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مقّدمة الناشر

ملاذا هذه الطبعة؟

عندما أعلّنا -يف مؤسسة األجيال للترمجة والنشر- عن 
عزمنا على تقدمي ترمجة جديدة ألعمال الروائية الَفّذة، أغاثا 
أنفسكم  تُجهدون  باستغراب: ملاذا  كثريون  تساءل  كريسيت، 
إلعادة  املال  من  وكثريًا  والعناء  اجلهد  من  كثريًا  وتتكلفون 
ترمجة هذه الروايات اليت تُرمجت إىل اللغة العربية من قدمي 

وتداوهلا الناس لعشرات السنني؟

ولكن احلقيقة )اليت رمبا بدت غريبة( أن الترمجة القدمية 
فيها من األخطاء  إن  إذ  السؤال،  ذاهتا هي اجلواب عن هذا 
والنقائص ما ال يصلح معه احلال أو يستقيم بغري إعادة الترمجة 
وإعداد طبعة جديدة. وأول تلك النقائص )وإن بدت غرَي ذات 
أمهية للقارئ العريب ظاهرًا( أن أيًا من الترمجات القدمية مل 
تكن <شرعية> باملعىن القانوين، أي أن الذين نّفذوها ونشروها 
مل حيصلوا على اإلذن بطباعتها ومل يدفعوا شيئًا مقابل حقوق 
النشر، ومن َثّم مل يهتموا بتجويدها أو إتقاهنا بقدر ما اهتموا 

بالربح العاجل والكسب السريع.
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بالعيوب،  القدمية حافلة  الطبعات  تلك  هنا جاءت  من 
حىت ال يكاد يصحُّ ملن قرأها أن يقول إنه -فعاًل- قرأ شيئًا من 

كتابات أغاثا كريسيت. وإليكم مجلة من تلك العيوب:

)1( يف الترمجة نقص واسع وحذف كثري، يكاد يذهب 
-يف بعض األحيان- بثلث النص األصلي. وما ندري ما الذي 
د: أهو  محل املترمجني األوائل على اقتراف هذا اخلطأ املتعمَّ
لتقليص حجم الروايات وتوفري نفقات الطباعة على الناشر، أم 
لتيسري القراءة على القارئ حىت ال َيَمّل من قراءة رواية طويلة؟ 
ولكْن َمن قال إن قراءة ما ُحذف يبعث على امللل؟ احلقيقة أن 
ما وقع من حذف وتقليص واختصار قد أربك القارئ إذ غيََّب 
عنه بعض التفصيالت املهمة، كما فّوَت عليه االستمتاع بكثري 

من <اللمسات الساحرة> من األدب الفّذ ألغاثا كريسيت.

)2( يف الترمجات القدمية أخطاء كثرية ألهنا -جبملتها- 
نتاج عمل فردي متسرع هدفه الربح العاجل كما أسلفنا، وهذه 
األخطاء )وكثرٌي منها ساذج مضحك( أفسدت استمتاع القارئ 
حَلْبَكة  فهمه  طريق  يف  عقبًة  -أحيانًا-  وكانت  القصة  مبتابعة 

األحداث وعقدة الرواية.

الطبعات  تلك  حفلت  الترمجة،  أخطاء  عن  فضاًل   )3(
واللغوية  النحوية  األخطاء  من  ُيحصى  يكاد  ال  مبا  القدمية 
واإلمالئية وجاءت على غري نََسٍق يف طبيعة ترمجتها وأسلوب 
كتابتها، حىت لتجد أن اْسَمي َبَطلَي أغاثا الشهرَيين، هريكيول 
بوارو والكابنت هيْستِْنْغز، قد ُكتبا بأشكال متنوعة وصور متباينة 
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خالل الروايات، وكأهنما جمموعة من األشخاص املختلفني!

)4( أما الطباعة فمأساة ال تقّل حجمًا عن مأساة الترمجة 
وتكاد تنافسها يف السوء والرداءة! امتألت الروايات باألخطاء 
املطبعية اليت مل حيفل بتصحيحها أحد، وُصفَّت أسوَأ صف 
<الناشرون...>  أولئك  زال  وما  ورق.  أسوأ  على  طُبعت  مث 
منها  كاملٌة  مقاطُع  صارت  حىت  طبعة  عن  طبعة  يصّورون 
مطموسًة مستعصيًة على القراءة ال تكاد َتبني حروفها وألفاظها.

الروايات  هلذه  فوضعوا  <الناشرون...>  اجتهد  مث   )5(
فاضحة  قصص  سوى  ليست  أهنا  يراها  من  معها  يظّن  أغلفة 
الذين ظنوا أن  الناس  ماجنة، فكان أن أعرض عنها كثري من 
صور أغلفتها تعبّر عن حمتواها، وزهد يف هذا األدب الرفيع 

كثرٌي من املتأدبنّي.

)6( وأباح هؤالء <املترمجون...> ألنفسهم أن يتدخلوا 
العناوين  فمسخوا  وترتيبها،  وتبويبها  الروايات  عناوين  يف 
جلذب  أدعى  أو  إثارة  أكثر  ظنّوه  ما  هبا  واستبدلوا  األصلية 
القّراء. واعتدوا على تبويب الروايات فأدخلوا بعض فصوهلا 
يف بعض، وعلى ترتيب جمموعات القصص القصرية فبعثروا 
بغري سبب  ذلك  كل  كان جمتِمعًا.  ما  وشتتوا  منتظمًا  كان  ما 

واضح وال تعليل مفهوم.

)7( وأخريًا، كان العدوان األكرب على أغاثا كريسيت بأن 
الناشرين  أن  وذلك  كتابتها.  من  -أصاًل-  ليس  ما  هلا  حنلوا 
يف  طمعوا  قد  امسها  محل  ما  على  الناس  إقبال  رأوا  مّلا 
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يُعَرف  ال  بروايات  فجاؤوا  الربح،  من  ومزيد  البيع  من  مزيد 
يف  نُشر  ما  بلغ  حىت  إليها،  ونسبوها  هبا  فأحلقوها  مؤلفوها 
السوق بامسها مئة وبضع عشرة رواية، رغم أن كل ما كتبته 
من روايات بوليسية )وهي هلا كتابات أخرى مل تُترَجم َبعُد إىل 
العربية، كما سيأيت يف ترمجتها املوجزة( ليست سوى مثانني 

رواية ال غري!

*   *   *

فما الذي فعلناه حنن؟

معهم  فعقدنا  املؤلفة(  )ورثة  احلقوق  بأصحاب  اتصلنا 
اتفاقًا ووّقعنا عقدًا ينّص على احلّق احلصري لنا بالطبعة العربية 
عرب العامل، ودفعنا مبلغًا كبريًا من املال مقابل هذا االتفاق. 
بعد ذلك بدأنا مبشوار الترمجة الطويل الذي استغرق أكثر من 
عشر سنوات من العمل الشاق الدؤوب، املتعب واملمتع يف 

آٍن معًا، ونفّذنا العمل باألسلوب التايل:

-أواًل-  العمل  ُيترَجم  مرحلتني:  على  الترمجة   )1(
بالكامل، مث ُيراَجع مراجعة كاملة شاملة وكأنه ترمجة جديدة 
يقوم هبا مترجم آخر. وكال العملني تواله مترمجون حمترفون 
العربية  باللغتني،  واسعة  ودراية  وكفاية  خربة  أصحاب 

واإلنكليزية.

الترمجات  أُخضعت  املرحلة  هذه  ويف  التحرير:   )2(
ملراجعة كاملة دقيقة لكل نص مترَجم؛ أسلوبيًا ولغويًا وحنويًا 
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من  العالمات  )وضع  والترقيم  بالتفقري  العناية  مع  وإمالئيًا، 
واحٌد من أفضل  نقطة وفاصلة وسوامها(. وتوّلى هذا العملَ 

املختصني يف هذا املجال.

)3( الصّف واإلخراج: وقد ُنفِّذ هذا العمل لدى أفضل 
مراكز الصف، وُبذل يف اإلخراج من اجلهد غايته ليأيت على 
أفضل شكل ممكن. وكان أن وقع االختيار على َقطْع الكتاب 
بالشكل الذي جيده القارئ بني يديه بعد استقراٍء مليوِل كثري 
من القّراء ُوجد فيه أن الغالبية منهم يفّضلون -للروايات- هذا 

احلجم مقابل احلجم الكبري للكتب العلمية وكتب التراث.

النهائي  للنّص  املراَجعة  بعد  املراَجعُة  كانت  مث   )4(
املصفوف للتأكد من سالمته من أي خطأ أو سهو. كل ذلك 
أفضل عمل  االتقان واحلصول على  الوصول إىل غاية  ابتغاَء 

ممكن يطيقه اجلهد البشري.

*   *   *

ومل  العلم  كتب  من  عظيمة  كتبًا  حنقق  مل  حنن  نعم، 
نترجم أعظم روائع األدب العاملي، ولكن املرء مطاَلٌب -إذا 
عمل- بأن يتقن عمله؛ تلك واحدة من وصايا الشرع. مث إن 
يف أدب أغاثا كريسيت من اجلمال والرقّي ما يستحق السعَي 

ب.  إىل مثله -إذ ُيترَجم- يف النص امُلعرَّ

هذه  قيمة  سيدفع  الذي  العريب  القارئ  فإن  وأخريًا، 
الكتب مااًل من جيبه مث يصرف لقراءهتا ساعات من وقته جديٌر 
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إليه يف  سعينا  ما  بالذات  هو  وهذا  األفضل.  على  باحلصول 
-عزيَزنا  وأنت  نكون،  أن  نرجو  ُوفِّقنا؟  فهل  املطاف.  هناية 

القارئ- خرُي َحَكم.

األجيال       
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منهجنا يف التحرير

لغتها  سالمة  يف  متميزًة  خترج  أن  الطبعة  هلذه  أردنا 
وصحة صياغتها وقوة أسلوهبا، فبذلنا يف حتريرها غاية اجلهد 
مراجعة  إىل  ذلك-  سبيل  -يف  واضطررنا  االهتمام،  وأقصى 
املادة املترَجمة مرًة بعد مرة، غرَي عابئني مبا نصرفه من وقت 
مقبواًل  عماًل  ما حنسبه  إىل  وصلنا  طاقة، حىت  من  نبذله  أو 

يرضى عنه القارئ وُيرضينا حنن عن أنفسنا.

املالحظات  هذه  القارئ  يدي  بني  نضع  أن  أحببنا  وقد 
حول األسلوب الذي اتبعناه يف املراجعة والتحرير:

ففي اللغة: َنَهجنا اعتماَد الفصاحة بال تكّلف، فاعتمدنا 
من األلفاظ الدائرة على ألسنة الناس ما وافق العربية، وجتنبنا 
جممع  اعتمده  ما  كّرسنا  املقام  هذا  ويف  غريب.  لفظ  كل 
اللغة العربية ووافق عليه مما ورد يف معجمه <الوسيط>، مثل 
العامل> )مبعىن  َح  َلطة> و<الُكشك>، ومثل قوهلم: <سرَّ <السَّ
َر على الكتاب> )أي وضع عليه  أخاله وصرفه من عمله( و<أشَّ

إشارة برأيه(، ومثل هذا كثري. 

وقد تنبّهنا إىل بعض املفردات مما ُيخَلط فيه بني املذكر 
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واملؤنث واملفرد واجلمع، <فاملستشفى> مذّكر ُيؤنَّث خطأً، 
هي  بل  اللغة،  يف  موجود  غري  لفظ  بالتذكري  و<احلماس> 
<احلماسة> بالتأنيث، والرأس مذّكر ال جيوز تأنيثه )كما يشيع 

يف الكتابات املصرية خاصة(.

تنبّهنا إىل بعض ما دَرَج على األلسنة واألقالم  وكذلك 
عن  وُسِمَع  صحَّ  ما  هبا  فأبدلنا  صحيحة،  غري  مفردات  من 
والصواب  <خّصيصًا>  قوهلم:  مثل  املقام،  هذا  يف  العرب 
ألن  معًا>  <جاؤوًا  والصواب  سوّيًة>  و<جاؤوا  <خصوصًا>، 
بينهم  <سوّية> تعين االستواء والعدل )كقولك: قسمت املال 
ُيسَمع،  مل  غريب  مجع  وهو  و<املجوهرات>،  بالسوية(، 

والصحيح <اجلواهر>، ومثل ذلك كثري.

للشهر  العريب  االسم  كتابة  اخترنا  الشهور  أمساء  ويف 
العرب  بلدان  باالسم األعجمي بني قوسني، ألن من  متبوعًا 
العربية،  الشهور  أمساَء  أهلها  يعرف  ال  من  األسف(  )مع 
كأهل مصر وأكثر بالد اجلزيرة العربية وبلدان املغرب العريب 
الثاين  تشرين  )يونيو(،  حزيران  الطريقة:  هبذه  فنكتبها  كلها. 

)نوفمرب(، إخل.

مل  أو  عملت  مطلقًا،  بالنون  <إذن>  كتبنا  اإلمالء:  ويف 
املرّبد  وكان  اللغة،  أهل  من  األكثرين  مذهب  وهو  تعمل، 
يقول: »أشتهي أن أكوي يد َمن يكتب إذن باأللف، ألهنا مثل 

أن ولن«.

ويف بعض األلفاظ اليت جيوز فيها الوصل والفصل )مثل: 
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قلَّ ما( اخترنا الوصل مطلقًا فكتبناها: <قّلما> أسوًة بأمثاهلا، 
فقد اتفقوا على أن يكتبوا بالوصل <مّما> )من ما( و<عّما> )عن 
ما( و<إالّ> )إن ال(، ومثلها: <إّنما> و<حيثما> و<كيفما>، إخل.

واخترنا يف لفظ <مئة> كتابتها من غري ألف، وهو رأٌي 
السيوطي يف <مهع اهلوامع> واعتمده  نقله  العلماء  لكثري من 
عبد الغين الدقر يف <معجم قواعد اللغة العربية>، قال: “وهو 
أقرب إىل الصواب”. ويف عدد املئات )كثالمثئة ومخسمئة، 
اخل( اخترنا كتابتها متصلًة غري منفصلة )ال كما يفعل بعضهم 

فيكتبوهنا: ثالث مئة ومخس مئة، إخل(.

القطع  مهزات  ُتثَبت  أن  على  الطبع-  -يف  وحرصنا 
وتُحَذف مهزات الوصل، وهو الصحيح يف الكتابة. وحرصنا 
على عدم الوقوع يف اخلطأ الذي يقع فيه كثرٌي من الطابعني إذ 
خيلطون بني األلف املقصورة والياء املتطرفة يف آخر الكلمة 
فينقطون االثنتني أو جيردوهنما كلتيهما من النقط، ومثل ذلك 
بالنسبة للتاء املربوطة واهلاء املتطرفة. وحرصنا -أيضًا- على 
إثبات تنوين الفتح مطلقًا، وأثبتنا تنوين الضم والكسر يف كل 

حالة خشينا فيها االلتباس.

)الفتحة والضمة  كل األصلية  الشَّ أثبتنا عالمات  وكذلك 
االلتباس،  فيها  ُيخشى  حالة  كل  يف  والسكون(  والكسرة 
كالتفريق بني الفعل املبين للمجهول واملبين للمعلوم، وبني 
يف  السامل  املذكر  ومجع  واملثىن  واألمر،  املضارع  فعَلي 
حاَلي النصب واجلر، وغري ذلك. وحرصنا على إثبات الَشّدة 
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داللة  هي  إذ  سليقًة،  املدَركة  املواضع  غري  -خصوصًا- يف 
على حرف حمذوف.

الترقيم )من نقطة وفاصلة وعالمة استفهام  أما عالمات 
مّساها  -كما  فهي  عناية ممكنة،  كل  أوليناها  فقد  وغريها(، 
وَيِضُح  املعىن  يتم  هبا  للتفهيم>،  <عالماٌت  األدباء-  بعض 
األصولَ  ومواضعها  العالمات  حتديد  يف  واّتبعنا  املقصود. 
اليت اعتمدها أهل البحث واللغة، وعلى رأسهم العالمة أمحد 
زكي باشا يف كتابه القّيم <الترقيم وعالماته يف اللغة العربية> 
مع بعض التصرف مبا يوافق األصول احلديثة املّتبَعة يف عاَلم 

النشر يف هذا العصر.

ليس  اليت  األجنبية  احلروف  كتابة  يف  نظرنا  وأخريًا، 
ألصواهتا مقابل يف لغتنا العربية، فوجدنا القوم قد اختلفوا فيها 

اختالفًا كبريًا. 

نقاط،  بثالث  باء  كتبوها  فقد   )P( الشديدة  الباء  فأما 
الصف  يف  املتيّسر  من  ليس  إذ  العادية،  الباء  هلا  فاعتمدنا 
متَفٍق عليه  الرسم غرُي  أن هذا  مثلثة، كما  باء  توفري  والطباعة 
وال هو معتَمد من جهة علمية ذات شأن كمجمع اللغة العربية. 
وكذلك فعلنا يف احلرف )V( فكتبناه فاء عادية بنقطة واحدة. 

 )G( احلرف  فهو  اضطراب  أكرب  أثار  الذي  احلرف  أما 
اجليم  مصر  أهل  نطق  فألجل  مصرية>.  <جيمًا  يسّمونه  الذي 
هبذا الصوت اعتمد له كثريون صورة اجليم، ولكن لو تأّملت 
َمخَرج هذا احلرف وَمخَرج اجليم لوجدهتما متباعَدين تباعدًا 
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بّينًا، ولوجدت أن ما يقاربه يف لغتنا َمخرجًا )يف النطق( هي 
-فيما  ُيكَتب  الصوت  هذا  كان  وقد  والكاف.  والقاف  الغني 
مل  صورة  وهي  خط،  فوقها  كافًا  الفارسية-  عن  قدميًا  نُقل 
-اليوم-  يكتبون  اخلليج  وأهل  واندثرت.  فماتت  عليها  ُيّتَفق 
اخترناه ملا  ما  وهو  َغْينًا،  آخرون  ويكتبه  قافًا،  الصوت  هذا 
وجدنا من قوة الدليل عليه. وانظر كيف كتبوا أكثر ما عّربوا من 
و<السنغال>  و<غانا>  <الربتغال>  فقالوا:  كذلك  البلدان  أمساء 

و<بلغاريا> و<غرينتش>... وأمثال ذلك كثري كثري. 

وهكذا كتبنا اسم مؤلفة هذه القصص <أغاثا> خالفًا ملا 
كان شائعًا من كتابتها باجليم. واستثنينا من الكتابة بالَغيْن فقط 
كلمة <إنكلترا> والنسبَة إليها )إنكليز وإنكليزية( لشيوع كتابتها 
املخرج،  وملناَسبة  املدارس  وطلبة  املتعلمني  بني  بالكاف 

فأثبتناها بالكاف كما هي هنا.

أما أكثر ما يربك فهو كتابة احلروف الصوتية الطويلة يف 
غري:  ال  طويلة  أصوات  ثالثة  العربية  ففي  األجنبية.  األمساء 
األلِف والواو والياء، أما يف اإلنكليزية فتوجد مثانية أصوات 
مة )كما  طويلة: األلف املرقَّقة )كما يف: cat(، واأللف املفخَّ
يف: car(، واأللف املمالة )كما يف: care(، والواو املشبعة 
 ،)bone :قة )كما يف )كما يف: boot(، والواو املمالة املرقَّ
املشبعة  والياء   ،)orange :والواو املمالة املفّخمة )كما يف
)كما يف: me(، والياء املمالة )كما يف: urgent(. وقد قربنا 
-يف الرسم العريب- كل أنواع األلف فكتبناها ألفًا، وكل أنواع 
الواو فكتبناها واوًا، ونوَعي الياء فكتبنامها ياًء، ما عدا األلف 
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 ،Has tings يف  )كما  ياء  كتابتها  يف  اجتهدنا  اليت  املمالة 
صاحب بوارو الشهري يف كثري من الروايات، كتبناه هيستِْنْغز(.

هذا ما اجتهدنا فيه وذهبنا إليه، آملين أن يكون اجتهادنا 
صحيحًا وأن نكون قد ُهدينا فيه إىل الصواب، فيكون العمل 
الذي نقدمه إلى قرائنا سليمًا صحيحًا معافى من العيوب. واهلل 

المستعان.

              املحّرر

*   *   *
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املؤّلفة يف سطور

حيث  من  التاريخ  يف  مؤلفة  أعظَم  كريسيت  أغاثا  تُعتبَر 
انتشار كتبها وعدد ما بيع منها من نسخ، وهي -بال جدال- 
أشهر َمن كتب قصص اجلرمية يف القرن العشرين ويف سائر 
احلية،  اللغات  معظم  إىل  رواياهتا  ُترمجت  وقد  العصور. 

وقارب عدد ما ُطبع منها بليونَي )ألَفي مليون( نسخة!

ُولدت أغاثا كريسيت يف بلدة توركي جبنوب إنكلترا عام 
ومثانني  مخسة  حنو  وعمرها   1976 عام  وتوفيت   ،1890
عامًا. مل تذهب أغاثا قّط إىل املدرسة، بل تلقت تعليمها يف 
البيت على يد أمها اليت دفعتها إىل الكتابة وشجعتها عليها يف 
وقت مبكر من حياهتا، كما ختربنا هي نفسها، فحينما كانت 
نزيلة فراشها تتعاىف من مرٍض أملّ هبا سألتها أمها: “ملاذا ال 
تكتبني قصة؟”. أجابت فورًا: “ال أظن أنين قادرة على ذلك”، 

فقالت أمها: “بلى، تستطيعني؛ جّريب وستَرين”.

عندئذ كتبت أغاثا كريسيت أول رواية هلا وعنواهنا <ثلوج 
على الصحراء>، وهي رواية رفضها الناشرون فلم تُنَشر قط. 
أما الرواية الثانية <القضية الغامضة يف ستايلز> )اليت ظهر فيها 
الرحيب،  الكتابة  بوارو للمرة األوىل( فقد أدخلتها إىل عامل 
وذلك حني نُشرت -أخريًا- بعدما رفضها ستة من الناشرين، 



18

وبعدما حبسها الناشر السابع يف أدراجه ملدة مثانية عشر شهرًا 
مترددًا يف نشرها!

*   *   *

عاشت أغاثا طفولة سعيدة، إذ كانت صغرى ثالثة أوالد 
ألبٍ مِرح ُمحبٍّ للحياة وأم ذكية حتب الطموح، وقد ظّلت 
-حىت آخر حياهتا- تذكر بيتها الذي ُولدت ونشأت فيه بكثري 
تويف  فقد  َتُدْم،  السعادة مل  هذه  ولكن  واحلنني.  الشوق  من 
والدها وهي يف احلادية عشرة خمّلفًا ألسرته مشكالت مادية 
مل تلبث أن أدخلت أغاثا يف عامل املسؤولية يف ظروف صعبة.

أغاثا  تطوعت  األوىل  العاملية  احلرب  قامت  وحينما 
للعمل يف أحد املستشفيات ممّرضًة تساعد جرحى احلرب. 
ويف هذا املستشفى عملت بتحضري األدوية وتركيبها وتعرفت 
إىل السموم املختلفة، وهو األمر الذي كانت له فائدة عظيمة 

يف كتاباهتا الالحقة عن اجلرائم. 

ويف تلك الفترة، يف عام 1914، تزوجت طّيارًا شابًا 
امسه آرشيبالد كريسيت، ولكنها انفصلت عنه عام 1928 بعد 
عام  أخرى  مرة  تزوجت  أن  تلبث  ومل  بقليل.  والدهتا  موت 
الذي  وهو  ماُلواْن،  ماكس  السري  الشهري  اآلثار  عامل   1930
العراق  )يف  املشرق  يف  عمرها  من  سنوات  برفقته  أمضت 
وسوريا ومصر( فجاءت أحداث عدد من رواياهتا لتقع يف هذه 
بغداد> و<جرمية  النيل> و<لقاء يف  فوق  مثل: <موت  البالد، 
يف بالد الرافدين> و<موعد مع املوت>. وحينما سافرت على 
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منت قطار الشرق السريع خرجت بواحدة من أشهر رواياهتا: 
<جرمية يف قطار الشرق>.

حتدثت أغاثا كريسيت عن نفسها فقالت: “لو ُسئلت عن 
ميويل ألجبت بأنين أحب كل طعام جيد، وأكره الكحول وكل 
ما يدخل يف صنعه الكحول. حاولت التدخني فوجدته بغيضًا 
ومل أجد ما يغريين بالتعلق به. أحب األزهار، وأعشق البحر، 
وأهوى السفر وال سيما يف بلدان الشرق األدىن. أحب املسرح 
اإلذاعة  وأكره  متابعتها،  عن  أعجز  إذ  الناطقة  األفالم  وأكره 

وضوضاءها، وأبغض املدن وازدحامها”.

أما رواياهتا فتتميز بدقة َحْبكتها وترابط أحداثها ومنطقية 
لًة كوامَنها  تسلسلها، تغور فيها يف أعماق النفوس البشرية حملِّ
قصص  وهي  نافذة.  وبصرية  فذة  بعبقرية  دوافعها  عن  باحثًة 
<نظيفة> بريئة من إثارة املشاعر والغرائز وليس فيها ما يُخِجل 
أو َيسوء. وقد حرصت على أن تقول لنا فيها دائمًا: <ال بّد أن 

ينتصر اخلري>، و<اجلرمية ال تفيد>.

*   *   *

بوارو، واآلنسة ماربل.  أبطاهلا هريكيول )هرقل(  أشهر 
أما بوارو فقد <ُولد> عام 1920 يف <قضية ستايلز الغامضة>، 
روايات الحقة ملدة مخس ومخسني  بالظهور يف  استمّر  مث 
سنة. وهو حمقق بلجيكي وشرطي متقاعد أهّم ما ميّيزه ذكاؤه 
دماغه!(  يف  الصغرية>  الرمادية  <اخلاليا  عن  )الناتج  اخلارق 
وشارباه العظيمان اللذان ليس هلما مثيل يف بريطانيا! وغالبًا ما 
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يرافقه يف حتقيقاته صاحبه الشهري، الضابط املتقاعد، الكابنت 
وحبه  املتواضع  وذكائه  الطيبة  بطبيعته  يتميز  الذي  هيستِْنْغز، 

الكبري لبوارو.

بالغ  ذكاء  ذات  عجوز  عانس  فهي  ماربل  اآلنسة  وأما 
وإدراك عجيب، وتتمتع بقدرة فّذة على املالحظة والتحليل 
اجلرائم  أسرار  تكشف  حبيث  البشرية  للنفس  عميق  وفهم 
مستفيدًة من شبكة واسعة من األصدقاء واملعارف والعالقات 

االجتماعية الناجحة.

*   *   *

كتبت أغاثا كريسيت من روايات وقصص اجلرمية سبعًا 
وستني رواية طويلة وعشرات من القصص القصرية اليت نُشرت 
يف ثالث عشرة جمموعة، وبذلك يكون عدد ما نُشر هلا من 
األعمال البوليسية مثانني كتابًا. كما كتبت ستَّ روايات طويلة 
ويستماكوت، وست عشرة  ماري  باسم مستعار هو  روَمْنسّية 
مسرحية أشهرها <مصيدة الفئران> اليت تُعترب أطول املسرحيات 
عرضًا يف التاريخ، إذ ما زالت ُتعَرض يف لندن )دون انقطاع 

تقريبًا( منذ عام 1952.

أما سرية حياهتا اليت كتبتها قبيل وفاهتا فقد ُنشرت بعد 
موهتا بعام واحد، وسوف نقّدم ترمجتها إىل قرائنا مع كتاب 
ذكرياهتا اآلخر <أخربيين كيف تعيشني>، حيث ستكون هذه 
املرَة األوىل اليت ُيترجم فيها هذان الكتابان إىل اللغة العربية.

*   *   *



21



22



23

الفصل األول

الضيف واملفاجأة

على  جيلسون  وهم  القوم  أولئك  رؤية  أدهشتين  كم 
مقاعدهم اخلشبية يعربون القنال هادئني، فإذا وصلوا انتظروا 

حىت ترسو السفينة مث قاموا إىل متاعهم جيمعونه بال ضجيج.

أبدأ  فإين  الوقت،  أبقى هادئًا ولو حينًا من  أنا فال  أّما 
باالضطراب منذ اللحظة اليت أركب فيها يف السفينة، فيسيطر 
علّي شعور بأن الوقت قصري جدًا ال  يكفي للراحة والقعود، 
فأنطلق أمجع حقائيب وأحركها من مكان إىل آخر، وإذا نزلت 
إىل الّصالة لكي آكل طعامي فإنين أبتلعه بسرعة وارتباك خمافة 

أن تصل السفينة فجأة وأنا ما  أزال يف األسفل.

رمبا كان هذا مّما أورثتنيه احلرب، فقد كنت إذا أخذت 
إجازة قصرية أجعل اهتمامي بأن أستأثر نفسي مبوقع قريب من 
املخرج لكيال أهدر بضع دقائق مثينة من إجازيت القصرية ذات 

األيام الثالثة أو اخلمسة.

يف صباح ذلك اليوم من متوز )يوليو( كنت أقف مستندًا 
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إىل احلافة أراقب املنحدرات الصخرية البيضاء يف دوفر وهي 
املسافرين جيلسون  أثارين مشهد  لقد  تقترب رويدًا رويدًا. 
على مقاعدهم بكل هدوء، فلم تتحرك مشاعرهم وال  رفعوا 
اختلفت حاهلم عن  األول. رمبا  منظر وطنهم  لريوا  عيوهنم 
حايل قلياًل، فأكثرهم كان عائدًا -فيما يبدو- من رحلة قصرية 
أمضى فيها عطلة هناية األسبوع يف باريس، يف حني أقيم أنا 
بعيدًا يف مزرعة كبرية يف األرجنتني منذ سنة ونصف، حيث 
حققت جناحًا كبريًا واستمتعت مع زوجيت حبياة حرة بسيطة 

يف أمريكا اجلنوبية.

راقبت ذلك الشاطئ املألوف يدنو رويدًا رويدًا بشعور 
من الشوق والقلق، فقد أثار يف نفسي ذكريات وذكريات! لقد 
نزلُت يف فرنسا قبل يومني من أجل بعض األعمال الضرورية، 
وها أنا ذا يف الطريق إىل لندن، والواجب أن أمكث فيها بضعة 
القدامى، ال  سيما  لزيارة أصدقائي  الوقت  يتسع  أشهر حيث 
والعينني  البيضوي  الرأس  صاحب  احلجم  الضئيل  صاحيب 

اخلضراوين، هريكيول بوارو.

وإن  مفاجأة مقصودة،  تلك  بزياريت  أفاجئه  أن  عزمت 
كانت رساليت األخرية اليت بعثتها إليه من األرجنتني تلّمح إىل 
بعد مواجهيت  القرار بشأهنا على عجل  اليت اختذت  رحليت 

لبعض املصاعب يف العمل.

ُترى ماذا يصنع بوارو حني يراين؟
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أعمال  يف  مستغرقًا  األغلب  على  سيكون  أنه  أيقنت 
التحريات، ألن الوقت الذي كانت قضاياه تضطره للسفر من 
مشال إنكلترا إىل جنوهبا قد انقضى وما عاد يرضى أن تستغرق 
قضية واحدة كل وقته، فقد ذاع صيُته واشُتهر وحقق كثريًا من 
طموحه، مث إن الوقت يهّيئه ليصبح <مستشارًا فذًا يف التحري 
والتحقيق> متامًا مثل الطبيب املختص الشهري يف شارع هاريل!

الفكرة الشائعة عن املحقق  كان بوارو يسخر دائمًا من 
الذي يشبه الكلب، يتعّقب املجرمني ويقف عند كل أثر قدم، 
يا  صديقي هيستنغز، هذه هي طريقة جريود  يقول: ال  وكان 
وأصحابه، أما أسلوب هريكيول بوارو فإنه خمتلف متامًا: التنظيم 
واملنهجية و<اخلاليا الرمادية>. إذا جلسنا حنن على مقاعدنا 
نستريح فسوف نستطيع أن نرى أمورًا غفل عنها آخرون، وحنن 
ال  نقفز إىل النتيجة قفزًا مباشرًا كما يصنع صديقنا الكفء جاب.

خشيت أن يكون بوارو مسافرًا، إال أنين سرعان ما طردت 
هذه الوساوس املقلقة. وحني وصلت إىل لندن أودعت متاعي 

يف فندق وانطلقت بالسيارة مسرعًا إىل العنوان القدمي.

أي ذكريات ممتعة أثارها هذا املكان يف نفسي! وانتظرت 
الذي كنت  البيت  التحية لصاحبة  أقدم  القلق لكي  بشيء من 
أسكنه، مث انطلقت أصعد الدرج درجتني درجتني، وطرقت 

باب بوارو وإذا بصوته املعهود يهتف: ادخل.

دخلت فإذا بوارو أمامي وجهًا لوجه، وما إن رآين حىت 
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سقطت من يده حقيبة سفر فارتطمت باألرض لشدة املفاجأة، 
وصاح: هيستنغز، هيستنغز!

أقبل علّي وعانقين عناقًا حارًا، ودار كالُمنا غرَي مترابط 
مبتورة وكالم عن  متلهفة وأجوبة  وال  مفهوم: هتاف وأسئلة 

رحليت ورسائل... كله اختلط اختالطًا عجيبًا.

وأخريًا سألته حني هدأنا من ثورة الشوق قلياًل: أرى أن 
يف غرفيت القدمية شخصًا ما، وأحب أن أعيش معك هنا مرة 

أخرى.

تغري وجه بوارو من هول املفاجأة وهتف: يا  إهلي، أي 
فرصة سيئة التوقيت هذه! انظر حولك يا  صديقي.

مّرة الحظت األشياء من حويل: صندوق ضخم  ألول 
على الطراز القدمي جبانب اجلدار، وإىل جواره عدة حقائب 
ت للسفر حتمًا، ال  شك  مصفوفة كلٌّ حسب حجمها، وقد أُِعدَّ

يف ذلك.

هتفت: هل أنت راحل؟

- نعم.

- إىل أين؟

- إىل أمريكا اجلنوبية.

صحت بانفعال: إىل أمريكا اجلنوبية؟!
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- نعم، إهنا مهزلة مضحكة، أليس كذلك؟ أنا مسافر إىل 
ريو يف الربازيل، وكنت يف كل يوم أقول: لن أكتب شيئًا يف 
رسائلي حىت تكون مفاجأة لصديقي الطيّب هيستنغز حني يراين.

- ومىت ستذهب؟

نظر بوارو يف ساعته مث قال: يف غضون ساعة واحدة.

- أتذّكُر أنك كنت تقول: لن يقنعين شيء أبدًا بالسفر يف 
رحلة حبرية طويلة.

بوارو وقد أغمض عينيه وقال: ال  حتدثين يف  ارجتف 
ذلك! إن طبييب يؤكد يل أن اإلنسان لن ميوت من رحلة واحدة 
كهذه يا صديقي، وأنت تعلم أنين لن أرحل مثلها مرة أخرى 

أبدًا.

كل  ستعرف  قائاًل:  وأردف  املقعد  حنو  جذبين  مث 
ما  حصل. أتدري من هو أغىن رجل يف العامل؟ روكفلر؟ هذا 

الرجل أغىن من روكفلر، إنه آيب ريالند.

- ملك الصابون األمريكي؟

- نعم. لقد اتصَلْت يب إحدى سكرترياته وقالت إن عصابة 
يرتبط بشركة كبرية يف ريو، وهو  احتيال ضخم  متهد لعمل 
يرجوين أن أحقق باملسألة هناك، فرفضت وقلت: إذا كانت 
احلقائق بني يدّي فسوف أقطع عندئذ برأيي دون أن أضطر إىل 
تقدمي احلقائق وأن علّي  بأنه ال  يستطيع  لكنه أجابين  السفر. 
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أن أجتهد لكشفها بنفسي عندما أصل عنده. كان من شأن هذا 
الشرط أن يُلغي الصفقة منذ البداية، ألن من الوقاحة الشديدة 
أن يُملى على هريكيول بوارو ما  ينبغي أن يفعله! لكن األجر 
الذي عرضه علّي كان مذهاًل جدًا يا  صديقي. ألول مرة أشعر أن 
املال وحده يغريين! لقد كان األجر ثروة طائلة، وال  تْنَس األمر 
اآلخر الذي كان مصدر إغراء يل أيضًا... أنت يا  صديقي. لقد 
كنُت عجوزًا وحيدًا يف عام ونصف هي مدة غيابك، وقد قتلين 
امللل والضجر وأنا أحّل املشكالت احلقرية اليت ال تنتهي، مث 
إنين قد حتققت يل شهرة تامة، ففكرت يف نفسي: ملاذا ال  آخذ 

ذلك األجر الكبري وأزور صديقي القدمي؟

تأثرُت كثريًا من نظرة بوارو إيّل، وتابع كالمه: من أجل 
ذلك قبلت، واآلن علّي أن أغادر هذا املكان خالل ساعة واحدة 
ألحلق القطار الذي سينقلين إىل امليناء حيث ترسو السفينة. إهنا 
إحدى عجائب الزمن، أليس كذلك؟ لكنين أعترف بأنين رمبا 
كنت سأتردد لو مل يكن األجر كبريًا جدًا، حيث إنين بدأت 
أخريًا بإجراء حتقيقات على درجة كبرية من اخلطر واإلثارة. قل 

يل: ما الذي يُقصد -عادة- بعبارة <األربعة الكبار>؟

- أظن أن هذا املصطلح جاء أصاًل يف مؤمتر فرساي، 
السينما، وهذا  الكبار املشهورين يف عامل  نعرف األربعة  مث 

االصطالح يقال أيضًا يف بعض احلفالت واألعياد.

- حسنًا، لقد مسعُت هذه العبارة ذات يوم، لكن أيًا من 
التفسريات اليت ذكرَتها ال ينطبق عليها. يبدو أهنا تعين عصابة 
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دولية من املجرمني أو شيئًا من هذا القبيل.

سألته باهتمام: ماذا؟!

- أختيل أهنا تشري إىل شيء قوي ضخم. إهنا فكرة صغرية 
لدّي فحسب. هيا، جيب أن أكمل حزم األمتعة فالوقت يقترب.

قلت أرجوه: ال تذهب. ملاذا ال تلغي التذكرة مث تسافر 
معي يف سفينيت نفسها اليت سأغادر عليها بعد شهرين؟

أشاح بوارو بوجهه عين بعد أن رمقين بنظرة قاسية فيها 
تأنيب، وقال: كأنك مل تفهمين متامًا! لقد قلُت كلمة. أال تعرف 
أن هريكيول بوارو حيترم كلمته؟ الشيء ينبغي أن يعيقين اآلن 

إال املوت.

مهسُت حزينًا: وهذا ما ال أتوقعه، ما مل يقع أمر طارئ 
يف اللحظة األخرية.

لبثنا كالنا أن مسعنا بعد برهة صمت قصرية صوت  ما 
حركة مريبة يف الغرفة األخرى، فصحت: ما هذا الصوت؟

رّد بوارو سريعًا: يا إهلي! كأنك نطقت مبا سيقع، أمر 
طارئ يف اللحظة األخرية! إنه شخص غريب يف غرفة نومي!

- كيف دخل إليها؟ ليس لتلك الغرفة باب إال الباب الذي 
يوصل إىل هنا.

- ما أقوى ذاكرتك ياهيستنغز! هيا إىل االستنباط.
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- إنه الشّباك. فهو لص إذن؟ البد أنه تسلق إليه بصعوبة 
بالغة، لكن هذا أشبه باملستحيل!

اجتهُت إىل الباب َحِذرًا مستطلعًا، غري أن حركة مقبض 
الباب من الداخل أوقفتين مدهوشًا. ُفتح الباب قلياًل قلياًل وظهر 
رجل ذو وجه شاحب تبدو عليه عالئم اإلرهاق واإلعياء. حّدق 

إلينا مث ترّنح وسقط، فهتف بوارو قائاًل: ماء، بسرعة.

أحضرت كأسًا من املاء، واجتهد بوارو أن يسكب يف 
فمه بعضًا منه ويرّش وجهه بالباقي، مث محلناه ومّددناه على 
األريكة، وما لبث أن فتح عينيه بعد دقائق ونظر نظرة ذاهلة ال 

تدل على بشيء. 

سأله بوارو: ماذا تريد يا سيد؟

فتح الرجل فمه، مث نطق بصوت غريب بضع كلمات: 
السيد هري... كيول... بوارو... 14... شارع فاراوي؟

- نعم، نعم، أنا هو.

