر¬ من �لباp �ملؤ)� >z غرفة �لسيدj هوبا'.

$هنا هّز0 �لسيدj هوبا' '\سها { غمغمت: ال بد \` يكو` 
�ألمر كذلك.

هوبا'   jلسيد� غرفة  )خل  $عندما   :Aيقو بو�'$  مضى   }
�ستعمله  �لذ�  �خلنجر  فيها  فوضع  حقيبتها،  على  بصر�  $قع 
ثوبه، { خر¬   '�'"\ _ �جلرمية، $فقد )$` \` يشعر "ّ'� من 
 pهوبا'، { $ضع �لثو jلسيد� pبا Aملركبة من خال� ��$' z<
_ حقيبة بغرفة $جدها خالية من صاحبها، { �'تد: ثيابه �لعا)ية 
$تر| �لقطا' قبل \` يغا)' �ملحطة، $كا` خر$جه من �لباp �لقريب 
من مركبة �لطعا] ال من �لباp �ملو�جه للغرفة 'قم ١٦ �ل� جلس 

عندها �لسيد ها')ما`.

 `< Aتريد \` تقو ،Aمعقو tهنا صا� �لسيد بو|: هذ� غ$
�جلرمية �'ُتكبت قبل \` يتعّطل �لقطا'؟ >�` مبا�� كيف تفّسر صو0 
 jلرجل �لذ� حتد} مع مالحظ مركبا0 �لنو] _ �لساعة �لو�حد�
$�لدقيقة ٢٣؟ فهذ� �لصو0 >ما \` يكو` صو0 '�تشيت نفسه، 

\$ \` يكو` صو0 �لرجل �لذ� فتك به.

فأجاp بو�'$: ليس من �لضر$'� \` يكو` صو0 هذ� \$ 
'�تشيت  غرفة   z< )خل  ثالث  كا` صو0 شخص  فرمبا   ،|��
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ليتحد} >ليه، { $جد '�تشيت قتيالً فدّ� �جلر° بقصد �الستغاثة 
مبالحظ مركبا0 �لنو]، { عا) فخشي \` ُيتهم با'تكاp �جلرمية، 
فلما \قبل مالحظ مركبا0 �لنو] $)� �لباp قاA له �لك �لشخص 

>نه ال يريد� $>نه )� �جلر° خطأ.
فقاA �لسيد بو| بلهجة �ملحَنق: هذ� ممكن.

$بعد صمت قصt ض �لدكتو' قسطنطني $هو يصيح: ال، 
 jtكث B؛ هنا| \شياAمعقو tممكن، هذ� �لتعليل غ tال، هذ� غ

ال يفسرها هذ� �لتعليل.
فابتسم بو�'$ $قاA: 'مبا، $لكن ®ب \` تذكر هذ� �حلل 

جيد�، فقد ُتضطر _ اية �ألمر >z \` تو�فق عليه.
{ حتّوz< A �آلخرين فاستطر): $يوجد >z جانب هذ� �حلل 

حل �خر سأ�كر� لكم، $سأ�كر كيف $صلُت >ليه. 
عندما �ستجوبُت �ملسافرين ¹يع� $�عُت \قو�»م $فّكر0 
فيها، الحظت \` هنا| بعض �ألمو' �ل� تستحق >معا` �لنظر، 
فعرضتها على صديقي �لسيد بو| $�لدكتو' قسطنطني. $ال )�عي 
كا`  \خر:،  مالحظا0  بعض   z<  tش\  ºلكن$ �آل`،  للتكر�' 
\lها �ملالحظة �ل� \بد�ها �لسيد بو| حني قاA ¿ بعد \` غا)'نا 
>سطنبوA >` عربة �لنو] جتمع فئة غريبة من قوٍ] Úتلفي �جلنس قّل 
\` ®تمعو� _ مكا` �خر، $قد سألُت نفسي: \حّق� \` مثل هذ� 
 pجو� z< لفئة ال ميكن \` جتتمع _ \� مكا` �خر؟ { �هتديت�
$تنبهت >z \` بيو0 �ألسر �لكبjt _ \مريكا تضّم بني جد'�ا 
عا)j \قو�م� Úتلفي �جلنس $�للغة؛ فسائق �لسيا'j >يطا¿ $�ملربية 
�هتديُت  فرنسية $�خلا)مة سويدية... $عندما  >نكليزية $�لوصيفة 
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\` \سند >z كل $�حد من �ملسافرين   ºمكن\  pهذ� �جلو� z<
�لوظيفة �ل� ُيحتَمل \` يكو` قد شغلها _ بيت \سرj �'مستر$نغ، 
 Aفخرجُت من �لك بنتيجة ُمَطْمئنة، $كذلك شرعُت \فحص \قو�
كل شخص، فُوّفقت >z ما يدعم �لنتيجة �أل$z. من �لك مثالً 
كانت   z$أل�  jملر� ففي  مرتني،  ماكوين  �لسيد  �ستجوبت   ºن\
لفتت  �لثانية مالحظة   jبد: _ �ملر\ ير�]، $لكنه  \قو�له على ما 
نظر�؛ فعندما �كر0ُ له \نº عثر0 على $'قة تشz< t حا)} 
�ختطاn )يز� �'مستر$نغ _ غرفة �لقتيل ُ)هش $\جاp: "$لكن 
د..."، { عا) فضبط لسانه $\')n: \عº \` �لقتيل ال بد  من �ملؤكَّ