يبدو أن الرجل مل يفهم شيئًا، وأعاد عبارته األوىل باللهجة 
ذاهتا: السيد هريكيول بوارو، 14 شارع فاراوي؟

حاول بوارو أن خيتربه بأسئلة خمتلفة، لكن الرجل مل 
السابقة،  كلمته  يردد  كان  وحينًا  أحيانًا،  األسئلة  عن  يُجب 
فأشار بوارو علّي بأن أتصل باهلاتف: اطلب الدكتور ردغوي 

لكي حيضر فورًا.
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مل َتمِض بضع دقائق حىت كان الطبيب يدخل مسرعًا، 
فبيُته كان يف الشارع نفسه. سأل: ما هذا كله؟

سرد له بوارو موجزًا، وبدأ الطبيب يفحص زائرنا الغريب 
الذي كان يف غيبوبة ال يدرك ما جيري حوله، وحني انتهى قال 

الدكتور ردغوي: آه، إهنا حالة تثري التساؤل.

مهست: محى دماغية؟

الطبيب منكرًا: محى دماغية، محى دماغية؟ ال  صاح 
شيء عندنا امسه <محى دماغية>، هذا من كالم الروائيني فقط! 
ال، هذا الرجل أصيب بصدمة قوية، مث جاء هنا وقد سيطرت 
عليه فكرة ملّحة ليجد السيد بوارو القاطن يف العمارة رقم 14 

بشارع فاراوي. وقد كرر هذه العبارة ومل يدرك معناها متامًا.

قلُت بلهفة: إذن فهو احتباس الصوت بسبب إصابة حلقت 
بالدماغ؟

مل يُثِْر هذا السؤال الطبيب كما صنع سؤايل األول، لكنه 
مل يُِجْب، بل دفع للرجل قلمًا وورقة وقال: لنَر ماذا سيفعل؟

مل يفعل شيئًا بضع حلظات، مث بدأ يكتب فجأة وبصورة 
يده،  من  يسقطان  والورقة  القلم  وترك  كّف  مث  حممومة، 
فالتقطهما الطبيب ونظر فيها وهّز رأسه وهو يقول: الشيء هنا 
سوى رقم <4> مكتوبًا بصورة غري واضحة اثنيت عشرة مرة، 
ويف كل مرة يكون الرقم أكرب من املرة اليت قبلها. لعله يريد 
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-على مايبدو- أن يكتب: 14 شارع فاراوي... إهنا حالة مثرية 
لالهتمام، مثرية لالهتمام حقًا.

فّكر الطبيب برهة مث قال: لكن هل -يا ُترى- تسمحان بأن 
يبقى هنا إىل ما بعد الظهر؟ أنا مضطر أن أذهب إىل املستشفى 
اآلن، وسوف أعود بعد الظهر ألصنع ما ينبغي بشأنه. هذه قضية 

تستحق االهتمام وأود فحصها هبدوء.

ساوث  إىل  مبرافقته  ورغبيت  بوارو  سفر  عن  أخربته 
هامبتون، فقال: حسنًا، دعا الرجل هنا. إنه لن يسبب أذى، فهو 
يعاين من إعياء ثقيل وقد ينام مثاين ساعات متواصلة. سأكلم 

جارتكم الطيبة السيدة فنيفيس وأسأهلا أن تعتين به.

مث خرج الدكتور ردغوي مسرعًا خبّفته املعهودة وأكمل 
الوقت ميضي  قال:  الساعة.  تراقب  متاعه وعيُنه  بوارو حزم 
سريعًا. تعال هنا يا هيستنغز، لن أدعك تقول إنين تركتك بال 
عمل. إهنا مشكلة غريبة حقًا، هذا الرجل الغريب: من هو؟ 
ومن أين جاء؟ آه! كم أوّد لو أضّحي بسنتني من عمري من أجل 
أن تتأخر السفينة يومًا واحدًا، إىل الغد بداًل من اليوم. يف هذا 
األمر ما يثري السؤال ويدعو إىل االهتمام، لكن الوقت مثني. 
الوقت... رمبا متضي أيام، بل أشهر، قبل أن يصبح الرجل 

قادرًا على التعبري عن أفكاره!

- سأبذل جهدي يابوارو، سوف أكون بدياًل ُكفئًا عنك.

قال بتردد: نعـ... نعم.



33

فأخذت  شكوكًا،  نفسي  يف  بعث  الذي  لرّده  ُدهشت 
الورقة وقلت مرحًا: لو كنت كاتبًا حلبكُت قصة من هذه الورقة 

وكلمتك اليت قلَتها سابقًا وأمسيُتها <لغز األربعة الكبار>.

وقد  أتكلم،  وأنا  املكتوبة  األرقام  على  أضرب  كنت 
أصابتين رعشة حني هنض مريضنا فجأة من غيبوبته وجلس 

قائاًل بصوت واضح: يل شانغ يِْن.

أوحى شكله أنه نائم صحا من نومه فجأة! طلب بوارو 
مين أن أمتنع عن الكالم معه، واستمر الرجل يتكلم بصوت 

واضح جهوري وكأنه يلقي درسًا أو يقرأ بيانًا مكتوبًا:

القوة  إنه  الكبار،  األربعة  العقول  زعيُم  يِْن،  شانغ  يل 
الضابطة اآلمرة، لذلك مّسيُته رقم <1>، أما رقم <2> فنادرًا ما 
يُذَكر بامسه، لذلك فإن رمزه <$> عالمة الدوالر، ورمزه أيضًا 
شريطان وجنمة مما يوحي بأنه أمريكي، وهو ميّثل قوة الثروة. 
امرأة، وهي فرنسية، ورمبا تكون  فالظاهر أهنا  أما رقم <3> 
واحدة من نصف العامل اجلديد، رمبا، ال أجزم. أما رقم <4>...

احلديث،  عن  وكّف  لسانه  وتلعثم  الرجل  صوت  ُبحَّ 
فاقترب منه بوارو حيّثه على الكالم بلهفة: نعم، رقم <4>؟

الذي سيطر عليه  الرجل  مثبتتني على وجه  كانت عيناه 
الرعب، وقال الرجل الهثًا: املدّمر!

الوعي،  عن  وغاب  أخرى  مرة  وسقط  َفِزعًا  تشّنج  مث 
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فهمس بوارو: يا إهلي! لقد كنت على صواب إذن، كنت على 
صواب.

حاولت أن أتكّلم: تظن...

- ساعدين لنحمله إىل السرير، فال أملك أن أضيع دقيقة 
لكان  أقدم وعدي،  ليتين مل  آه!  القطار.  فاتين  وإال  واحدة 
ميكنين -حينئذ- إلغاء السفر بضمري مرتاح. لكن الوعد حتّقق، 

هيا يا هيستنغز.

وانطلقنا  بريسون  السيدة  برعاية  الغريب  الزائر  تركنا 
يشّق  القطار  القطار. وبينما كان  فأدركنا  السيارة  مسرَعني يف 
طريقه إىل ساوثهامبتون راح بوارو ينظر عرب النافذة وكأنه يف 
حلم، يصمت حينًا وينطق حينًا آخر، إال أنه -على كل حال- مل 
يسمع كلمة واحدة من حديثي له. وكان حينًا يصحو فجأة فيُلقي 
علّي كومة نصائحه وإرشاداته ويرجوين أن أداوم على مراسلته 

وأن أستمر باإلبراق إليه بكل ما جِيّد من أنباء.

قطع القطار مسافة طويلة حنو ساوثهامبتون دون توقف 
على الطريق، وبعد أن اجتاز مقاطعة ووِكْنغ ساد بيننا صمت 
طويل حىت توقف القطار فجأة عند إشارة ضوئية، فاهتاج بوارو 
فجأة وصرخ: يا إهلي! هذا رائع، هذا رائع! لقد كنت أبله، 
أما اآلن فقد فهمُت كل شيء. العناية اإلهلية هي اليت أوقفت 

القطار بال شك، اقفز يا هيستنغز، قلت لك اقفز!

وبسرعة خاطفة فتح باب العربة وقفز من القطار وصرخ 
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حبزم: هات احلقائب واقفز، هيا بسرعة.

مل أملك إال طاعة بوارو بال تفكري، فقفزت. وما إن وطئت 
قدماي الرصيف حىت كان القطار ينطلق كالربق، فقلت بنربة 
ساخرة: واآلن يا بوارو، هاّل أفهمتين كل هذه احلركات اليت 

مل أفهم منها أّي شيء؟

- يا صديقي، لقد رأيُت الضوء!

قلت مستنكرًا: هذا واضح متامًا.

- جيب أن يكون واضحًا، لكين أخشى أن األمر ليس 
كما قلَت. على كل حال فلو محلت حقيبتني من هذه فسوف 

أتدّبر أنا احلقائب الباقية.

*   *   *



36



37

الفصل الثاين

ضيفنا من املصحة العقلية

مشينا على األقدام مسافة قليلة مث ركبنا سيارة أجرة إىل 
البيت، وحلسن احلظ فإن املكان الذي توقف القطار عنده مل 
يكن بعيدًا عن موقف السيارات. ويف غضون نصف ساعة كنا 

يف طريق عودتنا السريعة املثرية املدهشة إىل لندن.

تلطف بوارو يب وهو جيتهد أن خيفف من حرييت، قال: 
أال ترى يا صديقي؟ مل أدرك من قبُل ما ظهر يل اآلن. إهنا مؤامرة 

ذكية أُحكمت خيوطها من أجل دفعي ألخرج من طريقهم!

- ماذا؟

املناسب  املكان  اختاروا  متَقنة  ذكية  خبطة  نعم،   -
واألسلوب بعناية فائقة وفطنة غري مسبوقة. إهنم خيافونين.

- من هم؟

الذين صنعوا احتادًا شريرًا  الشياطني األربعة  - عصابة 
أمريكي  الصني وثرّي  القانون: رجل من  يعمل يف غفلة من 
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وامرأة فرنسية ورجل رابع. ابتهل إىل اهلل أن نصل البيت سريعًا 
يا هيستنغز.

- هل تظن أن زائرنا يف خطر؟

- بل أجزم بأنه كذلك.

عندما وصلنا حيَّتْنا السيدة بريسون وهي تنظر إلينا بدهشة 
واستغراب، وسألناها عن الضيف دون اكتراث بدهشتها فأجابت 

بأن حاله حسنة وصحته تدعو إىل الطمأنينة.

عالمات  وجوهنا  يف  ظهرت  وقد  الشقة  إىل  صعدنا 
األخرى، مث  إىل  متجهًا  األوىل  الغرفة  بوارو  الراحة، وعرب 
ناداين بصوت متهدج غريب ينطق بالفزع: هيستنغز... إنه ميت!

إليه وقليب يدق بعنف من هول املفاجأة. كان  ركضت 
الرجل ما زال مستلقيًا كما تركناه، ويبدو أنه مات منذ بعض 
الوقت. مث خرجت مسرعًا يف طلب الطبيب، وكنت أعلم أن 
الدكتور ردغوي ليس يف عيادته فدعوت طبيبًا غريه قريبًا حضر 

معي يف احلال.

قال: إنه ميت متامًا، هل هو صديق لك؟

- نعم، لكن ما سبب وفاته أيها الطبيب؟

- يصعب حتديده. رمبا يكون بسبب سكتة قلبية، كما 
تبدو عليه بعض عالئم االختناق. هل عندكم خط غاز ممتد 

إىل هنا؟
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- ال، فنحن نعتمد يف اإلنارة على الكهرباء.

- والنافذتان مفتوحان متامًا أيضًا؟ كأنه مات منذ ساعتني. 
أنتم ستخربون الشرطة، أليس كذلك؟

اتصل  مث  الالزم،  باالتصال  بوارو  وقام  الطبيب  خرج 
بصديقنا القدمي املفتش جاب وسأله احلضور.

بريسون  السيدة  حضرت  حىت  طويل  وقت  َيْمِض  مل 
وعيناها جاحظتان من الدهشة والعجب، وقالت: بالباب رجل 

من املصحة العقلية، هل أمسح له بالدخول؟

أشار هلا باملوافقة، فدخل رجل ضخم اجلسم يف زي 
أن  علمت  لقد  سادة.  يا  اخلري  صباح  مبرح:  وقال  خاص، 

عصفورًا من عندنا طار إىل هنا، لقد َفرَّ ليلة أمس.

بوارو: لقد كان هنا.

- وهرب مرة أخرى؟

طرح سؤاله بقلق واهتمام، فقال بوارو: بل مات!

ظهرت عالئم الطمأنينة على الرجل وقال بتكّلف: هذا 
خري لنا مجيعًا. 

- هل كان خطريًا؟

- إن كنت تقصد أنه مهووس بالقتل فإنه مل يكن كذلك، 
بل هو مسامل وهو ذكي جدًا، إال أنه مليء باألسرار، والظاهر 
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أن اجلمعية الصينية السرية هي اليت أسكتته.

شعرت بالرعدة تسري يف جسدي، مث سألت: كم مضى 
عليه وهو على هذه احلال؟

- حنو سنتني.

يكون  رمبا  أنه  أحد  ببال  أمل خيطر  بوارو هبدوء:  قال 
عاقاًل؟

َسِخر الرجل وقال: لو كان عاقاًل ما كان يف ضيافتنا. كلهم 
يزعمون أهنم عقالء!

أن  فتعّرف إىل اجلثة وقال: اآلن علّي  الرجل  مث دخل 
أذهب ألختذ اخلطوات الالزمة. لن ندع اجلثة عندكم طوياًل، 

أرجو أن تساعدوا الشرطة يف التحقيق، شكرًا لك يا سيدي.

مضى الرجل، وبعد بضع دقائق وصل جاب، وكان أنيقًا 
واثقًا من نفسه على عادته. قال: أنا مستعد للعمل يا سيد بوارو. 

كنت أظنك ذاهبًا إىل الشواطئ املرجانية.

- هل تعرف هذا الرجل من قبل؟

غلبت الدهشة واحلرية على نظرات جاب الفاحصة إىل 
اجلثة، مث قال بنربة فيها شيء من االرتباك: كأين أعرفه... دعين 
أنظر إليه، إن يل ذاكرة أعتّز هبا. آه، إنه ماْيرلنغ! مايْرلنغ رجل 
االستخبارات السرية الذي ذهب إىل روسيا قبل مخس سنوات 

وانقطعت أخباره، كنا نظنه قُتل!
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َهمَّ جاب باخلروج فقال له بوارو: كل شيء يبدو معقواًل، 
لكنه مات بطريقة عجيبة.

هّب اهلواء عرب النافذة املفتوحة وراح يداعب الستائر، 
فنظر بوارو إىل اجلثة بتقطيب واضح وقال: هل فتحت النافذة؟

- ال، مل أفعل. لقد كانت مغلقة.

- كانت مغلقة لكنها اآلن مفتوحة، ما معىن ذلك؟

- شخص ما دخل من النافذة.

- هذا جائز، لكنه ليس ما يشغل بايل، إمنا أثار انتباهي 
أن النافذتني مفتوحتان ال واحدة!

الغرفة األخرى، مث صاح كَمْن وجد شيئًا:  اندفع حنو 
نافذة غرفة اجللوس مفتوحة أيضًا، وقد كنا تركناها مغلقة!

مال فوق اجلثة وفحص فم القتيل بدقة، مث قرر واثقًا: 
لقد ُوضع يف فمه شيء ما ليكتم صوته مث ُسّمم.

بالصدمة وأوجست خوفًا يف جسدي، وقلت:  شعرت 
سنعرف احلقيقة بعد التشريح.

محض  استنشاق  بسبب  مات  ألنه  شيئًا  نعرف  لن   -
مث  متامًا،  بأنفه  ُلصق  بعدما  التطاير  سريع  احلاّد  الربوسيك 
هرب القاتل بعد أن فتح النوافذ كلها. األطباء سيسجلوهنا ميتة 
الستار على  يُسَدل  يعرفونه، وسوف  أثرًا  طبيعية ولن جيدوا 
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اختفائه مخس  الذي مضت على  السرية  رجل االستخبارات 
سنني.

مث ارتعش بوارو فجأة وهو ينظر إىل ساعة احلائط وقال: 
لقد توقفْت عند الرابعة! لقد عبث هبا شخص عبثًا مقصودًا.

- ترى ملاذا فعلوا ذلك؟ من أجل التضليل؟

- ال يا صديقي؛ أْعِمْل فكرك، َشّغْل خالياك الرمادية. 
كان ماْيرلنغ ينتظر املوت املحتوم لكن كانت يف صدره أشياء 
يلفظ  أن  قبل  واضحة  عالمة  يترك  أن  استطاع  لقد  خطرية، 

أنفاسه... رقم <4>، <املدّمر>! آه، لقد جاءتين فكرة.

اندفع سريعًا حنو الغرفة األخرى وأمسك باهلاتف وطلب 
هو  هذا  هل  سأل:  الرقم مث  وأدار  االستعالمات،  من  رقمًا 
لقد علمُت أن مريضًا هرب من  العقلية؟  مستشفى األمراض 

املستشفى اليوم...

مث وضع السماعة قائاًل: هل مسعت يا هيستنغز؟ مل يهرب 
أحد!

- وذلك الرجل الذي جاءنا... هل تظن...

- املدمر، إنه رقم <4>.

أستطيع  ال  بأين  وشعرت  التركيز  على  قدريت  فقدُت 
الكالم، مث جاهدت للسيطرة على نفسي وحاولت النظر إىل 
قلت  املفاجآت املذهلة،  الذي سببته  الّصمت  بوارو وقطع 
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أخريًا: سوف نعرفه إذا رأيناه يف أي مكان آخر، فما زلت أذكر 
مالحمه جيدًا. لقد كان رجاًل ذا شخصية حازمة.

قوي  كان  بل  عزيزي؟  يا  حقًا  قائاًل:  بوارو مين  سخر 
اجلسم ذا وجه أمحر وشارب غليظ وصوت خشن. يف املرة 
القادمة لن جتد فيه أيًا من هذه الصفات، فهو سيُغّير لون شعره 
ويتخذ طقم أسنان صناعيًا رائعًا وستكون له نظرات خمتلفة. 

إن كشف اهلوية ليس سهاًل يا صاحيب، يف املرة القادمة...

- هل تظن أن بعد هذه املرة مرة قادمة؟

يفيض حزمًا وِجّدًا وهدوءًا، ونطقت  بوارو  كان وجه 
فيه ذهول وشرود، مث  بالعزم واإلصرار، لكن كان  مالحمه 
حتدث بنربة قوية: إهنا مبارزة حىت املوت يا صاحيب، حنن 
يف جانب واألربعة الكبار يف اجلانب اآلخر. لقد رحبوا اجلولة 

األوىل، رمبا، لكنهم مل يستطيعوا إبعادي عن طريقهم.

مث أضاف بتمهل: عليهم أن حيسبوا هلريكيول بوارو ألف 
حساب.

*   *   *
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الفصل الثالث

معلومات عن يل شانغ ين

عبثًا حاولت إخراج بوارو عن صمته خالل األيام القليلة 
العقلية  قّيم املصحة  القذرة وزيارة  القتل  أعقبْت حادثة  اليت 
املشؤومة تلك، فقد بقي جالسًا يف مقعده الكبري يفكر تفكريًا 

شاقًا وأحبط كل حماواليت حلمله على احلديث.

الشقي،  املجرم  عودة  أنتظر  بقيت  املدة  تلك  َطوال 
ورفضت أن أغادر البيت ولو حلظة واحدة ظنًا مين أنه رمبا 

يعود ليأخذ اجلثمان، ال سيما وأنه مل يشك يف أننا عرفناه.

وسخر مين بوارو ثانية فقال: فلتنتظر يا صديقي ما شئت 
أنا فال أضيع  أما  الصغري،  الطري  حىت تضع امللح على ذيل 

وقيت مثلك.

حاولت أن أجادله: حسنًا يا بوارو، ملاذا غامر إذن فأتى 
يف املرة األوىل دون سبب ومل يكسب منا شيئًا؟ إذن نستطيع 

أن نفكر بسبب لزيارته الثانية، رمبا كي ميحو الدليل ضده.
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قال بوارو بطريقته التهكمية: أنت ال تنظر بعني رقم <4> 
يا هيستنغز. ال يوجد أي دليل ضده، اجلثة عندنا لكن ال دليل 
على أن صاحبها مات قتاًل، ألن محض الربوسيك حني يُستنشق 
ال يبقى له أثر. مث هل عندك شاهد على القاتل؟ بل إنك لن جتد 
من يشهد أنه رأى رجاًل دخل البيت يف غيابنا! إن املدّمر يتقن 
ِحرفته جيدًا ومبهارة تامة، ونستطيع أن نقول إن زيارته كانت 
لالستطالع. لقد أراد أواًل أن يتأكد من موت ماْيرلنغ، مث أن 
يرى هريكيول بوارو وخياطب اخلصم الذي جيب أن حيسب 

له وحده ألف حساب. أن خياطبه ِعيانًا، نعم.

قلت يف نفسي: أّي غرور أصاب بوارو! وجادلته قائاًل: 
الصورة متامًا  أن توضح  التحقيق؟ أظنك تستطيع  وماذا عن 

وخترب الشرطة بأوصاف رقم <4> كاملة، أليس كذلك؟

ذكر  يُهّمين  وال  شيئًا،  نعرف  ولن  فائدة  حنقق  لن   -
املحلفني  هيئة  قرار  نغري  أن  نستطيع  لن   .<4> رقم  أوصاف 
ورمبا  عارض،  الرجل  موت  أن  سيسجلون  الذين  احلكماء 
نفسح ملجرمنا الذكي أن يقول بفخر إنه استطاع هزمية بوارو 

يف اجلولة األوىل.

*   *   *

ذا بصرية بال  فقد كان  بوارو،  نبوءات  وهكذا صدقت 
يستنتج  ومل  أخرى،  مرة  العقلية  املصحة  قيّم  نَر  مل  شك! 
الناس، وإن كنت قد  اهتمام  أثار  قيمة وال  ذا  التحقيق شيئًا 
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قّدمت إفاديت يف القضية. وهكذا ذهَبت طّي النسيان.

بعد حنو أسبوع شعرُت بالسرور حني تفضل علّي بوارو 
القيام هبا،  اعتزم  زيارة  أرغب مبرافقته يف  إن كنت  يسألين 
بوارو: حيب  يُجبين، فهكذا هو  لكنه مل  وسألته عن مكاهنا 

الغموض والكتمان وال يكشف أسراره حىت النهاية.

شعرت أنه خمطئ إذ يسعى إىل احلل وحَده بال مساعدة، 
وجادلته يف هذا األمر لكن بال فائدة. رحنا ننتقل من حافلة إىل 
أقّلنا القطار إىل إحدى ضواحي لندن الكئيبة، وما  أخرى مث 
زالت اهلواجس تنتابين وذهين يشرد من أمر إىل أمر ومن فكرة 

إىل أختها.

مث تكلم بوارو أخريًا فقال: حنن ذاهبان يا هيستنغز لنقابل 
الذي يعرف كثريًا من دقائق  إنكلترا  الوحيد يف  الرجل  ذلك 

وأسرار احلياة يف الصني.

- عجبًا، ومن هو؟

- لعلك مل تسمع به من قبل. إنه موّظف مدين متقاعد ذو 
ذكاء حاد، بيته مليء بالتحف الصينية اليت يضجر منها أصدقاؤه 
وزّواره، وقد أكد يل العارفون أنين لن أجد سواه ملساعديت 

فيما أحبث عنه. إنه السيد جون إنغليز.

كنا بعد قليل على عتبة <بيت األكاليل>، وهو بيت السيد 
إنغليز، وسألُت نفسي عن سر هذه التسمية املبَهمة ألنين مل أَر 
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شجرة إكليل يف اجلوار.

وقف عند املدخل فىت صيين بوجه ذي مالمح جامدة، 
كان  حيث  املجلس  غرفة  إىل  قادنا  مث  بالدخول  لنا  ومسح 
سّيده. كان رجاًل قصريًا ماكر الشكل ذا عينني غائرتني تدالن 
على شخصيته. وقد هنض يرّحب بنا ويف يده رسالة مفتوحة، 
قال: هاّل جلستما؟ لقد أخربين هاسلي يف رسالته أنك تبحث 

عن بعض املعلومات.

- نعم يا سيدي، لقد جئُت ألتمس بعض املعلومات عن 
شخص امسه يل شانغ ين.

- وكيف مسعت هبذا الرجل؟

- أنت تعرفه إذن؟

القدر  ليس  القليل،  عنه  وأعرف  واحدة  مرة  قابلته   -
إنكلترا  باملفاجأة ألن رجاًل آخر يف  املطلوب، لكين أشعر 
مسع بشانغ ين. إنه رجل عظيم الشأن، من طبقة املاندارين... 
أنت تعلم. لكن النقطة املهمة ليست هذه، بل إن عندي سببًا 

ُمقنعًا يدل على أنه الرجل الذي يقف وراء كل ذلك.

- وراء ماذا؟

- وراء كل شيء: القالقل واملصاعب العمالية يف أحناء 
يعرفون  الذين  إن  وهناك.  هنا  تتأجج  اليت  والثورات  العامل 
احلقيقة ويستطيعون قوهلا قّلة من الناس، وهم يقولون إن وراء 
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األحداث قوة خفية تسعى لتحطيم احلضارة. صّدقين إن لينني 
وتروتسكي يف روسيا ما مها سوى دميتني تتحركان بفعل قوة 
خفية مسيِطرة ودماغ مستتر. ال أملك الدليل، إال أنين مقتنع 

متامًا بأن الدماغ املسيطر هو يل شانغ ين.

- آه، ما هذا؟ إنه خيال! كيف يستطيع رجل صيين أن 
يسيطر على احلوادث يف روسيا؟

قلُت هذه الكلمة معارضًا، فعبس بوارو يف وجهي وقال: 
يبدو لك األمر بعيد االحتمال عندما يأيت خمالفًا ملا هو مألوف 
يف خيالك، أما أنا فإنين أتفق مع ما يقوله هذا السيد. أكمل يا 

سيدي، أرجوك.

- ال أستطيع أن أجزم حبقيقة ما يسعى إليه هذا الرجل 
بدقة. لعله مرض العقول الكبرية الذي يصيب العظماء منذ عصر 
اإلسكندر األكرب حىت عصر نابليون بونابرت والعصر احلديث، 
الّتْوق الشديد إىل السلطة والرغبة يف التفّوق والعلو بالقوة. أما 
يف هذا القرن، قرن الثورات والقلقلة، فإن رجاًل مثل يل شانغ 
ين ميلك وسائل أخرى. عندي الدليل على أن بني يديه أموااًل 
طائلة يشتري هبا الضمائر، وأدلة أخرى تشري إىل امتالكه قوة 

علمية مذهلة ال متلك مثياًل هلا دولٌ كبرية يف هذا العامل!

سأل بوارو الذي كان يصغي بانتباه شديد ويقظة تامة: ويف 
الصني، هل ميلك احلركة واألثر أيضًا؟

هز إنغليز رأسه قائاًل: نعم، قد ال أستطيع أن أقدم دلياًل 
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يقنع املحلفني يف املحكمة، لكن لدّي علمًا أكيدًا بأن كثريًا من 
أولئك الرجال الكبار الذين يعظمهم الناس هم -يف احلقيقة- 
ُدَمى ترقص إذا سحَبْت خيوَطها يٌد خفية حتركها، وهي يد يل 
شانغ ين، الدماغ املهيمن على الشرق كله. حنن ال نفهم الشرق 
ولن نفهمه، لكنين أفهم أن يل شانغ ين هو روحه املحركة، 
رغم أنه ال يظهر للناس وال يستطيعون رؤيته، فهو ال خيرج 
من قصره يف بكني ومتتد خيوطه يف كل مكان. هذا هو جوهر 

املسألة، مث جتري األحداث بعيدًا جدًا.

قال بوارو: وال يعارضه أحد؟

منه  بوارو ودنا  إنغليز يف جلسته، مث مال على  اعتدل 
وتكلم بصوت خافت وكأنه يفشي سرًا: أربعة رجال حاولوا 
أذكياء مفكرون  األربع األخرية، رجال  السنني  معارضته يف 
وعلى خلق متني وأمانة ومسؤولية، وكلما عارضه واحد منهم 

سكت إىل األبد!

سألُته: مث ماذا يكون؟

- ال ترى منهم أحدًا! لقد كتب أحدهم مقااًل يذكر فيه 
اسم شانغ ين مقرونًا حبوادث الشغب يف بكني، فُعثر عليه بعد 
يومني مطعونًا يف الشارع ومل يُقَبض على قاتله. جرمية الثالثة 
أو حديث، ويف  أو خطبة  مقالة  نفسها:  اآلخرين كانت هي 
غضون أسبوع ترى أحدهم فارق احلياة. أحدهم مات مسمومًا، 
والثاين مات بوباء غامض، والثالث ُوجد مقتواًل يف سريره دون 
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أي أثر يدل على سبب موته، إال أن الطبيب الذي فحص اجلثة 
أخربين أنه رآها وقد احترقت بصورة عجيبة وكأهنا تعرضت 

لتيار قوّي من الكهرباء!

قال بوارو: رمبا ال ترى عالمة على العالقة بني مصرعه 
ويل شانغ ين، لكن ال بد من إشارات.

لقيت مرة شابًا  لقد  بالتأكيد.  نعم،  نعم،  - <عالمة>؟ 
صينيًا متوقد الذكاء خمتصًا بالكيمياء كان يعمل حلساب شانغ 
ين، وأراد أن حيدثين -بالتلميح- عن جتاربه اليت كان جيريها 
يف القصر على احلّمالني، وقال وهو على حافة االهنيار العصيب 
إنه عمل مقرف يزدري احلياة اإلنسانية! مث أصابه رعب كاد 
يقتله حىت كاد يُغمى عليه. كانت حاله تثري الشفقة، ونقلته إىل 
السرير يف الغرفة العلوية ليحدثين يف الليلة التالية، لكن فعليت 

تلك كانت عماًل غبيًا أمحق.

- كيف وصلوا إليه؟

- هذا ما مل أعرفه. صحوت تلك الليلة والنار تأكل مزنيل، 
وكنت حمظوظًا بالفرار أنا وزوجيت، مث تبّين من التحقيق أن 
نارًا عظيمة اندلعت يف الطابق األعلى فجعلت عظام صديقي 

الشاب رمادًا!

ختيلت إنغليز وهو يتكلم جِبّد ومحاسة كأنه على حصان 
من حجر وبيده سيف من خشب وقد غرق يف جلة العاطفة! 
وحني نظر إيّل أدرك أنه مندفع حبماسته، فضحك يعتذر قائاًل: 
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نعم، ليس عندي دليل، وأحسب أنك -مثل غريك- تقول إن 
كالمي جمرد أوهام وأحالم.

لدّي كل  إن  العكس؛  بل على  بوارو هبدوء: ال،  قال 
األسباب ألصدق قصتك، فأنا نفسي مهتم بلي شانغ ين غاية 

االهتمام.

- ما كنت أتوقع أن أجد َمن مسع بامسه بني األحياء يف 
إنكلترا، لذلك أجد نفسي مدفوعًا لسؤالك: كيف عرفت عنه 

لو مسحت؟

- لقد جلأ إىل مزنيل رجل مصاب بصدمة عصبية حادة، 
وكانت حالته النفسية والبدنية سيئة، لكنه استطاع أن خيربنا شيئًا 
مثريًا حول منظمة غريبة ُتدعى: <األربعة الكبار> يرأسها يل شانغ 
ين وهو عقلها املدبر، والثاين رجل أمريكي، والثالث امرأة 
فرنسية، والرابع لقبُه <املدّمر>. لكن الرجل الذي أخربنا هبذا 
كله مات، فهاّل أخربَتين عن منظمة األربعة الكبار يا سيدي؟ 

هل مسعت هبذا االسم من قبل؟

- مسعت هبا أخريًا، لكن ليس بصفة ارتباطها بلي شانغ 
ين. يف الواقع أنا ال أعرف عن هذه املنظمة الكثري. آه، تذكرت.

هنض واقفًا فاجته سريعًا إىل خزانة عتيقة يف زاوية الغرفة، 
مث عاد وهو حيمل رسالة مفتوحة. قال: هذه رسالة من ماّلح 
عجوز قابلته مرة يف شانغهاي، رجل اشتعل رأسه شيبًا وميضي 
معظم وقته مثاًل، فحملت الرسالة على أهنا هذيان رجل فاقد 
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الرشد ليس غري.

قرأها بصوت عال، وقد جاء فيها:

سيدي العزيز،

رمبا ال تذكرين، لكنك أسديت يل يف شانغهاي 
وأنا اآلن أطلب منك معروفًا  معروفًا ذات مرة، 
آخر. إنين يف أشّد احلاجة إىل قدر من املال حىت 
أستطيع اخلروج من هنا. أنا خمتبئ متامًا لكنهم قد 

يصلون إيّل يف أي يوم، أقصد األربعة الكبار.

موت.  أو  حياة  مسألة  مهمة خطرية،  مسألة  إهنا 
عندي مال كثري لكن يصعب علّي اآلن السعي إليه 
خمافة أن يعرفوا خمبئي. أرسل يل ورقتني من فئة 
املئة جنيه وسوف أرّدمها إليك، أقسم يا سيدي.

جوناثان وايل

قال إنغليز: أُرسلت هذه الرسالة من مزنل <غرانيت بنغالو> 
يف هوباتون يف دارْتمور. لقد خشيُت أهنا حيلة سخيفة لسلب 
أموايل اليت مجعتها بصعوبة، فإذا كانت هذه الرسالة تنفعك 

بشيء فأرسل له مئيت جنيه.

- شكرًا لك يا سيدي، سوف أنطلق اآلن إىل هوباتون.

- وهل متانع يف أن أرافقك؟

- سأكون مسرورًا بصحبتك. هيا، جيب أن نذهب من 
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فورنا، فلن نصل دارمتور قبل ظلمة الليل.

وبعد وقت  مستعدًا،  إنغليز  كان جون  قليلة  قائق  بعد 
بادنغتون  ينطلق من حدود  الذي  القطار  كنا ثالثتنا يف  قصري 

حنو الريف الغريب.

غور  يف  ِسبخة  أرض  على  تقع  صغرية  قرية  هوباتون 
كانت  هامستيد.  موِرتون  عن  أميال  تسعة  وتبعد  منخفض، 
الساعة حني وصلنا الثامنة مساء، لكن ضوء النهار كان ما يزال 
باقيًا فوق املكان. اجتهت السيارة عرب الشارع الضيق يف القرية، 
مث توقفنا عند عجوز ينتظر على قارعة الطريق فسألناه عن البيت 
املذكور، فقال الرجل العجوز متأماًل: غرانيت بنغالو... هل 

تريدون غرانيت بنغالو؟

مث هّز رأسه كأمنا ذكر شيئًا، وأشار حنو كوخ رمادي 
حقري منقطع يف آخر الطريق قائاًل: هناك البنغالو، هل تريدون 

رؤية املفتش؟

قال بوارو بدهشة: أي مفتش؟ ماذا حدث؟

كانت  لقد  القتل؟  تسمعوا عن جرمية  فأنتم مل  إذن   -
مروعة... محامًا من الدم كما قالوا.

متتم بوارو: جيب أن أقابل هذا املفتش.

مضت مخس دقائق قبل أن جند املفتش الذي مل يكن 
يرغب باحلديث معنا وبدا مترددًا َكتومًا، حىت إذا ذكرنا له اسم 
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جاب، مفتش سكتلنديارد املشهور، تغري أسلوبه وصار لطيفًا. 
قال: نعم يا سيدي، لقد قُتل الرجل صباح اليوم. إهنا جرمية 
يف منتهى البشاعة، واحلادث غامض من أوله، فعندما وصلت 
إىل موقع اجلرمية -إثر مكاملة هاتفية وأنا يف مورتون- وجدت 
عجوزًا يف السبعني من عمره ممدودًا على األرض يف غرفة 
املعيشة ويف أعلى رأسه أثر كدمة عنيفة، وقد ُذبح من األذن 
إىل األذن، والدم ملء املكان وقد اختفت التماثيل الصينية من 
البيت. رمبا كان يف ذلك إشارة إىل سطو، لكن هذا الظن يبدو 
ح لعدة أسباب، فالبيت فيه خادمان: بتسي آندروز،  غري مرجَّ

وهي امرأة من هوباتون، ورجل فّظ يُدعى روبرت غرانت.

آندروز  يقول: خرجت  مضى  قلياًل مث  املفتش  سكت 
لتثرثر مع جاراهتا، يف حني ذهب غرانت كعادته كل صباح 
إىل املزرعة لكي جيلب احلليب، وعندما رجع دخل من باب 
البيت اخللفي فرأى األبواب مفتوحة، مث وضع احلليب ومضى 
يقرأ الصحيفة يف غرفته ويدّخن، ومل يكن على علم بأي شيء 
بزعمه. أما بتسي فدخلت غرفة املعيشة فصرخت صرخة مريعة 

توقظ األموات... هكذا قال غرانت.

العجوز  وقتل  خارجه  ومها  البيت  دخل  ما  شخص 
املسكني! ال بد أن يكون لصًا وقحًا قدم من القرية مث تسلل 
من إحدى النوافذ، هذا ظين. لكن البيوت حميطة بكل أحناء 
<غرانيت بنغالو> كما ترى، وكل من َمّر هبا كان سيُرى حتمًا، 

وال سيما الغريب.
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بوارو: فهمت،  فقال  درامية  مث سكت املفتش حبركة 
أكمل.

لقد لفت  الشك.  تثري  يا سيدي، هذه املسألة  - حسنًا 
انتباهي وأثار شكي اختفاء التماثيل الثمينة، فلن يدرك قيمَتها 
متسّكٌع جاهل. ويف كل األحوال فإن ارتكاب اجلرمية يف وضح 
النهار مغامرة جمنونة، أمل خيَش املجرم أن يستغيث العجوز 

بالصراخ؟

قال إنغليز: أظن أن الكدمة اليت ظهرت يف رأسه كانت 
قبل الوفاة أيها املفتش؟

- هذا صحيح متامًا يا سيدي، ضربة شرسة على الرأس، 
مث أتى على حنجرته فقطعها من الوريد إىل الوريد. لكن عجبًا، 
كيف جاء؟ وكيف ذهب؟ أظّن أن أحدًا مل يأِت من اخلارج، 
ليلة  أمس  ليلة  كانت  بدّقة.  املكان وفحصته  نظرت يف  فقد 
ماطرة، ورأيت آثار أقدام راحت وجاءت من املطبخ، وفحصت 
األثر يف غرفة املعيشة: أثر قدم بتسي وقدم وايل يف حذاء من 

القماش وقدم رجل آخر.

لقد مشى ذاك الرجل فوق بقع الدم. وتعقبت تلك اآلثار 
الدموية فرأيت واحدة على عتبة باب روبرت غرانت، ورأيت 
غرانت  حذاء  أمسكت  مث  الغرفة،  الدم يف  من  باهتة  لطخة 
وطابقته مع األثر فرأيته منطبقًا فعرفت أن القاتل كان فعاًل من 
يتجهز  التحقيق، وكان  اعُتقل غرانت من أجل  الداخل. وقد 
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لقد  ماذا وجدت يف حقيبته املحزومة؟  للسفر، فهل تدري 
وجدت فيها التماثيل الثمينة وتذكرة سفر. كان روبرت غرانت 
هو أبراهام بيغز الذي اعُتقل جبرمية سابقة واقتحام مزنل قبل 

مخس سنني!

أخريًا نظر املفتش إلينا نظرة فخر قائاًل: فماذا ترون اآلن 
أيها السادة؟

قال بوارو: إن حل القضية هبذه البساطة يثري الدهشة. إن 
بيغز أو غرانت هذا أمحق، ويبدو أنه غري متعلم، أليس كذلك؟

- بلى، هو كذلك، فّظ غليظ القلب وأُّمي ال يعرف ما 
معىن أثر القدم.

- من الواضح أنه ال يدرك خيال رجل التحري. حسنًا، 
أهنئك أيها املفتش، لكننا نوّد لو نرى مسرح اجلرمية.

- سنذهب معًا، ميكنكم أن تشاهدوا آثار األقدام.

- هذا ما أريد أن أراه بعيين، نعم.