$\` يكو` قد \lل هذ� �لو'قة.

بد� �لتوتر على $جه �لسيد ماكوين _ حني �ستطر) بو�'$: 
فشعر0ُ _ �حلاA \نه \'�) \$الً \` يقوA: "$لكن �ملؤكد \` هذ� 
�لو'قة قد \ُحرقت"، ففهمت من �لك \` ماكوين كا` يعلم بأمر هذ� 
�لو'قة فأمر بإحر�قها، \$ مبع� �خر \نه هو �لذ� �'تكب �جلرمية 
 j(شتر| _ �'تكاֲדا. { �كتشفت بعد �لك \مر� �خر _ شها� $\
ماسترما` خا)] �لقتيل، فقد قاA ¿ ماسترما` >` �لقتيل �عتا) \` 
يتنا$Ú Aّد'� _ \ثناB �لسفر، $قد يكو` هذ� حقيقة، $لكن هل 
 Ê'يتعا \مس؟  ليلة  �ملخّد'   A$تنا قد  '�تشيت  يكو`   `\ ُيعقل 
هذ� متام� مع $جو) �ملسد° حتت $سا)ته، فمّما ال شك فيه \` 
'�تشيت كا` ينو� �الحتر�° ليلة \مس، فإ�� كا` قد تنا$Ú Aد'� 
فهو ~ يتنا$له من تلقاB نفسه بل يكو` �ملخّد' قد ُ$ضع له )$` 
علمه، \ما �لذ� $ضع له هذ� �ملخد' فهو بغt شك \حد �ثنني: 

>ما ماكوين \$ ماسترما`.

فتبا)A ماكوين $ماسترما` نظرj ال مع� »ا _ حني \كمل 
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بو�'$: $�آل` \نتقل >z شها)j �لسيد ها')ما`، $قد �منُت بكل ما 
 pتبت كل �ال'تيا'� ºكر� عن ��ه $شخصيته $مهنته، $لكن�
 jلطريقة �ل� �تبعها حلر�سة �لقتيل؛ �لك أل` �لطريقة �لوحيد� _
�ملضمونة هي \` يقضي ها')ما` �لليلة _ غرفة '�تشيت \$ على 
مقربة منها �يث يتسّنى له مر�قبة باֲדا، $لكنº فهمُت من شها)ته 
->z جانب �لك- مسألة على جانب عظيم من �ألlية، $هي \` 
\حد �ملسافرين _ �ملركبا0 �ألخر: بالقطا' ال ميكن \` يكو` 
قد )خل >z �ملركبة �ل� $قعت فيها �جلرمية $\` �ملجر] ال بد 
\` يكو` \حد �ملسافرين باملركبة �ل� فيها غرفة '�تشيت، $~ 
\$فَّق >z معرفة غرÊ ها')ما` من هذ� �لتحديد _ با)Î �ألمر، 

$لكنº عرفت هذ� �لغرÊ فيما بعد، $سأ�كر� _ حينه.

عا)  '\سه {  �ألفكا' _  يرّتب  نفسه $هو  بو�'$  �لتقط   }
يكمل: لقد حتدثُت عن �لكلما0 �ل� ّمت تبا)»ا بني �آلنسة ما'� 
 yمعناها ح _ pظللت \'تا ºبنها] $�لكولونيل \'بتنو0، $لكن(
ببعض  �لثالثة $$�جهتها   $\ �لثانية   jللمر )بنها]  �ستجوبت �آلنسة 
من  ففهمت  ما'�،  با�ها  �لكولونيل  )عاها  $عندئذ  �حلقائق، 
�لك \` �لصلة بني �الثنني هي _ �لو�قع \$ثق مما كنُت \ظن، فقد 
كا` �ملفهو] \$ �ملفر$Ê \` �الثنني ~ يتقابال >ال منذ \يا]، $ّملا 
كنُت \عرn طبا� �إلنكليز \مثاA �لكولونيل $\علم \م ال يندفعو` 
�الثنني  بني  �لصلة   `\  Aحلا� \)'كت _  بسرعة  عو�طفهم   B�'$
قدمية $$ثيقة، $\ما -لسبب ما- يتظاهر�` بأما غريبا`. كذلك 
 tفهمت من \لفا´ نطَقت ֲדا �آلنسة ما'� )بنها] $ال ينطق ֲדا غ
�ألمريكيني \` �آلنسة "�'0 \مريكا $قَضت فيها $قت� على �لرغم 

من >نكا'ها هذ� �حلقيقة.
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بو�'$:  \كمل  قليالً _ حني  '\سها  )بنها]  �آلنسة  خفضت 
\ا ~  \ّكد0  >ا   Aفأقو �لسيدj هوبا'   j(شها z< نتقل\ $�آل` 
تستِطع $هي _ فر�شها \` تتأكد من حالة �ملزال¬ نظر� لوجو)� 
 jا طلبت من �لسيد\$ ،pمن مقبض �لبا jّحتت �حلقيبة �ملدال
\$لسو` \` تتأكد من \` �لباp مغَلق باملزال¬. $كال] �لسيدj هوبا' 
يكو` صحيح� >�� كا` 'قم غرفتها ٢ \$ ٤ \$ ١٢ \$ \ّ� 'قم "$جي 
أل` �ملقبض _ �لغرn �لز$جية يقع حقيقة فو� �ملزال¬، \ما _ 
�لغرn �لفر)ية فيقع حتت �ملزال¬، $هي تقيم _ غرفة فر)ية، 

فاحلكاية �ل� سر)ִדا مفتَعلة من \$»ا >z �خرها.

فنظر0 �لسيدj هوبا' حو»ا �ر¬ $�ستطر) بو�'$: $�آل` 
$جو)   `<  Aفأقو �جلرمية  فيه  $قعت  �لذ�  �لوقت  عن  سأتكلم 
 Ìغريب جد�، ألنه يوجد مكا` خا Bلساعة _ جيب �لقتيل شي�
جيب   _ ُ$ضعت  فالساعة   `�<  .Ïلفر�� ¾انب  �لساعة  لوضع 
�لقتيل $\ُ$قفت عقا'ֲדا عند �لساعة �لو�حدj $�لربع بقصد �لتضليل 
قبل هذ�  �'ُتكبت �جلرمية  $�لتمويه ال غt، $�لسؤ�A �آل`: هل 
 jلوقت \] بعد�؟ \$ مبع� �خر، هل �'ُتكبت _ �لساعة �لو�حد�
 ºال ٢٣ )قيقة ($هو �لوقت �لذ� �عُت _ �لصيحة �ل� \يقظت<