انطلقنا خلف املفتش الذي كان يعدو أمامنا خبفة ونشاط، 
مث جذبت بوارو إيّل قلياًل ألمهس يف أذنه من غري أن يسمعين 

املفتش: ماذا تتوقع يا بوارو؟ هل يف األمر شيء آخر؟

أن  وايل صراحة  السيد  أخرَبنا  لقد  يا صديقي.  نعم   -
األربعة الكبار يتعقبونه، فإن كان غرانت قد فعلها فلماذا؟ من 
أجل متثال صغري؟ أم هو جندي لألربعة؟ وهذا ما أظنه. هل 
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كان غرانت يفهم قيمة هذه التماثيل؟ أمل يكن بوسعه أن يسرقها 
ويهرب من غري أن يُقدم على فعلته املرّوعة هذه؟ أخشى أن 
صاحبنا املفتش مل يشّغل خالياه الرمادية؛ لقد اكتفى بفحص 

آثار األقدام وغفل عن التفكري العميق.

*   *   *
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الفصل الرابع

حلم الضأن مهم

<غرانيت  باب  وفتح  جيبه  من  مفتاحًا  املفتش  أخرج 
امرأة  أقبلت  الدخول. مث  أقدامنا متامًا قبل  بنغالو>، ومسحنا 
من بيت اجلريان وكّلمت املفتش، فهز رأسه مث قال: افحص 
بوارو، وسأعود خالل  يا سيد  فيه كما تشاء  املكان واحبث 
تقارنه  لقد محلُته حىت  دقائق. هذا هو حذاء غرانت،  عشر 

بآثار األقدام.

أقدام املفتش وهو  دخلنا غرفة املعيشة ومسعت وقع 
يبتعد خارجًا، واجته إنغليز حنو بعض التحف الصينية يفحصها 

وقد أثارت اهتمامه، وبدا وكأنه نسي بوارو.

مغطاة  األرض  كانت  بصمت.  بوارو  يفعله  ما  راقبُت 
مبشّمع أخضر قامت تظهر عليه آثار األقدام بوضوح، وكان يف 
الغرفة باب يؤدي إىل مطبخ صغري وباب آخر يؤدي إىل احلمام، 

وباب أيضًا إىل غرفة النوم اليت ختص روبرت غرانت.

فحص بوارو بالط األرض مث قال كأمنا خياطب نفسه: 
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هنا كانت اجلثة ممدودة، فبقع الدم حتّدد املكان. آثار احلذاء 
القماشي وآثار أقدام أخرى... هذا عجيب! آثار أقدام جتيء 
هذا  فقد جاء حتمًا من  القاتل  كان  أيًا  املطبخ،  من  وتروح 

الطريق. هيستنغز، أعطين احلذاء.

قارنه بعناية بآثار األرض الواضحة مث قال: نعم، إهنما 
متطابقان. روبرت غرانت دخل من هنا فقتل العجوز وعاد إىل 
املطبخ ومشى فوق الدم، هل ترى آثارًا من املطبخ؟ ال شيء 
له أمهية يف املطبخ. هل ذهب إىل غرفته؟ ال، عاد مرة أخرى 
إىل مسرح اجلرمية. هل كان هذا من أجل التماثيل أم أنه نسي 

شيئًا قد يُدينه؟

قلت: رمبا قتل العجوز يف املرة الثانية اليت دخل فيها.

- ال؛ أنت مل تالحظ ذلك األثر امللطخ بالدم وفوقه أثر 
آخر. إنين أعجب... ملاذا عاد؟ هل عاد من أجل التماثيل؟ كأن 

فكرة خطرت له من بعد. كل شيء يبدو غريبًا.

- حسنًا، إنه يفضح نفسه بيأس كبري.

- ليس كذلك، بل هو جيعل خالياي الرمادية يف حرية!

- ماذا عن املرأة العجوز؟ كانت يف البيت وحدها بعد 
أن خرج غرانت إلحضار احلليب، فلعلها قتلته مث خرجت، أو 

أن قدميها مل تتركا أثرًا ألهنا مل تكن يف اخلارج.

فبتسي  استبعدهتا،  أنين  إال  النظرية  هذه  فكرت يف   -
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آندروز امرأة حملية، إهنا بنت القرية، فال يُعقل أن تكون على 
صلة باألربعة الكبار، مث إن وايل كان رجاًل قويًا، ناهيك عن 

أن هذا العمل من فعل رجل ال امرأة.

- أظن أن األربعة الكبار مل يستعملوا وسيلة ختتفي يف 
السقف مث تزنل بصورة آلية لتقطع حنجرة الرجل العجوز مث 

تصعد إىل أعلى مرة أخرى وال تترك أثرًا!

القصص  من  أفكاره  يقتبس  الواسع  أن خيالك  يبدو   -
اخلرافية يا هيستنغز! أتوسل إليك أن تبقي هذا اخليال ضمن 

احلدود املعقولة.

أغلقت فمي َخِجاًل، واستمر بوارو يف التجول يف املكان، 
يقتحم الغرف ويعبث باخلزائن ويقّلب األشياء، وقسمات وجهه 
تنطق باحلرية وعدم الرضا. وفجأة أصدر صرخة مثرية كصرخة 
كلب بولندي، فانطلقت إليه مذهواًل فوجدته يف غرفة حفظ 
األطعمة يف مشهد درامي ويده متسك فخذًا من حلم الضأن 

وهو يلّوح هبا!

صرخت بعطف: عزيزي بوارو، ماذا دهاك؟

- أرجوك انظر إىل قطعة اللحم هذه، انظر إليها عن قرب.

نظرت إليها بإمعان وقد اقتربت منها، إال أنين مل أَر فيها 
فيها  ما  اللحم كغريها، كل  شيئًا غريبًا. قلت: إهنا قطعة من 

مثل سواها.

قلت له ذلك وأنا يف غاية احلرية من هذا املوقف، فسألين 
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باهتمام: ولكن أال ترى؟

كانت يده تعبث بالثلج املتراكم عليها. لقد اهتمين بوارو 
بسعة اخليال، لكن خيايل عجز عن تفسري سبب اهتياجه. هل 
كان الثلج خملوطًا بسم قاتل؟ هذا هو االحتمال الذي وصلت 
إليه بعد جهد، لكين مل أجرؤ على البوح مبا يف صدري فقلت 

بلطف: هذا حلم جممد مستوَرد من نيوزيلندا.

انفجر بوارو بضحكة غريبة تنّم عن السخرية مث قال: كم 
هو رائع صديقي هيستنغز، واسع االطالع ويكاد يعرف كل 

شيء!

فأطّل من  الضأن إىل طبقه وخرج،  أعاد حلم  قاهلا مث 
النافذة مث قال: ها هو املفتش، لقد رأيت كل ما أريده.

الذهن  شارد  وهو  الطاولة  على  يده  بقبضة  ضرب  مث 
وسألين: ما اليوم يا صديقي؟

- اإلثنني.

- اإلثنني، نعم. يف هذا اليوم ارُتكبت جرمية قتل مروعة.

وحّدق إىل ميزان احلرارة مث قال: اجلو معتدل، هذا يوم 
إنكليزي صيفي.

املختلفة  الصيين  الفخار  قطع  على  منكّبًا  إنغليز  كان 
يتفحصها وكأن األمر ال يعنيه، فخاطبه بوارو قائاًل: كأنك غري 

مهتم هبذا التحقيق يا سيدي؟
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تبسم إنغليز وقال: إنه ليس من شأين. أنا خبري يف أمور 
تعلمت يف  لقد  بعيدًا يف اخللف.  أن أقف  أخرى، وحسيب 

الشرق أن أصرب.

شارع  إىل  فخرجنا  يعتذر،  وهو  مسرعًا  املفتش  دخل 
القرية معًا، وقال بوارو: إنين أقدر فيك لطف املعاملة ودماثة 

اخللق، ولكّن يل مطلبًا عندك.

- رمبا تريد رؤية اجلثة يا سيدي؟

- آه، ال، فليس يل باجلثة أدىن اهتمام. إنين أرغب يف 
مقابلة روبرت غرانت.

- يف هذه احلالة علينا أن نعود إىل مورتون لتراه هناك 
يا سيدي.

لقاءه واحلديث  أريد  لنفعل ذلك إذن. لكين  - حسنًا، 
معه على انفراد.

- ال أستطيع أن أعد بذلك يا سيدي.

- تأكد أنك إذا اتصلت بإدارة سكتلنديارد فسوف جتد 
اجلواب باملوافقة.

- قطعًا، لقد عرفناك يا سيدي وعرفنا خدماتك اجلليلة، 
لكن هذا خمالف للقانون.

- لكنه ضروري، ضروري جدًا هلذا السبب، ألن غرانت 
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ليس هو القاتل.

هتف املفتش مذهواًل: ماذا؟! فَمن إذن؟

- أظن أن القاتل كان رجاًل يافعًا وصل إىل بيت غرانيت 
بنغالو جيّر عربته، مث تركها يف الساحة ودخل فقتله، مث خرج 
وثيابه ملطخة  الرأس  إىل عربته وانطلق عائدًا، وكان حاسر 

بالدماء قلياًل.

- لكن، لكن كل القرية سوف تراه!

- ليس يف ظروف معينة.

- رمبا يف الظالم، لكن اجلرمية مّتت يف وضح النهار 
يا سيدي.

اكتفى بوارو بابتسامة خفيفة.

- واحلصان والعربة يا سيدي... ال أدري ما هذا الذي 
تقول، فلم متّر على الطريق عربات ذات عجالت وحنن مل نَر 

أي أثر لذلك.

- رمبا مل تستطع عيون الناس رؤيتها، لكن عني العقل 
تستطيع، نعم.

مل يُبِد املفتش قناعة هبذا القول. مسح جبهته بيده ونظر 
إيّل وهو يبتسم ابتسامة عريضة. وكنت حائرًا مثله، لكين كنت 

على ثقة تامة بقدرة بوارو فلم أستطع احلديث.
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مورتون،  إىل  وصلنا  املسألة حىت  يف  النقاش  استمّر 
بوارو يف  تكلم  وهناك  ومعنا شرطي،  غرانت  لرؤية  وذهبنا 
األمر صراحة قائاًل: أنا أعرف أنك بريء من هذه اجلرمية يا 

غرانت، فاسُرْد علّي احلكاية كلها.

الطول ذا مالمح تدعو إىل  السجني رجاًل متوسط  كان 
السجون.  يألف  الطمأنينة، وبدا كأنه رجل  تبعث  النفور وال 
انتحب وقال: أقسم أنين مل أفعل ذلك أبدًا... شخص ما وضع 
والذي حدث  مكيدة.  كانت  لقد  التماثيل يف حقيبيت،  هذه 
أنين ذهبت مباشرة إىل غرفيت عندما دخلت إىل البيت، وما 
كنت أعلم شيئًا حىت صرخت بيتسي. ساعدين يا رب، فإين 

مل أفعلها!

هنض بوارو وكأنه يريد املغادرة وقال: إن مل تستطع أن 
تقول احلقيقة كاملة فإن هذه هي النهاية.

- ولكن...

أن  تعرف  كنت  لكنك  حقًا،  الغرفة  إىل  ذهبَت  لقد   -
سيدك كان ميتًا وكنت تستعد للفرار حني عرَفت بيتسي الطيبة 

بأمر اجلرمية املرعبة.

حدق الرجل إىل وجه بوارو بذهول كامل، فقال بوارو: 
أليس هذا هو ما حصل فعاًل؟ حسنًا، سأقول لك كلمة أخرية: 

هذه هي فرصتك األخرية إن كنت صادقًا معي.

- سأعترف باحلقيقة. لقد كان األمر كما قلت أنت متامًا: 
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ميتًا على األرض  السيد فوجدته  دخلت وذهبت مباشرة إىل 
والدماء حوله، مث خطر ببايل أهنم سيكتشفون ماضّي ويقولون 

حتمًا بأهنا من فعلي قبل أن يعرفوا اجلاين.

- وماذا عن التماثيل؟

تردد الرجل: أنت ترى...

- لقد أخذهتا بدافع الغريزة، أليس كذلك؟ مسعَت سيدك 
أفهم ذلك.  أكثر من حقك.  تأخذ  قيّمة وأردت أن  يقول إهنا 
واآلن أجبين عن هذا السؤال: هل سرقتها يف املرة الثانية اليت 

دخلت فيها الغرفة؟

- مل أذهب مرة ثانية، مرة واحدة فقط.

- هل أنت متأكد؟

- نعم، متأكد بال ريب يا سيدي.

- حسنًا، مىت خرجت من السجن؟

- قبل شهرين.

- كيف تدبرت هذا العمل؟

فقد  السجناء،  مساعدة  إحدى مجعيات  طريق  عن   -
قابلين أحد رجاهلا حني خرجت.

- ماذا كان شكله؟

- ليس قسيسًا، لكنه بدا كذلك. كان ذا قلنسوة سوداء 
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ناعمة وطريقته يف املشي مبالغة، له سن مكسور ويضع نظارة 
على عينيه، وكان يسمي نفسه سوندرز. قال يل: »آمل أن تكون 
وايل  إىل  ذهبت  مناسبًا«. مث  عماًل  لك  وقد وجدت  نادمًا، 

العجوز بتوصية منه.

- شكرًا، اآلن فهمت كل شيء. اصرب قلياًل.

وخطا خطوة إىل األمام، مث التفت قائاًل بشكل مباغت: 
إن سوندرز كان قد أعطاك حذاء، أليس كذلك؟

لقد  بلى،  يا إهلي!  ارتعد غرانت من املفاجأة وهتف: 
أعطاين حذاء. ولكن كيف عرفت؟

- هذه هي مهنيت، كشف اخلفايا.

بعد حديث قصري مع املفتش ذهبنا ثالثتنا إىل مطعم وايت 
هارت حيث تناولنا وجبة دمسة من البيض واللحم، وبعدها 

سأل إنغليز بوارو وهو يبتسم: ما هي االستنتاجات النهائية؟

- إن القضية واضحة متامًا، لكْن يصعب إثباهتا. <األربعة 
الكبار> هم الذين قتلوا وايل وليس غرانت. يف القضية رجل 
فداء  كبش  لكي جيعله  لغرانت  عماًل  يدبر  أن  استطاع  ذكي 
وكان  اإلجرامي،  غرانت  سجّل  بسبب  سهاًل  األمر  ويصبح 
لدى هذا الرجل حذاءان متطابقان أعطى غرانت واحدًا منهما 
الذي حدث هو أن غرانت خرج من  لنفسه.  واستبقى اآلخر 
القرية، ورمبا كانت  تثرثر يف  بيتسي  البيت كعادته وخرجت 
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تصنع ذلك دائمًا، مث جاء صاحبنا ويف رجله احلذاء املطابق 
الرجل  فدخل املطبخ وعرَبه إىل غرفة املعيشة حيث أسقط 
فقطعها، مث عاد  قاسية مث عمد إىل حنجرته  العجوز بضربة 
إىل املطبخ فخلع احلذاء وانتعل حذاء آخر وركب عربته آمنًا 

ومضى.

إنغليز إىل بوارو نظرة تساؤل وقال: ال يزال عندنا  نظر 
سؤال بال جواب. ملاذا مل يره أحد؟

- هنا يكمن ذكاء رقم <4>. كل الناس رأوه، تأكد من 
ذلك، لكنهم أقسموا أهنم مل يروا أحدًا ألنه كان يقود عربة 

اجلزار.

صاح إنغليز وقد استحسن هذا الرأي: هذا العبقري الشرير 
اللعني!

- نعم، إنه الذكي رقم <4>.

مهست: ذكي مثل هريكيول بوارو؟

رمقين بنظرة قاسية وقال: تبدو هذه منك كلمات ساخرة 
يا هيستنغز. أمل أنقذ رجاًل؟ إن هذا يكفي ليوم واحد!

*   *   *
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الفصل اخلامس

اختفاء عالِم

قتل  جرمية  من  غرانت  روبرت  املحلفون  بّرأ  عندما 
الذي  لظنون املفتش ميدوز  جوناثان وايل كان ذلك خمالفًا 
مل يكن مقتنعًا برباءته، فهو صاحب سجل إجرامي والتماثيل 
ُوجدت يف حقيبته وحذاؤه جاء مطابقًا لآلثار اليت خّلفتها قدما 
اجلاين، كل هذا -يف احلقيقة- كان يدعو إىل قلق املفتش 

الكبري.

بقوة  أن فرض  بعد  إقناع املحلفني  استطاع  بوارو  لكن 
عربة  شاهدا  شاهَدين  قّدم  فقد  املفتش،  رغبة  شهادته ضد 
اجلزار وهي متشي حنو بيت البنغالو صباَح ذاك اإلثنني الذي 
مّتت فيه اجلرمية، ولدى استجواب اجلزار اعترف بأن عربته 
تذهب هناك يوَمي األربعاء واجلمعة فقط. واعترفت إحدى نساء 
القرية بأهنا رأت اجلزار وهو يغادر البنغالو، وهي مل تستطع أن 
تقّدم وصفًا مفيدًا له، لكنها ما زالت تذكر شيئًا علق يف ذهنها: 

أنه رجل متوسط الطول حليق اللحية ويشبه اجلزار متامًا.
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يا  أخربتك  كما  متامًا  املحاكمة:  بعد  بوارو  يل  قال 
هيستنغز، إن هذا الرجل فنان ال خيفي شخصيته بلحية مزّيفة 
ونظارة سوداء فحسب، فهذا أقل دور يتبعه الرجل املحترف، 
بل يستطيع أن يعيش متقمصًا دوره بإتقان وعناية. على أي حال 

فإننا نتقدم يومًا بعد يوم.

حاولت أن أجادل بوارو، لكنه مل يعترف بأننا مل نكسب 
بعد  يومًا  نتقدم  بل حنن  قائاًل:  وأصّر  اإلطالق،  على  شيئًا 
يوم، وكلما احتككنا هبذا الرجل تعلمنا شيئًا جديدًا من أسلوبه 

وتفكريه، أما هو فال يعرف عنا وال عن خطتنا شيئًا.

قلت أعارضه: بصراحة ال يبدو أن عندك خطة؛ كل ما 
يف األمر أنك جتلس وتنتظره حىت يقوم هو بالعمل.

ابتسم بوارو هبدوء وقال: يا صديقي، لن تتغري يا هيستنغز!

لكنه مسع يف تلك اللحظة طرقًا على الباب فقال: رمبا 
تكون هي فرصتك، لعله صاحبنا املنتَظر.

ضحك بوارو من خيبة أملي عندما دخل املفتش جاب 
ومعه رجل، قال املفتش: مساء اخلري يا سيد بوارو، امسح يل 
أن أعّرفك بالكابنت ِكنت، رجل االستخبارات السرية األمريكية.

كان الكابنت ِكنت طوياًل حنياًل، له وجه ذو مالمح جامدة 
تسرين  بقوة:  يصافحنا  وهو  وقال  اخلشب.  من  ُنِحت  كأنه 

رؤيتكما أيها السيدان.

املشتعل  املوقد  إىل  احلطب  من  قلياًل  بوارو  أضاف 
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وأحضر كراسّي أخرى أكثر راحة، فيما ذهبت أنا ألعّد القهوة 
لتقدميها للضيوف.

القهوة: إن  الكابنت بعد أن رشف رشفة عميقة من  قال 
ميزة القانون عندكم هي الثبات واالستقرار، فهو مل يتغري منذ 

فترة طويلة.

قال جاب: واآلن إىل العمل أيها السادة. لقد طلب مين 
إذا ُذكر اسم <األربعة  السيد بوارو أن أخربه -يف أي وقت- 
الكبار> يف عملي الرمسي. ومل أهتم كثريًا هبذا األمر يف البداية، 
مث تذكرته حني جاءين الكابنت ِكنت وقّص علّي قصة غامضة تثري 

التساؤل، فقررت عندها أن نأيت سريعًا ملقابلة بوارو.

نظر بوارو إىل الكابنت األمريكي بإمعان عندما بدأ يسرد 
القصة: لعلك تتذكر -يا سيد بوارو- أن عددًا من املدّمرات 
وقوارب الطوربيد غرقت يف البحر إثر اندفاعها الغريب ناحية 
عقب  ذلك  وكان  أمريكا،  شواطئ  على  الصخري  الساحل 
الزلزال الياباين متامًا. كان التفسري الشائع لتلك الكارثة يومئذ 
هو أهنا وقعت نتيجة ملوجة حبرية شديدة أعقبت ذلك الزلزال 
الرهيب، ولكن قبل وقت قصري اعُتقلت ِشرذمة من املحتالني 
والقراصنة وُضبطت يف حوزهتم بعض الوثائق اليت أدت إىل 
فتح ملف القضية مرة أخرى، وأخذت املسألة ُبعدًا آخر أظهر 

أن الوثائق ختص منظمة سرية امسها <األربعة الكبار>.

لقد احتوت تلك الوثائق وصفًا خمتصرًا لبعض املنشآت 
الالسلكية اليت تعمل من أجل تركيز قوة مغنطيسية هائلة على 
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تركيز إشارة السلكية ذات تردد  قادرة على  ُبعد كبري، وهي 
شديد فوق منطقة ما. لقد بدت هذه املزاعم حول إجناز كهذا 
أقرَب إىل اخليال، لكنين حولتها إىل القيادة من أجل االّطالع 
والدراسة، مث توىل األمَر عامٌل أمريكي كبري لدراسته وكشف 
حقيقته. وينبغي أن أخربكم أن أحد علمائكم اإلنكليز كان قد 
الربيطانية،  العلمية  أمام اجلمعية  ألقى حبثًا عن هذا االبتكار 
التقدير وكانوا مجيعًا  يقّدر زمالؤه خطر هذا األمر حق  ومل 
على رأي واحد: إنه خيال حمض. لكن هذا العامل ظل ُعرضًة 
للهجوم واملالحقة، ال سيما حني أعلن أنه يوشك أن ينجح.

قال بوارو باهتمام بالغ: حسنًا، أكمل يا كابنت.

- مث ُطلب مين أن أزور إنكلترا من أجل مقابلة هذا العامل 
)وامُسه هاليدي( صاحب اخلربة الغزيرة يف هذه املسألة لكي 

أفهم منه كيف ميكنه تطبيق نظريته بصورة عملية.

سألته بلهفة: وهل جنحت يف مهمتك؟

- ال، مل أستطع رؤية هاليدي، وأظن أنين لن أراه كما 
يقول الناس!

قال جاب معّلقًا: حقيقة املسألة أن هاليدي اختفى يف 
ظرف غامض.

- مىت؟

- قبل شهرين.
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- وهل وصل اخلرب إىل الشرطة؟

- حتمًا. لقد أقبلت زوجته علينا وهي يف اضطراب وقلق 
أن ذلك  أعلم  شديد، وبذلنا كل ما يف وسعنا، لكين كنت 

عدمي اجلدوى.

- عدمي اجلدوى؟ ملاذا؟

طرفت عينا جاب قبل أن يتكلم: عدمي اجلدوى عندما 
خيتفي رجل هبذه الطريقة.

- أي طريقة؟

- إهنا باريس!

- هاليدي اختفى يف باريس إذن؟

- نعم، ذهب إليها يف مهمة علمية، هكذا أخرب زوجته. 
أن يكون قد  فإما  باريس،  اختفاء رجل يف  نفهم معىن  لكننا 
بإرادته هو،  أنه اختفى  اعترضه قاطع طريق فانتهى أمره، أو 
وهذا يبدو أرجح، إذ يبدو أنه سئم احلياة يف وطنه. كان هاليدي 

على خالف مع زوجته قبل سفره، وهذا وّضح احلكاية.

قال بوارو وعلى وجهه عالمة االستنكار: هذا عجيب!

كان الرجل األمريكي ينظر إىل بوارو بشيء من الفضول، 
مث تكّلف يف هلجته وهو يطرح سؤاله: هل لك أن ختربنا من 

هم <األربعة الكبار> يا سيدي؟
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- إهنا منظمة دولية زعيمها صيين يسمى رقم <1>، أما 
رقم <2> فهو رجل أمريكي، ورقم <3> امرأة فرنسية، أما رقم 

<4> )أو املدّمر( فهو رجل إنكليزي.

وهاليدي  فرنسية؟  امرأة  وقال:  باستغراب  ِكنت  صفر 
اختفى يف فرنسا! رمبا كان بينهما عالقة. ما امسها؟

- ال أدري، فأنا ال أعرف عنها شيئًا.

- لكنها نقطة جديرة باملالحظة، أليس كذلك؟

هز بوارو رأسه موافقًا يف حني كانت يُده متتد إىل الطاولة 
الصغرية لتصّف فناجني القهوة، على عادته اآلسرة اليت تعشق 

النظام والتنسيق.

سأله ِكنت: هل األربعة الكبار من عمل األملان؟ وهل 
هلذه املنظمة عالقة بغرق الزوارق؟

- األربعة الكبار يعملون من أنفسهم ومن أجل صاحلهم 
فقط أيها الكابنت، وهدفهم هو اهليمنة على العامل.

انفجر األمريكي بضحكة صاخبة، مث قطعها حني ملحت 
عيناه وجه بوارو صارمًا جاّدًا، وقال له بوارو وهو يهز أصبعه 
يا سيدي ولكنك ال تستعمل خاليا  يف وجهه: أنت تضحك 
دماغك الرمادية! فكر هبؤالء الذين أغرقوا مدّمراتكم وقوارب 
الطوربيد فقط على سبيل اختبار قوهتم. نعم، األمر كله ليس 

سوى اختبار لسالحهم املغنطيسي اجلديد.
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قال جاب أخريًا على سبيل تلطيف اجلو: واآلن بعدما 
مسعَت قصة الكابنت، هل أستطيع خدمتك بشيء يا سيد بوارو؟

- نعم، أريد عنوان السيدة هاليدي وتعريفًا موجزًا هبا 
لو مسحت.

*   *   *

يف صباح اليوم التايل كنا حنث اخلطى إىل شيْت ويندلودج 
قرب قرية شوهبام، حيث كانت السيدة هاليدي يف استقبالنا. 
كانت امرأة طويلة شقراء حاّدة املزاج واحلركة، ومعها طفلتها 

الصغرية اجلميلة اليت كانت يف اخلامسة من عمرها.

قدم بوارو نفسه هلا وأوضح سبب الزيارة، فقالت: آه، 
سيد بوارو؟ كم يسعدين مقدمك! أشكرك كثريًا. لقد مسعت 
عنك بالطبع، فأنت ختتلف متامًا عن رجال سكتلنديارد الذين 
تفوق  اليت  الفرنسية  الشرطة  يتفّهمون، وعن  يُنصتون وال  ال 
امرأة  مع  هرب  زوجي  أن  مقتنعون  كلهم  بالسوء.  اإلنكيزية 
غريي. إنه ظن كاذب سخيف، لقد كان هّم زوجي هو عمله 
فهو حيفل  كان من أجل ذلك،  املخربي، ونصف شجارنا 

بعمله وال حيفل يب!

قال بوارو هبدوء: كذلك هم الرجال اإلنكليز، انشغال 
يف العمل أو الرياضة. إهنم حيملون األمور جِبّد كبري! واآلن 
يا سيديت: هاّل سردِت علّي القصة بشيء من التفصيل والدقة 
بقدر استطاعتك، مع كل ما تعرفينه عن ظروف االختفاء لو 

استطعت؟
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- نعم، ذهب زوجي إىل باريس يوم اخلميس العشرين 
من متوز )يوليو(، وقد أراد مقابلة أشخاص هلم صلة بعمله، 

ومنهم السيدة أوليفيه.

هّز بوارو رأسه حني مسع اسم عاملة الكيمياء الفرنسية 
الشهرية اليت فاقت شهرُتها العلمية شهرَة مدام كوري، حىت 
قّلدهتا احلكومة الفرنسية وسامًا رفيعًا وصارت أبرز علماء فرنسا 

املعروفني.

املساء  باريس يف  قائلة: وصل  هاليدي  السيدة  مضت 
وقصد من فوره فندق كاستيج ليون، ويف صباح اليوم التايل 
كان على موعد مع اخلبري بورجونوا الذي وصل يف وقته. كان 
سلوكه عاديًا وهبيجًا ودار بينهما حديث جاد مهم، واتفقا على 
أن يذهب زوجي إىل خمترب اخلبري يف اليوم التايل لكي يطلع 

على جتاربه وإجنازاته.

بعد ذلك تناول الغداء يف مطعم رويال وحده، مث ذهب 
يتمشى يف بوا، مث زار السيدة أوليفيه يف بيتها يف باسي، وكان 
هناك طبيعيًا متامًا. مث غادر مزنهلا يف السادسة مساء. ومل يعرف 
أحد أين أكل عشاءه، رمبا يف أحد املطاعم وحده. مث وصل 
إىل الفندق يف حنو الساعة احلادية عشرة، وبعد أن سأل إن 
كانت قد وصلته أي رسائل اجته إىل غرفته. ويف صباح اليوم 

التايل خرج من الفندق ماشيًا ومل يُشاَهد بعدها!

يلتزم  لكي  املعتادة  الساعة  يف  الفندق؟  غادر  مىت   -
مبوعده يف خمترب اخلبري بورجونوا؟
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يغادر  يَره أحٌد وهو  فلم  الدقة،  - ال نعرف على وجه 
أنه خرج  م له، مما يعين  يقدَّ الفندق، لكّن طعام اإلفطار مل 

مبكرًا.

الليلة  أن يكون قد خرج مرة أخرى يف  يُحتَمل  - هل 
السابقة بعد عودته إىل الفندق؟

- ال أظن، فقد دّل شكل سريره على أنه نام فيه، كما 
أن موظف الفندق ال بد أن يالحظ أي شخص خيرج يف تلك 

الساعة املتأخرة من الليل.

- إهنا مالحظة صحيحة يا سيديت. حسنًا، يف هذه احلالة 
سنعتمد الرأي القائل أنه خرج مبكرًا، وهذا مينحنا الطمأنينة من 
جهة واحدة على األقل: أنه مل يقع ضحية املحتالني واللصوص 

يف باريس. لكن هل ترك خلفه أمتعته كلها؟

بدت السيدة هاليدي وكأهنا كرهت اجلواب، لكنها قالت 
أخريًا: ال، ليس كلها، فقد أخذ معه حقيبة صغرية.

استغرق بوارو يف تفكري عميق، مث قال: عجبًا، أين كان 
السؤال لكشفنا أشياء  لو عرفنا جواب هذا  يف ذلك املساء؟ 
كثرية. َمن الذين قابلهم ذاك املساء؟ هنا يكمن حل اللغز. لن 
أمحل رأي الشرطة على حممل اجِلّد، فنظريتهم التقليدية هي 
<احبث عن املرأة>! رمبا وقع يف تلك الليلة أمر دفع زوجك 
إىل تغيري برناجمه. حسنًا، عندما سأل عن الرسائل حال عودته 

إىل الفندق هل استلم رسالة؟
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- واحدة فقط، تلك اليت كتبُتها له يوَم سافر من إنكلترا.

استمر بوارو يف تفكريه حلظات، مث هنض فجأة ووقف 
قائاًل: حسنًا يا سيديت، السّر يف باريس، ولكي جند احلل ال 

بد من السفر إىل باريس. سأذهب أنا إىل هناك.

- لقد انقضى زمن طويل منذ تلك احلادثة يا سيد بوارو.

- نعم، لكن ينبغي أن نبحث هناك.

الباب  أمسك مقبض  وبعدما  مغادرًا،  الباب  إىل  مشى 
التفت قائاًل: هل تذكرين يا سيديت أن زوجك ذكر كلمة <األربعة 

الكبار> يف أي يوم من األيام؟

- األربعة الكبار؟ ال، ال أذكر.

*   *   *
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الفصل السادس

امرأة على الدرج

بدأنا رحلتنا باجتاه باريس يف صباح اليوم التايل، وقال يل 
بوارو بكآبة: األربعة الكبار يدفعونين إىل العمل دفعًا، أصعد 

وأنزل يف كل مكان مثل صديقنا القدمي صائد الثعالب!

كان يقصد جريود، أكثر رجال األمن شهرة يف فرنسا، 
الذي قابله أكثر من مرة. قلت: رمبا تقابله يف باريس؟

جتهم وجه بوارو وقال: أمتىن أن ال أفعل، فهذا الرجل 
ال حيبين أبدًا.

رجل  عن  تبحث  فأنت  بوارو،  يا  شاقة  مهمتك  لكن 
إنكليزي جمهول مضى على اختفائه شهران.

- بالتأكيد يا صديقي، إهنا مهمة صعبة جدًا، لكن كما 
تعرف جيدًا فإن بوارو يهوى الصعاب ويستمتع حبلها.

- هل تظن أن األربعة الكبار خطفوه؟
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هّز بوارو رأسه باإلجياب.

كان علينا أن نزور األماكن اليت كان الرجل املختفي فيها 
ونراجع التحقيقات القدمية ونتأكد من املعلومات كلها، لكننا 
والتقى  السيدة هاليدي.  به  مّما أخربتنا  أكثر  مل حنصل على 
بوارو باخلبري بورجونوا لقاء طوياًل على أمل معرفة أي شيء عن 
برنامج هاليدي لقضاء ذاك املساء املشؤوم، لكن بال جدوى.

املحطة الثانية كانت السيدة أوليفيه.

كان املكان مثريًا، وشعرت بإحساس غريب يسيطر علّي 
وحنن نصعد عتبات قصرها اجلميل يف باسي. وقد أدهشين أن 
تصل امرأة إىل هذه الدرجة العالية يف العلوم البحتة، إذ كنت 

أظن أن هذا امليدان حكر على الرجال.

فتح الباَب خادٌم فيّت مل يتجاوز السابعة عشرة، فتذكرت 
صورة مساعد الكاهن من طريقته وحركته اليت تشبه الطقوس 
ُحّدد بعد جهد كبري  الكهنوتية! كان ذلك املوعد قد  الدينية 
ألن السيدة أوليفيه تكاد ال تستقبل أحدًا، فهي يف شغل دائم 

بأحباثها وجتارهبا طوال ساعات اليوم.

مشينا مع اخلادم حنو صالة صغرية، وبعد قليل جاءت 
وقد  الطول،  فارعة  طويلة  كانت  الستقبالنا.  أوليفيه  السيدة 
عليها هباء ومهابة، وكانت تضع  أبيض أضفى  رداء  ارتدت 

على رأسها ما يشبه قلنسوة املمرضات.

كان وجهها مييل إىل الطول وفيه شحوب مميز، وعيناها 
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سوداوين بنظرات ثاقبة تشتعل حّدة، وبدت عندئذ كأهنا امرأة 
جاءت من أعماق التاريخ ال امرأة فرنسية عصرية. وكان يف أحد 
يها أثر من جرح أو حرق، فتذكرت احلادثة اليت تسببت  خدَّ
يف مقتل زوجها واثنني من العاملني معه إثر انفجار يف خمتربه 
قبل ثالثة أعوام، وقد أُصيبت هي نفسها حبروق شديدة، ومنذ 
ذلك احلني اعتزلت الناس وانصرفت إىل أحباثها العلمية بطاقة 

عجيبة وعزمية ملتهبة.

كان استقباهلا مؤدبًا وفاترًا بعض الفتور، مث قالت بوقار: 
لقد قابلين رجال الشرطة مرارًا أيها السيدان، ويبدو أنين لن 
أستطيع أن أقّدم لكما املزيد من املساعدة ألنين ال أملك غري 

ما قدمته هلم من معلومات.

أسئلة  أسألك  رمبا  أوليفيه،  سيدة  بدماثة:  بوارو  قال 
خمتلفة متامًا، ولكي ال نضيع الوقت دعيين أسأل هذا السؤال: 

فيَم كنت تتحدثني أنت والسيد هاليدي؟

فاجأها سؤاله، مث أجابت: يف عملي قطعًا، ويف عمله 
أيضًا.

- هل خاض يف نظرياته اليت كانت ضمن حبثه الذي قدمه 
أمام اجلمعية العلمية الربيطانية أخريًا؟

- بالطبع؛ كان هذا هو أساس حديثنا.

- كانت أفكاره خيااًل، أليس كذلك؟
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- هذا ما يظنه كثري من الناس، لكين ال أوافقهم.

- إذن فأنت تظنني أهنا قابلة للتطبيق؟

- بالتأكيد، إهنا قابلة للتطبيق بصورة منوذجية. هذا هو 
حمور أحباثي اليت أعكف عليها منذ بعض الوقت، مع اختالف 
يف النتائج بيننا بالطبع. ذات مرة كنت أعاجل أشعة غاما بالراديوم 
س، وهو عنصر ينتج عن حتلل الراديوم املشّع، فوصلت إىل 
نتيجة عجيبة أثارت اهتمامي، وهي يف حقيقتها تتعلق بطبيعة 
نتائج  َيِحْن بعد إلعالن  الوقت مل  القوة املغنطيسية. على أن 
أحباثي على املأل، وقد استفدت من السيد هاليدي ووجهات 

نظره اليت أثارت اهتمامي كثريًا.

هّز بوارو رأسه موافقًا، مث سأهلا سؤااًل أثار دهشيت: سيدة 
أوليفيه، أين جلستما وتبادلتما الرأي؟ هنا يف هذا املكان؟

- ال يا سيد بوارو، بل يف املخترب.

- هل ميكن أن أفحص املكان؟

- بالتأكيد، تفّضل.

مشت أمامنا إىل الباب الذي دخَلْت منه، مث عربنا ممرًا 
باألدوات  الذي كان ميتلئ  الكبري  يؤدي إىل املخترب  قصريًا 
اليت ال أستطيع حفظ  الزجاجية واألجهزة  املخربية واألواين 
أمسائها، وكان فيه شخصان منشغالن قدمتهما السيدة أوليفيه 

لنا: اآلنسة كلودي، إحدى مساعدايت القديرات.
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احننت لنا، وكانت فتاة طويلة شابة ذات وجه صارم.

- والسيد هنري، صديق قدمي ثقة.

كان الشاب قصريًا أمسر، واحنىن لنا باحترام.

آخرين  بابني  فرأى  بعينيه،  املكان  يستطلع  بوارو  كان 
للمخترب يوصل أحدمها إىل حديقة القصر اخللفية واآلخر إىل 

غرفة أحباث أخرى صغرية.

مث أعرب بوارو عن شكره للسيدة أوليفيه وتساءل وهو 
يعود إىل الصالون: سيديت، هل كنتما وحدكما أثناء اللقاء؟

- نعم، مساعداي كانا يف غرفة األحباث الصغرية.

- وهل كانا قادَرين على االستماع إىل حديثكما، مها 
أو غريمها؟

- ال أظن، بل إن هذا حتمًا غري حمتَمل، فاألبواب كلها 
كانت مغلقة.

- رمبا اختبأ شخص ما يف هذا املكان.

- توجد يف الزاوية خزانة كبرية، لكنها فكرة سخيفة.

- حسنًا، بقي لدّي سؤال: هل ذكر السيد هاليدي أي 
مالحظة عن برناجمه لذلك املساء؟

- أبدًا، مل يذكر شيئًا عن هذا األمر على اإلطالق.
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شكرها بوارو وودعها بلطف واحترام، واعتذر إن كان 
قد سبب هلا أي إزعاج. وكنا هنم باخلروج من الصالة عندما 
دخلت من باب القصر امرأة صعدت بسرعة حنو الدرج دون أن 
تبدي بنا اهتمامًا، وقد دّل ثوهبا األسود على أهنا أرملة فرنسية.

أثارت طريقة دخول تلك املرأة إىل املزنل اهتمام بوارو، 
التساؤل  تثري  إهنا  طبيعية!  غري  امرأة  قائاًل:  استغرابه  فأبدى 

والعجب.

- السيدة أوليفيه؟ نعم، إهنا...

- ال يا هيستغز، ال أعين السيدة أوليفيه، فهي امرأة نادرة 
ذات شخصية فّذة رمبا حيتاج العامل إىل أمثاهلا، لكين أعين 

تلك املرأة األخرى اليت قابلناها على الدرج.

قلت بدهشة: لكنين مل أستطع رؤية وجهها وال أظنك 
كنت قادرًا على مالحظة مالحمها، فهي مل تلتفت إلينا.

قال بوارو هبدوء: وهذا هو السبب الذي جيعلين أقول 
الباب،  مفتاح  معها  بيتها،  وكأنه  البيت  تدخل  امرأة  ذلك. 
وتركض بسرعة حنو أعلى الدرج دون أن تنتبه لزائَرين غريَبني 
يف البيت... هذا أمر غري طبيعي ويدعو إىل اإلثارة والدهشة، 

إنه أمر غريب حقًا.

امتّدت يد بوارو حنوي بقّوة وجذبين بسرعة إىل اخللف 
يف وقت مناسب متامًا، فقد اهنارت شجرة سرو ضخمة كانت 
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تنتصب يف صف األشجار الذي حياذي املمر الذي كنا نسري 
فيه وكادت هتوي على رأَسينا.