من نومي)؟

صمت بو�'$ هنيهة $هو يتابع تأثt حديثه على \$جه سامعيه، 
{ عا) يتابع قائالً: $لكن ما )�] '�تشيت قد تنا$Ú Aد'� فال ميكن 
>� لو �ستطا� �الستغاثة ألمكنه \` يقا$]  \` يكو` قد �ستغا}، 
$\` يد�فع عن نفسه، غt \نº ~ \َ' على �جلثة \� \ثر من �ثا' 
�ملقا$مة، $\نا \تذّكر �آل` \` �لسيد ماكوين قد لفت نظر� مرتني 
 jمدبَّر �حلكاية   `\ ففهمُت  �لفرنسية،  يتكلم  ال  '�تشيت   `\  z<
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حلملي على �العتقا) بأ` �لشخص �لذ� �عُته يتكلم ُقَبيل �لساعة 
�لو�حدj ال بد \` يكو` �لقاتل $\` '�تشيت ال بّد $\` يكو` قد 
ُقتل قبل �لك. $لكº $�ثق �آل` \` '�تشيت كا` _ �لك �لوقت ال 
يز�A مستغرق� _ �لنو] حتت تأثt �ملخد'، غt \` �حليلة جنحت _ 
$قتها ألنº فتحُت باp غرف� فسمعت �لكال] �لذ� نطق به صاحبه 
بالفرنسية. $�لسؤ�A �آل`: مy �'ُتكبت �جلرمية بالضبط؟ $من هو 
�ملجر]؟ \نا \عتقد \` '�تشيت ُقتل قبل �لساعة �لثانية بدقائق، $'\� 

�لطبيب يؤيد نظري�، \ما عن �لقاتل...

$هنا صمت حلظة { \جاA �لطرn بني �ملسافرين فوجدهم 
¹يع� ينصتو` >ليه باهتما] $ينتظر$` بفر$� صv كّل كلمة ينطق 
ֲדا فأ')n: لقد لفت نظر� �ستحالة >ثبا0 �جلرمية على شخص 
بعينه، $لفَت نظر� -على �ألكثر- \` كل مسافر �ستطا� \` ®د 
من شها)j غ�t ما ينفي عنه �لتهمة، فالسيد ماكوين $�لكولونيل 
\'بتنو0 مثالً قد متكن كل منهما من \` ينفي �لتهمة عن �آلخر، 
فكانت \قو�A كل منهما قابلة للتصديق ألنه ال يبد$ _ �لظاهر \` 
ماسترما`  مع   Aحلا� كا`  كذلك  باآلخر.  سابقة  ألحدlا عالقة 
$\نطونيو، $مع �لسيدj �لسويدية $�آلنسة )بنها]... فقلُت لنفسي >نه 
ال شك \` هذ� \مر خا'� للعا)j؛ >� ال ُيحتمل \` يكو` �ملسافر$` 
¹يع� قد �تفقو� على �'تكاp �جلرمية، $لكن عندما قلُت لنفسي 
�لك جتّلت ¿ �حلقيقة \يها �لسا)j، فعرفُت _ �حلاA \` �ملسافرين 
 Ìبالفعل، أل` سفر \شخا '�تشيت  قتل  �تفقو� على  قد  ¹يع� 
كثtين Úتلفني »م صلة بعائلة �'مستر$نغ _ نفس �لقطا' �لذ� 
) �تفا�، بل من �ملستحيل \` يكو`  يسافر فيه '�تشيت ليس Íرَّ

) �تفا�... >�` فقد كا` هنا| تدبt، $تدبt �َكم. Íرَّ
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كانت �أل$جه جامدj كأ` �ملستمعني حتّولو� >z متاثيل $هم 
ينظر$` >z بو�'$ �لذ� \كمل: { قلُت لنفسي >` '�تشيت �'تكب 
_ \مريكا جرمية شنيعة منكرj، $قد �ستطا� �إلفال0 من �لعد�لة 
با»رp من �لسجن بو�سطة �$� �لنفو�، فهل يبعد \` يكو` �ثنا 
عشر شخص� ّممن '$عتهم جرميته قد عقد$� فيما بينهم �كمة 
باإلعد�]،  عليه  حكمهم  فأصد'$�  �ملحّلفني  �اكم  منط  على 
{ �قتضت �لظر$n \` يساlو� ¹يع� _ تنفيذ �حلكم؟ ال، ال 
يبعد �لك، فر\يُت �حلقيقة حينئذ $ملستها بيدّ�، $عرفُت �لد$' 
�لذ� \ُسند >z كل من �ملتآمرين، $فهمُت \` �التفا� قد مت بينهم 
يتقد] �آلخر$` إلبعا)  �لشبهة _ \حدهم  >�� ��صر0  \نه  على 
هذ� �لشبهة عنه $لتضليل �ملحققني. $لكن هل تؤيد �أل)لة هذ� 
�لنظرية؟ نعم، تؤيدها، $طبيعة �جلر$� تدAّ على \` كل جر� قد 
\حدثه شخص Úتلف. \ما حكاية خطابا0 �لتهديد �ل� تسّلمها 
\يض�  منها   Êلغر� $كا`  مفتَعلة  كانت  فقد  مصرعه  قبل  �لقتيل 
تضليل �ملحققني، $\ما شها)j ها')ما` �ل� \ّكد فيها \` �لقتيل 
 Êخرها، $�لغر� z< رسه فهي \ُكذ$بة من \$»اs `\ طلب منه
منها كذلك �لتضليل $>قنا� �ملحقق بأ` �لقاتل 'جل قصt �لقامة 

.Bصوته كأصو�0 �لنسا
 jلعل فكر$ :Aسه { عا) يقو\' ºs صمت بو�'$ حلظة $هو
 ،Aطر بالباÜ `\ قتل '�تشيت ֲדذ� �لطريقة هي من \عجب ما ميكن
�لضجة  ُيحِد}  ال  �خلنجر  �خلنجر أل`  على  �الختيا'  $قع  $قد 
�ل� sدثها �لطلق �لنا'�. $�آل` \ستطيع \` \': �ملسافرين بعني 
 jلسيد� '�تشيت من خالA غرفة  يتسللو` >z غرفة  �خلياA $هم 
هوبا'، فيطعنه �لو�حد تلو �آلخر )$` \` يعلم \حدهم \ية طعنة 
 z< لتهديد �لوحيد �لذ� $صل� pكانت �لقاضية، $\عتقد \` خطا
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يد �لقتيل هو �لك �خلطاp �لذ� عثر0ُ على بقايا� بعد >حر�قه، 
$قد ظن �ملتآمر$` \` >حر�� هذ� �خلطاp سيزيل �لشبهة عنهم 
 `\ z< هن �ملحّقق� n¹يع� $®علهم _ مأمن من �الִדا] $يصر
�لقاتل ليس من بني �ملسافرين $\نه 'جل قصt �لقامة يتكلم بصو0 
فا'تكب  �لقطا'   z< تسلل  قد  �لقاتل  هذ�   `\$  Bلنسا� كأصو�0 
 yطة بر$)، $ال \علم على $جه �لتحقيق م� _ pجرميته $هر
�كتشف �ملتآمر$` فشل هذ� �جلزB من تدبtهم بسبب تعّطل �لقطا' 
$عد] $صوله >z �طة بر$)، $لكن من �ملؤّكد \م تشا$'$� 

فيما بينهم بسرعة $$ضعو� خطة �لعمل لتضليل �لتحقيق.

$عقد كّفيه $'�B ظهر� $هو يسt ببطB بني �لرّكاp { عا) 
�لقتيل،  غرفة  )ليَلني _  �ملتآمر$`  �لغرÊ $ضع  يقوA: $»ذ� 
\حدlا فرشاj �لغليو` �ل� توّجه �لتهمة >z �لكولونيل \'بتنو0 
�لذ� تقو] �أل)لة �لكافية على بر�Bته $ال يوجد \� )ليل على \` 
 n$tغوم�'( jtمستر$نغ، $ثانيهما منديل �ألم'� jله سابقة بأسر
 j(ل� »ا مركزها _ �»يئة �الجتماعية $ضعفها �جلسماّ© $شها�
$صيفتها ما ينفي عنها كل ִדمة. { >م )ّبر$� بعد �لك حكاية 
�ملر\j ��0 �لوشا� �ألxر $\حدثو� �لصو0 �لذ� جعلº \فتح 
باp غرف� $\طّل منه فأ': تلك �ملر\j �ل� شهد على $جو)ها 
 z< يتطّر�  $ماكوين $غltا ممن ال  )بنها]  كاآلنسة   Ìشخا\
بينهم، $بلغ من جر\j \حد �ملتآمرين  تفاهم  �لذهن فكرj $جو) 
\نه $ضع �لوشا� �ألxر _ حقيب� مبالغًة _ تضليلي. $لسُت 
\)'� على $جه �لتحديد صاحبة �لوشا�، $لكنº \عتقد \نه $شا� 
�لكونتيسة \ند'يº ألنº $جد0ُ _ حقائبها $شاح� $�حد� يصلح 