مجدنا يف املكان وقد سيطرت علينا املفاجأة والدهشة، 
وكان وجه بوارو شاحبًا مث قال بانزعاج: كانت قريبة منا جدًا. 
إنه عمل أمحق طائش، وحلسن احلظ أنين ملحتها يف الوقت 
من  خيتفي  بوارو  كاد  لقد  أتوقعها.  مل  أنين  رغم  املناسب 
الوجود، ويا هلا من خسارة للعامل! وأنت أيضًا يا صديقي، مع 
أن موتك لن يكون ُمصابًا وطنيًا على الدرجة نفسها من الكارثية.

فقلت له بربود: شكرًا على هذا التقدير، لكن دعنا من 
هذه الثرثرة اجلوفاء. ماذا تريد أن نفعل اآلن؟

خاليانا  لندرب  نفكر  أن  جيب  نعم،  نعم،  اآلن؟   -
باريس حقًا؟ نعم، ألن  السيد هاليدي يف  الرمادية. هل كان 

اخلبري بورجونوا الذي يعرفه رآه وكّلمه صباح اجلمعة.

قلت: ما الذي تريد الوصول إليه باهلل عليك؟

- كانت آخر مرة شوهد فيها يف الساعة احلادية عشرة 
مساء اجلمعة، لكن هل شوهد حينئذ حقًا؟ ومن الذي رآه؟ 

- مّحال الفندق.

- مّحال املناوبة الليلية الذي مل يَر هاليدي من قبل؟ لقد 
رأى رجاًل يشبه هاليدي متامًا، لكنين أثق بقدرة رقم <4> على 
تقمص هذا الدور. مث يسأل عن الرسائل ويصعد إىل األعلى 
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وهو حيمل حقيبة صغرية، ويف صباح اليوم التايل ينسّل باكرًا. 
يف احلقيقة مل يشاهد أحٌد هاليدي مساء يوم اجلمعة ألنه كان قد 
وقع يف أيدي أعدائه! هل كان الرجل الذي زار السيدة أوليفيه 
هو هاليدي؟ نعم، رغم أهنا مل تعرفه من قبل، ألنه يصعب 
على الذي ينتحل شخصيته أن خيدعها يف موضوعها العلمي 

املتخصص. لقد جاء هنا وقابلها مث غادر، فماذا بعد ذلك؟

قائاًل:  اخللف  إىل  أدراجه  وعاد  بذراعي  بوارو  أمسك 
وأننا  اختفائه  يوم  أعقب  الذي  اليوم هو  أن هذا  واآلن ختيل 
كذلك؟  أليس  الطريقة،  هذه  أنت حتب  األقدام.  آثار  نتابع 
ختيل الرجل وهو ينعطف حنو اليمني كما فعلنا للتو، فتتبعه 
مسرعًة امرأةٌ شابة تغطي وجهها بنقاب األرملة األسود، تلحق 
إليها«.  تعود  أن  أوليفيه ترجوك  السيدة  به وتناديه: »سيدي، 
يتوقف ويلتفت، فتقوده املرأة الشابة، لكن إىل أين؟ مل تكن 
منه  يتفرع  الذي  هو  فيه  به  الذي حلقت  املكان  أن  مصادفة 
ممر آخر، وعندها ستقول له: »هذا الطريق أقصر يا سيدي«. 
حسنًا، هنا على اليمني حديقة قصر السيدة أوليفيه وعلى اليسار 
حديقة بيت اجلريان، ومن تلك احلديقة سقطت الشجرة. بابا 
احلديقتني يفتحان على املمر، وال بد أن الكمني كان هناك: 

رجال خيرجون ويغلبونه مث حيملونه إىل الدار الغربية.

صعد بوارو درجات القصر واجته إىل الباب حيث قرع 
أوليفيه مرة  السيدة  أتريد مقابلة  اجلرس، فصرخت مذهواًل: 

أخرى؟
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أريد  بل  يا هيستنغز،  قائاًل: ال  باستخفاف  بوارو  تبّسَم 
مقابلة املرأة اليت رأيناها على الدرج.

- من ُتراها تكون؟ قريبة السيدة أوليفيه؟

- الغالب أهنا سكرتريهتا، ورمبا ُوّظفت من زمن قريب.

فتح الفىت الصغري الباب مرة أخرى، فقال له بوارو: هاّل 
أخربتين باسم األرملة اليت دخلت قبل قليل؟

- السيدة فريونوا سكرترية سيديت؟

- نعم، إهنا هي. أرجو أن تطلب منها التكرم بلقائنا.

توارى الفىت قلياًل مث عاد مرة أخرى وقال: عذرًا، السيدة 
فريونوا ليست هنا.

- بل هي هنا. أخربها أن امسي هريكيول بوارو، وقل هلا 
إن من الضروري أن أراها اآلن، فإين ذاهب إىل مدير الشرطة 

حااًل.

دخل الرسول مرة أخرى، وبعد برهة جاءت املرأة فقادتنا 
إىل املجلس وتبعناها، مث أماطت النقاب فكشف وجهًا نعرفه: 
إهنا اخلصم القدمي، الكونتيسة الروسية، العقل املدبر لعملية 

سرقة اجلواهر الكبرية يف لندن!

يف  إليكما  نظرُت  عندما  بصراحة؛  سأخربكما  قالت: 
الصالة توقعت أن تسوء األمور.
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- عزيزيت الكونتيسة روساكوف!

هزت رأسها معترضة وقالت: اآلن أنا إنيز فريونوا، إسبانية 
متزوجة بفرنسي. ماذا تريد مين يا سيد بوارو؟ لقد سبق وأن 
اصطدَتين يف لندن، واآلن تالحقين يف باريس؟ هل ستخرب 

السيدة أوليفيه؟ حنن الروس املساكني لنا حق العيش أيضًا!

قال بوارو بصرامة: األمر أخطر من ذلك. إنين أعتزم أن 
أدخل البيت املجاور وأحرر السيد هاليدي إن كان حيًا. لقد 

عرفت كل شيء.

الحظت شحوبًا قاتاًل على وجهها وعصف هبا الذهول، 
إال أهنا متالكت نفسها بعزم وقالت: إنه ما زال حيًا، لكنه ليس 
هنا. ما قولك أن نعقد بيننا اتفاقًا: يل احلرية ولك السيد هاليدي 

حيًا يف صحة جيدة؟

- موافق، وقد كنت على وشك أن أقترح الصفقة نفسها 
أواًل: هل تشتغلني حلساب األربعة  عليك. لكّن لدي سؤااًل 

الكبار يا سيديت؟

رأيت الشحوب يف وجهها مرة أخرى، لكنها جتاهلت 
سؤاله وقالت: هل تأذن يل باالتصال باهلاتف؟

حمبوس،  هاليدي  السيد  حيث  هاتفية  مكاملة  أجرت 
قالت: هل أنت أندريه؟ أنا إنيز. لقد عرف البلجيكي الضئيل 

باألمر. أرِسْل هاليدي إىل الفندق وغادر املكان.
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مث وضعت السماعة وجاءت إلينا تبتسم، فقال هلا بوارو: 
سترافقيننا إىل الفندق يا سيديت.

- توقعت طلبك، أنا جاهزة.

أوقفنا سيارة أجرة وانطلقنا معًا إىل الفندق. الحظت القلق 
يف وجه بوارو، وكان االضطراب والتوتر يسيطران على اجلو 
واحلذر يشمل اجلميع. لكن األمر جرى بسهولة، فحني وصلنا 
إىل ساحة الفندق هرع مّحال الفندق -وقد عرف بوارو- وقال 
باهتمام: لقد وصل قبل قليل رجل مريض وسأل عنك. إنه يف 

غرفتك، أما ممرضته فقد خرجت سريعًا بال انتظار.

- ال عليك، إنه صديقي.

هزياًل  شابًا  فيها  فوجدنا  مسرَعني،  الغرفة  إىل  صعدنا 
جبوار  جيلس  واإلرهاق  اإلعياء  عالمات  عليه  تظهر  منهكًا 

النافذة، وكان خائر القوى وعاجزًا عن احلركة والكالم.

سأله بوارو: أنت السيد جون هاليدي؟

هّز رأسه، فقال بوارو: أرين ذراعك اليسرى.

كان حتت كوعه األيسر شامة أكدت هويته لبوارو. بعد 
ذلك أنعش كأٌس من الليمون املثلج هاليدي قلياًل، ومهس: 
يا إهلي، لقد كنت يف جحيم! هؤالء زمرة من الشياطني. أين 

زوجيت اآلن؟ لقد أخربوين أهنا تظن... هل هي تظن...
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تثق بك  - ال، إهنا مل تصّدق أي شيء مما قيل، إهنا 
كثريًا وما زالت تنتظرك.

- أشكر اهلل، ال أصدق أنين حر طليق.

القصة من  يا سيدي. هاّل قصصَت  أنت معاىف  - اآلن 
أوهلا؟

أصابت الرجَل حالُة ذعر وارتباك وتغّير وجهه مث قال: 
إنين ال أذكر شيئًا.

- ماذا؟!

قال هاليدي: هل مسعت باألربعة الكبار؟

- نعم، قلياًل.

- أنت ال تعرف ما أعرفه. إن لديهم قوة غري حمدودة، 
فإذا ما بقيُت صامتًا فسوف أظل يف أمان، أما إذا نطقت بكلمة 
فلن أشعر باألمن حلظة واحدة، ولن يشعر باألمن أقربائي وكل 
أعزائي. أرجو أن ال حتاول مناقشيت، فأنا على يقني من أمر 

واحد: إنين ال أذكر شيئًا!

مث هنض وخرج من الغرفة، يف حني راح بوارو ينظر إليه 
مدهوشًا حمَبطًا كَمن أُصيب باهلزمية. ومرة أخرى حاول أن 
ينطق بعض الكلمات بغيظ واضح، لكنها كانت مكتومة ال تكاد 
ُتسمع: إذن فاملسألة هكذا؟ لقد ربح األربعة الكبار مرة أخرى؟

مث سألين: ما هذه الورقة بيدك يا هيستنغز؟
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قبل  - هذه ورقة كتبت عليها روساكوف بضع كلمات 
أن تغادر.

أخذها فقرأ فيها: <وداعًا، 4>. إنين أعجب يا هيستنغز، 
إنين أعجب!

*   *   *
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الفصل السابع

لصوص الراديوم

أّرق األنني الواصل إىل مسمعي من غرفة جاري يف الفندق 
جفَنّي فلم أمن جيدًا، وكانت الشكوى املتقطعة اليت أمسعها 
طوال الليل حتدث يف نفسي أثرًا عميقًا يطرد عين النعاس وميأل 
ليليت باألسى. كان ذلك كله يصلين من غرفة هاليدي اليت نام 
فيها ليلة إطالقه، وبدا واضحًا أن جتربته القاسية قد حطمت 

أعصابه ونالت من نفسه بدرجة كبرية.

يف الصباح التايل فشلنا بانتزاع أي معلومات من هاليدي، 
فقد كان خائفًا من انتقام أولئك األشرار لو تكلم بأي شيء، 
وكان متأكدًا من القوة اهلائلة اليت ميلكها األربعة الكبار حىت 
بات يرفض النقاش يف أمرهم، فتناول غداءه مث سافر إىل إنكلترا 

عائدًا إىل بيته وزوجته وطفلته الصغرية.

وجدت نفسي متحمسًا لألحداث، ورأيت أن علّي أن 
أواجه بوارو من قريب أو بعيد، لكن هدوءه الذي كان يزعجين 

جعلين أقول: أرجوك يا بوارو، دعنا نفعل شيئًا.
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- حسنًا يا صديقي، ماذا نفعل؟

- خنربهم عن األربعة الكبار.

- خنرب من؟

- الشرطة.

بل رمبا  لن يصدقونا،  إهنم  وقال:  بربود  بوارو  ابتسم 
اهتمونا باجلنون ألننا ال منلك أي دليل. دعنا ننتظر.

- ماذا ننتظر؟

- ننتظرهم حىت يقوموا بتجربة. انظر إىل لعبة املالكمة، 
اللعبة املفضلة لديكم يف إنكلترا: إذا مل يتحرك أحدمها فال 
بد أن يتحرك اآلخر، فيسمح أحدمها خلصمه باهلجوم ليعرف 
طريقته وأسلوبه. حنن اآلن سننتظر ونترك الفرصة للخصم حىت 

يهجم.

شعرت بالرهبة من كالمه فقلت: هل تظن أهنم سيفعلون؟

- بال شك. لقد حاولوا إبعادي عن إنكلترا، مث جرمية 
دارمتور اليت تدخلنا فيها وأنقذنا ضحيتهم من اإلعدام، وأمس 
تدخلنا يف خططهم مرة أخرى... حتمًا لن يقفوا ساكتني إزاء 

كل ما جرى.

الباب، وبغري  ُطرق  أدير كلماته يف ذهين عندما  كنت 
استئذان دخل رجل إىل الغرفة وأغلق الباب خلفه وجلس. كان 
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رجاًل طوياًل حنياًل ذا بشرة شاحبة وأنف أعوج قلياًل، وكان 
يرتدي معطفًا مزّررًا حىت ذقنه وقبعة ناعمة تغطي عينيه.

قال بصوت ناعم: عذرًا أيها السيدان، لقد دخلت دخواًل 
غري الئق، لكن مهميت خطرية.

فأثارين هذا املوقف حىت  يبتسم خببث،  وجلس وهو 
كدت أثب من مكاين لوال أن بوارو منعين بإشارة من يده، مث 
سأل الزائر الثقيل: كان دخولك فظًا كما قلت، فما هي مهمتك؟

أريد أن أخربك بصراحة: أنت  بوارو،  السيد  - عزيزي 
تزعج أصحايب.

- كيف؟

- أنت تعرف كما أعرف يا سيد بوارو.

- ومن هم أصدقاؤك هؤالء؟

لفائف  علبة  فأخرج  جيبه  يده يف  أدخل  بل  يُجبه،  مل 
تدخني فسحب منها أربعًا ونقرها على الطاولة، مث أعادها إىل 

العلبة.

- آه، نعم، فاملسألة هكذا إذن؟ وماذا يقول أصدقاؤك؟

- يقولون: عليك أن توظف مواهبك يف غري هذا الشأن، 
وأن تعود إىل بلدك لتشغل وقتك حبل مشكالت نساء املجتمع 

اللندين.
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- يبدو أنه برنامج سلمي! وإذا مل أوافق؟

حرك الرجل يده حركة فيها معىن مقصود واضح وقال: 
طبعًا ستأسف وتندم كثريًا، وسوف حيزن كل أصحاب السيد 
هريكيول بوارو العظيم حزنًا ال ينفعهم، ألن احلزن مهما اشتّد 

ال ميكن أن يعيد لألموات احلياة!

- حسنًا، َهْب أنين موافق.

- يف هذه احلالة سأعرض عليك تسوية.

أوراق  منها عشرة  فأخرج  مث سحب حمفظته من جيبه 
كل واحدة من فئة العشرة آالف فرنك، فألقى هبا على الطاولة 
وقال: هذا ضمان حسن النّية فحسب، وسوف يصلك عشرة 

أضعافه الحقًا.

أدركُت أن اخلصم بني أيدينا وأن الفرصة مناسبة إلخبار 
بقوة وشعرت  ينبض  انتصار كبري. كان قليب  الشرطة وحتقيق 
باإلثارة ومل أعد أطيق انتظارًا، فصرخت بعنف وأنا أقفز من 

مكاين: يا إهلي! هل تظن...

لكن بوارو أقعدين بقوة وقال حبزم: اجلس يا هيستنغز، 
بالشرطة  اجلس مكانك. ما رأيك -يا سيد- لو اتصلت اآلن 

فيما صديقي هذا مينعك من اهلروب؟

- جرب أن تفعل، إن كنت تظن هذا التصرف من احلكمة.

صرخت قائاًل: ال ميكننا االحتمال أكثر من ذلك. اتصل 
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بالشرطة فورًا يا بوارو ولننَتِه من هذا األمر.

هنضت بسرعة فخطوت خطوات واسعة إىل الباب وسندته 
بظهري، فهمس بوارو: يبدو أن هذه هي الطريقة امُلثلى.

فقال زائرنا وهو يبتسم: لكنك ال تثق هبا، أليس كذلك؟

قلت بإصرار وعزم: هيا يا بوارو، ال تتأخر.

رفع بوارو السماعة، ويف تلك اللحظة قفز الرجل قفزة 
مفزعة تشبه قفزة القط، لكنها كانت باجتاهي وليس باجتاه بوارو. 
وكنت مستعدًا له له فالتحمنا بعراك شديد أشبه باملصارعة، 
وشعرت فجأة أنه ضعيف بني يدّي فزادت محاسيت، وطرحته 

أرضًا وشعرت بنشوة النصر وأنا أختيل هناية املسرحية.

مث وقع شيء غري عادي: وجدتين مقذوفًا ورأسي يضرب 
باحلائط، وهنضت مشدوهًا أحبث عن خصمي الذي اختفى، 
وركضت حنو الباب فوجدته مقفاًل من اخلارج، فأسرعت إىل 
اهلاتف ورفعت السماعة وأنا أقول بانفعال: مكتب االستقبال؟ 
معطفًا  يرتدي  أن خيرج... رجل طويل  قبل  الرجل  أمسكوا 

طوياًل مزّررًا وقبعة ناعمة، إنه مطلوب للشرطة.

مضت بضع دقائق قبل أن أمسع صوت املفتاح يف الباب. 
كان ذلك هو مدير الفندق، وصرخُت صرخة جمنون: الرجل، 

هل أمسكتموه؟

- ال يا سيدي، مل نشاهد  أحدًا.
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- وكيف وقد مّر بكم قبل قليل؟

- مل مير بنا أحد بتاتًا.

يكون  ما، رمبا  بشخص  مررمت  أنكم  أظن  بوارو:  قال 
موظفًا هنا؟

- نعم، نادل حيمل طبقًا ال غري يا سيدي.

- نعم، هكذا إذن.

وجوه  يف  احلرية  وظهرت  الفندق  جو  الدهشُة  مألت 
املسؤولني وكثر الكالم بني شك وتكذيب، أما بوارو فقد أدرك 
احلقيقة فقال بثقة: من أجل هذا يرتدي معطفًا مزّررًا حىت ذقنه.

أنين  أظن  كنت  باهلزمية:  أحس  وأنا  خبجل  مهست 
أسقطته أرضًا!

- نعم، كانت طريقة يابانية يف القتال. ال بأس عليك يا 
صديقي، كل شيء سار حسب اخلطة، أعين خطتهم قطعًا، 

وهذا ما كنت أريده.

هتفت حني رأيت حمفظة على األرض والتقطتها بلهفة. 
إهنا من أثر املعركة، ال بد أهنا سقطت من جيب زائرنا العزيز. 
كانت فيها فاتورة باسم السيد فليكس، وورقة صغرية من دفتر 
مالحظات ُكتب فيها خبط غري واضح بالرصاص. كانت تلك 
 11 الساعة  اجلمعة،  يوم  القادم  <االجتماع  الكلمات:  هي 

صباحًا، 34 شارع إيشيليز>. مث إمضاء رقم <4> خبط كبري.
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العاشرة  إىل  الساعة  اشارت  وقد  اجلمعة  يوم  يف  كنا 
والنصف. صرخت بذهول: يا إهلي! إهنا فرصة مثينة، األمور 
بأيدينا اآلن. جيب أن نتحرك بسرعة، لعل احلظ يكون حليفنا 

هذه املرة.

مهس بوارو كأمنا حيدث نفسه: لقد جاء من أجل ذلك... 
فهمت كل شيء.

يا  نفسك  ماذا فهمت؟ مىت ستكّف عن حمادثة  قلت: 
بوارو؟

»قالت  قائاًل:  ابتسم  مث  إشفاق،  نظرة  إيّل  بوارو  نظر 
العنكبوت للذبابة: هاّل دخلِت بييت يا عزيزيت؟«... هكذا يقول 
نشيد األطفال يف إنكلترا، أليس كذلك؟ ال يا صديقي، إهنم 

ماكرون دهاة، ولكن ليس بدهاء هريكيول بوارو.

- مل أفهم شيئًا مما تقول يا بوارو.

- كنت أتساءل عن زيارة الصباح هذه: هل أرادوا فعاًل 
أم كانت زيارة ترهيب ألخافهم وأترك هذه املهمة؟  رشويت 
لكين اآلن فهمت احلقيقة. إهنا خطة ماكرة بال شك وحمَكمة 
يف الوقت نفسه، الظاهر هو الرشوة أو الترهيب، لكن املعركة 
كانت من أجل أن يبدو سقوط املحفظة أمرًا عفويًا، وأخريًا 
املصيدة: شارع إيشيليز يف الساعة احلادية عشرة صباحًا. لكن 

خداع هريكيول بوارو ليس سهاًل.

أدركت كم أنا ساذج وبطيء الفهم فهتفت: يا إهلي، إهنم 
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يعّلمون الشياطني املكر والدهاء!

مضى بوارو بالتفكري، مث قال: لكن فيها لغزًا آخر: الوقت. 
ملاذا مل خيتاروا الليل؟ أليس الليل أحسن هلم؟ ملاذا الساعة 
يدبرونه وال  أمر  الصباح  احلادية عشرة صباحًا؟ هل يف هذا 

يريدون أن يعرفه بوارو؟

استغرق بوارو يف نوبة من احلرية والتفكري، مث هّز رأسه 
وقال: سأبقى هنا ولن أغادر هذا الصباح. دعنا ننتظر وسوف 

نرى.

*   *   *

تتحرك، وازدحم  الساعة ال  ثقياًل كأن  بطيئًا  الوقت  مّر 
رأسي خبياالت كثرية حلوادث متنوعة. كنت أشعر أحيانًا بالعجز 
والضعف عن املواجهة، وأحيانًا أخرى باإلخفاق يف فهم ما 

جيري.

أي  والنصف ومل حيدث  احلادية عشرة  الساعة  بلغت 
جديد، مث طرق خادم الفندق الباب وسلم ورقة زرقاء لبوارو. 

إهنا من السيدة أوليفيه تطلب منه احلضور فورًا.

انطلقنا مسرَعني إىل السيدة أوليفيه بال تأخري، واستقبلتنا 
يف املجلس الذي جلسنا فيه يف اليوم السابق، ووجدُتين يف 
دهشة مرة أخرى من شخصية هذه املرأة القوية. كانت ذات 
القوية  بنظراهتا  على حمدثها  تسيطر  وتكاد  متوقدتني  عينني 
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قابلتماين من أجل هاليدي،  بالقول: أمس  الثاقبة، وبادرت 
إيزن،  سكرترييت  دعومتا  أنكما  علمت  املقابلة  انتهاء  وبعد 

ولدهشيت فقد غادرت بييت معكما ومل ترجع حىت اآلن.

- أهذا كل ما يف األمر يا سيديت؟

الليلة املاضية للمخترب  اقتحامًا مّت يف  - بل اخلطري أن 
واختفت أوراق ومذكرات قّيمة، وقد حاول اللصوص سرقة 
شيء آخر أشد خطرًا، لكن اخلزانة كانت مقفلة بإحكام ففشلوا 

يف فتحها حلسن احلظ.

سكرتريتك  إن  سيديت:  يا  احلقيقة  تعريف  أن  - جيب 
السيدة فريونوا هي الكونتيسة روساكوف، املحتالة الشهرية، 
وهي املسؤولة عن اختفاء هاليدي. كم مضى عليها وهي تعمل 

معك؟

- بدأت بالعمل معي منذ مخسة شهور تقريبًا. لكن هذا 
يدعو إىل الذهول!

- هذه هي احلقيقة. هل كان العثور على األوراق سهاًل 
أم أنه عمل يدل على معرفة سابقة؟

- األمر العجيب هو أن اللصوص كانوا يعرفون ما يريدون 
متامًا، فهل تظن أن السيدة إيزن...

ما هو  لكن  أرشدهتم.  اليت  أهنا هي  نعم، ال أشك   -
الشيء الثمني الذي فشل اللصوص يف سرقته؟ ُحلّي وجواهر؟
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- بل أمثن من اجلواهر كثريًا يا سيد بوارو... إنه راديوم.

قالت الكلمة األخرية وهي متيل برأسها جتاه بوارو.

- راديوم؟!

النهاية يف جتاريب، وقد  اآلن من  أقترب  فأنا  نعم،   -
م يل قدر أكرب إلمتام  كان عندي قدر قليل من الراديوم، مث قُدِّ
أحباثي، وهذا القدر )مهما كان ضئياًل( فإنه بالنسبة إىل املخزون 

العاملي قدر عظيم تساوي قيمته ماليني الدوالرات.

- وأين هو اآلن؟

- يف احلقيبة الرصاصية يف اخلزنة. وهي خزنة تبدو يف 
ظاهرها قدمية، إال أهنا يف حقيقتها إجناز فّني رفيع يف عامل 

الصناعة، وهي اليت جعلت اللصوص يفشلون.

- ما هي املدة الذي تتوقعني أن حتفظي فيها هذا القدر 
من الراديوم؟

- ليومني آخرين غري هذا اليوم، مث تنتهي جتاريب.

- هل تعرف السيدة فريونوا هذا؟

- نعم.

قال بوارو: آه، إذن سيعود أصحابنا مرة أخرى. سأحاول 
أن أمحي ثروتك من الراديوم، لكن علينا التكتم يف هذا األمر 
حىت ال يعرف به أحد. هل عندك مفتاح للباب الذي يؤدي إىل 
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املخترب من احلديقة؟

- نعم، ها هو. عندي نسخة أخرى، وهذا مفتاح الباب 
الذي يؤدي إىل املمر الذي يطل على دارة اجلريان.

النوم وأنت مطمئنة  يا سيديت. اذهيب إىل  - شكرًا لك 
السكرترية.  تقويل شيئًا ملساعديك، وال سيما  كالعادة. وال 

دعي األمر يل.

كان بوارو متهلل الوجه وهو يغادر بيت السيدة أوليفيه، 
وكان يفرك يديه فرحًا بالنصر املرتقب. كانت األمور كأمنا تشري 

حنو األحسن، وسألته: ماذا ستفعل اآلن يا بوارو؟

- اآلن يا هيستنغز سنسافر إىل إنكلترا.

- ماذا؟!

غداءنا  ونتناول  أمتعتنا  حنزم  سوف  أخربتك،  كما   -
ونسافر بالسيارة إىل جريدونورد.

- والراديوم؟

- قلت إننا سوف نسافر إىل إنكلترا، ومل أقل إننا سنصل 
هناك. فكر يا هيستنغز، أال تدرك أننا حتت املراقبة؟ جيب أن 
يطمئنوا إىل أننا ذاهبون إىل إنكلترا، ولن يطمئنوا حىت يرونا 

نركب القطار وهو ينطلق بنا.

- وننسّل من القطار يف آخر حلظة؟
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- ال يا هيستنغز، فلن يرضيهم أقل من املغادرة اليت ال 
خداع فيها.

- لكن القطار ال يتوقف إال يف كاليه.

- سيقف يف حالة واحدة: إذا دفعنا.

- لن يقبل سائق القطار أي رشوة. كيف يقف قطار سريع؟

املقبض  استعمال  إساءة  غرامة  ما هي  حيلة.  توجد   -
الصغري الذي يُصدر إنذار التوقف يف القطار؟ مئة فرنك؟

- هل ستمسك مقبض الباب وتسحبه أنت يا بوارو؟

يثري  ذلك، وسوف  سيفعل  كومبوا  بيري  بل صديقي   -
انتباه  فيسّبب مشهدًا يستحوذ على  ضجة كبرية مع احلارس 

املسافرين، فننسّل حنن يف هذه األثناء خارجني من القطار.

*   *   *

أن وافق صديقه  بعد  بوارو كما رسم هلا  سارت خطة 
القدمي )الذي كان على صلة ببوارو ومعرفة بأسلوبه ومنهاجه 
يف العمل( واستطاع أن يصطنع ضجة كبرية كأهنا قنبلة دخانية 
سترت فرارنا من القطار دون أن يشعر بنا أحد، تنكرنا متامًا 
بعدما اشترى بوارو ما يلزم للتنكر ووضعه يف حقيبة صغرية، 
وأصبح من غري السهل أن يعرفنا أحد بعد أن صار شكلنا يدل 
على اثنني متسكعني يرتدي كل منهما قميصًا ضيقًا قذرًا ذا ألوان 

فاقعة تدعو إىل السخرية!
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أكلنا غداءنا يف أحد مطاعم باريس املغمورة، وانتظرنا 
مغيب الشمس وحلول الليل على شوارع باريس وأزّقتها، حىت 
تقطع  البيوت واحلوانيت  الظالم وأخذت مصابيح  انتشر  إذا 
قريَبني من مزنل  املكان صرنا  الدامس على جوانب  الظالم 
السيدة أوليفيه. نظرنا يف اجلهات كلها فلم نَر أحدًا، فتسللنا 

إىل املمر املغطى بالشجر املوحش املهجور.

كنا متأكَدين أن أحدًا ال يتعقبنا، لكن صوت الرياح الباردة 
الرهبة، فرمبا كّنا  اليت كانت حتّرك أوراق الشجر كانت تثري 
ُمْقدَمني على مواجهة مع أولئك املجرمني الذين ألفوا القسوة 

والقتل ألتفه األسباب.

إىل  أهنم وصلوا  أظن  قائاًل: ال  أذين  بوارو يف  مهس 
املكان حىت هذه اللحظة، وقد ال يأتون اليوم. إهنم يعرفون 

أن معهم ليلتني يستطيعون سرقة الراديوم فيهما.

وضع بوارو املفتاح يف القفل وأداره حبذر شديد مث دخلنا 
حديقة البيت خبّفة، لكننا وجدنا أنفسنا يف فك الذئب املرعب 
عندما وقعنا يف الفخ! وجدنا فجأة عشرة من الرجال حييطون 
بنا كالسوار، ومل تصنع مقاومتنا أي أثر. أوثقونا مث محلوا كل 
القش، وفتحوا باب املخترب  واحد منا كما ُتحَمل حزمة من 

فألقونا فيه، مث احنىن أحدهم أمام اخلزنة الكبرية وفتح باهبا.

وأيقنت  عروقي  تسري يف  قاتلة  خوف  برعدة  شعرت 
أننا سنوضع يف اخلزنة حىت منوت اختناقًا، ولكن باهبا انفتح 
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إىل  سّري  ممر  إىل  تزنل  درجات  عن  الشديدة-  -لدهشيت 
األسفل!

ُدفعنا على الدرجات بقوة، مث إىل غرفة سرية خميفة، 
وهناك رأينا قامة سوداء مهيبة: امرأة طويلة ترتدي ثوبًا أسود 
طوياًل وتغطي وجهها بقناع من املخمل األسود، وكان واضحًا 
أهنا صاحبة السلطة وسّيدة املوقف، تدل على ذلك إشارهتا 

الصامتة اآلمرة اليت ميتثل هلا الرجال األشّداء.

تلك  مع  وحدنا  وتركونا  األرض  على  الرجاُل  قذَفنا 
املخلوقة اخلفية خلف القناع األسود، ومل خيامرين أدىن شك 
أهنا هي رقم <3> من الكبار األربعة، املرأة الفرنسية املجهولة.

الكمامتني عن وجهينا، مث  جثت على ركبتيها ونزعت 
هنضت وانتصبت أمامنا، وحبركة مفاجئة سريعة نزعت قناعها 

وكشفت الغموض. إهنا السيدة أوليفيه!

قالت بتهكم وسخرية: سيد بوارو العظيم صاحب الذكاء 
اخلارق! لقد أرسلُت إليك حتذيرًا صباح أمس، لكنك مل تأبه 
به وظننَت أنك تستطيع مواجهتنا بذكائك الرائع، أليس كذلك؟ 

لكنك أتيت بقدميك إىل هذا املوقف الذي ال حتسد عليه.

مل يرّد عليها بوارو بكلمة، إال أنين الحظت أنه حيدق 
إليها بدهشة. ال شك أن املفاجأة أذهلته، وقالت هي بلطف: 
حسنًا، هذه هي النهاية. لن نسمح ألحد أن يعترض خططنا، 

فاطلب طلبك األخري.
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أمامي.  املوت  رأيت  وقد  بقلق  املوقف  أراقب  كنت 
القتيل وحده هو الذي  واملوت له رائحة متأل املكان، لكن 
يشم رائحته. وذكرت زوجيت وأطفايل، صور وخياالت وشريط 
من األحداث مير سريعًا يف ذهين املكدود قبل أن أنظر إىل 

وجه بوارو. 

فوجئت هبيئة بوارو اهلادئة؛ مل يشحب وجهه ومل تظهر 
عليه آثار اخلوف أو الفزع. كان رائعًا حقًا، وقال هبدوء وعيناه 
مثبتتان على السيدة أوليفيه: حسنًا أيتها املرأة الفاضلة، إن فيِك 
طبيعة مثرية لالهتمام، لكن الوقت ال يسع دراستها. لدّي طلب 
بسيط، الرجل املدان يُسمح له بالتدخني للمرة األخرية، ويف 

جييب علبة لفائف لو تكرمت باإلذن.

مث نظر إىل القيد يف يديه، فضحكت وهي تقول: تريدين 
أن أفّك قيدك، أليس كذلك؟ أنت ذكي بال شك، لكين لن 

أفك يديك وسأجد لك لفافة التبغ اليت تريدها.

اللفائف فأمسكت  مدت يدها إىل جيبه وأخرجت علبة 
قائلة: واآلن عود  منها واحدة ووضعتها بني شفتيه وهنضت 

الثقاب؟

- ال، ليس الزمًا، ال أحتاج إليه.

كانت يف صوته نربة غريبة أجفلتين وأثارت الريبة يف نفس 
السيدة أوليفيه فارتعدت، فيما نطق هو هبدوء: ال تتحركي، 
سوف تندمني لو فعلِت. انتبهي جيدًا، أظن أنك تعرفني جيدًا 
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مادة الكورار، هنود أمريكا اجلنوبية يدهنون هبا سهامهم، إن 
خدشًا بسيطًا هبا يعين املوت. بعض القبائل يستعملون أنبوب 
وما  تبغ،  لفافة  لكن يف شكل  اآلن  أملكه  ما  وهذا  النفخ، 
فيها  أنفخ  اللفافة مدهشة،  فيها. إن هذه  أنفخ  أن  علّي سوى 
يطري سريعًا  السمكة حنو هدفه،  دقيق كعظمة  فيخرج سهم 
كالربق. أنت حتمًا ال تريدين املوت يا سيديت، إذن عليك أن 
قيوده. تعلمني أنين أستطيع أن  حترري صديقي هيستنغز من 
أدير رأسي يف كل االجتاهات ويداي مقيدتان، فإياك أن تفكري 

بأي خدعة، وحذار من اخلطأ وإن يكن صغريًا.

سيطرت عليها رعشة رعب. كانت يداها ترتعدان وغدا 
وحركاهتا  الزرقة  متيالن حنو  وشفتاها  كئيبًا  ُمصَفّرًا  وجهها 
بدقة. مث جاء صوت  بوارو  أمر  نفذت  لكنها  باحلقد،  تنطق 
بوارو يستمر يف األوامر بعد أن أصبحُت حرًا من قيودي: سيد 

هيستنغز، قيد السيدة بسرعة، قّيدها بقوة وتأكد من ذلك.

بعد ذلك حررت بوارو من قيوده فورًا، وتلمسنا طريق 
اخلروج فوجدناه مفتوحًا. وقبل أن نفر من املكان اجته بوارو 
حنو السيدة فاحنىن هلا وهو يقول: إن هريكيول بوارو ال يُقتل 

بسهولة يا سيديت. أمتىن لك ليلة طيبة.

*   *   *

بعد ثالث دقائق كنا جنتاز املكان مسرَعني وأنا ما زلت 
أكّذب نفسي أننا عدنا إىل احلياة مرة أخرى. كنت يف ذهول 
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كامل وشعرت بلساين معقودًا غرَي قادر على الكالم. هل كان 
حلمًا مزعجًا؟

اندفع بوارو يثرثر وقد انتابه هيجان مثري، يتكلم مبزاج 
قالته يل تلك  ما  أنا أستحّق كل  الكالم:  يكاد يضبط  حاد ال 
املرأة. إنين أمحق ثالث مرات وأبله وحيوان تِعس غيب ستًا 
وثالثني مرة! رمبا أستطيع أن أفخر بنفسي أنين جنوُت منهم، 
لكن تقديري كله كان خطأ. لقد جنحوا يف خداعي ووقعت 
يف الفخ كما أرادوا. عرفوا أنين سأواصل حىت النهاية فصنعوا 

ما صنعوا.

اآلن أصبح كل شيء واضحًا: السهولة اليت أوقعوا فيها 
هباليدي مث السهولة اليت حرروه هبا. السيدة أوليفيه كانت هي 
احلاكمة، أما فريا روساكوف فليست سوى مستخَدمة عندها. 
اليت  بواسطة املعلومات  استطاعت إمتام أحباثها  أهنا  ويبدو 
إهنا   ،<3> رقم  هو  من  إذن  عرفنا  لقد  هاليدي.  من  أخذهتا 
الكبار مجاعة تضم  األربعة  فإن  إذن  العامل!  امرأة يف  أعظم 
عقل الشرق وعقل الغرب وقوتني أخريني جمهولتني. جيب أن 
نعرفهما، جيب علينا أن نكشفهما يا هيستنغز. سنعود إىل لندن 

لنبدأ البحث مرة أخرى.

- أال تريد أن خترب الشرطة عن السيدة أوليفيه؟

يا عزيزي، فهذه املرأة رمز من رموز  - لن يصدقوين 
فرنسا، كما أننا ال منلك دلياًل. سنكون حمظوظني إْن مل تبلغ 

هي الشرطة عنا.
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- ماذا؟!

- نعم، لقد قُبض علينا يف قصرها لياًل ومعنا مفتاحه، 
واستنقذنا  مدهش  بشكل  وكممناها  قيدناها  أننا  يكفي  ولن 

أرواحنا من خمالب املوت.

*   *   *
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الفصل الثامن

يف عقر بيت اخلصم

نطيق  نعد  باسي مل  فيال  الرهيبة يف  املغامرة  تلك  بعد 
إنكلترا على عجل،  فانطلقنا عائَدين إىل  باريس،  املقام يف 
إحداها  قرأ  بانتظاره.  الرسائل  من  كومة  بوارو  وجد  وهناك 

والبسمة على وجهه، مث دفعها إيّل وقال: اقرأ هذه الرسالة.

أنه  فتذكرت  ريالند،  بإمضاء آيب  مذيَّلة  الرسالة  كانت 
ذلك الرجل الذي وصفه بوارو مرة بأنه أغىن رجل يف العامل، 
وكانت تعرب عن خيبة أمل ريالند ألن بوارو ختلى عن قضية 

أمريكا اجلنوبية يف آخر حلظة.

قال بوارو: هذه الرسالة جتعلين أبذل مزيدًا من التفكري 
املتواصل العميق، أليس كذلك؟

- لكن من الطبيعي أن يبدي الرجل أسفه، وله احلق أن 
يغضب.

- ال يا هيستنغز، فكر بعمق. أال تذكر كلمات مايرلنغ، 
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ذلك الرجل الذي فّر إلينا من املوت فوجد املوت ينتظره! لقد 
قال إن رقم <2> يُرَمز له بعالمة الدوالر أو بشريطني وجنمة، 
وهكذا حندس أن يكون أمريكيًا وأنه ميثل قوة املال. مث إن 
الرجل عرض علّي مبلغًا كبريًا جدًا ليغريين مبغادرة إنكلترا. 

ماذا تفهم من ذلك كله يا هيستنغز؟

قلت له وأنا أنظر إليه نظرة أبله: هل تقصد أنك تشّك يف 
آيب ريالند صاحب املاليني أنه رقم <2> من األربعة الكبار؟

- بدأت تفهمين يا هيستنغز. نعم، إنين أشك فيه فعاًل. 
املشهور عن ريالند أنه رجل ثري وقوي لكنه عدمي الضمري، 
رجل ميلك كل الثروة وسلطته ال حدود هلا، إال أنه لئيم وسّيئ 
يف املعاملة، وال يستطيع أحد أن يقف يف وجهه ألن له قوة 

خارقة.

- منذ مىت فكرت هبذا االحتمال؟

- إهنا فكرة جمردة جتول يف خاطري. ليس لدّي أي دليل 
أقّدم كثريًا كثريًا من أجل معرفة  إلثباهتا، لكنين مستعد ألن 
ذلك، وأنا أظن أن النظرية اليت تقول إن رقم <2> هو ريالند 

ستساعدنا على االقتراب من اهلدف.

- تستطيع أن تزوره وتعتذر له.

- رمبا فعلت ذلك.

*   *   *
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بالدهشة  بعد يومني عاد بوارو إىل املزنل وهو مصاب 
عندما  عادة  يصنع  كما  يديه  بكلتا  أمسك يب  واالنفعال، مث 
يتحمس كثريًا وقال: يا صديقي، إهنا مناسبة مذهلة حقًا رمبا 
فيها خطورة كبرية  تتكرر، وقد جاءت بال ختطيط، لكن  ال 

جتعلين مترددًا يف عرضها عليك.

إذا كنت حتاول أن ختيفين فأظنك تسري يف االجتاه   -
اخلطأ يا بوارو.

اليت  خطته  كشف  محاسته  وخّفت  قلياًل  هدأ  أن  بعد 
تقتضي أن أتقدم بطلب عمل لدى آيب ريالند بعدما أعلن يف 
الصحف أنه حيتاج سكرتريًا إنكليزيًا من ذوي النمط االجتماعي 

الراقي وذوي الكفاءة العالية واحلضور املميز.

قال يل بوارو باعتذار: من الصعب أن أمثل أنا هذا الدور، 
أن أتكلف دور الباحث عن عمل وأخفي شخصييت املشهورة. 
حىت لو كنت أتكلم اإلنكليزية بطالقة فسيكون علّي أن أضحي 
بشواريب، وحىت لو ختليت عن شاريّب أيضًا فسأظل معروفًا 

أنين هريكيول بوارو!

وافقته أن األمر عسري عليه، وأعلنت استعدادي ورغبيت 
يف اختراق عامل ريالند، وأكدت أنين واثق من قدريت على 

النجاح.

يلعق  اليت جتعل ريالند  الشهادات  أهّيئ لك  - سوف 
شفتيه، سأجعله حيط على يدي كعصفور أتى لينقر كسرة اخلبز.
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فنان يف املكياج.  أن نذهب إىل  كانت اخلطوة األوىل 
رأسه  أنظر يف  وكنت  وهو صامت،  مليًا  إيّل  الرجل  حّدق 
بدأ صنعته  بوارو، مث  الضئيل مثل هريكيول  الصغري وحجمه 

جبد ومهة.

بعد ساعة تقريبًا قمت إىل املرآة ونظرت فأذهلين مشهد 
نفسي: حذاء خاص جعلين أطول ببوصتني، ومعطف طويل 
أبدو فيه حنياًل طوياًل، وقد تغري شكل حاجيّب وباتت مالمح 
وجهي خمتلفة متامًا، فاختفى شاريب وظهرت من جانب فكي 
األمين سن ذهبية، وحتّول لوين من السمرة إىل البياض... إن 

املظهر َخّداع بالتأكيد.

نظر بوارو إيّل وقال: امسك هو آرثر نيفلي. حيفظك اهلل 
يا عزيزي، أرجو لك السالمة من اخلطر.

*   *   *

قدمت نفسي يف فندق سافوي يف املوعد الذي حدده 
آيب ريالند.

قادوين إىل غرفة علوية حيث كان جيلس رجل طويل 
خلف طاولة ضخمة، وقد بدا حنياًل طوياًل وله ذقن بارزة وأنف 
معقوف قلياًل، عيناه الالمعتان تكادان ختتفيان حتت حاجبني 
غليظني، أما شعره فقد كان رماديًا غزيرًا، وكان يف فمه سيغار 
طويل ال يكاد يتركه. وكان يتكلم بطريقة فظة من طرف فمه، 
وكان َيُمّن على حمدثه بعدد الكلمات، بل يُشعره أنه يتفضل 
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عليه باحلديث.

جلست وقليب يدّق بعنف حىت خشيت أن ُتسَمع دقاته! 
بوارو  أعدها  اليت  التزكية  رسائل  من  رسالة  أمامه  وكانت 
بعناية. قال: يف هذه الرسالة أنك ثقة، فهل جتيد فن املجاملة 

االجتماعية؟

- أظن أنين أستطيع إرضاءك يف هذا.

- لو كان عندي مجاعة فيهم الدوق واإليرل والفيكونت 
جيتمعون يف بييت الريفي، هل تستطيع أن ُتجلسهم يف مقاعدهم 

املناسبة؟

يا سيدي، هذا مما  بثقة: بكل سهولة  أبتسم  أجبته وأنا 
أُتقنه.

تبادل معي حديثًا قصريًا مث أشعرين باملوافقة، ووجدت 
نفسي مستخَدمًا عنده، فقد أراد ريالند سكرتريًا مطلعًا على 
خبايا املجتمع اإلنكليزي، حيث كان عنده سكرتري آخر أمريكي 

وكاتبة اختزال.

*   *   *

بعد يومني توجهت إىل هاتون شيز، مركز دوق مقاطعة 
لوشري الذي استأجره ريالند ملدة ستة أشهر، وهناك مل أجد 
يوم- سكرتريًا  فقد عملت -ذات  تأدية واجيب،  صعوبة يف 

ألحد أعضاء الربملان.
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كان ريالند يستضيف خنبة من كبار الناس يف هناية كل 
أسبوع، أما سائر أيام األسبوع فكانت هادئة نسبّيًا. وكان يف البيت 
ثلة من املوظفني: كبري اخلدم ومدّبرة املزنل والطاهي وخدم 
وخادمات. وحاولت مراقبتهم مجيعًا ودراستهم ومعرفتهم عن 
قرب. وقد شعرت بالريبة بكبري اخلدم، أما الشاب األمريكي، 
السيد أبلباي، فقد بدا مرتاحًا يثق بنفسه ويتقن عمله باقتدار. أما 
ديفز، اخلادم اخلاص للسيد ريالند الذي أحضره من نيويورك، 
فبدا يل شخصًا غامضًا وكانت نفسي متتلئ شكوكًا فيه، لكن 
سيده كان يثق فيه متامًا. واجتهدت أيضًا أن أتقرب من اآلنسة 
مارتن كاتبة االختزال. كانت يف الثالثة والعشرين تقريبًا، ذات 
عينني عسليتني وشعر خرويب، وحاولت كسب ثقتها ال سيما 

بعد أن تبني يل أهنا تكره سيدها وال تثق به.

مكثت يف هاتون شيز ثالثة أسابيع، وكانت حياة هادئة ال 
حوادث فيها، حيث مل أستطع أن أعرف شيئًا يستحق الذكر، 
وبدا ريالند يف نظري شخصية ذات مكانة اجتماعية متميزة هلا 
القدرة على التأثري وال يبدو أنه على صلة مبنظمة األربعة الكبار.

بوارو أخطأ يف ظنه  بأن  قناعة  نفسي  تترسخ يف  كانت 
أن مسعته  إىل  املشبوهة،  املنظمة  يربطه هبذه  الذي  اجلائر 
مرة يذكر بوارو حني كان يتناول عشاءه يف إحدى األمسيات: 
يقولون إنه رائع ذلك الرجل الضئيل، لكين وجدته اهنزاميًا. 
لقد اتفقت معه على صفقة ولكنه رفضها يف الدقيقة األخرية، 

إنين ال أود معاملة صاحبك هريكيول بوارو مرة أخرى.
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يف مثل تلك اللحظات كنت أشعر باخلشية من انكشاف 
أمري وأشك يف جودة التمويه الذي كسيت به نفسي.

مث حصلت على قصة مثرية عندما سافر ريالند إىل لندن 
مارتن  اآلنسة  فقد كنت أسري يف احلديقة مع  أبلباي،  ومعه 
بعد شرب الشاي، وبدت الفتاة طبيعية جدًا وغري منفعلة على 
اإلطالق، لكين كنت أملح أسرارًا وأحاديث جتول يف رأسها، 
وأخريًا قالت: هل تعلم -يا ميجر نيفلي- أنين أفّكر يف االستقالة 

من عملي يف هذا املكان؟

ظهرت علّي عالمات الدهشة فيما تابعت هي قائلة: آه، 
أدرك أن كثريًا من الناس سينعتونين باحلماقة، فهم حيسدونين 
على هذه الوظيفة، لكين ما عدت قادرة على حتمل املزيد من 
الشتائم. ال أحد يصدق أن مثل هذه األفعال تصدر عن مثل هذا 

الشخص العظيم!

- وهل يسيء ريالند إليك؟

مزاج  وذو  الغضب  سريع  إنه  قالت:  مث  رأسها  هزت 
متقلب، وهذا طبع ال يُحتمل، فهو إذا صار ثورًا هائجًا كاد 
يبطش مبن يلقاه ألتفه األسباب. ال أحد يستطيع احتماله، إهنا 

مشكلة تستعصي على احلل.

قلت وأنا أرجو مساع املزيد: هل لك أن توضحي األمور؟

- كما تعلم فإنين أفتح كل رسائل السيد ريالند فأسلم 
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اليت ختصها  باإلجراءات  أقوم  واألخرى  أبلباي  إىل  بعضها 
بنفسي، وإذا فرزت الرسائل األوىل علّي أن أتعامل حبذر مع 
نوع ما من هذه الرسائل، وهي اليت جتيء مكتوبة على ورق 

أزرق وقد ظهر يف أحد أطرافها رقم <4> خبط صغري.

عندها مل أستطع كبح صرخة ذهول انطلقت من أعماقي، 
قائلة:  إيّل  تنظر  مهدها مما جعلها  خنقها يف  لكين حاولت 

عذرًا، هل تريد أن تقول شيئًا؟

- ال، ال شيء بتاتًا، أرجوك أكملي.

- حسنًا، الرسائل اليت حتمل هذا الرقم لدّي أمر صارم 
وقد  نفسه.  ريالند  السيد  إىل  تسليمها  فتحها، وجيب  بعدم 
حدث صباح أمس أن فتحت إحدى تلك الرسائل خطأ، فذهبت 
من فوري إىل السيد ريالند وشرحت له املوقف واعتذرت له 
كثريًا، لكنه انقلب فجأة إىل صورة شيطانية مرعبة وكاد يفتك 

يب! لقد خفت منه كثريًا.

- وهل كان األمر يستحق كل هذه الثورة؟ ماذا كان يف 
الرسالة؟

ويثري  التساؤل  إىل  يدعو  مما  وهذا  البتة،  شيء  ال   -
الدهشة. لقد قرأهتا قبل أن أكتشف خطئي وأذكرها كلمة كلمة، 

مل يكن فيها ما يدعو إىل القلق.

- شجعتها قائاًل: هل تستطيعني تكرارها؟
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- نعم، كانت على النحو التايل: »سيدي العزيز، األمر 
إذا أردت تضمني املحجر  لذا علّي رؤيتك.  ضروري اآلن، 
فرمبا كان مبلغ 17 ألفًا معقواًل، لكن 11% عمولة كبرية، %4 

نسبة كافية. املخلص: آرثر الفريشام«.

أصغيت إىل حديثها بكل عناية مع تظاهري بعدم االهتمام، 
فيما تابعت قائلة: من الواضح أن السيد ريالند كان يفكر يف 
شراء بعض األمالك، لكين أشعر أن يف األمر ما يدعو إلثارة 
الفضول يف احلقيقة. إنه يبدو رجاًل خطريًا، فماذا تنصحين يا 

سيد نيفلي؟ إن خربتك يف احلياة أكرب.

حاولت هتدئة الفتاة قلياًل مشريًا إىل أنه رمبا كان يعاين 
من حالة صحية سيئة، وقد بدا عليها االرتياح لكين مل أشعر 

باالطمئنان إىل السهولة اليت مت هبا األمر.

أفكر هبذه  الفتاة املكان، فجلست وحدي  مث غادرت 
الرسالة املهمة بعدما دّونت كلماهتا على عجل. بدت الرسالة 
صادقة وليس فيها ما يدعو لإلثارة، فهل كانت ختفي صفقة 
أن ال  على  إجنازها؟ وهل هو حريص  ريالند  ينوي  جتارية 
ُتكشف أي أسرار منها قبل إجنازها؟ رمبا، هذا جائز، لكن 
اإلثارة،  اليت كانت تظهر على املغلفات هي موطن  العالمة 

رقم <4> خبط صغري!

مكثت طول ذلك اليوم ومعظم هنار اليوم التايل وأنا أفكر 
يف هذه الرسالة، وفجأة شعرت أنين اهتديت إىل احلل. رقم 
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<4> كان هو الدليل، فحني نقرأ كل رابع كلمة يف الرسالة تظهر 
رسالة أخرى خمتلفة: 

ضروري رؤيتك، املحجر، 71، 11، 4

أما األرقام فكانت تعين بكل بساطة: 17 من الشهر، وهو 
الساعة، رقم 4 هو اإلمضاء املعروف،  الغد، 11 هي  يوم 
أما املحجر فهو إشارة إىل املحجر املهجور الذي كان يبعد 
نصف ميل عن بيت ريالند، وهو منطقة معزولة تصلح للقاءات 

السرية.

شعرت بالفخر عندما جنحت يف فهم اللغز، وغمرتين 
السعادة يف داخلي ألنين رمبا تفوقت على بوارو هذه املرة، 
اللقاء وحدي. ويف  أفكر يف مغامرة كشف هذا  مما جعلين 
النهاية وبعد تفكري وتردد قهرت هذا اإلغراء ألنين أدركت أن 
هذا عمل كبري خطري رمبا يعّرض فرصة جناحنا إىل اخلطر، 
فقررت أن أطلع بوارو على التفاصيل، فهو ميلك عقاًل أفضل 

من عقلي بكل تأكيد.

كتبت له رسالة شرحت فيها احلقائق كلها وأوضحت له 
ضرورة متابعة ذلك اللقاء، وكشفت له رغبيت يف إدارة اللعبة 
وحدي إذا رأى ذلك من احلكمة، مث أخذت الرسالة بنفسي 
إىل حمطة الربيد وقد فّصلت له كيفية القدوم إىل املكان إذا مل 

أستطع مقابلته يف املحطة.

كنت شديد االنفعال يف مساء اليوم التايل، وكان املزنل 
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خاليًا من الضيوف ولكين كنت مشغواًل طوال املساء مع السيد 
ريالند، وقد فقدت األمل يف أن أستطيع لقاء بوارو يف املحطة، 

لكين كنت واثقًا أنين سأغادر قبل احلادية عشرة.

العاشرة والنصف مساء  يقترب من  الساعة  كان عقرب 
عندما نظر ريالند إىل ساعته وأشار بأن العمل انتهى يف ذلك 
اليوم، ففهمت اإلشارة وانسحبت هبدوء حنو الطابق العلوي 
كأنين أريد االستعداد للنوم، لكنين تسللت إىل األسفل هبدوء 
عرب درج جانيب، مث تسللت إىل احلديقة وقد أخذت حذري 
وارتديت معطفًا أسود طوياًل. وعندما نظرت خلفي شاهدت 
السيد ريالند يغادر مكتبه عرب احلديقة مسرعًا يف طريقه إىل 
املوعد، فانطلقُت مسرعًا أكثر لكي أسبقه إىل املحجر. وهناك 
كان املكان خاليًا، فتوجهت حنو ُشَجريات منعزلة متشابكة يف 

طرف املحجر واختبأت خلفها ألراقب املكان.

بعد عشر دقائق ظهر ريالند ميشي بتشامخ وقد ارتدى 
يفارقه. دار  الذي ال  قبعة تدلت على عينيه ويف فمه سيغاره 
بنظره يف املكان مث تقدم إىل أرض املحجر ووقف يف ركن 
منه يلفه الظالم. ومسعت مهس رجال كان يصل إىل أذيّن مما 
يشري إىل أن الرجال اآلخرين كانوا قد وصلوا إىل املكان أواًل، 
فخرجت من بني الشجريات هبدوء شديد دون أي ضجيج، 
وتسللت منحدرًا حنوهم ببطء وحذر شديدين ألحاول استراق 
يقولون، واختفيت خلف صخرة كبرية كانت  ما  السمع إىل 

تفصلين عنهم.
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كان الظالم يلف املكان وكنت أمسع حديثهم بوضوح، 
وشعرت أنين آِمٌن يف موقع إستراتيجي غري مكشوف. مث وقعت 
الصخرة فوجدت  نظرت إىل حافة  الصاعقة عندما  املفاجأة 
نفسي فجأة أمام فّوهة بندقية مصوبة حنوي، وإذا الرجل يكمن 

قرب الصخرة وقد وقعت يف الفخ متامًا!

صرخ يّف بلهجة مرعبة، وشعرت بفوهة البندقية الباردة 
على قفا عنقي. وقال ريالند متشدقًا: مرحبًا، لقد كنت أنتظرك.

مث صاح بالرجل: حسنًا يا جورج، أحضره هنا.

قادين الرجل وأنا أمتلئ غيظًا وحنقًا من هذا الفشل الكبري، 
وكّمموا فمي وكّبلوا يَدّي باحلبال بإحكام، مث خاطبين ريالند 
بلهجة حازمة كلها هتديد ووعيد، وكان صوته متهدجًا لفرط 

االنفعال حىت حسبت أن رجاًل غريه يتكلم!

التدخل يف شأن  لقد حاولتما  قال: هذه هي هنايتكما. 
األربعة الكبار أكثر من مرة، ولن يكون األمر سهاًل هذه املرة. 

سكت ُهَنيهة وضحك بشراسة مث مضى قائاًل: هل مسعت 
باالهنيار الصخري؟ لقد حصل مثل هذا االهنيار يف هذا املكان 
قبل سنتني، وسيحصل اهنيار آخر بعد قليل هنا أيضًا، وسوف 
جيري األمر بكل دقة وإحكام. لكن يبدو أن صديقك ال حيترم 

مواعيده بدّقة كما كنا نرجو، أليس كذلك؟

شعرت بالرعدة تسري يف جسدي حني تذكرت بوارو وأنه 
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ستقوده قدماه إىل الفخ بعد حلظات وأنا ال أملك أي وسيلة 
لتحذيره من هذا املصري املشؤوم! أستطيع فقط أن أبتهل إىل 
اهلل أن ال يأيت هنا، ومع مرور الوقت وعدم ظهوره بدأت أشعر 

باالطمئنان.

وفجأة اندفعا بسرعة بعد مساع وقع أقدام تقترب. كان 
القادم هو بوارو، وصرخ ريالند: قف وارفع يديك!

لقد  بوارو من اخللف،  مرافق ريالند وفاجأ  ديفز  قفز 
اكتمل الكمني! وقال ريالند: أنا مسرور بلقائك يا سيد بوارو.

كان بوارو يضبط أعصابه بصورة عجيبة. مل يضعف ومل 
يهتز، لكين رأيت عينيه تبحثان يف الظلمة ذات اليمني وذات 

اليسار، مث سأل: صديقي، هل هو لديكم؟

- نعم، كالكما يف الفخ، فخ األربعة الكبار.

ابتسم بوارو هبدوء، مث سأله: فخ؟ أي فخ هذا؟

- أمل تدرك ذلك حىت هذه اللحظة؟

يا  لكنك خمطئ يف ظنك  فخًا،  األمر  أن يف  أدرك   -
سيدي. أنت الذي وقع يف الفخ ال أنا وصديقي.

- ماذا تقول؟!

رأيت اخلشية يف وجه ريالند، فيما راحت عيناه تبحثان 
يف املكان واالضطراب ظاهر يف حركاته ونربة صوته.
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- إذا أطلقت النار فإنك ترتكب جرمية قتل أمام عشرات 
العيون اليت تراقبنا اآلن، وسوف ُتشَنق بسببها. املكان حماصر 
لقد  باملكان منذ ساعة.  متامًا، فرجال سكتلنديارد حييطون 

سقط امللك يف هذه اجلولة يا سيد آيب ريالند.

مث صفر صفريًا حادًا، وخالل حلظات قصرية ضّج املكان 
حبركة الرجال املسلحني حقًا وكأن ذلك مت بطريقة سحرية. 
السالح، مث حتدث  بريالند وخادمه وجردومها من  أمسكوا 

بوارو بضع كلمات مع الضابط املسؤول.

بعد قليل عاد املكان خاليًا من الرجال واحلركة، وأقبل 
بوارو يعانقين وكأنين يف حلم ليلي مرعب. قال: إنك مل ُتَصْب 
بأذى؟ هذا رائع، لقد ملُت نفسي كثريًا ألنين تركتك تذهب 

وحدك.

- أنا يف عافية تامة، لكين مضطرب قلياًل. لقد سقطُت 
يف فّخهم الصغري، أليس كذلك؟

هذا  مع  عملك  كان  أجله  ومن  أنتظره،  كنت  لكين   -
الشخص. امسك املزيف وشخصيتك التضليلية مل يُقصد هبما 

اخلداع أبدًا يا عزيزي.

- ماذا تقول؟ هل أنت جاد يف حديثك؟ ملاذا مل ختربين 
بشيء عن هذا كله؟

كانت األسئلة تتبعثر من بني شفيّت من الدهشة بال ترتيب، 
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وشعرت بعجزي عن فهم تلك اللعبة.

- كما قلت لك يا هيستنغز: إنك تتمتع برباءة األطفال يا 
صديقي، وإذا مل تكن خمدوعًا فيصعب عليك أن ختدع هؤالء. 
لقد كشفوك منذ اللحظة األوىل! وقد توقعُت كل ما حدث، إهنا 
مسألة رياضية واضحة النتيجة لكل من يُعمل خالياه الرمادية 
بشكل صحيح. لقد حاولوا أن جيعلوك طعمًا وكانت الفتاة هي 

الوسيلة، فهل كان شعرها أمحر؟

- إن كنت تقصد اآلنسة مارتن فإن شعرها حيوي ظاًل 
ناعمًا من اللون اخلّرويب، ولكن...

- لقد درسوا شخصيتك بإمعان، إهنم مجاعة مدهشون 
بالفعل. نعم يا صديقي، كانت الفتاة متورطة متامًا يف املؤامرة، 
وقد كررت عليك الرسالة وهي تروي قصتها مع ريالند حىت 
وأنت  شك،  بال  ذكية  طريقة  إهنا  صحيح.  بشكل  حتفظها 
اليت مل تكن صعبة على كل حال،  الشفرة  استطعت حتليل 
لكن الشيء الذي مل حيسبوا حسابه أنين كنت أنتظر هذا الفعل 
األمور مع جاب، وهكذا  تدبرت  الذي سُيْقدمون عليه، مث 

انتصرنا عليهم أخريًا.

*   *   *

عن  راضيًا  أكن  ومل  ما حصل  بالسرور جتاه  أشعر  مل 
قليل ومع  بشعوري. وبعد  بوارو ذاك، وقد أخربته  أسلوب 
لندن يف قطار  النهار سافرنا إىل  تسّرب أول شعاع من ضوء 
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احلليب الذي ينطلق مبكرًا يف رحلة غري مرحية أبدًا.

أحالمي  غارقًا يف  احلمام  من  لتّوي  قد خرجت  كنت 
يا  يعلو من غرفة اجللوس:  بفطور لذيذ، وإذا بصوت جاب 
له من أمر سّيئ يا بوارو! ما هذا السراب اجلميل الذي أوقعتنا 

فيه؟ إهنا أول مرة أراك ختفق فيها هبذا الشكل.

كان بوارو يف قمة دهشته ينظر إىل جاب بوجوم ثقيل وهو 
يتابع حديثه: لقد أخذنا األمر على حممل اجلد، وإذا بذلك 

الشخص هو اخلادم!

صرخت بدهشة: اخلادم؟!

- نعم، إنه جيمس... أو أّيًا كان امسه.

صرخت بتشّنج: مستحيل!

- أال تصدق؟ لقد اقتدنا الرجل املحترم إىل هاتون شيز، 
وهناك وجدنا ريالند احلقيقي نائمًا يف سريره، وقد أقسم كبري 

اخلدم والطاهي أنه مل يغادر املكان.

قال بوارو هامسًا: إذن هذا هو السبب الذي دعاه إىل البقاء 
يف العتمة كل الوقت ليلة أمس؟

هنض جاب منصرفًا، وكان اجلو مليئًا بالدهشة والغموض. 
نظر كل منا إىل اآلخر بصمت، وأخريًا قال بوارو: إننا نعرف يا 
هيستنغز أن آيب ريالند هو رقم <2>، والتنكر يف دور اخلادم 
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كان هو الضمان الوحيد خلطة الرجعة يف حالة الطوارئ، أما 
اخلادم...

قلت وأنا ألتقط أنفاسي: نعم؟

رّد بوارو هبدوء: إنه رقم <4>.

*   *   *
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الفصل التاسع

لغز اليامسني األصفر

أعقبت حادثَة املحجر تلك فترٌة هادئة، لكين كنت أشعر 
النجاح والتقدم يف مالحقة  الواجب من  القدر  أننا مل حنقق 
ارتكبوا جرميتني وخطفوا  اتصالنا هبم  فمنذ  الكبار،  األربعة 
أن  نستطع  أنا وبوارو، ومل  قتلي  هاليدي، وكانوا على شفا 

نسجل إال نقطة واحدة يف هذه اللعبة اخلطرية.

حني صارحت بوارو مبا يف نفسي قال: إهنم يضحكون 
حىت هذا الوقت يا هيستنغز، هذا صحيح، لكّن املثل الذي 
يقول: <املهم من يضحك أخريًا> يصدق فيهم، أليس كذلك؟ 
جيب أن تعلم أننا ال نواجه جمرمًا سهاًل، بل نواجه أعظم أدمغة 

يف الشرق والغرب.

أحاول  فقط  اإلجابة، وكنت  هذه  أرغب يف مساع  مل 
استدراج بوارو من أجل اإلفصاح عن بعض خطواته الالحقة 
يف تعقب اخلصوم، لكنين فشلت ألنه قابلين بعادته املعروفة: 
التكتم الشديد يف كل ما يفكر بتنفيذه يف املستقبل، وتركين 
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يف جهل مطبق كما حيصل دائمًا.

لقد ثارت لدّي شكوك حول اتصاالت حمتملة جيريها مع 
االستخبارات السرية يف اهلند والصني وروسيا، وعرفت من 
اندفاعه يف الثناء على نفسه أنه كان يتقدم يف لعبته املفضلة: 
اكتشاف عقلية عدّوه. وقد ختلى بوارو عن عمله اخلاص كله 
يتخلى عن قضايا  ما  ورفض عروضًا ضخمة، بل كان كثريًا 
يشرع يف التحقيق فيها بعدما يتبني له أهنا ليس هلا صلة بنشاط 

األربعة الكبار.

الذي  القصة كلها كان املفتش جاب  الكبري يف  الرابح 
اكتسب شهرة كبرية ال نستطيع إنكارها من قدرته على حل كثري 
تلميح  فيها إىل  الفضل يف جناحه  يعود  اليت  من املعضالت 
من  بكثري  بوارو  ميد  جاب  كان  املقابل  ويف  الذكي.  بوارو 
األخبار الالزمة يف قضاياه، وعندما ُعّين مسؤواًل يف القضية 
اليت مّستها الصحف <لغز اليامسني األصفر> طلب من بوارو 

أن يذهب لينظر فيها إن كان يهمه ذلك.

وعلى إثر تلك الرسالة وجدنا نفَسينا وحدنا يف مقصورة 
بلدة  لندن وغبارها متجهًا إىل  بعيدًا عن دخان  ينعطف  قطار 
ماركت هاْند فورد الصغرية يف مقاطعة ِورِشْسترشاير، حيث 

مكان اللغز.

سألين بوارو وهو يّتكئ يف مقعده يف مقصورة القطار: 
ماذا تظن يف هذه املشكلة يا هيستنغز؟
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مل أتسرع باجلواب، بل حاولت أن أبقى حذرًا وأجبت 
يبدو  قلت: كل شيء  ليس هلا معىن حمدد،  بكلمات عامة 

معّقدًا.

فقال مبزاح: نعم، أليس كذلك؟

أن وفاة  اعتقادك  السرعة يدل على  اندفاعنا هبذه  إن   -
السيد باينتر كانت جرمية قتل ال انتحارًا وال حادثًا عَرضيًا.

أن هذا  أنت تسيء فهمي. هْب  يا هيستنغز،  - ال، ال 
والظروف  املالبسات  من  كثري  كشف  من  بد  فال  صحيح، 

الغامضة.

- هذا ما قصدته عندما قلت إن كل شيء يبدو معقدًا.

- إذن دعنا نستعرض حقائق القصة مبنهجية وهدوء. أعد 
سردها علّي يا هيستنغز بوضوح وترتيب.

بدأُت أسرد أحداث القصة بنظام ومنهجية قدر استطاعيت: 
مثقف  اخلامسة واخلمسني، غين  إنه يف  باينتر.  بالسيد  نبدأ 
كثري األسفار، لكنه ضاق يف سنواته األخرية بالسفر فعمد إىل 
بيتًا صغريًا يف ورِشْسترشاير قرب  اشترى  أن  بعد  االستقرار 
للكتابة، مث أرسل  نفسه  يفرغ  أن  ماركت هاند فورد، وأراد 
إىل ابن أخيه األصغر يقترح عليه أن يأيت ليسكن معه يف مزنله 
<كروفت الندز>. وفرح ابن أخيه هبذا الرأي، وكان فنانًا مفلسًا، 

فعاش مع عمه حنو سبعة أشهر إىل أن وقعت املأساة.
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قال بوارو هبمس: أسلوبك روائي جذاب كأنك تقرأ من 
كتاب.

أكملت القصة حبماسة متجاهاًل تعليق بوارو: وكان يعمل 
باإلضافة إىل  باينتر يف كروفت الندز ستة من اخلدم،  لدى 

خادمه الصيين اخلاص آه لِْنغ.

مهس بوارو مستغرقًا يف التفكري: اخلادم اخلاص الصيين 
آه لِْنغ؟

اشتكى  الثالثاء من األسبوع األخري  يوم  قائاًل:  أكملت 
السيد باينتر أملًا معويًا بعد العشاء فأرسل أحد خدمه ليحضر 
الطبيب، وعندما حضر الطبيب استقبله السيد باينتر يف مكتبه 
رافضًا أن يذهب إىل السرير. ومل يعرف أحد ما جرى بينهما 
من حديث، إال أن الدكتور كوينتني طلب مقابلة مدبرة املزنل 
وأخربها أنه أعطى السيد باينتر إبرة حتت اجللد ألن قلبه يف 
ضعف شديد، وأوصى بأن ال يزعجه أحد، مث بدأ بأسئلة كثرية 

عن اخلدم: مىت عملوا هناك ومن أين جاؤوا؟...

أجابت مدبرة املزنل عن أسئلته بقدر استطاعتها، وكانت 
تعتريها احلرية والدهشة من مغزى تلك األسئلة. يف اليوم التايل 
تتجول يف  اخلادمات  إحدى  كانت  فبينما  أمر مرعب،  وقع 
رائحة حلم حمترق مقززة، وحني حبثت عن  املزنل مّشت 
الرائحة عرفت أهنا من مكتب سيدها، فحاولت فتح  مصدر 
جريالد  ومبساعدة  الداخل،  من  مقفاًل  وجدته  لكنها  الباب 
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أمام  أنفسهم  القوم  ليجد  اقتحام املكتب  مّت  الصيين  والرجل 
منظر رهيب: لقد سقط السيد باينتر يف موقد الغاز وقد احترق 

رأسه ووجهه حىت ليكاد يستحيل التعرف إليه!

يف ذلك الوقت مل ينشأ أّي اشتباه بعمل جنائي، وإن مل 
يكن ُبدٌّ من لوم أحد فأوىل الناس باللوم هو الدكتور كوينتني 
الذي حقن مريضه خمدرًا وتركه يف تلك احلالة اخلطرية. بعد 
ذلك ُكشف أمر يثري الفضول. كانت على األرض عند الكرسي 
الذي كان جيلس عليه الرجل العجوز صحيفة ملقاة يبدو أهنا 
انزلقت عن ركبتيه، وقد ُكتبت عليها خبط يد كبري ضعيف بضع 
كلمات، وُوجد إصبع السبابة يف اليد اليمىن للضحية ملطخًا 
باحلرب. ال بد أن الضحية كان يف حالة ضعف شديد فلم َيْقَو 
بالقلم، فغمس سبابته يف احلرب وكتب هاتني  على اإلمساك 
الكلمتني على سطح الصحيفة اليت كانت بني يديه، والكلمتان 

واضحتان متامًا: <يامسني أصفر>.

اليامسني  عليه  ينمو  كان  املزنل  جدار  أن  لوحظ  وقد 
بأن رسالة االحتضار ذات  القول  ما دعا إىل  األصفر، وهذا 
عالقة بذلك النبات، مما يوضح أن عقل العجوز كان خيرف، 
<لغز  مثرية وأمستها  احلادثة قصة  الصحف جعلت من  لكن 
بالنسبة يل يف  مهمة  مسألًة  َتْبُد  وإن مل  األصفر>،  اليامسني 

احلقيقة.

قال بوارو: أتقول إهنا غري مهمة؟ حسنًا، فاعلم إذن أهنا 
مهمة جدًا.
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التهكم  على  عودين  فقد  شديد،  بارتياب  إليه  نظرت 
سرد  فأكملت  عينيه  يف  السخرية  أقرأ  مل  ولكين  املرير، 
األحداث: وبعدها بدأت فصول حتقيق القضية والبحث فيها.

كانت الفكرة الشائعة هي أن املتهم األرجح هو الدكتور 
كوينتني، فهو مل يكن الطبيب املعتَمد للرجل امليت، بل كان 
طبيبًا طارئًا جاء بدل الدكتور بوليثو الذي كان يقضي إجازته 
بعيدًا عن البلدة. قد قيل إن اإلمهال هو سبب املأساة األول، 
السيد  كان  فقد  ومثرية،  كانت خمتصرة  الطبيب  أقوال  لكن 
باينتر يشعر بوعكة صحية خفيفة منذ وصوله إىل كروفت الند 
وأشرف على عالجه الدكتور بوليثو، وعندما فحصه الدكتور 
كوينتني أول مرة بدا حائرًا جتاه بعض األعراض، ولدى انفراده 
بالسّيد باينتر أطلعه على أمر غريب، فهو مل يشعر بأي مرض 
على اإلطالق، إال أن طعم الكاري الذي أكله على العشاء كان 
يف غاية الغرابة، لدرجة أنه اضطر )وقد استبّد به الشك( إىل 
اختالق بعض األعذار ليصرف آه لنغ بضع دقائق متّكن خالهلا 
من سكب حمتويات صحنه يف القدر. وعلى الرغم من قوله إنه 
مل يشعر باملرض فقد الحظ الطبيب أن السيد باينتر كان يعاين 

من أثر الصدمة، فقّرر إعطاءه إبرة سترايكنني.

توقفت عن سرد أحداث القصة قلياًل قبل أن أختتم معّلقًا: 
يبقى غري اإلشارة إىل  القضّية، وال  أن يف ذلك متام  أعتقد 
النقطة األساسية يف املوضوع، وهي أن الكاري الذي مل يؤَكل 
قد أُخِضع للتحليل فُعثر فيه على كمية من األفيون تكفي لقتل 

رجلني.



135

سكّت أخريًا، فسأل بوارو هبدوء: وما رأيك يا هيستنغز؟

- من الصعب اجلزم. قد يكون موته هبذه الطريقة حادثة 
الليلة  عَرضية، ويف هذه احلالة ستكون حماولة تسميمه يف 

السابقة مصادفة حبتة.

- لكنك ال تظن ذلك، بل أنت تظن أهنا جرمية قتل.

- أال تعتقد أنت ذلك أيضًا؟

- حنن نفكر بطريقة خمتلفة يا صديقي هيستنغز. أنا لن 
أحاول أن أقرر اآلن أي االحتمالني هو الصواب، القتل املتعمد 
لغز  بعد أن حنّل  بنفسه  العَرضية. سيأيت اجلواب  أو احلادثة 

اليامسني األصفر. على فكرة، أنت أغفلت شيئًا هنا.

- تقصد اخلطني الباهتني اللذين ُرمسا متعامَدين حتت 
كلمَتي <اليامسني األصفر>؟ مل أظن أن هلما أي أمهية.

- حسنًا، دعنا ننتقل من لغز اليامسني األصفر إىل لغز 
الكاري.

- السؤال هو: من الذي مّسمه؟ وملاذا؟ عندي مئة سؤال 
حتتاج جوابًا. الذي أعد الطعام هو آه لنغ، لكن ملاذا يرغب 
يف قتل سيده؟ هل هو عضو يف مجعية سرية صينية رمبا يكون 

امسها مجعية اليامسني األصفر؟ وماذا عن جريالد باينتر؟

هّز بوارو رأسه وقال: نعم، جريالد باينتر هو وريث عمه، 
مث إنه تناول عشاءه يف اخلارج تلك الليلة.
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تناول  ما مث حرص على  بطريقة  األمر  دّبر  قلت: رمبا 
عشائه يف اخلارج لكي يبتعد عن الوجبة املسمومة.

نال  تفسريي  بأن  فشعرت  احترام  نظرة  بوارو  إيّل  نظر 
إعجابه، ومضيت يف شرح نظرييت: مث عاد متأخرًا ورأى الضوء 
يف مكتب عمه فعرف أن خطته فشلت، فدفع الرجل العجوز 

يف موقد الغاز.

- لكن السيد باينتر كان يف صحة جيدة وما كان ميكن 
أن يسمح بأن يُحرق حىت املوت دون أن يبدي مقاومة. ال، 

هذا الرأي غري موفَّق.

اقتربت من احلل. واآلن  أنين  بوارو، أظن  يا  - حسنًا 
أحب أن أعرف رأيك.

ابتسم بوارو واستنشق نفسًا عميقًا، مث بدأ حديثه قائاًل: 
إذا افترضنا أهنا جرمية قتل فإن السؤال هو: ملاذا اختار القاتل 
هذه الطريقة لتنفيذ جرميته؟ ال أرى إال جوابًا واحدًا حمتَماًل: 
من أجل إخفاء هوية الرجل القتيل، فقد احترق الوجه حىت ال 

ميكنك معرفته.

هتفت معترضًا: ماذا؟! أنت ال تظن...

يا هيستنغز، فقد كنُت على وشك  - لو صربَت حلظة 
أي سبب  لدينا  هل  فحسب.  النظرية  هذه  أخترب  إنين  القول 
يدعونا إىل الظن بأن اجلثة قد تكون لرجل آخر؟ هل ميكننا 
له؟ فكرت يف  أن تكون اجلثة  يُحتمل  التفكري بشخص آخر 
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االحتمالني فوصلت إىل أن اجلواب الراجح هو النفي.

قلت خبيبة أمل: وماذا بعد؟

ملعت عينا بوارو وهو يقول: مث قلت لنفسي: إْن كان يف 
هذه املسألة ما ال أستطيع فهمه فعلّي أن أستمر يف البحث أكثر. 

ال ينبغي أن أبقي نفسي أسريًا هلاجس األربعة الكبار.

فجأة قطع سرده املثري وقال متسائاًل: ها حنن نقترب من 
املحطة اآلن، فأين فرشاة مالبسي الصغرية؟ آه، ها هي هنا. 
أرجو أن تساعدين يف تنظيف مالبسي ومن َثّم سوف أساعدك 

يف تنظيف مالبسك.

عندما اطمأن بوارو إىل سالمة هندامه عاد يقول: ال ينبغي 
للمرء أن يُبقي نفسه أسريًا لفكرة واحدة، ومع ذلك فإنين ما 
زلت حتت سلطان هذه الفكرة! فّكْر باخلطني اللذين رمسهما 
القتيل جبانب كلمَتي <اليامسني األصفر>، اخلطني املتعامدين 
يف زاوية حادة، أال ترى أهنما النصف األول من الرقم <4>؟

هتفت بإعجاب: يا لك من عبقري يا بوارو!

- لكن أليس سخيفًا أن أرى األربعة الكبار يف كل مكان؟ 
على املرء أن يفكر باالحتماالت األخرى أيضًا. حسنًا، ها هو 

جاب قادم إلينا.

*   *   *
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الفصل العاشر

حتقيق يف كروفت الندز

رأينا جاب واقفًا على الرصيف، وعندما وصلنا إليه حّيانا 
بابتسامة عريضة وقال: حسنًا يا سيد بوارو، لقد كنت على ثقة 
أنك ستقحم نفسك يف هذا اللغز املحري. إنه لغز من الطراز 

األول، أليس كذلك؟

فهمت من هذا التعليق أن جاب كان حائرًا يف حل اجلرمية 
وأنه ُسّر بوصول بوراو الذي يرجو أن يساعده يف حلها. وما لبثنا 

أن انطلقنا يف سيارة جاب حنو <كروفت الندز>.