للمAç ال للقطا'.
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ما  صحة  تعلن  $كأّنها  �لكونتيسة  $جه  على  �لدهشة  بد0 
كا)  ما  ماكوين  �لسيد   `\ $ال شك   :Aيقو عا)  �لذ�  بو�'$  قاله 
يعلم \` �خلطاp ~ ُيحَر� كّلّيًة $\نº تبينُت فيه كلمة �'مستر$نغ 
حy هر$z< A "مالئه فنقل >ليهم هذ� �خلv �ملزعج، فوجَد0 
�لكونتيسة _ �حلاA \` مركزها \صبح �َرج�، فأقد] "$جها على 
تز$ير جو�" �لسفر لُيبعد عنها كل 'يبة. $قد مت �التفا� بني �ملتآمرين 
 ºمستر$نغ �عتقا)� منهم بأن'� j¹يع� على \` ينكر$� صلتهم بأسر

ال \ملك $سائل �لتحقيق.
ثانية،   jمر pلركا� ينظر _ \$جه  برهة $هو  بو�'$  صمت 
فإ��  '�تشيت،  مقتل  نظري� _ جرمية  هي  هذ�   :Aيقو عا)   }
 tلبي يكو`   `\ $جب  \ا صحيحة)  ($�عتقا)�  كانت صحيحة 
ميشيل مالحظ مركبا0 �لنو] >صبع _ �جلرمية، $هذ� ®عل عد) 
�ملتآمرين �لذين طعنو� �لقتيل ١٣ ال ١٢، >�` فال بد \` يكو` هنا| 
�لقتيل،  �'تكاp �جلرمية $~ يطعن  شخص ~ يشتر| فعلي� _ 
فمن هذ� �لشخص؟ �ستنتجت \` هذ� �لشخص �لB�v ال بد \` 
يكو` \قرp �لنا° �تصاالً باجلرمية $صاحب �ملصلحة �حلقيقية 
�لكونت بصفة  \كد  \ند'يº. $قد  �لكونتيسة   ºتكاֲדا، \ع'�  _
ال تقبل �لشك \` "$جته ال >صبع »ا _ �جلرمية، ففهمُت من 
�لك \` �لكونتيسة بريئة فعالً $\` "$جها ال بد \نه قد قا] بد$'ها. 
>�` كا` بيt ميشيل \حد �لذين تآمر$� على '�تشيت $\حد �لذ� 
�شتركو� _ قتله، $لكن كيف ميكن تفسt هذ� �الشتر�|؟ >نه 'جل 
$)يع $قد قضى _ خدمة شركة مركبا0 �لنو] عدj سنني، $هو 
-فو� �لك- ليس بالرجل �لذ� تتم 'شوته لتسهيل �'تكاp >حد: 
�جلر�ئم، >�` فال بد \` تكو` له صلة بأسرj �'مستر$نغ. $عندئذ 
تذكر0ُ \` �ملربية �ل� �نتحر0 كانت فرنسية، فقلت لنفسي: \ال 
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ُيحتمل \` تكو` �ملربية �ل� �نتحر0 هي �بنة بيt ميشيل؟ فوجد0ُ 
\` هذ� �حلقيقة تفسر كل شيB، كما \ا تفسر \سباp �ختيا' هذ� 

�لقطا' ال'تكاp �جلرمية.

{ صمت حلظة $هو يعقد كّفيه خلف ظهر� $يرفع صوته $هو 
يستطر): $�آل` \ظن \نº \$ضحت كل شيB يتصل بشخصيا0 
\'بتنو0  �لكولونيل  مركز  فقط  \حد)   `\ $يبقى  �ملتآمرين، 
فأنا  �لكولونيل  فأما  $�لسيدj هوبا'.  $هلدغا') Ýيد $ها')ما` 
مقتنع بأنه كا` صديق� للكولونيل �'مستر$نغ. $\ما هلدغا') Ýيد 
فقد فهمت من حديثها \ا جتيد طهو �لطعا] ($>` كانت قد حا$َلت 
فإ`  �لسنني)، $عليه  منذ عشر�0  تعمل $صيفة  بأا   ºتقنع  `\
مركزها _ بيت �'مستر$نغ كا` بغt شك مركز �لطاهية. \ما �لسيد 
ها')ما` فقد \يقنُت \نه ~ يتصل عن قرp بعائلة �'مستر$نغ، $كل 
ما �ستطعت �ستنتاجه هو \نه 'مبا كا` sب �ملربية �لفرنسية �ل� 
 tغ Bلنسا� Aعن ¹ا jكّلمته مر ºنتحر0، $�لدليل على �لك \ن�

�ألمريكيا0 فأشا� $جهه $�غر$'قت عينا� بالدمو�.