والنباتات  األشجار  به  حتيط  مجياًل  أبيض  البيت  كان 
املتسلقة وفيها اليامسني األصفر الالمع، وكنت أشعر بظالل 
الكآبة ختيم عليه. كان صمت األشجار موحشًا والورود  من 
تتمايل حبزن كأمنا ترثي صاحبه، أما اليامسني األصفر فكان 
الرجل  اللغز. لكن هل كان  العيون، فامسه كان عنوان  يشد 
ذاهاًل حني كتب تلك الكلمات؟ إهنا كلمات ال معىن هلا وال 

تفيد شيئًا.
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يا سيد جاب؟ حادثة  تراه  الذي  ما  بوارو وقال:  ابتسم 
عَرضية أم جرمية؟

بدا املفتش مرتبكًا حمرجًا أمام سؤال بوارو وقال: إذا 
نفينا أثر تلك التوابل اهلندية ومل يثبت أهنا هي السبب يف الوفاة 
فإنين أميل إىل الرأي القائل بأهنا حادثة عَرضية، ألين أستبعد 
أسلوب القتل بوضع رأس رجل حي يف النار. أال ترى أنه كان 

سيمأل البيت صراخًا؟

لقد كنت أمحق، أمحق  آه،  نفسه:  بوارو حيدث  قال 
ثالث مرات! أنت أذكى مين يا جاب.

كان بوارو دائمًا ميدح نفسه ويقلل من شأن غريه، لذلك 
فوجئ جاب هبذا املديح وامحّر وجهه، وتلعثم بكلمات غري 
نفسه يف صدق مديح  الريبة والشكوك يف  مفهومة تشري إىل 

بوارو له.

دخلنا املزنل متجهني عرب ردهاته إىل الغرفة اليت وقعت 
فيها املأساة، مكتب السيد باينتر، وكانت غرفة واسعة ُكسيت 

جدراهنا برفوف مألى بالكتب القدمية.

النافذة إىل حديقة خلفية ُفرشت أرضها  نظر بوارو عرب 
باحلصباء، مث سأل: هل كان مزالج النافذة مفتوحًا؟

- يبدو أن القضية كلها هنا، ألن الطبيب أغلق الباب خلفه 
ُمقفاًل من  الباب  التايل ُوجد  اليوم  عند خروجه، ويف صباح 
الداخل، فمن الذي قفله؟ هل هو السيد باينتر نفسه؟ لقد أكد 
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آه لنغ أن النافذة كانت مغلقة باملزالج، أما الدكتور كوينتني 
فقال إنه شك يف أن النافذة كانت مغلقة، لكن ليس باملزالج، 
تأكد ألّدى هذا إىل خلل خطري.  أنه ليس متأكدًا، ولو  على 
فإذا كانت جرمية قتل فال بد أن يدخل القاتل من الباب أو عرب 
الباب فإنه عمل داخلي، وإذا كان من  النافذة، فإذا كان من 
فتحوا  الفاعل شخص من اخلارج. رمبا  أن  النافذة فاألرجح 
النافذة على مصراعيها حني كسروا الباب، واخلادمة اليت فعلت 
ذلك تقول إن النافذة مل تكن مغلقة باملزالج، لكنها شاهدة 

سيئة جدًا، ال تتذكر إال ما يُطلب منها أن تتذكره!

- وماذا عن املفتاح؟

- ُعثر عليه على األرض وسط حطام الباب، وقد يكون 
سقط من القفل عند االقتحام، ورمبا أسقطه شخص ما حني 

دخل، أو لعله ُدفع من حتت الباب من اخلارج.

- يبدو أن كل شيء عندك يندرج حتت كلمة <رمبا>!

مضى بوارو يبحث عن نقطة وسط الركام، وكان وجهه 
عابسًا مقطبًا ألنه مل جيد ما يريد، مث قال: إنين أمشي يف ظالم 

دامس، كلما ملحت ومضة سرعان ما تنطفئ.

قوي،  باعث  لديه  الصغري  جريالد  بتجّهم:  جاب  قال 
وأستطيع أن أقول إنه رمبا كان متوحشًا متهورًا، فالفنانون ال 

خلق هلم كما هو معروف.

مل يُْبِد بوارو اكتراثًا هبجوم جاب القاسي على الفنانني، 
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لكنه ابتسم ابتسامة ذات مغزى كأنه عرف ما يف نفس املفتش 
وقال له: يا جاب الطيّب! أتظن أنك تستطيع خداعي؟ أنا على 
يقني أن أفكارك تتجه بالشك حنو الرجل الصيين، لكنك تريد 

أن أساعدك وأنت ختادعين.

انفجر جاب ضاحكًا وقال: هكذا أنت دائمًا يا سيد بوارو. 
نعم، أعترف بأنين أراهن على الشاب الصيين وأشك أنه هو 
الذي عبث بالكاري، وما دام قد حاول التخلص من الرجل 

ومل ينجح فقد كان عليه أن حياول مرة أخرى.

- لكن السؤال هو: هل حاول ذلك مرة أوىل حقًا؟

- الذي يؤرقين هو الباعث. لعله انتقام مهجي ال سبب له.

- سؤال آخر: هل وجدمت أثر سرقة؟ هل اختفت أشياء 
مثينة؟ جواهر، أموال، أوراق؟

- ال، أعين... ليس متامًا.

أصغيت لكلمَتيه األخريتني بانتباه شديد، وكذلك بوارو. 
وأكمل جاب موضحًا: أقصد مل حتصل سرقة، لكن العجوز 
كان يكتب كتابًا ما، لقد عرفنا عنه هذا الصباح حني وصلت 
رسالة من الناشرين يسألون عن املخطوطة. وحاولت البحث 
لعله خبأها يف  شيئًا.  فلم جند  الصغري  باينتر  عنها مبساعدة 

مكان ما.

ملعت عينا بوارو بالضوء األخضر الذي كنت أعرفه جيدًا 
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وسأل: ماذا كان عنوانه؟ أعين... هذا الكتاب؟

- أذكر أن امسه كان: <اليد اخلفية يف الصني>.

صفر بوارو وقد أخذته النشوة، مث قال بسرعة: جيب أن 
أقابل الرجل الصيين آه لنغ.

متثاقاًل  الصيين فجاء جير قدميه  أرسل جاب يف طلب 
وضفريته تتأرجح على ظهره. كان وجهه جامدًا ال تلمح فيه أثر 
العاطفة، وخاطبه بوارو قائاًل: آه لنغ، هل أنت آسف ملوت 

سيدك؟

أجاب بلغة إنكليزية ركيكة: طبعًا أنا آسف جدًا، فقد كان 
رجاًل طيبًا.

- هل تعرف َمن قتله؟

- ال، ولو كنت أعرف ألخربت الشرطة.

هو مل  هو  اجلامد  والوجه  واألجوبة  األسئلة  استمرت 
يتغري، وحتدث آه لنغ عن الكاري الذي طبخه بنفسه، وأوضح 
أن الطاهي مل يكن له دخل به ومل تلمسه أي يد إال يده هو. 
تساءلت: هل كان يدرك أين سيقوده اعترافه؟ وقد أبدى دهشته 
هو أيضًا من فتح النافذة، وأخريًا صرفه بوارو قائاًل: هذا يكفي 

يا آه لنغ.

ولكنه ناداه حني وصل إىل الباب: وهل تعرف شيئًا عن 
اليامسني األصفر؟
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- ال، وماذا جيب أن أعرف؟

- وال عن اإلشارة اليت ُكتبت هنا؟

سأله بوارو وهو مييل برأسه حنو الطاولة وقد ملحت عيناه 
شيئًا مكتوبًا وسط الغبار املتراكم عليها، فقد ُكتب بوضوح: 

رقم <4>.

أصاب الرجَل الصيين رعٌب كأنه أصيب برعشة كهربائية، 
مث عاد جامدًا مرة أخرى وتراجع وهو يكرر إنكاره الشديد.

وحدنا،  وتركنا  الصغري  باينتر  عن  يبحث  جاب  ذهب 
فقال بوارو حبنق: األربعة الكبار مرة أخرى يا هيستنغز! لقد 
كان باينتر َجّوااًل كثري السفر، وبال ريب كان يعرف معلومات 
خطرية ختص الزعيم والعقل املدبر ملجموعة األربعة الكبار 

يل شانغ ين.

- ولكن كيف؟ ومن؟

- انتبه، ها هم قادمون.

كان جريالد باينتر شابًا لطيفًا ضعيف اجلسم تزّين وجهه 
أجاب  وقد  غريبة،  عنق  ربطة  يضع  وكان  لطيفة،  بينة  حلية 
عن أسئلة بوارو باستعداد تام. أوضح قائاًل: أكلت العشاء يف 

اخلارج مع بعض جرياننا من عائلة ويشرليز.

- مىت عدت إىل البيت؟

- يف حنو الساعة احلادية عشرة. كنت أمحل معي مفتاح 
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الباب اخلارجي ومجيع اخلدم كانوا قد ذهبوا إىل النوم، وقد 
املتسول  ذلك  أنين ملحت  أذكر  أيضًا.  نام  عمي  أن  ظننت 
يتحرك خبفة عرب  وهو  لنغ  آه  الطرية  القدم  الصيين صاحب 

القاعة، لكن رمبا كنت خمطئًا.

أن  قبل  فيها عمك، أقصد  - هل تذكر آخر مرة رأيت 
تأيت لتعيش عنده؟

العاشرة بعدما تشاجر  - آه، مل أره منذ كنت طفاًل يف 
مع أيب.

- لكنه استطاع أن يهتدي إليك مرة أخرى ببعض الصعوبة، 
أليس كذلك؟

- بلى، وقد رأيت أنا إعالن املحامي يف اجلريدة عن 
طريق احلظ.

مل يسأله بوارو أسئلة أخرى. انطلقنا بعدها إىل الدكتور 
كوينتني، وكانت روايته هي نفسها دون أي إضافة ُتذكر. قال: 
يا ليتين أستطيع أن أذكر شيئًا عن النافذة! لكن من اخلطورة 
التفكري يف املاضي، فقد يقنع املرء نفسه بوجود أشياء مل تكن 
موجودة قط. هذه ناحية نفسية، أليس كذلك يا سيد بوارو؟ لقد 
قرأت عن أساليبك وأنا معجب بك كثريًا. أستطيع أن أؤكد أن 
الرجل الصيين هو الذي وضع األفيون يف الطعام، ولكنه لن 
يعترف ولن نعرف حنن أبدًا ملاذا، لكن وضع رجل يف النار 

ال يليق بشخصية رجلنا الصيين... هذا ما يبدو يل.



146

بعد ذلك علقت  الرئيسي  القرية  عندما مشينا يف شارع 
على تلك النقطة قائاًل: هل ميكن أن يكون اخلادم الصيين قد 
سّهل لشخص من العصابة الدخول إىل البيت لتنفيذ اجلرمية؟ 

باملناسبة، ال بد أن جاب قد وضعه حتت املراقبة؟

قال بوارو: لقد وضع جاب الرجلني حتت املراقية املكثفة 
منذ اكتشاف اجلثة.

قلت: على األقل حنن نعرف أن جريالد باينتر ال صلة له 
باجلرمية.

قال بوارو: يبدو أنك تعرف عين وعنك!

ضحكت قائاًل: أيها الثعلب العجوز، أنت أبدًا ال تعرب 
عّما جيول يف خاطرك!

- حىت أكون أمينًا يا صديقي فإن القضية باتت واضحة يف 
ذهين متامًا، ما عدا كلمَتي <اليامسني األصفر>. ومن املؤكد 
أن هذين الشخصني ال ميلكان قدرة على ارتكاب اجلرمية معًا، 
فعلّي أن أقرر: َمن الذي يكذب؟ وقد فكرت يف ذلك، لكن...

من  بوارو  اندفع  وفجأة  الطريق،  عندئذ منشي يف  كنا 
جانيب إىل مكتبة جماورة، مث خرج منها بعد بضع دقائق وهو 
حيمل كتابًا، وما لبث أن انضم إلينا جاب ومشينا معًا إىل ُنُزل 

القرية.

*   *   *
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كان الوقت متأخرًا عندما استيقظت صباح اليوم التايل، 
ونزلت إىل غرفة اجللوس فوجدت بوارو يذرع املكان ذهابًا 
بيده:  يلوح  وإيابًا بوجه عابس قلق، وحني رآين صاح وهو 
ال تتكلم معي، أرجو أن تبقى ساكتًا حىت أتأكد أن كل شيء 
على ما يرام وأن الرجل قد اعُتِقل. لقد كان فهمي بطيئًا. إن من 
يكتب رسالة احتضار جيب أن يكتب شيئًا مهمًا جدًا. اليامسني 
األصفر؟ إنه ينمو خارج البيت، لكنه ليس هو املقصود حتمًا.

أخربين.  الكتاب  هذا  وقال:  صغريًا  كتابًا  أخرج  مث 
امسع: »اليامسني األصفر: مرّكب جْلَسميين قلوي، سم فّعال 
العصيب  للجهاز  فّعال  الكونني. اجللسميوم عّقار مسكن  مثل 
املركزي، فإذا أُخذت منه جرعات كبرية تسبب الدوار وتضعف 
القوة العضلية، وقد حيدث املوت بسبب شلل مركز التنفس«.

هل تذكر يا هيستنغز منذ البداية حني أبدى جاب مالحظته 
يف دفع رجل حي يف النار؟ علمت بعدها أن الرجل الذي ُدفع 

إىل النار كان ميتًا.

- ملاذا؟ ملاذا؟

- يا صديقي، إذا أردت أن تقتل رجاًل بالرصاص وطعنته 
بعد املوت أو ضربته على رأسه لكان واضحًا أن ذلك مت بعد 
الرأس حىت يصبح رمادًا فال أحد  الوفاة، لكن حني حيترق 
أحد  الوفاة احلقيقي، ولن يشك  اكتشاف سبب  سينجح يف 
أن الرجل الذي جنا من السم أثناء العشاء سيموت يف حادثة 
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تسميم أخرى بعد قليل. َمن الذي يكذب؟ كان هذا هو السؤال، 
وقررت أن أصّدق آه لنغ.

- ماذا؟ هل جننت؟

- هل أنت مدهوش يا هيستنغز؟ إن آه لنغ يعرف بوجود 
األربعة الكبار، كان هذا واضحًا، ولكنه مل يكن يعرف درجة 
ارتباط تلك اجلرمية هبم حىت تلك اللحظة. لو كان هو القاتل 
الستطاع أن يظل جامدًا بوجهه بصورة تامة، لذلك قررت أن 
أصدقه وركزت شكوكي على جريالد باينتر. لقد بدا يل أن رقم 
<4> قد وجد أن التمثل بشخصية ابن األخ املفقود منذ سنني 

سهل جدًا.

- ماذا؟! رقم <4>؟

اليامسني  يا هيستنغز، ليس هو. حاملا قرأت عن  - ال 
األصفر أدركت احلقيقة، لقد وثبت أمام عيين يف احلال.

- كما تفعل دائمًا، إهنا ال تثب أمام عيين أنا أبدًا!

له  الذي كانت  الرمادية. من  - ألنك ال تشّغل خالياك 
فرصة العبث بالكاري اهلندي؟

- آه لنغ، ال أحد غريه.

- ال أحد غريه؟ وماذا عن الطبيب؟

- لقد كان هذا فيما بعد.
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- فيما بعد، نعم، فعندما ثارت الشكوك يف وجبة الكاري 
لطبيبه  ليعطيها  العجوز منها وحفظها  الرجل  يأكل  اهلندي مل 
الدكتور  بعد ذلك وصل  املعاجل، ومت استدعاؤه يف احلال. 
كوينتني فتوىل أمر الكاري وأعطى مريضه حقنة من الستركنني، 
مفعول  يبدأ  اليامسني األصفر، وحني  ويف احلقيقة هي من 
الدواء يغادر بعد فتح مزالج النافذة، مث يعود عن طريقها فيأخذ 

املخطوطة ويدفع السيد باينتر يف النار.

لكنه مل يلتفت إىل الصحيفة اليت سقطت على األرض من 
م له وجاهد لكي  بني يدي الضحية. لقد عرف باينتر أّي دواء قُدِّ
يوصل الرسالة اليت توضح أن األربعة الكبار هم املسؤولون عن 
قتله. من السهل على الدكتور كوينتني أن خيلط األفيون بالكاري 
الستركنني  مسألة  يذكر  روايته  أثناء  ويف  للفحص،  ويقدمه 
عَرضًا، حىت إذا ما مت كشف موضع اإلبرة حتت اجللد يكون 
االشتباه بني كونه  ينقسم  السبب معروفًا سابقًا، ويف احلال 
حادثًا وكونه ذنب الرجل الصيين آه لنغ بسبب الكاري اهلندي.

- لكن هل ميكن أن يكون الدكتور كوينتني هو رقم <4>؟

امسه  حقيقي  طبيب  يوجد  وبال شك  نعم، ممكن.   -
كوينتني، ورمبا يكون يف مكان ما خارج البالد اآلن. لقد تنكر 
الدكتور  الذي مت مع  والتنسيق  ببساطة،  رقم <4> بشخصيته 
تنفيذه كله عن  فترة اإلجازة مت  العمل خالل  بوليثو من أجل 

طريق املراسلة.

يف تلك اللحظة دخل جاب حمَمّر الوجه، وسأله بوارو 
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باهتمام: هل أمسكت الرجل؟

- ال، وقد عاد بوليثو من إجازته هذا الصباح وتبّين أنه 
اسُتدعي بربقية ال أحد يدري َمن أرسلها. الرجل اآلخر غادر 

الليلة املاضية، لكننا سنمسك به.

هّز بوارو رأسه حبزن وهو يقول: ال أظن ذلك.

مث وبطريقة الشعورية رسم بيده رقم 4 على الطاولة خبط 
كبري.

*   *   *
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الفصل احلادي عشر

مشكلة شطرنج

يف إحدى األمسيات اهلادئة كنت مع بوارو نتناول عشاءنا 
املفتش جاب  إلينا  انضم  عندما  يف مطعم صغري يف سوهو 
فجأة، وكان لقاء وديًا حارًا، فقد مضى وقت طويل مل َنلتِق 

به، منذ مسألة اليامسني األصفر قبل حنو شهر.

قال بوارو موّبخًا: ما هذه اجلفوة يا جاب؟ لقد مضت 
فترة طويلة دون أن نراك أو نسمع عنك شيئًا؟

- لقد كنت يف الشمال طوال الفترة املنصرمة. ما أخبار 
األربعة الكبار؟ ما زالوا يزدادون قوة، أليس كذلك؟

لكن  جاب،  عزيزي  يا  السخرية  أنك حتاول  أدرك   -
األربعة الكبار موجودون.

- آه، ال أشك يف ذلك، لكنهم ليسوا على تلك الدرجة 
اهلائلة من القوة اليت تراها.

- أنت خمطئ يا عزيزي، فأنا أعتقد أن أعظم قوة شريرة 
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يف العامل اليوم هي األربعة الكبار. إىل أي هناية يسريون وماذا 
خيططون؟ ال أحد يعلم، ولكن ال توجد منظمة إجرامية تضاهي 
ومليونري  الشرق  دماغ يف  أذكى  رأسها  على  املنظمة،  هذه 

أمريكي وعاملة فرنسية، أما الرابع...

أصبح  لقد  أعرفه جيدًا،  ذلك،  أعرف  تداركه جاب: 
هاجسك الذي ال يفارقك يا سيد بوارو. دعنا نتحدث يف شيء 

آخر، هل هتتم بالشطرنج؟

- نعم، أنا ألعبه.

- هل تابعت ذلك احلدث أمس؟ مباراة بني أشهر العَبني 
يف العامل تنتهي هناية حمزنة مثرية: لقد مات أحدمها يف أثناء 

اللعبة.

الروسي كان أحد  البطل  الصحيفة:  قرأت اخلرب يف   -
الالعَبني، أما اآلخر صاحب احلظ السّيئ فهو األمريكي جيلمور 

ويلسون.

وتربع على عرش  - متامًا، سافرونوف هزم روبستني 
بطولة روسيا قبل بضع سنوات، وأصبح ويلسون بطاًل ثانيًا.

- إهنا قضية مثرية حقًا، لكْن يبدو أنك هتتم هبا اهتمامًا 
خاصًا.

ضحك جاب بارتباك وقال: أصبت يا سيد بوارو، إنين 
أغرق يف حرية شديدة حقًا. كان ويلسون سليمًا معاىف ليست 
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فيه عالمة من عالمات مرض القلب، لذا فإن وفاته ال جيوز 
تفسريها هبذه السهولة.

سألته: هل تظن أن سافرونوف أبعده عن الطريق؟

مل يكترث كثريًا لسؤايل وقال: رمبا، لكن ال أظن أن 
الالعب الروسي ميكن أن يقتل رجاًل من أجل أن ال يُهَزم يف 

لعبة شطرنج!

قال بوارو: إذن ما هي فكرتك باختصار؟ من الذي مسم 
ويلسون وملاذا؟ أنت تشك قطعًا بالسم.

- بالتأكيد، وإال فلماذا يتوقف القلب فجأة عن اخلفقان؟ 
الطبيب يقول إن القلب يتوقف فجأة من تلقاء نفسه، إنه يقول 
مقتنعًا يف  ليس  نفسه  هو  لكنه  ظاهريًا،  الوفاة  لتفسري  ذلك 

احلقيقة.

ح اجلثة؟ - مىت سُتشرَّ

- الليلة، ورمبا نكشف بعض األسرار. لقد كانت وفاة 
الوقت، مث  بدا طبيعيًا طوال  ويلسون مفاجأة غري عادية ألنه 

سقط فجأة وهو يتناول حجرًا ليحركه.

اعترض بوارو: توجد أنواع قليلة جدًا من السموم ميكن 
أن تعمل هبذه الطريقة.

- صحيح، وهذا ما سيكشفه التشريح. لكن من الذي يريد 
إبعاد ويلسون عن الطريق؟ إنه رجل مسكني متواضع لطيف، 
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وقد وصل لتّوه من الواليات املتحدة وال أظن أن له يف هذا 
البلد أي أعداء.

- أظنك حتوم حول فكرة معينة.

- فكرة تسيطر علّي: إن السم مل ُيقَصد به ويلسون، بل 
الرجل اآلخر.

- سافرونوف؟

- نعم، فثمة خصومة قوية قدمية بينه وبني البلشفيني منذ 
اندالع الثورة، وقد أشيع أنه قُتل، لكنه -يف احلقيقة- ُنِفَي إىل 
سيبرييا ثالث سنوات يف ظروف قاسية يصعب تصديقها، حىت 
فابَيّض شعره وهتدل منكباه.  تغريت أحواله وتبدلت أوصافه 
وعندما هرب أخريًا وجلأ إىل إنكلترا صُعَب حىت على أصدقائه 
القدامى أن يتعّرفوا عليه، وهو منذ ذلك احلني ال يغادر بيته 
إال قلياًل، وقد آثر اعتزال الناس مع بنت أخيه سونيا وخادم 
روسي يف شقة متوارية على طريق ويستمنستر، كأنه ما زال 
مرعوبًا يالحقه اخلوف من خصومه األقدمني. وهذا سبب رفضه 
املتكرر للمباراة اليت أحّل عليه ويلسون خلوضها متحديًا، ولوال 
احلملة الصحفية املثرية اليت فسرت الرفض بأنه منافاة للروح 
الرياضية ملا استسلم سافرونوف هبذه السهولة. إنين مقتنع بأن 

ويلسون قُتل خطأ.

- أال ينتفع شخص مبوت سافرونوف؟

ترثه. لقد حصل  اليت  الوحيدة  ابنة أخيه هي  - حسنًا، 
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مؤخرًا على ثروة ضخمة تركتها له السيدة جوسبوجا اليت كانت 
زوجة لتاجر سّكر كبري يف ظل النظام القدمي، ويبدو أهنا كانت 

على عالقة حسنة به.

قال بوارو: أين جرت املباراة؟

كما  مريضًا  كان  بيت سافرونوف اخلاص، ألنه  - يف 
قلت لك.

- وهل شاهدها عدد كبري من الناس؟

- اثنا عشر شخصًا على األقل.

هّز بوارو رأسه حبركة معّبرة مث قال: كم أنت مسكني يا 
جاب! إن عملك صعب جدًا.

- إذا تأكد يل أن السم كان هو السبب فأستطيع أن أقول 
إنين سأجنح.

- على ضوء افتراضك بأن سافرونوف هو املقصود، هل 
خطر لك أن القاتل سيحاول مرة أخرى؟

- قطعًا يا سيد بوارو، لذلك وضعت رجلني يراقبان بيت 
سافرونوف دومًا.

قال بوارو بنربة فيها معىن االستخفاف: هذا سيكون مفيدًا 
لو أن الزائر حيمل قنبلة حتت إبطه.

- أظن أنك أصبحت مهتمًا بالقضية. ما رأيك أن تذهب 
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معي إىل املشرحة ملشاهدة جثة ويلسون قبل البدء بتشرحيها، 
فرّبما ظهر لك دليل ما.

وافق بوارو، وقد بدا يل أنه أصبح مأسورًا متامًا بالقضية 
بعيدة  يهتم بقضية  أن  اجلديدة، فقد مضى وقت طويل دون 
الصلة باألربعة الكبار ونشاطهم، وقد شعرت بالسرور لرؤية 

بوارو يعود إىل نشاطه األول.

*   *   *

حني نظرنا إىل اجلسد املسّجى مل نلحظ أي أثر غريب 
ما عدا الندبة اليت ظهرت على أصابع يده اليسرى، وقد أوضح 

الطبيب أنه َحرق وليس جرحًا.

انتقل بوارو إىل االهتمام مبحتوى جيوبه وقد نثرها أمامنا 
أحد رجال الشرطة، ومل يكن فيها سوى منديل ومفاتيح ودفتر 
مالحظات وبعض الرسائل غري املهمة، لكنه وجد شيئًا بسيطًا 
أثاره، فقد أمسك باثنني من حجارة الشطرنج وصاح منفعاًل: 

بيدق وفيل! هل كان هذان يف جيبه؟

- ال، بل كان ميسك هبما بيده، ومل نستطع نزعهما من 
بالغة.  قويًا إال بصعوبة  بني أصابعه املتشنجة عليهما تشنجًا 
جيب إرجاعهما للدكتور سافرونوف، فهما جزء من طقم مجيل 

منحوت من العاج.

- امسح يل أن أعيدمها أنا للسيد سافرونوف، ولعل ذلك 
يكون عذرًا لكي أزوره.



157

هتف جاب مستبشرًا: إذن تريد الغرق يف جلة هذه القضية 
كما أرى؟

- نعم، لقد سّرين البحث يف هذه املعضلة. لقد استطعت 
إثارة اهتمامي يا سيد جاب.

مث عاد بوارو متجهًا إىل اجلثة وسأل: هل لك أن تعرفين 
بالضحية أكثر؟

- ال أظن، مل يبَق شيء.

- وال حىت أنه أعسر؟

- أنت ساحر يا بوارو، كيف عرفت؟ لقد كان أعسر حقًا، 
وهل هلذا صلة باحلادث؟

- رمبا مل تكن هلذا األمر باحلادث أي عالقة.

*   *   *

يف صباح اليوم التايل كنا نشق طريقنا إىل شقة سافرونوف 
يف ويستمنستر، وقلت متأماًل: سونيا دافيلوف، إنه اسم رائع.

مسع بوارو حديثي، فألقى علّي نظرة يائسة مث قال: أنت 
إذا  هكذا دائمًا، روَمنسي متامًا! لكن حظك سيكون سعيدًا 
ظهر أن سونيا دافيلوف هي صاحبتنا الكونتيسة فريا روساكوف.

حني مسعت االسم أصابتين هزة واكفهّر وجهي وأعادتين 
الذاكرة إىل أشد فترات احلرج يف حيايت، لكن بوارو تدارك 
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بسرعة: ال، ال يا هيستنغز، إمنا هي نكتة. ال أظن أن أصابع 
األربعة الكبار وصلت إىل هنا.

فتح الباَب خادٌم ذو وجه متجهم كأمنا ُنحت من خشب 
ال انفعال فيه وال يكاد يبدي استجابة ألي مؤثر، وقّدم بوارو 
بطاقة كتب عليها جاب بضع كلمات تعريفية، وبعدها مت إدخالنا 
إىل غرفة املجلس. وكانت غرفة واسعة منخفضة السقف، على 
جدراهنا ستائر فخمة ومتأل زواياها حتٌف مثينة، وكانت األرض 

مفروشة بالسجاد الفارسي الرائع.

اجتهُت حنو إحدى التحف أتفحصها، وقد كانت ذات 
منبطحًا  بوارو ألحدثه وجدته  التفتُّ حنو  قيمة عالية. وحني 
على األرض وأصابعه تعبث بَسّجادة فارسية وعيناه متعنان النظر 
باهتمام بالغ، فخطر يل أن السجادة اجلميلة تلفت النظر حىت 

حتوز هذا االهتمام فقلت: هل هي قطعة نادرة؟

السجادة؟ إهنا قطعة رائعة، ولكين أحبث عن شيء   -
أُدِخلت عمدًا يف وسطها. اإلبرة ليست هنا  إبرة كبرية  آخر، 

اآلن لكن الثقب الذي أحدَثْته واضح جدًا.

صوت امرأة من خلفنا جعلين ألتفت بسرعة حنوها بينما 
برشاقة، وكانت هي تقف يف مدخل  بوارو على قدميه  قفز 
الطول ذات شعر أسود  الغرفة وعيناها علينا. كانت متوسطة 

قصري، ويبدو أهنا ال تتقن اإلنكليزية متامًا.

قالت: عمي مريض وأخشى أنه لن يستطيع مقابلتكم.
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- هذا مؤسف. هل تتلطفني بإجابتنا عن بعض األسئلة؟ 
أنت اآلنسة دافيلوف، أليس كذلك؟

- بلى، أنا سونيا دافيلوف. ما الذي تريد معرفته؟

- إنين أتابع التحقيق يف احلادث املحزن الذي أدى إىل 
وفاة السيد ويلسون، هاّل أخربتِنا بتفاصيله؟

- لقد مات بسبب توقف قلبه أثناء اللعب يف املباراة.

- هيئة التحقيق غري متأكدة من هذا السبب كما يبدو يا 
آنسة.

ارتعدت الفتاة، وبدرْت منها حركة تنبئ خبوفها وصرخت: 
إذن لقد كان إيفان حمقًا؟ إهنا احلقيقة. يا إهلي!

- من هو إيفان؟ وما هي احلقيقة؟

- إيفان هو الذي فتح لكما الباب. لقد أخربين أن جيلمور 
مل ميت موتًا طبيعيًا بل مات مسمومًا، ومل يكن هو املقصود.

- مل يكن هو املقصود؟

- أجل، كان املقصود هو عمي.

- لكن من الذي يريد تسميم عمك يا آنسة؟

- ال أعرف. إنين أعيش يف الظالم وعمي ال يثق يب، 
ورمبا يكون هذا طبيعيًا ألنه مل يَرين إال وأنا طفلة صغرية، وقد 
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جئت اآلن ألعيش معه يف لندن، وكل ما أعرفه أنه يعيش يف 
إنه خياف شيئًا ما، إن روسيا مألى باجلمعيات  رعب دائم. 

السرية، وقد مسعت إحدى مكاملاته.

مالت برأسها حنو بوارو ومهست: هل مسعَت شيئًا عن 
مجعية تسمى <األربعة الكبار>؟

نظر إليها بوارو بدهشة وهتف: ماذا؟! هل تعرفني األربعة 
الكبار يا آنسة؟

عنها  إشارة  مسعت  لقد  حقيقية؟  مجاعة  فهي  إذن   -
وسألت عمي بعد ذلك فلم أََر رجاًل خائفًا مثله، فقد شحب 
لقد كان خياف منهم  لونه وارجتف عندما مسع هذا االسم. 
خوفًا عظيمًا، أنا متأكدة من ذلك. ال بّد أن ويلسون قُتل خطأ.

مهس بوارو: األربعة الكبار، دائمًا األربعة الكبار... إهنا 
مصادفة مذهلة حقًا! إن عمك ما زال يف خطر وجيب أن أنقذه. 
أعيدي علّي اآلن سرد أحداث الواقعة: رقعة الشطرنج وكيف 

كان جيلس الرجالن وأين؟ أريين كل شيء.

اجتهْت إىل جانب من الغرفة وأحضرت طاولة صغرية بدا 
سطحها رائعًا مرّصعًا مبربعات من الفضة واللون األسود على 
هيئة رقعة الشطرنج، وقالت: وصلت هذه الطاولة إىل عمي 
هديًة قبل بضعة أسابيع مع رجاء حثيث أن يستعملها يف املباراة 

القادمة اليت كان سيلعبها، وكانت يف وسط الغرفة هكذا.

فحص بوارو رقعة الشطرنج بصورة مباَلغة: من األطراف 
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إىل األسفل، ورأيت يف ذلك بعض املبالغة. ومل يسأهلا أي 
التحقيق،  يف  بأمهيتها  أشعر  كنت  اليت  األسئلة  من  سؤال 
وشعرت أن أسئلته عدمية اجلدوى وال مغزى هلا، وأيقنت أن 

ذكر اسم األربعة الكبار قد جعله يفقد توازنه!

مث طلب أحجار الشطرنج وأخذ يفحصها بطريقة آلّية، مث 
مهس وهو شارد الذهن: طقم رائع حقًا.

مل يسأهلا عن املشروبات اليت قُّدمت وال عن األطعمة 
وال سأل عن األشخاص احلاضرين، وتنحنحت بتكلف وأنا 

أسأله: أال تظن يا بوارو هذه املرة...

تداركين بوارو بسرعة قائاًل وهو يشري بيده حنوي: ال تظّن 
يا صديقي واترك االستنتاجات يل. يا آنسة، هل يستحيل متامًا 

رؤية عمك ولو بضع دقائق؟

ابتسمت ابتسامة باهتة مث قالت: سيقابلك، نعم. إن دوري 
هو أن أقابل مجيع الغرباء أواًل قبل املقابلة ألسباب أنت تعلمها.

اختفت يف الغرفة املجاورة لبعض الوقت وحنن نسمع 
صوت اهلمس، مث عادت لتقودنا إىل سافرونوف.

أريكته، طوياًل هزياًل ذا  يستلقي على  كان رجاًل مهيبًا 
حواجب كثة متهدلة على عينيه وحلية بيضاء ووجه بدت فيه 
رأسه  وكان  الزمان،  خّلفها  اليت  والقسوة  الضنك  عالمات 
ضخمًا. إنه العب شطرنج عظيم، فال بد أن له دماغًا واسعًا 

ميأل هذا الرأس الضخم.
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احنىن بوارو له وقال: سيدي، هل يل أن أحتدث إليك 
قلياًل على انفراد؟

التفت حنو ابنة أخيه قائاًل: اتركينا قلياًل يا سونيا.

قال بوارو بعد انصراف الفتاة: دكتور سافرونوف، لقد 
حصلَت أخريًا على ثروة ضخمة، فمن سريثك؟

- لقد كتبت وصية أترك فيها كل شيء البنة أخي سونيا.

- لكنك مل َتَرها منذ فترة طويلة، منذ أن كانت طفلة، 
وأظن أن من السهل أن تنتحل أيُّ فتاة هذه الشخصية.

يعّلق، فمضى  لكنه مل  الرأي،  فوجئ سافرونوف هبذا 
بوارو قائاًل: يكفي أن أعطيَك إشارة حتذير فقط، هذا ما أريد. 

لكن هل لك أن تصف لعبة الشطرنج يف ذلك املساء؟

- كيف تريد أن أصفها لك؟

- حسنًا، أنا لست خبريًا يف الشطرنج، لكنين أفهم أن 
لديكم عدة طرق معتادة للبدء أو االفتتاح كما تسمونه.

ابتدأ  نعم.  آه،  ابتسامة خفيفة وقال:  ابتسم سافرونوف 
اليت  البدايات  أسلم  إحدى  وهي  لوبيز،  بطريقة  ويلسون 

يستخدمها الالعبون بصورة متكررة يف املباريات.

- كم كان قد مضى على اللعبة عندما وقعت املأساة؟

- لقد حدث ما حدث بعد النقلة الثالثة أو الرابعة، عندما 
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وقع ويلسون فوق الطاولة بشكل مفاجئ.

هنض بوارو لكي يغادر وسأل بغري اكتراث: هل أكل أو 
شرب شيئًا؟ 

- بعض الصودا، على ما أعتقد.

تريث بوارو على عتبة البيت وهو يهم باخلروج مث سأل: 
هل تعرف من يسكن حتتك؟

استأجر  لقد  الربملان،  كينغويل عضو  تشارلز  السيد   -
الشقة مفروشة مؤخرًا.

- أشكرك يا دكتور.

*   *   *

خرجنا إىل الشارع وقد أطّلْت علينا مشس الشتاء من بني 
الغيوم بوهج بارد، فانفجرت يف بوارو: حسنًا، يف احلقيقة ال 
أظن أنك أبليت بالء حسنًا هذه املرة يا بوارو، وقد ظهر يل 

أن أسئلتك كانت غري مناسبة.

- هل تعتقد ذلك يا هيستنغز؟ ماذا كنَت أنت ستسأل؟

حاولت أن أفكر بصياغة سؤال، وأوضحت لبوارو وهو 
ينصت إيّل باهتمام مريب حىت وصولنا إىل البيت تقريبًا حيث 

عّلق بربود: سؤال بارع جدًا، لكنه غري الزم.

صحت به: غري الزم، وهل...
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فالتقط رسالة كانت على  الغرفة  الباب ودخل إىل  فتح 
رت من حتت الباب. قال: إهنا من جاب كما  األرض وقد ُمرِّ
توقعت، رسالة خمتصرة تفيد بأنه مل جيد آثار السم... وهكذا 

ترى أن أسئلتك اليت وددَت لو طرحتها ال لزوم هلا.

- هل مّخنت هذه النتيجة من قبل؟

- عندما تعمل بنجاح ال يسمى األمر ختمينًا.

- هل تريد أن نتجادل يف أمور تافهة؟ هل تنبأت هبذا؟

- نعم.

- ملاذا؟

بني  رفعه  جيبه مث  من  األبيض  الفيل  بوارو حجر  أخذ 
الدكتور  إىل  ُتِعْده  مل  ملاذا  منفعاًل:  فيه  فصرخت  أصابعه، 

سافرونوف؟

- أنت خمطئ يف ظنك يا صديقي. ذلك الفيل ما زال يف 
جييب األيسر، أما هذا فهو فيل اللعبة اآلخر، وقد أخذته من 

علبة األحجار وأنا أفحصها.

حىت تلك اللحظة مل أفهم حركات بوارو تلك، وسألته 
حائرًا: ولكن ملاذا أخذت احلجر اآلخر؟

- لكي أقارن بينهما. إهنما متشاهبان متامًا يف الظاهر، 
ولكن جيب عدم التسّرع باالستنتاج. أرجو أن تتكرم بإحضار 
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ميزاين الصغري لو مسحت.

بعد أن وزن الفيلني بعناية التفت إيّل ووجهه يشّع بفرحة 
الظَفر: نعم، نعم، هذا صحيح، من املستحيل خداع هريكيول 

بوارو!

مث أسرع حنو اهلاتف وسأل: هل هذا هو جاب؟ هريكيول 
بوارو يتكلم. راقب اخلادم إيفان وال تدعه يهرب، احذر أن 

يفلت من يديك مهما كان الثمن. كما أقول لك...

مث التفت إيّل قائاًل: حىت اآلن أراك مل تفهم احلقيقة يا 
بالسم،  ُيقَتل  إن ويلسون مل  هيستنغز. حسنًا، سأشرح لك: 
بل قُتل بالصعقة الكهربائية. سلك معدين دقيق مير يف وسط 
هذا احلجر، وقد أُِعّدت الطاولة من قبل ووضعت بعناية فوق 
الفيل فوق إحدى  بقعة حمددة على األرض، وعندما وضع 
ويلسون  إىل جسم  الكهربائي  التيار  انتقل  الفضية  املربعات 
فقتله على الفور. لقد كانت الطاولة اخلاصة ُمَعّدة هلذا الغرض 
بعناية. الطاولة اليت فحصتها كانت نسخة أخرى مشاهبة، وقد 
اسُتبدلت، لكْن بقي احلرق هو العالمة الوحيدة على يد ويلسون 
اليسرى. أال تذكر أنه كان أعسر؟ األمر مت يف البيت األسفل، 
لكن أحد الشركاء على األقل كان يف بيت سافرونوف. ال بد أن 
الفتاة تعمل مع األربعة الكبار، ولعلها تعمل لكي ترث أموال 

سافرونوف.

- وإيفان؟

- أشك بقوة يف أن إيفان ما هو إال رقم <4> الشهري، فهو 
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قادر على متثيل أي دور برباعة وسهولة.

تذكرت أدواره السابقة: حارس املصحة العقلية، اجلزار، 
اللطيف... كلهم رجل واحد، لكن ال يشبه أحدهم  الطبيب 
اآلخر. مث قلت يف النهاية: هذا مذهل! كل شيء كان ُمَعّدًا، 
ولعل سافرونوف شعر باخلطر مما دفعه إىل التهّرب من املباراة.

نظر بوارو إيّل نظرة عميقة، مث أخذ جيوب الغرفة ذهابًا 
عن  كتاب  لديك  هل  وسألين:  التفت حنوي  وفجأة  وإيابًا، 

الشطرنج يا صديقي؟

حبثت عن الكتاب، وبعدما عثرت عليه سلمته له فأمسك 
به وغاص يف كرسيه الضخم يقرأ فيه. بعد حنو ربع ساعة رّن 
اهلاتف، وكانت مكاملة من جاب الذي قال: لقد غادر إيفان 
الشقة وهو حيمل رزمة كبرية، قفز إىل سيارة تنتظره وبدأت 
املطاردة، وكان حياول تضليل متعقبيه، ويف النهاية عندما ظن 
أنه جنح سار بسيارته حنو بيت كبري يف هامستيد. وقال جاب 

إن الشرطة حياصرون البيت.

أعدت حمتويات املكاملة على مسمع بوارو، فحّدق إيّل 
ذاهاًل مما جرى، مث فتح الكتاب عند طريقة لوبيز يف االفتتاح 
الثالثة إىل املربع األبيض هي  النقلة  لقد كانت  انظر،  وقال: 
اليت قتلت جيلمور ويلسون. هل ينبئك هذا بشيء يا هيستنغز؟

مل أفهم مراد بوارو فصَمتُّ حائرًا، وانطلق هو شارحًا 
يا  افترْض  األمور.  إىل  للنظر  طريقتان  دائمًا  توجد  نظريته: 
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هيستنغز أنك مسعت -وأنت جالٌس على هذا الكرسي- صوت 
الباب األمامي وقد ُفتح وأُغلق، فماذا تستنتج؟

- ال بّد أن شخصًا قد خرج. هذا ما سيتبادر إىل ذهين.

- هذا أحد االحتمالني فقط، واالحتمال اآلخر ليس أقّل 
أرأيت: على نفس  الشخص قد دخل.  شأنًا: رمبا كان ذلك 
إذا  ولكنك  اآلخر!  أحدمها  يناقض  استنتاجان  ُبين  املقدمة 
سرت يف االجتاه اخلطأ فال بّد أن يظهر لك تناقض ما يدلك 

على أنك يف الطريق غري الصحيح.

قلت: وماذا يعين كل هذا يا بوارو؟

قفز بوارو على قدميه فجأة مث صرخ بعنف: هذا يعين أنين 
كنت غبيًا ثالث مرات! أسرع، أسرع إىل شقة سافرونوف لعلنا 

نصل يف الوقت املناسب.

انطلقت بنا سيارة أجرة مسرعة، ومل يُِجب بوارو على 
أسئليت يف الطريق. عندما وصلنا صعدنا الدرج مسرَعني، ومل 
َنلَق جوابًا على قرع اجلرس وطرق الباب مرارًا، وعندما أصخنا 

السمع مسعنا صوت أنني مكتوم ينبعث من الداخل.

كان حارس العمارة ميلك مفتاحًا، وبصعوبة أقنعناه بفتح 
الباب. ودخلنا مسرَعني فإذا رائحة الكلوروفوم، ووجدنا سونيا 
تسد  بالكلور  قطنيٌة مشبعة  ومقيدة وحشوٌة  مكّممة  دافيلوف 
أنفها، فأسرع بوارو لينقذها واتصل بالطبيب الذي وصل بسرعة 
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الدكتور  فلم جند  الشقة  تفتيش  العناية هبا، مث جرى  وتوىل 
سافرونوف. 

سألت: ما معىن هذا؟

كّنا  لقد  البداية.  منذ  الظن اخلطأ  أننا ظننا  - هذا يعين 
فاخترنا االستنتاج اخلطأ. أال تذكر  استنتاجني متساويني  أمام 
استنتاجك بشأن الباب الذي ُفتح وأُغلق؟ كان ميكن ألي واحدة 
أن تنتحل شخصية سونيا دافيلوف ألن عّمها مل َيَرها منذ سنوات 

طويلة.

- نعم؟ وماذا يف ذلك؟

- حسنًا، والعكس أيضًا صحيح: أيضًا ميكن ألّي واحد 
أن ينتحل شخصية العم.

- ماذا؟!

- لقد مات سافرونوف فعاًل عند اندالع الثورة، أما الرجل 
الذي زعم أنه حتمل املشاق وهرب، الرجل الذي »تغّير كثريًا 
حىت فشل أصدقاؤه يف التعّرف عليه«، الرجل الذي زعم أنه 

حصل على ثروة ضخمة...

- من كان هذا الرجل؟

أهنا  سونيا  أخَبَرْته  عندما  خائفًا  كان  لقد   .<4> رقم   -
استمعت إلحدى مكاملاته! مرة أخرى استطاع االنزالق من بني 
أصابعي. لقد أيقن أنين سأسري يف الطريق الصحيح يف النهاية، 
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وقد استطاع حتويل السندات ورقًا نقديًا مث فّر هبا بعد أن قام 
مبحاولة حبس سونيا دافيلوف وبعد أن أرسل إيفان األمني يف 

مطاردة تصرف عنه االنتباه.

- لكن من الذي أراد أن يقتله؟

- ال أحد. لقد كان ويلسون هو الضحية املقصودة منذ 
اللعبة، ومن أجل هذا كان  يعرف  البداية. رقم <4> مل يكن 
يرفض املباراة، وقد حاول جاهدًا اإلفالت منها، وحني فشل 
لويلسون املسكني. ويلسون كان مولعًا  وضع هناية مأساوية 
بطريقة لوبيز، لذلك خطط رقم <4> ملوته يف احلركة الثالثة 

قبل أن يتورط يف أي صعوبات دفاعية.

حاولت أن أناقش بوارو بصالبة وحزم: ولكن أال توجد 
القتل، كأن يزعم أن  اللجوء إىل  طريقة لتجنب املباراة دون 

الطبيب منعه من اللعب مثاًل؟

- بلى يا هيستنغز، لديه طرق أسهل، لكنك ال تفكر بعقل 
رقم <4>، املدمر الذي ال حيرص على جتّنب إزهاق األرواح، 
فليس غريبًا  الكبري،  الالعب  أن ميثل دور  ما يشغله  بل كل 
أنه حاول مراقبة الالعبني وزار عدة مباريات ليقلد احلركات 
يتقن غري  نفسه يضحك ألنه مل يكن  االستعراضية، وهو يف 
حركتني أو ثالث حركات! هذه هي نفسية رقم <4> وهذا هو 

أسلوب تفكريه.

هززت رأسي استهجانًا وقلت: حسنًا، أعتقد أنك حمق، 
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لكين ال أفهم كيف يغامر شخص هذه املغامرة وخياطر حبياته 
يف حني يستطيع حتقيق ما يريد بطريقة أسهل.

تكمن  وأين  يقول:  وهو  خفيفة  بوارو ضحكة  ضحك 
املخاطرة؟ هل كان ميكن جلاب أن حيل اللغز؟ إن رقم <4> 
يثق بنفسه، ولوال أنه ارتكب خطأ صغريًا ملا تعرض ألي نوع 

من اخلطر.

- وما هو اخلطأ الصغري الذي ارتكبه؟

خاليا  صاحيب،  يا  الرمادية  اخلاليا  عن  غفل  لقد   -
هريكيول بوارو.

هززت رأسي وفكرت بصمت: ال شك أن لبوارو مناقب 
حسنة كثرية، لكن التواضع ليس واحدًا منها.

*   *   *
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الفصل الثاين عشر

املصيدة

كان الضباب يلف لندن يف يوم شتاء قارس من أيام شهر 
الثاين )يناير( عندما كنا جنلس متقارَبني عند املوقد،  كانون 
متتابعة وعلى شفتيه  بنظرات  يرمقين  بوارو  أن  وكنت أحس 
بسمة مل أستطع فهم معناها، فقلت له: هاّل شاركتين بأفكارك 

يا صديقي؟

بذاكريت إىل املاضي  قال: ال عليك، إمنا كنت أرجع 
قلياًل، حينما جئت لزياريت يف منتصف الصيف املاضي، وقد 
أخربتين يومئذ أنك تود قضاء إجازتك معي وهي شهران على 

أبعد حد.

- لكين ال أذكر إن كنُت ذكرت مدة معينة.

- لقد ذكرَت ذلك حقًا يا صديقي، فلماذا غريَت خطتك؟

- نعم، لكن هل خطر ببالك أنين سأترك صديقي بوارو 
يصارع هذا اأُلخطبوط العمالق، األربعة الكبار، وأمضي؟
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- هذا ما ظننُته، أنت صديق خملص بالفعل وقد ُسررت 
بصحبتك. لكن ماذا ستقول زوجتك، سندريال الصغرية كما 

حيلو لك تسميتها؟

- إهنا ال تعرف ما جيري هنا، لكنها تفهم دوري ولن 
تقبل أن أدير ظهري لصديق.

- نعم، أنا واثق من هذا، فهي زوجة وفية. لكن رحلتنا 
طويلة يا صاحيب.

اليأس  ويكاد  اإلحباط  ببعض  أشعر  وأنا  رأسي  هززت 
يسري يف أعماقي رويدًا رويدًا، مث حاولت التعبري عن مشاعري 
أشهر،  ستة  حنو  الصراع  هذا  على  مضى  لقد  بتساؤالت: 
أكثر  نفعل  أين حنن اآلن؟ أشعر دائمًا أن علينا أن  وسؤايل: 

يا بوارو.

أن  تريدين  ماذا  يا صديقي، لكن  - محاستك تعجبين 
أفعل؟

هذا السؤال يدعو إىل احلرية وجوابه ليس سهاًل، لكين 
حاولت اإلصرار بعناد، فبادرت إىل إجابة متزنة حتمل بعض 
جوانب القوة. قلت: علينا أن نبادر حنن باهلجوم وال ننتظرهم، 

وأظن أن ما أجنزناه يف احلقبة الفائتة شيء قليل.

- ما مت إجنازه أكرب مما تظن يا هيستنغز. لقد كشفنا هوية 
رقم <2> ورقم <3> وعرفنا الكثري عن نفسية وأسلوب رقم <4>. 
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رمبا مل َيِحن الوقت الذي أستطيع فيه توجيه التهمة للسيد ريالند 
أو السيدة أوليفيه، لكن أناسًا كبارًا وقعت يف نفوسهم شكوك 
فيهما، كاللورد ألدينغتون الذي عرف شيئًا كثريًا عن األربعة 
الكبار. إن األربعة الكبار ما زالوا يستطيعون احلركة والعمل، 

لكن كّشافًا قويًا يالحقهم ويفضح أفعاهلم.

- وماذا عن رقم <4>؟

- أمل أقل لك إننا بدأنا نفهم أسلوبه وكيف يفكر؟ ميكن 
أن تسخر من هذا الكالم، لكّن فهم نفسية شخص ما ومعرفة 
ماذا سيفعل يف كل الظروف هو مفتاح النجاح، ويف حني أزداد 
معرفة بدوره فإنين أسعى أن ال يعرف عين شيئًا. هو يف الشمس 
وحنن يف الظل، وهم يف كل يوم يزدادون خشية مين وخوفًا.

- على كل حال فقد ابتعدوا عنا اآلن، وصار اخلطر بعيدًا 
عنك والطريق خاليًا من الكمائن.

- ال، بل إن هذا السكون يقلقين، ال سيما وأن عندهم 
طريقني واضحني ليصلوا إلينا، وأعتقد جازمًا أن شيئًا قد تبني 

هلم. ال أدري، هل فهمت قصدي؟

مل أفهم كالمه، ونفد صرب بوارو فقال بضجر: حسنًا، 
أنا حمتاج إىل نزهة يف اخلارج على الرغم من برودة الطقس. 
وعلى فكرة، ال أظن أنك ستقرأ كل هذه الكتب معًا، <مستقبل 
األرجنتني> و<مرآة املجتمع> و<تكاثر املاشية> و<اللغز الِقرمزي> 

و<الرياضة يف جبال الروكي>.
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ضحكت واعترفت بأن <اللغز القرمزي> هو الوحيد الذي 
يستأثر باهتمامي يف هذا الوقت، فهز رأسه حبزن، ورجاين أن 
أعيد بقية الكتب إىل مواضعها وأن أقضي على تلك الفوضى 

العارمة قائاًل: ملاذا تظن أهنم اخترعوا الرفوف؟

اعتذاري بلطف، وتركين يف  له  أبديت  مث خرج بعدما 
متعيت اليت مل يقاطعها أحد يف كتايب املختار. ومع ذلك أعترف 
الباب، وإذا  نائم عندما مسعُت طرقًا على  أنين كنت نصف 

السيدة بريسون تقول: برقية لك يا كابنت.

امتدت يدي إىل الظرف وفتحته بغري اهتمام. كانت الربقية 
أمريكا  أملكها يف  اليت  املاشية  مزرعة  مدير  برونسني،  من 

اجلنوبية، وكانت على النحو التايل:

أن عصابة  يُخشى  السيدة هيستنغز أمس.  اختفت 
ُتسمي نفسها <األربعة الكبار> قد اختطفتها. أبلغنا 

الشرطة برقيًا لكن مل يظهر أي أثر حىت اآلن.

برونسني

تراجعُت إىل الوراء مث سقطت يف املقعد الكبري مصعوقًا 
وأنا أعيد قراءة الربقية مرة بعد مرة. إن زوجيت خمطوفة وهي 
اآلن بأيدي هذه املنظمة اإلجرامية، فماذا أفعل؟ أين أنت يا 
بوارو؟ من الضروري قدوم بوارو اآلن، فهو يستطيع معاجلة 
املوضوع. سأنتظر قدومه قبل أن أحاول القيام بأي فعل، لكن 

سندريال يف قبضة الكبار األربعة اآلن.
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الباب يُطَرق مرة أخرى، السيدة بريسون من جديد: رسالة 
لك يا كابنت، أحضرها رجل صيين بربري يقف أسفل الدرج.

كانت الرسالة قصرية: 

إن أردت رؤية زوجتك فامِض مع حامل هذه الورقة 
من فورك. ال تترك أي رسالة لصديقك وإال فإهنا 

سوف تعاين أذى كثريًا.

يا إهلي! ماذا سأفعل اآلن؟ ال وقت للتفكري، جيب أن 
أطيع، فسندريال يف قبضة الكبار األشرار. ال بد من الذهاب 
إنه  نعم،  لعله فخ ومصيدة،  يقودين.  الرجل حيث  مع هذا 
األسر األكيد واملوت املحتمل، لكْن ليس يل من األمر بد، 

ال أستطيع أن أتردد.

وكيف أذهب ومل أترك لبوارو كلمة واحدة حىت يبحث 
عين؟ ترددت أن أكتب أي كلمة وشعرت أن لألربعة الكبار قوة 
خارقة يستطيعون أن يعرفوا هبا كل صغرية وكبرية، وسهٌل على 
الرجل الصيين أن يصعد ويتأكد بنفسه. لقد التزمت أوامرهم، 
ورمبا تكون اخلادمة نفسها جمّندة حلساهبم! مع ذلك قررت أن 
أترك الربقية لعّل بوارو يدرك تفصيل ما جرى إذا ما اّطلع عليها.

وضعت قبعيت على رأسي وانطلقت بسرعة خارج الباب 
وجه  ذا  طوياًل  رجاًل  كان  ينتظر.  الصيين  الرجل  كان  حيث 
صارم، ثوبه قدمي لكنه حسن، وقد احنىن يل بالتحية، وكان 

يتقن اإلنكليزية فقال: أنت الكابنت هيستنغز؟
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- نعم.

- أعطين الرسالة لو مسحت.

كنت قد تنبأت بطلبه فسلمته القصاصة دون تردد.

- وصلتك اليوم برقية من أمريكا اجلنوبية، أليس كذلك؟

هنا أدركت عظمة قدرهتم على التجسس واملتابعة. لن 
ينفع اإلنكار، فقد عرفوا كل شيء!

قلت: بلى، وردتين برقية حقًا.

- هاّل ذهبت وأحضرهتا اآلن؟

شعرت باحلنق والضيق يكتمان أنفاسي، وركضت على 
الدرج مرة أخرى، مث خطر ببايل أن أفضي باخلرب إىل السيدة 
بريسون اليت رأيتها تقف يف أعلى الدرج، لكن اخلادمة الصغرية 

كانت تقف قرهبا.

وعدلت  إخبارها،  يف  ترددت  بعدما  املجلس  عربت 
أترك  سوف  فكرة.  جاءتين  مث  الربقية،  فأخذت  الفكرة  عن 
عالمة يفهمها بوارو. أخذت عن الرف أربعة كتب ونثرهتا على 
يتذّكر  أمر غري عادي عندما  أن ذلك  يعرف  األرض، سوف 
حماضرته املقتضبة قبل خروجه عن ضرورة الترتيب. مث عمدت 
الفحم فمألته ونثرت أربع فحمات يف املوقد،  إىل جمراف 

ودعوت اهلل أن يوفق بوارو ملعرفة هذا الرمز.

مث تدحرجت على الدرج مسرعًا، وأخذ الرجل الصيين 
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الربقية فقرأها مث دّسها يف جيبه وأشار حبركة من رأسه أن أتبعه.

قادين يف طريق طويل ممل. ركبنا القطار مرة واحلافلة 
مرة أخرى مث يف سيارة أجرة، وكان الطريق إىل الشرق دائمًا، 
حىت اقتربنا من أحواض السفن فعلمت أنين ذاهب إىل قلب 

احلي الصيين.

بدأت أشعر باخلشية، وشعرت باخلوف أكثر حني توقف 
ُمتهاٍو  مرشدي بعد لّف ودوران يف ممرات وزقاق أمام بيت 
َخِرب. طرق الباب أربعًا ففتح الباَب يف احلال رجل صيين آخر 
وأذن لنا بالدخول. وشعرت أن إغالق الباب خلفي كان نعيًا 

آلخر آمايل يف هذه احلياة. ها أنا ذا يف األسر!

حنو  متهاوية  درجات  عرب  آخر  صيين  رجل  قادين 
األسفل، إىل قبو مليء برباميل خشبية فارغة تفوح منها رائحة 
التوابل الشرقية، وشعرت جبّو الشرق الغريب حييط يب. أزاح 
الرجل بضعة براميل فظهرت فتحة أرضية لنفق مظلم، فأمرين 
بالدخول، وكان ممرًا ضيقًا مظلمًا موحشًا يؤدي إىل قبو آخر.

تقّدمين الرجل وضرب على اجلدار أربعًا فُفتح شق من 
احلائط، ودخلنا يف ممر قصري يؤدي إىل قاعة مدهشة كأهنا 
ليلة. غرفة منخفضة جدراهنا  قطعة من قصر من قصور ألف 
الثمني  بالسجاد  مفروشة  واألرض  الشرقي  باحلرير  مكسّوة 
ومضاءة بصورة باهرة ويعبق اجلو فيها بالعطور الشرقية، وكانت 

فيها بضع أرائك صينية رائعة.
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جاء الصوت من خلف الستارة: هل حضر ضيفنا الكرمي؟

أجاب الدليل: إنه هنا يا صاحب السعادة.

- دعه يدخل.

أريكة ضخمة ذات وسائد وقد  الستارة فظهرت  ُفتحت 
جلس عليها رجل عظيم طويل، يرتدي ثيابًا مطّرزة مجيلة وقد 
استطالت أظفاره بشكل ملفت للنظر. قال وهو يشري بيده: اجلس 
يا كابنت هيستنغز، تسرين رؤيتك، وأشكرك على قدومك فورًا 

وتلبيتك لطليب.

- من أنت؟ هل أنت يل شانغ ين؟

- يف احلقيقة ال، أنا واحد من أبسط ُخّدامه ليس غري. 
إنين أفعل ما يأمرين كما يفعل عماله الكثريون املنتشرون يف 

كل مكان، كما يف أمريكا اجلنوبية مثاًل.

انتفضت من مكاين وصرخت: أين هي؟ ماذا فعلتم هبا؟

- إهنا يف مكان آمن، مل يصبها أحد بأذى... حىت هذه 
اللحظة.

أثارت ابتسامته اخلبيثة يّف رعشة، وأدركت أنين أواجه 
شيطانًا فصرخت: ماذا تريد؟ املال؟

لدينا  فليست  هيستنغز،  الكابنت  عزيزي  يا  اطمئن   -
ُتصب  إنك مل  القليلة.  مدخراتك  على  لالستيالء  خمططات 
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اهلدف، وأظن أن صاحبك مل يكن ليوافقك هذا الرأي.

- أظن أنك أردت أن أقع يف شَركك، وقد جنحت. ها 
أنا ذا جئتك وعيين مفتوحة، فافعل يب ما تشاء واتركها. إهنا ال 
تعرف شيئًا بتاتًا ولن يكون وجودها نافعًا، لقد أمسكتها لتمسك 

يب وحتقق لك ذلك.

الحظت أن الرجل يراقب حركايت بدقة بعينيه الصغريتني 
وهو يربت على خديه، وقال: لقد ذهبت بعيدًا جدًا، فاملشكلة 
مل ُتَحّل يا كابنت. إن القبض عليك ليس هدفنا يقينًا، بل حنن 

نريد صاحبك السيد هريكيول بوارو.

أطلقت ضحكة سخرية وقلت له: لن تستطيعوا.

لكنه استمّر متجاهاًل تعليقي: أرى أن تكتب رسالة إىل 
صديقك بوارو تقنعه باملجيء هنا لالنضمام إليك سريعًا.

قلت بإصرار وغضب شديد: لن أفعل.

- الرفض عاقبته ال ترضيك.

- تّبًا لك!

- قد يكون مصريك املوت.

غالبت رعشة غريبة سرت يف جسدي وأجبته بشجاعة: 
لن ختيفين هتديداتك، وحيسن أن توّفرها ألمثالك من الصينني 

اجلبناء.
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للمرة األخرية: هل ستكتب هذه  يا كابنت.  - إنين جاد 
الورقة؟

- لن أفعل.

ومن فوره صفق الرجل بيديه تصفيقًا رفيقًا، فإذا باثنني 
من اخلدم انشقت األرض عنهما ينقّضان علّي ويقيدان ذراعي 
قبل أن يسحباين إىل إحدى زوايا الغرفة حيث اهنارت األرض 
من حتيت. بقيت معّلقًا من يدي وجسمي مدّلى يف الشق املظلم 
الصوت اهلادئ  أمسع حتيت صوت تالطم املياه، ومسعت 
للرجل اجلالس على األريكة: النهر... فكر ثانية يا كابنت. سوف 

ينتهي أمرك يف ثواٍن معدودة ال غري.

أعترف بأنين لست من أشجع الرجال، وأعترف أن اخلوف 
والرعب سيطرا علّي وأيقنت أنين أعيش حلظايت األخرية، ومل 
أملك هتدئة صويت املرتعش وأنا أرّد عليه: آلخر مرة... ال. 

اذَهْب إىل اجلحيم.

وأغلقت عييّن وأنا أدعو دعاء قصريًا.

*   *   *
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الفصل الثالث عشر

اجلبان يظهر

متر باملرء حلظات نادرة يف حياته يشعر فيها بأنه يقف 
على حافة املوت، وهذا واحد منها، فقد أيقنت أنين أعيش 

حلظايت األخرية.

لكين ُدهشت عندما وجدت احلارس يعيدين إىل مقعدي 
يا  أنت رجل شجاع  قائاًل:  الذي خاطبين  الرجل  ذلك  أمام 
الشجعان  حنترم  الشرقيني-  -معشر  وحنن  هيستنغز،  كابنت 
ونقدر الشجاعة. ميكن أن أقول إنين كنت أتوقع منك فعل ما 
فعلت، وهذا ينقلنا إىل الفصل الثاين من املأساة: إنك َتضطرنا 
إىل اختاذ مسلك آخر، فهل أنت قادر على احتمال موت امرئ 

يهمك كثريًا بنفس القدر من الشجاعة؟

فقلت  يعتريين  بالرعب  وشعرت  قاتلة  رعدة  أصابتين 
بصوت خمنوق: ماذا تقصد؟

- ال أظن أنك نسيت زهرة احلديقة وأهنا يف قبضتنا.
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نظرت إليه نظرة أبله شارد يفيض أملًا وكآبة، فقال: أظن 
الرسالة املطلوبة  لكتابة  أنك على استعداد  يا كابنت هيستنغز 
اآلن. عندي منوذج للرسالة، ما عليك إال أن تكتب ما أمليه 

عليك، واعلْم أنك أمام خيارين: حياة زوجتك أو موهتا.

العرق من جبيين وأنا أرى نفسي منساقًا إلرادة  تصبب 
ذلك املجرم الكبري الذي كان يبتسم خببث وينطق بنعومة قاتلة: 
القلم جاهز يف يدك، ما عليك سوى أن تكتب، وإذا مل تفعل...

- إذا مل أفعل؟

- إذا مل تفعل فإن تلك السيدة اليت حتبها ستموت موتًا 
بطيئًا. إن سيدي يل شانغ ين ميّتع نفسه يف أوقات فراغه باختراع 

أساليب جديدة وبارعة يف التعذيب.

الشيطان، هذا لن يكون... إنك  أيها  يا إهلي!  صحت: 
لن تفعل ذلك.

- هل أسرد عليك بعضًا من أساليبه؟

أخذ يتدّفق يف حديثه هبدوء غرَي مكترث باحتجاجايت، 
حىت سددت بيدّي أذيّن وأنا أصيح َفِزعًا: هذا يكفي.

- حسنًا، خذ القلم واكتب.

- إنك ال جترؤ...

القلم  خذ  جيدًا.  ذلك  تدرك  وأنت  محاقة  كالمك   -
واكتب.
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- لو فعلت فبماذا تعدين؟

- سوف تصبح زوجتك طليقة، سأرسل فورًا برقية لتنفيذ 
هذا الشرط.

- وكيف أصّدقك؟

- أقسم بأضرحة أساليف الِعظام، مث لقد حتقق هدفنا من 
حبسها فال حاجة لنا هبا.

- و... وبوارو؟

- سنبقيه لدينا حلني الفراغ من عملياتنا، مث سنطلقه بعد 
ذلك.

أسالفك  أضرحة  أيضًا حبق  ذلك  على  ستقسم  هل   -
العظماء؟

- لقد أقسمت مرة، وهذا يكفي.

غاص قليب بني أضلعي. كيف أخون صديقي العزيز؟

ترددت هنيهة، مث مل تلبث أن برزت أمام ناظري صورة 
املوت،  حىت  بطيئًا  تعذيبًا  األشرار  هؤالء  يعذهبا  زوجيت 

فأمسكت بالقلم.

رمبا أمكنين أن أوِصل لبوارو حتذيرًا مناسبًا عن طريق 
الرجل  صوت  وارتفع  الرسالة.  يف  الكلمات  بعض  صياغة 

الصيين بلباقة وأدب: امسح يل أن أملي عليك:
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عزيزي بوارو،

أظن أنين أطارد رقم <4>. لقد جاء رجل صيين بعد 
اليوم وأغراين برسالة كاذبة، وحلسن احلظ  ظهر 
أدركت لعبته الصغرية يف الوقت املناسب وأفلتُّ 
منه، مث قررت أن أتعقبه بنفسي حىت أشبع فضويل 

وغروري.

إليك هذه  إليك فىت شابًا ذكيًا حيمل  إنين أرسل 
الرسالة، فأعطه نصف كراون، لقد وعدته بذلك 
إن هو سلمها بأمانة، فأنا أراقب البيت وال أستطيع 
مغادرته. سوف أنتظرك حىت السادسة، فإن مل تأِت 
سأحاول الدخول إىل البيت بنفسي. إهنا فرصة مثينة 
ال يصح أن نضيعها. ورمبا ال جيدك الفىت، ولكن 
إن وجدك فتعال معه فورًا، واطمس شاربك حىت 

ال يعرفك من يراقب البيت.

صديقك املتعّجل: أ.هـ

كنت أزداد بأسًا مع كل كلمة، وشعرت أهنا حيلة ماكرة 
املعلومات عن حياتنا  أدركت أمهية مجع  لقد  بارعة.  ذكية 
اليت كان  بالطريقة ذاهتا  الرسالة  بالتفصيل، فقد صاغوا هذه 
الذي  الصيين  الرجل  بأن  ميكن يل أن أصوغها، واالعتراف 
زارين بعد ظهر اليوم أغراين مبصاحبته يذهب باألثر املرجّو 
األربع يف  الفحم  وقطع  األرض  على  األربعة  الكتَب  لتركي 
املوقد. والوقت أيضًا ُحّدد بذكاء: سوف يندفع بوارو بسرعة 
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مع دليله الربيء املظهر لدى استالمه الرسالة، فإن إصراري 
على دخول البيت سيدفعه إىل القدوم بأقصى سرعة. لقد أبدى 
على الدوام ارتيابًا غريبًا يف قدريت وسوف خياجله شعور بأنين 
أندفع إىل اخلطر وأنا دون مستوى احلدث فيسرع للتدّخل يف 

الوقت املالئم.

شعرت أنين عاجز عن صنع أي شيء ينقذ بوارو. وأخذ 
الرجل الرسالة فقرأها وهّز رأسه رضا، مث أعطاها ألحد اخلدم 

الصامتني فاختفى هبا خلف الستارة املعلقة على اجلدار.

والتقط الرجل منوذج برقية سلمها إيّل فقرأت فيها: »أطلق 
سراح الطائر األبيض بسرعة«، فتنهدت بارتياح وأنا أسأل: هل 

سترسلها على الفور؟

ابتسم وهو يهّز رأسه نافيًا: فقط عندما يصبح السيد بوارو 
يف أيدينا، ليس قبل ذلك.

- ولكنك وعدت...

أن  سنحتاج  ذلك  وعند  الطريقة،  هذه  فشلت  رمبا   -
يقنعك طائرنا األبيض ببذل جمهودات أكرب.

ازددت شحوبًا وسيطر علّي الغضب وهتفت: يا إهلي! 
لو أنك...

- كن مطمئنًا. لن تفشل هذه اخلطة، سيقع السيد بوارو 
يف أيدينا وأبّر بقسمي، وحىت ذلك احلني أنت يف ضيافتنا، 
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وسوف يهتم خدمي بتنفيذ رغباتك وتلبية احتياجاتك يف غيايب.

*   *   *

تركوين وحدي يف قبو حتت األرض، حيث كنت أمسع 
حركات اخلدم وهم ينتقلون. وتنازعتين اهلواجس: قليب على 
زوجيت اليت تعاين يف قبضة هؤالء األشرار، ويف نفسي شعور 
هؤالء  أخاف  إنين  مث  بوارو،  صديقي  حنو  القاتل  بالذنب 
الشياطني الذين اختذوا اخلداع دينًا وال يردعهم وازع وال ضمري.

أزحته جانبًا وقد  أنين  الطعام والشراب، إال  قّدموا يل 
أصابين الغثيان. مث ظهر الرجل الصيين مرة أخرى. كان طوياًل 
جلياًل يرفل يف ثوبه احلريري الطويل، وكان يوجه العمليات 

حبركات من يده الصفراء.

أخرجوين من القبو إىل الغرفة األوىل، وكانت قريبة من 
الشارع يستطيع القاعد فيها مراقبة الطريق من خالل فتحات يف 
الشبابيك. وملحت عجوزًا يرتدي أمسااًل بالية يشري بيده إىل 

املزنل، فعرفت أنه من العصابة.

بوارو يف  وقع  فقد  هذا حسن،  الصيين:  قال صاحبنا 
الفخ، لقد جاء وحده مع الغالم الذي يرشده. واآلن حان دورك 
يا كابنت، عليك أن تقف لتظهر أمامه فرياك وتشري إليه ليدخل، 

فهو لن يفعل حىت يراك تصنع ذلك.

صحت ثائرًا: ماذا؟

فإن  بوارو  إذا مل يدخل  الفشل.  تذّكْر مثن  قال حبزم: 
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زوجتك ستموت سبعني مرة، هيا بسرعة.

نظرت من خالل الشبابيك بقلب خيفق وإحساس بالغثيان 
الذي كان ميشي على طول اجلانب املقابل  فعرفت صديقي 
من الشارع، رغم أن ياقة معطفه كانت مرفوعة واللفاع األصفر 
يغطي أسفل وجهه، لكن تلك املشية هي مشية بوارو وذاك 

الرأس البيضوي هو رأس بوارو.

كان بوارو قادمًا قطعًا ليساعدين بوفاء وشهامة وهو ال 
يشك بأن يف األمر حيلة، وإىل جنبه كان ميشي غالم لندين ذو 
وجه متجهم وثوب بال. وتوقف بوارو وهو ينظر ناحية البيت 

بينما كان الولد يتكلم بلهفة ويشري.

حان الوقت أللعب دوري، فخرجت إىل القاعة، وبإشارة 
الباب، ومهس  مزالج  اخلدم  أحد  فتح  الصيين  الرجل  من 

عدوي: تذكر مثن الفشل.

خرجت عند العتبة وأشرت إىل بوارو بيدي، فأسرع يقطع 
الشارع ناحييت قائاًل: آه، إذن فكل أمورك كما يرام يا صديقي؟ 
لقد بدأت أقلق، هل دخلت البيت؟ هل البيت خال وال أحد 

فيه؟

قلت هبمس اجتهدت أن أجعله مطمئنًا: نعم، ال بد أن 
فيه طريقًا سريًا. ادخل ودعنا نفحصه.

عدت إىل العتبة وَهّم بوارو ليتبعين برباءة، مث خطر يف 
بايل خاطر مباغت فصرخت فجأة: ارجع يا بوارو... ارجع من 
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أجل حياتك. إنه فخ، ال هتتم يب، اهرب يف احلال!

يف اللحظة اليت تكلمت أو صرخت حمذرًا أمسكت يب 
يد كأهنا كّماشة، وقفز أحد اخلدم الصينيني أمامي لكي ميسك 
بوارو. وقفز بوارو إىل اخللف ورفع يده، مث فجأة تصاعد دخان 
كثيف حويل كاد خينقين، يقتلين، وشعرت أنين أهنار. كان 

هذا هو املوت!

*   *   *

عدُت إىل وعيي وأنا أتأمل ورأسي يدور، فرأيت أول ما 
رأيت وجه بوارو جالسًا أمامي يراقبين بوجه قِلق، وحني رآين 
أنظر إليه صرخ فرحًا: آه، لقد عاد وعيك. كل شيء جيد يا 

صديقي املسكني.

- أين أنا؟

- أين؟ يف بيتنا.

أعرفه، ويف املوقد  نعم، هذا املحيط  نظرت حويل. 
كانت قطع الفحم األربع اليت نثرهتا.

- نعم، لقد أحسنت صنعًا، كانت هذه فكرة ممتازة هي 
وفكرة الكتب. لو أهنم قالوا يل »إن صديقك هيستنغز ليس حاد 

الذكاء« فسوف أقول: ال، بل أنتم خمطئون.

- إذن فقد فهمتها؟

- نعم، لقد أخذت ِحذري وأنفقت الوقت الالزم ألرتب 
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خطيت بإحكام. فكرت: لقد نقلك األربعة الكبار بالقوة، ملاذا؟ 
ليس ألهنم خيافونك ويريدون أن يبعدوك عن الطريق، ال، بل 
جعلوك ُطعمًا ليصطادوا به بوارو العظيم. كنت أنتظر هذا منذ 
زمن وكنت مستعدًا له، فلما وصل ذلك الولد الصغري الربيء 
رسواًل منهم فهمت كل شيء وأسرعت معه. ومن حسن احلظ 
العتبة، فقد كنت أخشى أن  أهنم مسحوا لك بأن تقف على 

أفشل يف العثور عليك بعد أن أختلص منهم.

قلت بوهن: هل قلت »تتخلص منهم«؟ وحدك؟

- ال شيء من أمرهم حيتاج ذكاء، إذا استعد املرء من قبل 
فكل شيء عندئذ يهون. هذا هو شعار الكشافة، إهنم يقولون: 
<كن مستعدًا>، أليس كذلك؟ منذ وقت غري بعيد قدمُت خدمة 
لعامل كيميائي كبري كان يعمل بالغازات السامة يف أثناء احلرب، 
أن  قنبلة صغرية بسيطة يسهل محلها وما علّي إال  فابتدع يل 
أرميها فتنفجر، فيتصاعد منها دخان مث يكون فقد الوعي. ويف 
احلال صفرت قلياًل فأسرع بعض زمالء جاب )وكانوا يراقبون 
فتتبعوا طريقنا حىت المي  بيتنا  الولد إىل  أن يصل  قبل  البيت 

هاوس( حيث تولوا هم األمر برّمته.

- لكن ملاذا مل تفقد أنت وعيك؟

الرسالة املحبوكة  تلك  أّلف  الذي  - صاحبنا رقم <4> 
ذكر مالحظة ساخرة عن شاريب، فأخفيته ومعه كمامة حتت 

وشاحي األصفر.

صحت بلهفة: إنين أتذكر.
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ومع كلمة <أتذكر> عادت مشاعر الرعب واخلوف على 
سندريال، فتراجعت ببعض األنني. وال بد أنين فقدت الوعي 
مرة أخرى بعض الوقت، مث صحوت فإذا بوارو يقدم يل كأس 

الليمون وهو يسأل بقلق: ما األمر يا صديقي؟ قل يل.

أخربته باألمر كلمة كلمة وأنا أرتعش، فصاح بوارو: يا 
صديقي! لقد عانيَت كثريًا، لكين مل أكن أعرف شيئًا من هذا، 

فاطمئن، كل شيء على ما يرام.

- هل ستجدها؟ لكنها يف أمريكا اجلنوبية، وحني نصل 
إليها ستكون قد ماتت منذ زمن طويل، واهلل وحده يعلم كيف 

ستموت.

- ال، ال، أنت مل تفهم، إهنا آمنة ويف صحة حسنة، بل 
هي مل تقع يف أيديهم أصاًل.

- لكن الربقية من برونسني؟

- ال، أنت مل تستلم منه برقية. رمبا استلمت برقية من 
أمريكا اجلنوبية باسم برونسني، وهذا خمتلف. قل يل: أمل يظهر 
لك أن منظمة مثل هذه ذات فروع يف كل أحناء العامل ميكن أن 
تضغط علينا بواسطة فتاة صغرية مثل سندريال اليت حتبها كثريًا؟

- مل أفكر هبذا األمر أبدًا.

- حسنًا، أما أنا فقد فكرت به، ومل أقل لك شيئًا حىت 
ال أزعجك من غري ضرورة، لكين اختذت إجراءايت اخلاصة. 
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إن رسائل زوجتك اليت وصلتك خالل األشهر املاضية تبدو 
وكأهنا ُكتبت كلها من املزرعة، لكنها كانت يف مكان آمن دبرته 

أنا منذ ثالثة شهور.

نظرت إليه طوياًل، وأخريًا سألت بسذاجة: حقًا؟

- نعم، لقد عذبوك بكذبة!

أدرت رأسي جانبًا، فوضع بوارو يده على كتفي. كانت 
ال  أنت  يقول:  وهو  قبل  من  أبدًا  أمسعها  رّنة مل  يف صوته 
حتب التعبري عن العواطف، لذلك سأتصّرف بطريقة إنكليزية 
منوذجية؛ لن أقول شيئًا سوى هذه الكلمات: ما أسعد رجاًل 

عنده صديق مثل صديقي!

*   *   *
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الفصل الرابع عشر

الربوكسيد

خاب أملي كثريًا من نتيجة هجوم بوارو على البيت يف 
احلي الصيين، فقد هرب رأس العصابة.

عندما ُهرع رجال جاب بعدما صفر بوارو وجدوا أربعة 
هددين  الذي  لكن  وعيهم،  فقدوا  القاعة  رجال صينيني يف 
باملوت مل يكن فيهم، فتذكرت حينئذ أنين حني أُجربت على 
اخلروج إىل عتبة الباب بقي ذلك الرجل يف املؤخرة، وبذلك 
بقي خارج منطقة اخلطر الذي أحدثته القنبلة ففّر عرب خمرج 

من املخارج الكثرية اليت عرفناها فيما بعد.