هوبا'،   jلسيد� تبقى   :Aقا$ هوبا'   jلسيد�  z< �لتفت   }
\هّم �أل)$�'؛  \قوA >` )$'ها _ هذ� �ملأساj كا`  $\ستطيع \` 
من  كا`  '�تشيت  لغرفة   j'$ملجا� �لغرفة  $جو)ها _  �لك أل` 
شأنه \` ُيحر¬ مركزها \ما] �ملحقق $\` يعّرضها ألقو: �لشبها0، 
 j\لكنها \نقذ0 نفسها \$ حا$لت \` ُتنقذ نفسها بتمثيل )$' �ملر$
�خلائفة �ملرتعدj، $هو )$' sتا¬ >z ممثلة قديرj، $قد �ثت _ 
 z< Aبعائلة �'مستر$نغ فاهتديت _ �حلا Aعن ممثلة »ا �تصا ºه�
\` $�لدj �لسيدj �'مستر$نغ هي �ملمثلة �ألمريكية �لذ�ئعة �لصيت 

ليند� �')`.
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$هنا صمت بو�'$ $حتولت ¹يع �ألنظا' >z �لسيدj هوبا' 
�ل� ضت _ �حلاA $'�حت تقوA بصو0 ها)Î: لقد كنُت )�ئم� 
\جيد �لقيا] مبثل هذ� �لد$'، $لكنº \خطأ0 حق� _ مسألة �ملزال¬ 
ّ̀ موضع �ملزال¬ _ �لغرn �لز$جية  $�حلقيبة؛ فلم Üطر ببا¿ \
 ºلفر)ية. $مهما يكن من \مر فأنا ال يسع� nتلف عنه _ �لغرÜ
>ال \` \هنئك يا سيد بو�'$. \نت 'جل عجيب حق�! لقد �ستطعَت 
\` تعرn كل شيB، $لكº مع �لك \'تاp _ \نك تستطيع \` 
تتصو' �لك �ليو] �»ائل �لذ� مّر بنا _ نيويو'| \ما] جثة )يز� 
�لكولونيل  شهدها  $كذلك  جثتها  �خلد]  شهد  لقد  �'مستر$نغ! 

\'بتنو0 �لذ� كا` من \عّز \صدقاB �لكولونيل �'مستر$نغ.

ُجّن  $لقد   :Aتقو $هي  عينيها  من  )معة  ��د'0  $عندئذ 
 jحلز` لوفا� Ù جنو© بعد هذ� �حلا)} �لذ� $قع حلفيد¡ $بّر�
�'مستر$نغ  بعائلة  �ملتصلني  شأ`  كا`  $كذلك  $"$جها،  �بن� 
¹يع�، فتم �التفا� فيما بيننا على \` ننتقم من كاسي� $\` ننّفذ 
فيه حكم �إلعد�] >�� �ستطا� \` يفلت منه. $قد �ستطا� �إلفال0 
منه فعالً $\فلت من �لسجن مع "ميل له مبساعدj بعض �$� �لشأ` 
ممن كا` '�تشيت يعرn \سر�'هم، فنقلو� >ليه _ �لسجن �لسال� 
�لذ� مّكنه مع \حد \فر�) عصابته من �لفر�' بأ` \طلقا �لنا' على 
�حلر�° $فّر�، { ُقتل "ميل كاسي� برصاÌ \حد �حلر�°، \ما 

قاتل )يز� فقد متكن من �إلفال0.

{ مسحت )معتها $قالت: كنا �ثº عشر شخص�، \$ مبع� 
فرنسا،   _ يقيم  كا`  سو"�`  $�لد  أل`  شخص�  عشر  \حد  �خر 
\` نعّين باالقتر�� من يتوz �لفتك بكاسي�،  $قد خطر لنا \$الً 
{ �قتر� \نطونيو \` نشتر| كلنا _ �لك، { قامت �آلنسة ما'� 
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)بنها] بعمل �لترتيب �لال"] باالتفا� مع هكتو' ماكوين �لذ� كا` 
Üلص �إلخالÌ كله البن� سونيا. $قد �قتضى >حكا] �لتدبt $قت� 
طويالً، فقد كا` علينا \` نتعقب '�تشيت $قا] �لسيد ها')ما` ֲדذ� 
�ملهمة، { كا` علينا \` ُنلحق ماكوين $ماسترما` Óدمته، فتمكّنا 
من �لك \يض�، { قابلنا بيt ميشيل $�لد سو"�` $ّمت �لتفاهم بيننا 
 ºبينه، $قد \صر �لكولونيل \'بتنو0 على \الّ يقل عد)نا عن �ث$
عشر شخص� كعد) �ملحّلفني _ �ملحاكم حy تتخذ �جلرمية صفة 
�لعد�لة، $~ يو�فق على فكرj �ستعماA �خلنجر حy \قنعنا� بأ` 
بالغرÊ. $قد $جدنا من  �لذ� يفي  �لوحيد  �خلنجر هو �لسال� 
 ،jلتعا$` معنا أل` سو"�` كانت �بنته �لوحيد� z< ًميشيل َميال tبي
{ علمنا من هكتو' ماكوين \` '�تشيت ينو� �لعو)j بقطا' �لشر� 
 `\ $قر'نا  �لفرصة سا�ة.  فكانت  ميشيل،   tبي فيه  يعمل  �لذ� 
نستأجر ¹يع غرn مركبة >سطنبوA-كاليه �ل� يسافر ֲדا '�تشيت، 
ّ̀ >حد: �لغرn ُحجز0 لشخص ُيدعى  $لكن حد} لسوB �حلظ \
 z< ضر �لسيد ها'يس هذ� ُنقلَت \نتs ~ لسيد ها'يس، $ملا�

.jtغرفته _ �للحظة �ألخ

 Bصمتت حلظة { عا)0 فاستطر)0: \نت تعلم كل شي$
�آل` يا سيد بو�'$، فما�� تنو� \` تفعل؟ فإ�� كا` ال بد من >��عة 
فأنا على  �لتهمة علّي $حد�،  تلقي   `\ بد  نبأ هذ� �جلرمية فال 
�ستعد�) أل` \طعن هذ� �لرجل �ثن� عشرj طعنة ألنه قتل حفيد¡ 
قبل  �'تكب  \نه  شك  $ال  $"$جها،  �بن�  مو0  سبب� _  $كا` 
�لك جر�ئم من هذ� �لقبيل، $ال شك \نه لو ُتر| حّي� ال'تكب _ 
�ملستقبل جر�ئم \خر:، فقد لفظه �ملجتمع $\صد' حكمه عليه 

فأنَفْذنا �ن هذ� �حلكم.
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{ نظر0 >ليه برجاB $قالت: $لكنº ال \': من �لضر$'� 
\` ُتشر| معي كل هؤالB �ألصدقاB �ملخلصني. ®ب \` تتركهم 
¹يع� $ُتلقي �لتبعة علّي $حد�، �تر| بيt ميشيل �ملسكني $�تر| 

ما'� $�لكولونيل فإما حبيبا`.
�لن0�v �ل� طاملا هّز0  بتلك  $كا` صوִדا �ملؤثر يد$� 
بو�'$ >z صديقه  فالتَفت  نيويو'|،  قلوp �جلمهو' _ مسا'� 

�لسيد بو| { قاA له: \نت مدير �لشركة يا صديقي، فما '\يك؟
فقاA �لسيد بو|: '\يي \` �حلّل �أل$A \صح. نعم، من �ملؤكد 
\` �حلّل �ألّ$A هو �ألصح؛ فالقاتل �'تكب جرميته $فّر من �لقطا'. 
هذ� ما ®ب قوله للشرطة �ليوغسالفية. $\نت \يها �لطبيب، هل 

تو�فق؟
فأجاp �لدكتو' قسطنطني على �لفو': بغt شك، \ما فيما 
يتعلق بتشخيص �إلصابة من �لوجهة �لطبية، فإنه بإمكا` �لطبيب 

)�ئم� \` ُيبد� �قتر�حا0 شاj�ّ $\` يؤّيدها باأل)لة.
.pباالنسحا nبو�'$: لقد \)ليُت بآ'�ئي، $�آل` \تشر Aفقا

*   *   *

(متت)