ومل نعرف أي شيء من األربعة الذين وقعوا يف أيدينا، 
والتحقيق الواسع الذي أجراه الشرطة مل يكشف أي صلة ألي 
اّدعوا  فقراء احلي، وقد  لقد كانوا من  الكبار.  باألربعة  منهم 
استأجرهم رجل صيين  إمنا  ين،  شانغ  باسم يل  تامًا  جهاًل 
للخدمة يف البيت ومل يكونوا يعلمون شيئًا من شؤونه اخلاصة.
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يف اليوم التايل تعافيت متامًا من أثر القنبلة إال من صداع 
خفيف، فذهبنا إىل احلي الصيين وفحصنا البيت الذي كنت 
أسريًا فيه. كان املبىن يتألف من بيتني مصّدعني متصلني معًا 
وقد  فيهما،  فرش  مهجوَرين ال  وكانا  األرض،  مبمر حتت 

ُغّطيَت النوافذ املكسورة فيهما بستائر بالية.

إىل  املؤدي  املدخل  األقبية وكشف  على  اّطلع جاب 
القبو الذي لبثُت فيه نصف ساعة عسرية، وأكد التحقيق أهنا 
غرفة ُجّهزت من أجلي يف الليلة السابقة، وكان احلرير الذي 
كسا اجلدران واألريكة والسجاد املمدود على األرض، كل 
ذلك كان متقنًا جدًا. قد ال أكون من اخلرباء العارفني يف الفن 
الصيين إال قلياًل، ولكين أملك أن أجزم أن كل قطعة يف تلك 

الغرفة كانت بالغة القيمة عظيمة الشأن.

أجرينا تفتيشًا دقيقًا للبيت. وكنت أرجو أن نعثر على وثائق 
مهمة، رمبا قائمة بأمساء عمالء األربعة الكبار أو رسائل تشرح 
الصيين  الرجل  لكننا مل جند شيئًا إال رسائل كان  خططهم، 
يرجع إليها عندما كان ميلي علّي رساليت إىل بوارو، وكانت 
وعن شخصيتنا  عملناه  عمل  كل  عن  كبري  من سجّل  تتألف 

ومكامن ضعفنا!

أنا  أما  كأنه طفل صغري،  مبتهجًا هبذا جدًا  بوارو  كان 
فلم أحسب أهنا ذات قيمة، ال سيما وأن الرجل الذي مجعها 
-كائنًا من كان- قد أخطأ يف بعض آرائه بصورة مضحكة. وقد 
أوضحت ذلك لصديقي وحنن يف طريق العودة إىل بيتنا، قلت: 
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بوارو، أنت تعرف اآلن ماذا يظننا خصمنا؟ يبدو أنه بالغ كثريًا 
يف تقدير قوتك العقلية واستخف يب! ال أدري كيف ميكن أن 

تنفعنا هذه املعرفة؟

يا  تفهم  مل  أنت  وقال:  مزعجة  بطريقة  بوارو  ضحك 
أساليبهم  أنفسنا ملواجهة  نُعّد  أن  نستطيع اآلن  إننا  هيستنغز. 
يف اهلجوم حيث أدركنا بعض أخطائنا. مثاًل يا صديقي، تعلم 
أنك جيب أن تفكر قبل أن تعمل، فإذا رأيت مرة أخرى فتاة 
ذات شعر أمحر يف مشكلة فيجب أن تنظر إليها بارتياب، أليس 

كذلك؟

كان يف رسائلهم إشارات سخيفة عن هتوري املحتمل، 
الشعر  ذوات  بالفتيات  التأثر  سريع  كنت  أنين  إىل  وأشاروا 
الرد عليه،  بوارو فاستطعت  فيها إشارة تعين  األمحر! وكان 
قلت: وماذا عنك؟ هل ستعاجل <غرورك املفرط> و<أناقتك 

الشديدة>؟

مل يكن بوارو مسرورًا من ردي السريع.

- بال ريب يا هيستنغز إهنم خيدعون أنفسهم يف بعض 
األمور، وسيعلمون ذلك يف الوقت املناسب. ويف غضون ذلك 

عرفنا بعض األشياء وعرفنا أنه يلزمنا االستعداد.

*   *   *

لديه  املفضلة  البديهية  تلك هي  األخرية  الكلمة  كانت 
منذ عهد قريب، وقد بدأت أكره معناها. كرر قائاًل: هيستنغز، 
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إننا نعرف شيئًا ما، وهذا فيه خري، لكن ينبغي أن نعرف أكثر.

- يف أي اجتاه؟

استرخى بوارو يف مقعده وعّدل علبة الكربيت اليت ألقيتها 
على الطاولة بإمهال، وشعرت أنه يستعد إللقاء خطبة طويلة.

أربعة  هيستنغز،  يا  أعداء  أربعة  نواجه  أن  جيب  قال: 
أشخاص خمتلفني. رقم <1> عرفناه ومل نتعامل معه. وباملناسبة، 
لقد بدأُت أفهمه فهمًا حسنًا يا هيستنغز: عقل شرقي حاذق. إن 

كل ما لقيناه كان من تدبري عقل يل شانغ ين.

رقم <2> ورقم <3> هلما نفوذ ودرجة اجتماعية عالية، 
لذلك فإهنما يف حصانة من هجومنا، غري أن هذا سالح ذو 
حّدين: إهنما مكشوفان فينبغي أن يقّدرا حركاهتما بعناية، ومها 
-مع ذلك- قادران على النجاح ملا هلما من شهرة ومنصب. 

أما رقم <4>...

تغّير صوت بوارو قلياًل، وتابع: أما رقم <4> فإن جناحه 
يف ختّفيه. من هو؟ ال أحد يعرف. ما هو شكله؟ ال أحد يعرف. 
كم مرة رأيناه؟ مخسًا، أليس كذلك؟ فهل يستطيع أحدنا أن 

جيزم بأنه سيعرفه إذا رآه من جديد؟

املصحة  حارس  املختلفني:  اخلمسة  الرجال  تذكرُت 
القوي اجلسم، وجيمس الذي كان يرتدي املعطف املزّرر يف 
باريس، واخلادم، والطبيب الشاب الباسم يف قضية اليامسني 
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األصفر، والربوفسور الروسي... مل يشبه أيُّ واحد من هؤالء 
اخلمسة اآلَخر، فقلت: ال، ال دليل عندنا بتاتًا!

الشديد  اليأس  بوارو وقال: أرجوك ال تدع هلذا  ابتسم 
أنه رجل متوسط  أمور، عرفنا  لقد عرفنا بضعة  إليك.  سبياًل 
الطول أشقر الشعر قلياًل، فلو كان رجاًل طوياًل أمسر ملا استطاع 
أن خيدعنا يف هيئة الطبيب األشقر املعتدل الطول. وال بد أن 
يكون أنفه صغريًا مستقيمًا ألن األنف الكبري ال يصري صغريًا، مث 
ال بد أن يكون شابًا ليس أكرب من اخلامسة والثالثني، متوسط 

الطول، لونه طبيعي، ليست لديه أسنان طبيعّية...

- ماذا؟!

مكسورة  أسنانه  كانت  فاحلارس  هيستنغز،  يا  نعم   -
صفراء، ويف باريس كانت أسنانه بيضاء مستوية، وحني كان 
طبيبًا كانت أسنانه بارزة قلياًل، وعندما كان سافرونوف كانت 
أنيابه طويلة... ال شيء يغري الوجه مثل طقم خمتلف من األسنان. 

هل ترى أين يقودنا كل هذا؟

- ال أدري.

- يقولون: »حرفة الرجل مكتوبة يف وجهه«.

- جمرم؟

- بل أقصد أنه خبري يف فن امَلكياج أو أنه ممثل أو كان 
ممثاًل يف يوم ما.
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- ممثل؟

- نعم، فنان بارع. املمثلون صنفان: صنف يطيعه َدوُره 
به  يتأثر  الدور وصنف  يؤثر يف  دوَره، صنف  يطيع  وصنف 
ويقلب شخصيته حسب دوره. جيب أن نبحث عن رقم <4> 
الذي  الشخص  يتلبس  بارع  فنان  إنه  الصنف األخري.  يف هذا 

ميثل دوره بإتقان.

كنت أزداد استثارة، وقلت: إذن فأنت تظن أنك تستطيع 
أن تتبع أثره يف املسرح؟ وددت لو أن هذه الفكرة جاءتك من 

قبل، لقد ضيعنا الكثري من الوقت.

- ال يا صديقي، مل نضيع وقتنا. إن عمالئي مشغولون 
الذين  بالرجال  قائمة  بالبحث منذ بضعة شهور، وقد مجعوا 
تنطبق عليهم األوصاف املطلوبة: شباب يف حنو الثالثني ذوو 
موهبة يف التمثيل، تركوا املسرح يف السنني الثالث األخرية 

بصورة قاطعة.

قلت بشوق: حسنًا؟

مشغولون  وحنن  زمن  ومنذ  طويلة،  القائمة  كانت   -
باحلذف، وأخريًا أخرجنا منها أربعة أمساء. ها هي يا صديقي.

أعطاين ورقة قرأت ما فيها بصوت مسموع:

إيرنست لوْتريل: ابن كاهن يف الشمال، غريب األطوار، 
الثالثة  املسرح وهو يف  ليعمل يف  فذهب  مدرسته  من  ُطرد 



199

والعشرين، مدمن خمدرات، يُفتَرض أنه سافر إىل أستراليا قبل 
أربع سنوات ومل نستطع متابعته منذ غادر إنكلترا. عمره اآلن 
اثنان وثالثون عامًا، طوله 178 سم، حليق، شعره بين، أنفه 

مستقيم، البشرة فاحتة، العينان رماديتان.

جون سينت مور: اسم منحول، االسم الصريح جمهول، 
كأنه من أصل لندين، عمل يف املسرح منذ أن كان طفاًل حيث 
كان يؤدي أدواره يف مسرح املنوعات، انقطعت أخباره منذ 
ثالث سنوات، يف الثالثة والثالثني، طوله 178 سم، حنيف، 

عيناه زرقاوان، لونه أشقر.

أوستني يل: اسم منحول، امسه الصريح أوستني فويل، 
من أسرة طيبة، كان حيب شكاًل واحدًا من التمثيل وكّون لنفسه 
شخصية متميزة، له سجل حريب متألق، مّثل يف مسرحيات 
عدة وكان يتحمس لتمثيل قصص اجلرمية، أصابه اهنيار عصيب 
شديد بسبب حادث سيارة قبل ثالث سنوات فلم يظهر على 
املسرح بعدها. ال أثر يدل على مكانه اآلن، عمره 35 سنة، 

طوله 177 سم، بشرته شقراء وشعره بين وعيناه زرقاوان.

أنه اسم صريح، أصله جمهول،  ُيفترض  كلود داريل: 
مّثل يف مسرح املنوعات، ليس له أصحاب مقربون، كان يف 
الصني عام 1919 مث عاد عن طريق أمريكا، مّثل أدوارًا قليلة 
يف نيويورك، ويف إحدى الليايل مل يظهر على خشبة املسرح 
ومل يُسَمع عنه شيء بعدها، تقول شرطة نيويورك إن اختفاءه 
غامض جدًا، عمره 33 سنة، شعره بين، بشرته شقراء، عيناه 
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رماديتان، طوله 178 سم.

قلت وأنا أضع الورقة: هذا مدهش جدًا! إذن فهذه نتيجة 
التحقيق الذي دام شهورًا؟ وهذا األمساء األربعة، أّي واحد 

منها تشك فيه؟

هذا  إن  يا صديقي،  نصيحة:  بإمياءة  بيده  بوارو  أشار 
السؤال مبكر يف الوقت الراهن. ال بّد أنك الحظت أن كلود 
داريل كان يف أمريكا والصني، وهي حقيقة ذات داللة. رمبا، 
النقطة حتيزًا  بالتحّيز هلذه  أن نسمح ألنفسنا  ولكن ال جيدر 

مفرطًا، رمبا كان األمر جمرد مصادفة.

سألت متلفهًا: وما هي اخلطوة التالية؟

يوم إعالنات مكتوبة  بنظام. ستظهر كل  - األمور تسري 
حبذر، أصدقاء أو أقرباء أحد هؤالء األربعة سيتصل مبحامّي 
يف مكتبه، حىت يف اليوم ميكن أن يكون... آه، إنه اهلاتف يرّن. 
رمبا يكون الرقم خطأ كالعادة وسوف يعتذرون عن اإلزعاج، 

ورمبا يكون شيء ما قد ظهر.

عربت الغرفة ورفعت السماعة: نعم، نعم، هنا بيت السيد 
بوارو، أنا الكابنت هيستنغز. آه، السيد ماكنيل؟ نعم، سأخربه 

ونأيت حااًل.

بوارو،  قائاًل:  بوارو  إىل  ورجعت  السماعة  وضعت 
حماميك السيد ماكنيل اتصل يقول إن امرأة صديقة لكلود داريل 



201

امسها اآلنسة فلوسي مونرو موجودة يف مكتبه، وهو يريد أن 
تذهب إليه.

صاح بوارو: فورًا.

واختفى يف غرفة نومه ليعود وعلى رأسه القبعة، وعلى 
السيد  الفور ركبنا سيارة محلتنا إىل وجهتنا، ودخلنا مكتب 

ماكنيل اخلاص.

*   *   *

دميمة  امرأة  للمحامي  املواجه  املقعد  على  جلَست 
جتاوزت سن الشباب، شعرها أصفر مقّزز فيه خصالت جمعدة 
فوق كل أذن وجفناها مصبوغان بالسواد، ولكنها مل تنَس -على 

أي حال- وضع احلمرة وأمحر الشفاه!

ها هي  بوارو،  بوارو. سيد  السيد  ها هو  ماكنيل:  قال 
اآلنسة مونرو اليت تلطَفت كثريًا بنا واستجابت لنا.

- آه، هذا لطف كبري.

مث تقدم بوارو وقال حبماسة غرَي آبٍه مبشاعر السيد ماكنيل: 
إن اآلنسة ُتزهر كالوردة يف هذا املكتب اململ العتيق.

امحّر وجه اآلنسة مونرو خجاًل وابتسمت ابتسامة متكّلفة 
أيها  أعرفكم  إنين  بوارو،  يا سيد  قائلة: ال متزح  تعّلق  وهي 

الفرنسيون.
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- يا آنسة، حنن لسنا بلهاء أمام اجلمال كاإلنكليز. وأنا 
لست فرنسيًا، أنا بلجيكي.

- لقد ذهبُت إىل أوستند بنفسي.

فكرت: إن األمور تسري بصورة رائعة كما كان بوارو يقول.

قال بوارو: إذن فأخربينا عن السيد كلود داريل.

- عرفت السيد كلود داريل يومًا ما، وقد رأيت إعالنك، 
وحيث إنين ال أعمل اآلن يف املحل فقد قلت لنفسي: إهنم 
يريدون أن يعرفوا عن املسكني العجوز كلودي، فلعّل وراءه 

ثروة مل يعرفوا وارثها، لذا جيب أن أذهب يف احلال.

هنض السيد ماكنيل قائاًل: حسنًا يا بوارو، هل أترككم 
وحدكم؟

- أنت لطيف جدًا، لكن ساعة الغداء تقترب وقد خطرت 
لنتناول  تريد اآلنسة أن تذهب معي  ببايل فكرة صغرية. رمبا 

الغداء.

تألألت عيناها، وخطر ببايل أهنا كانت يف ضائقة مالية 
ُترَفض! وخرجنا مجيعًا يف سيارة أجرة  وأن وجبة ُمشبِعة ال 
بوارو  الفاخرة، وعندما وصلنا طلب  لندن  حنو أحد مطاعم 

غداء لذيذًا.

بدأت تأكل وجبتها بشهّية فيما طرق بوارو موضوعه املهم 
حبذر: مسكني السيد داريل، إنين آسف ألنه ليس معنا اآلن.
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ولد  أنه  احلق  صدقت،  قائلة:  مونرو  اآلنسة  تنهدت 
مسكني! ترى ماذا جرى له؟

- لقد مضى وقت طويل على لقائك به، أليس كذلك؟

- آه، بلى، منذ سنوات. مل أره منذ احلرب. كان كلودي 
ولدًا مرحًا ال يتحدث عن نفسه أبدًا، لكن كل شيء سيظهر 
لو كان هو وريثًا مفقودًا. وهل هو إرث شرعي يا سيد بوارو؟

قال بوارو بال تردد: لألسف جمرد تركة، واملسألة هي 
يف حتديد اهلوية، لذلك يلزمنا البحث عن شخص كان يعرفه 

جيدًا. أنت كنت تعرفينه جيدًا، أليس كذلك يا آنسة؟

- ال بأس يا سيد بوارو، فأنت رجل لطيف ُتحسن اختيار 
السيدات بأفضل من صغار هذه األيام السفهاء، وأظن  طعام 

كونك فرنسيًا غري خميف.

عارضها بوارو متلّطفًا: ال، ال يا آنسة، ال تقويل ذلك. 
واآلن هاّل وصفِت يل السيد داريل هذا؟

- ليس بالطويل وال بالقصري، أنيق، عيناه رماديتان فيهما 
زرقة، شعره أشقر، فنان وأي فنان! مل أَر مثله يف الناس، ولوال 
الغرية ألصبح رجاًل مشهورًا. آه يا سيد بوارو، كم نعاين حنن 

الفنانني من الغرية واحلسد، أذكر مرة يف مانشستر...

شيئًا  ينسني  النساء ال  إن  آنسة،  يا  هذا كالم مجيل   -
ويالحظن ما يفوت الرجال. لقد عرفُت امرأة عرَفْت رجاًل من 
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بني اثين عشر رجاًل، فهل تعرفني كيف؟ لقد الحظْت مسة 
مميزة تظهر على أنفه إذا غضب. هل يف الرجال من يالحظ 

شيئًا كهذا؟

صرخت مونرو: أال تستطيع ذلك؟ نعم، حنن نالحظه. 
أتذّكر كلودي، اآلن بدأت أفكر بذلك: كان كثري العبث باخلبز 
الطاولة، كان يضع قطعة صغرية بني أصابعه  املوضوع على 
مرة  مئة  ذلك  يفعل  رأيته  لقد  الرغيف.  لّب  ليأكل  ويفركها 

وأستطيع أن أعرفه من هذه العادة فيه.

- وهل حتدثت معه عن عادته هذه يا آنسة؟

- ال، فأنت تعرف طبع الرجال: ال حيبون أن تنتقدهم، 
وال سيما إن بدا هلم أنك تنهاهم عن فعلها. مل أقل كلمة واحدة 
مطلقًا، لكين كنت أضحك يف ِسّري كثريًا. إنه مل يكن يشعر 

مبا يفعله!

قلياًل حني  ترتعش  يده  بوارو رأسه موافقًا، ورأيت  هّز 
مّدها إىل صحنه، قال: وخط اليد وسيلة لتحديد اهلوية، ال 

شك أن عندك رسالة كتبها السيد داريل.

هّزت رأسها أسفًا: مل يكتب يل سطرًا يف حياته قط.

- هذا مؤسف.

قالت مونرو فجأة: لكّن عندي صورة.

قفز بوارو من كرسيه مذهواًل، فقالت: إهنا صورة قدمية، 
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حني كان عمره مثانية أعوام.

- ال مشكلة ولو كانت عتيقة أو باهتة، هاّل أعطيتيِن إياها 
يا آنسة؟ 

- نعم، بالتأكيد.

- رمبا تأذنني أن أستنسخ منها؟ إن هذا ال يستغرق وقتًا 
طوياًل.

- أجل، إذا كنت حتب ذلك.

لقد  أنصرف.  أن  جيب  مبكر:  وقالت  مونرو  هنضت 
أسعدين لقاؤك أنت وصاحبك يا سيد بوارو.

- والصورة؟

أعرف مكاهنا،  أنين  أظن  الليلة.  - سأحبث عنها هذه 
وسوف أرسلها لك فورًا.

- ألف شكر يا آنسة، أنت لطيفة جدًا، وأرجو أن نتناول 
الغداء معًا يف وقت قريب.

- أنا على استعداد مىت شئت.

- لكين أجهل عنوانك.

بكربياء شاخمة سحبت مونرو بطاقة من حقيبتها فأعطتها 
له. كانت بطاقة متسخة بعض الشيء، وكان العنوان املطبوع 

مشطوبًا وقد ُكتب فوقه عنوان آخر بقلم رصاص.
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مث مع كثري من االحنناء وّدعنا املرأة وانصرفنا، وسألُت 
بوارو: هل تظن حقًا أن هذه الصورة مهمة؟

- نعم يا صديقي، فالكامريا ال تكذب. نستطيع أن نكبّر 
الصورة ونضبط النقاط البارزة ونعرف كثريًا من التفاصيل: األذن 
اليت ال يستطيع أن يصفها لك أحد مثاًل. حقًا ما أعظم هذه 

الفرصة اليت جاءت لنا، من أجل هذا اختذت احتياطي.

التحري اخلاصة،  وكالة  رقم  اهلاتف وطلب  عرب حنو 
وكانت أوامره واضحة وحامسة: يذهب اثنان من الرجال إىل 
وجتيء  تروح  حيث  يتبعاهنا  مونرو،  ويراقبان  ذكره  عنوان 

ويوّفران هلا احلماية الالزمة.

أعاد بوارو السّماعة، وبعدها سألته: وهل هذا ضروري 
يا بوارو؟

- رمبا، فأنا وأنت مراَقبان بالتأكيد، وسوف يعرفون َمن 
كان يأكل معنا الغداء اليوم. رمبا أحس رقم <4> باخلطر.

*   *   *

مضت عشرون دقيقة، مث رّن اهلاتف، وعندما أجبت عليه 
مسعت على الطرف اآلخر صوتًا باردًا: أهذا هو السيد بوارو؟ 
هنا مستشفى سينت جيمس. قبل عشر دقائق أُحِضرت لنا امرأة 
شابة، اآلنسة فلوسي مونرو. حادث سيارة. إهنا تسأل عن السيد 
بوارو بإحلاح شديد، جيب أن يأيت حااًل فرمبا ال تعيش طوياًل.
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يا هيستنغز،  بوارو، فاصَفّر وجهه وهتف: هيا  أخربت 
هيا ننطلق كالربق!

وصلنا إىل املستشفى يف غضون عشر دقائق حيث سألنا 
عن مونرو، وصعدنا إىل جناح احلوادث، لكن ممرضة قابلتنا 

عند الباب، وقرأ بوارو اخلرب يف وجهها.

- ماتت؟

- قبل ست دقائق.

بلطف  تكلمه  بوارو مصعوقًا، وبدأت املمرضة  وقف 
الوعي ومل  وهي ال تدري حقيقة حزنه: لقد بقيت غائبة عن 
ُتعاِن من أمل شديد. دمهتها سيارة ومل يتوقف السائق... آمل 

أّن أحدًا سّجل رقم سيارته.

قال بوارو مهسًا: األحداث تتسارع ضدنا.

- أتود أن تراها؟

تقدمتنا املمرضة وتبعناها. كانت املسكينة فلوسي مونرو 
دة بشعرها املصبوغ واحلمرة على شفتيها. رقدت بسالم  ُممدَّ

وعلى وجهها بسمة.

مهس بوارو: أجل، األحداث جتري ضدنا!

وفجأة رفع رأسه وكأن فكرة ما قد خطرت له وقال: لقد 
اقتربت هناية هؤالء األشرار. أقسم لك وأنا أقف هنا جبانب جثة 
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هذه املسكينة أنين لن أرمحهم عندما حيني الوقت.

- ماذا تقصد؟

مل جيب بوارو بشيء، بل التفت إىل املمرضة وهو يطلب 
اليت  باألغراض  قائمة  بلهفة بعض املعلومات، وأخذ أخريًا 
ُوجدت يف حقيبتها. وصاح بوارو صيحة مكبوتة وهو يقرؤها: 
هل ترى يا هيستنغز؟ هل ترى؟ ال ذكر ملفتاح الباب. ال شك 
بارد وأول  بدم  لقد ُصِرعت  أهنا كانت حتمل مفتاحًا. نعم، 
رجل احنىن فوقها أخذ املفتاح من حقيبتها، لكن الوقت ما 

زال معنا، فقد ال جيد ما يريده يف احلال.

محلتنا سيارة أخرى إىل عنواهنا، وكان واحدًا من بيوت 
قذرة متجاورة يف حّي قدمي. ومضى وقت طويل حىت ُسمح لنا 
بدخول بيتها، لكننا كنا قانعني بأن أحدًا ال يستطيع أن يغادر 

البيت وحنن نراقبه من اخلارج.

وأخريًا دخلنا، وكان واضحًا أن شخصًا قد دخل قبلنا 
هنا، ألن حمتوى األدراج واخلزائن كله مبعثر منثور واألقفال 
مكسورة والطاوالت مقلوبة... كانت عجلة الباحث قبلنا عنيفة 

جدًا!

بدأ بوارو يبحث يف احلطام، وفجأة وقف منتصبًا يصرخ 
نفسها  الصورة  أما  إطارًا قدميًا لصورة فوتوغرافية،  وميسك 
فقد اختفت! قّلبه ببطء، وكان على ظهر اإلطار الصق مدّور 

صغري، ملصق يبني السعر.
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قلت له: مثنه أربعة شلنات.

جديد،  الصق  إنه  هيستنغز.  عزيزي  يا  جيدًا  انظر   -
ألصقه الرجل الذي نزع الصورة والذي سبقنا هنا. لقد عرف 
أننا سنحضر فترك لنا هذه. إنه رقم <4>، كلود داريل بالتأكيد.

*   *   *
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الفصل اخلامس عشر

الفاجعة الرهيبة

الحظت أن بوارو تغّير بعد الوفاة املأساوية ملونرو. حىت 
ذلك احلني كانت ثقته بنفسه اليت ال هتتز قادرة على املقاومة، 
لكن اإلجهاد الطويل استهلك أعصابه فبدا مهمومًا كئيبًا كأمنا 

أعصابه توشك أن تنهار.

نقاش  يتجنب كل  األيام كان هائجًا كأنه قط،  يف هذه 
يف األربعة الكبار، لكين كنت أعلم أنه كان نشيطًا يف املسألة 
يزوره رجال غرباء يف كثري من األحيان، لكنه مل  سرًا. كان 
أنه كان  النشاط اخلفي، وفهمت  بأي شرح هلذا  يتكرم علّي 
يبين دفاعًا جديدًا ويعد سالحه مبساعدة هؤالء الرجال ذوي 

املظاهر املثرية لالمشئزاز.

ذات مرة رأيت ما هو مدّون يف دفتر حسابه املصريف 
مصادفًة، وكان قد طلب مين أن أحتقق من أمر ما، فعرفت أنه 
دفع مبلغًا كبريًا من املال، كبريًا جدًا حىت على بوارو الذي 
يكسب املال عادة بسرعة، دفعه لرجل روسي له اسم طويل!
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بقي يكتم األمر عين، وكان يكرر دومًا قوله: »تذكر دائمًا: 
إياك أن ال تقّدر عدوك يا صديقي«. ففهمت أن ذلك كان الشرك 

الذي جيتهد أن يتجنبه بأي مثن.

وهكذا سارت األمور حىت هناية آذار )مارس(. ويف أحد 
األيام قال بوارو كالمًا خّوفين، قال: عليك أن ترتدي أفضل 

ثيابك هذا الصباح يا صديقي، فسوف نزور وزير الداخلية.

- حقًا؟ هذا مدهش! وهل هو الذي استدعاك؟

- ال، بل أنا طلبت مقابلته. لعلك تذكر أنين قدمت له 
خدمة ذات يوم، وهو متحمس بسببها وسوف تنفعين محاسته، 
وكما تعرف فإن رئيس وزراء فرنسا السيد دسجارديو يزور لندن 

اآلن، وسوف حيضر اجتماعنا الصغري هذا الصباح.

اللورد سيدن كراوثر رجاًل مشهورًا  الداخلية  كان وزير 
يف اخلمسني من عمره، ذا أسلوب مرح وعيون رمادية الذعة. 
استقبلنا بتلك الطريقة املرحة األنيسة، وكان يف البيت رجل 
طويل حنيل يقف وظهره إىل املوقد، ذو حلية سوداء ووجه 

رقيق.

السيد هريكيول  قال كراوثر: سيد دسجارديو، هذا هو 
بوارو، لعلك مسعت به؟

احنىن الرجل الفرنسي ومد يده يصافحه، وقال بفكاهة: 
أجل، لقد مسعنا بالسيد هريكيول بوارو، ومن ذا ال يعرفه؟
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امَحّر وجه بوارو ابتهاجًا وقال: هذا لطف منك يا سيدي.

مث تقدم رجل من زاوية جبانب خزانة كتب طويلة. كان 
ذاك هو السيد إنغليز صديقنا القدمي، وصافحه بوارو بشدة. قال 
كراوثر: واآلن سيد بوارو، ها حنن يف خدمتك. لقد فهمت أن 

لديك معلومات يف غاية األمهية تريد إطالعنا عليها.

بإجياز. يف هذا  أقدمها لكم  يا سيدي، وسوف  نعم   -
العامل منظمة راسخة يف اجلرمية تسمي نفسها <األربعة الكبار> 
أفراد. رقم <1> رجل صيين امسه يل شانغ  أربعة  ورؤوسها 
ين، ورقم <2> هو املليونري األمريكي آيب ريالند، ورقم <3> 
يدعوين  ما  األسباب  من  فلدّي   <4> رقم  أما  فرنسية،  امرأة 
داريل.  كلود  الغامض  اإلنكليزي  املمثل  بأنه  االعتقاد  إىل 
النظام  الفوضى ويقّوضوا  ينشروا  هؤالء األربعة احتدوا لكي 
االجتماعي القائم يف العامل ويستبدلوا به نظامًا استبداديًا تكون 

هلم من خالله السيطرة.

مهس الفرنسي: مستحيل أن يتورط ريالند يف أمر كهذا. 
إن الفكرة خيالية بالتأكيد.

قال بوارو: امسح يل بأن أسرد عليك بعض أفعاهلم يا 
سيدي.

كان الوصف الذي قّدمه بوارو لألمر ساحرًا، وقد كنت 
أعرف كالمه تفصياًل لكنه أثارين من جديد وأنا أمسع وصف 

مغامراتنا اخلطرية.
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إىل  دسجارديو  السيد  نظر  حديثه  بوارو  أهنى  أن  بعد 
صاحبه كراوثر، وأجاب كراوثر على النظرة بقوله: نعم يا سيد 
لقد  الكبار.  األربعة  بوجود  ُنقّر  أن  علينا  دسجارديو، جيب 
َسِخرت سكتلنديارد من ذلك يف البداية وزعم الشرطة أن السيد 
بوارو يبالغ كثريًا، غري أين -شخصّيًا- أشعر بأن كالمه صحيح، 

وقد أُجربت سكتلنديارد على التسليم بأكثر هذه الفرضّيات.

أن ال  رئيسية طلب مين  أمور  بوارو هلما عشرة  شرح 
أعلنها، وتضمنت الكوارث اليت أصابت الغواصات وسلسلة 
بوارو  الطائرات وهبوطها اإلجباري، وحسب كالم  حوادث 
كانت كلها من فعل األربعة الكبار، وشهد بأن عندهم أسرارًا 
علمية مل يعرفها العامل بعد، وهذا ما جعل رئيس وزراء فرنسا 
يسأل بوارو سؤااًل كنت أنتظره، قال: قلَت إن العضو الثالث 

من هذه املنظمة امرأة فرنسية، هل تعرف ما امسها؟

- إنه اسم مشهور جدًا يا سيدي، اسم ذائع الصيت. إهنا 
ليست سوى السيدة أوليفيه ذائعة الصيت.

حني ُذكر اسم العاملة الكبرية خليفة مدام كوري قفز السيد 
دسجارديو من كرسيه وقد امَحّر وجهه انفعااًل وقال: السيدة 

أوليفيه؟ هذا سخيف! إن الذي تقوله إهانة.

هّز بوارو رأسه بلطف دون أن جييب، ونظر دسجارديو 
إليه مذهواًل لبضع دقائق، مث التفت إىل وزير الداخلية وأشار 
إىل جبينه بصورة ذات داللة. قال: السيد بوارو رجل عظيم، 
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لكن حىت العظماء يصيبهم اهلوس أحيانًا، هذا معروف، أليس 
كذلك يا سيد كراوثر؟

ال  ثقيل:  بلسان  أجابه  مث  قلياًل  الداخلية  وزير  صمت 
أدري، كنت دائمًا وما زلت أثق بالسيد بوارو، لكن هذا التعليق 

جدير باملالحظة.

أضاف دسجارديو: ويل شانغ ين أيضًا، من ذا مسع به 
من قبل؟

جاء اجلواب من السيد إنغليز على غري توقع: أنا مسعت.

حدق إليه الرجل الفرنسي مث نظر هبدوء كأنه وثن صيين، 
وأوضح وزير الداخلية: السيد إنغليز هو أعظم مرجع لدينا يف 

شؤون الصني.

قال إنغليز: لقد ظننت أنين الرجل الوحيد يف إنكلترا الذي 
يعرف عنه، إىل أن جاءين السيد بوارو. ال ترتكب خطأ يا سيد 
دسجارديو. يف الصني رجل واحد ذو أثر اليوم، يل شانغ ين، 

وقد يكون أذكى دماغ يف العامل اليوم على اإلطالق.

قواه  ملك  لكنه  كاملصعوق،  دسجارديو  السيد  جلس 
وقال: رمبا يصح شيء مما تقول يا سيد بوارو، ولكنك خمطئ 
بالتأكيد فيما يتعّلق بالسيدة أوليفيه، إهنا ابنة فرنسا املخلصة 

للعلم.

هّز بوارو كتفيه استهجانًا ومل جيب. وران الصمت لبعض 
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الوقت، مث هنض صديقي وعليه مالمح الوقار قائاًل: هذا كل 
ما أردت قوله يا سادة. إنين أحذركم، لقد فكرت أنكم رمبا ال 
تصدقونين، لكنكم قد تصبحون أكثر حذرًا. إن كلمايت ستدخل 
يف األعماق، وكل جديد حيدث سيؤكد لكم احلقيقة. كان 
ألتقي  أن  إليكم، فلعلي ال أستطيع  ضروريًا أن أحتدث اآلن 

معكم بعد هذا اليوم!

سأله كراوثر وهو متأثر من وقاره الظاهر: تقصد...

- أقصد أنين أصبحت يف خطر دائم منذ فضحُت اسم 
رقم <4>، سوف يسعى للقضاء علّي بأي مثن، فليس امسه 
<املدمر> من فراغ أو ضعف يا سادة. أسلم عليكم، وإليك يا 
سيد كراوثر هذا املفتاح وهذا الظرف. كتبت كل مالحظايت عن 
القضية وأفكاري حول أحسن السبل ملواجهة اخلطر الذي قد 
يعّم العامل يومًا ما ووضعتها يف خزنة، فإذا قُتلُت فأنت صاحب 

احلق بالتصرف بتلك األوراق يا سيد كراوثر. يومًا طيبًا.

*   *   *

خرجنا وخرج إنغليز معنا، وقال بوارو وحنن نسري: مل 
إقناع دسجارديو، لكين  أتوقع  فلم  َيِخب ظين يف املقابلة، 
ضمنت أنين إذا مت فإن معرفيت لن متوت. لقد أقنعت شخصًا 

واحدًا على األقل، وهذا ليس سيئًا أبدًا.

قال إنغليز: أنا معك كما تعرف، وسوف أسافر إىل الصني 
إن جنوت بنفسي.
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- هل هذا عمل حكيم؟

- ال، لكنه واجب، وعلّي أن أعمل ما أستطيع.

- آه، إنك رجل شجاع، ولو مل نكن يف الشارع لعانقتك.

الحظت أن إنغليز بدا مطمئنًا وقال: قد ال أكون يف خطر 
وأنا يف الصني أكثر من اخلطر الذي تواجهه أنت يف لندن.

إن هذه  أيضًا.  أن ال يذحبوا هيستنغز  - رمبا، وأرجو 
الفكرة تزعجين متامًا!

تسليم  أعتزم  ال  إنين  اللطيف ألقول  قاطعت حديثهما 
إنغليز، فمشينا بصمت  تركنا  بقليل  للذبح. وبعد ذلك  نفسي 
بعض الوقت حىت قطعه بوارو وقال عبارة مفاجئة متامًا، قال: 

أظن أن علّي أن أستعني بأخي يف هذه القضية.

قلت َدِهشًا: أخوك؟! مل أعرف أن لك أخًا من قبل.

- يا هيستنغز، أال تعلم أن رجال التحري هلم إخوة كسائر 
الناس؟

املرء يف حرية، ال  أحيانًا جتعل  لبوارو طريقة عجيبة 
يدري أجادٌّ هو أم هازل! سألته وأنا أحاول أن أوافقه: وما اسم 

أخيك؟

- أشيل، وهو يعيش قرب منتجع صحي يف بلجيكا.

- وماذا يعمل؟
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- ال شيء، ألنه مريض. لكن قدرته ليست دون قدريت.

- وهل يشبهك؟

- أجل، لكنه ليس أنيقًا وحيلق شاربه.

- أهو أكرب منك؟

- لقد تصادف أنه ُولد يف نفس اليوم الذي ولدت أنا فيه.

صحت مندهشًا: توأمان؟!

- متامًا يا هيستنغز، إنك تقفز إىل النتيجة الصحيحة بدقة. 
ها حنن قد عدنا إىل البيت ثانية، دعنا نشتغل يف احلال بتلك 

القضية السهلة، قضية عقد الدوقة.

*   *   *

الوقت،  تتأجل بعض  أن  الدوقة  لقضية عقد  ر  قُدِّ لكن 
فقد كانت عندنا قضية من نوع آخر، فما إن دخلنا إىل البيت 
حىت جاءت السيدة بريسون وأخربتنا أن ممرضة اتصلت وأهنا 

تريد رؤية بوارو.

النافذة.  دخلنا فوجدناها جتلس على مقعد كبري مقابل 
امرأة مجيلة يف ربيع العمر يف زّي كحلّي، وترددت يف احلديث 
أرسلين  قصتها:  حتكي  فأخذت  طمأهنا  بوارو  لكن  قلياًل، 
مستشفى الْرك سيترهود لكي أمّرض عجوزًا يف هريتفوردشاير 
فرحني.  وأهله  البهجة  يثري  بيته  وكان  السيد متبلتون،  امسه 
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الزوجة، السيدة متبلتون، أصغر كثريًا من زوجها، وله ابن من 
زواجه األول يعيش هناك، ولكنه مل يكن على وفاق دائم مع 
زوجة أبيه، وهو مل يكن خمتاًل متامًا ولكنه من النوع البطيء 
التفكري. حسنًا، لقد كان العجوز مريضًا، وبدا يل مرضه منذ 
البداية غامضًا، ويف ذاك الوقت بدا سليمًا معاىف، مث أصابته 
فجأة نوبة معوّية مع أمل وتقّيؤ، لكن طبيبه بدا راضيًا عن حالته 
فلم أستطع أن أقول شيئًا، إال أنين مل أملك نفسي من التفكري 

يف حالته، مث...

أثار  بوارو: حدث شيء  سكتت وامحّر وجهها، وقال 
شكوكك؟

- نعم.

سكتت وقد بدا أن االستمرار صار صعبًا عليها، مث قالت: 
عرفُت أن اخلدم ينقلون كالمًا أيضًا.

- عن مرض السيد متبلتون؟

- آه! ال، بل عن هذا الشيء اآلخر.

- السيدة متبلتون؟

- نعم.

- رمبا عن السيدة متبلتون مع الطبيب؟

كان بوارو ذا حاسة خارقة يف هذه األمور. ألقت املمرضة 
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يوم  ينقلون كالمًا، مث ذات  عليه نظرة شكر وأكملت: كانوا 
رأيتهما بعيين يف احلديقة.

توقفت املسألة هكذا. لقد كانت زبونتنا يف كرب شديد 
ألهنا انتهكت احلشمة، فلم نسأهلا ماذا رأت حياء، لكنها حتمًا 

رأت ما فيه برهان.

- مث ساءت حالة املريض أكثر، وزعم الدكتور تريفيز أن 
كل ما يصيب العجوز طبيعي متوقع وأنه رمبا ال يعيش طوياًل، 
لكين مل أَر شيئًا من هذا من قبل طوال خربيت يف التمريض، 

بل بدا يل أنه يشبه شكاًل من...

أطرقت مرة أخرى وهي مترددة، فتدّخل بوارو مساِعدًا: 
التسمم الزرنيخي؟

هّزت رأسها موافقة، ومضت قائلة: مث قال املريض بعد 
ذلك شيئًا عجيبًا، قال: سيقتلونين أربعتهم، سيقتلونين!

- ماذا؟

بوارو. كان يكابد أملًا  يا سيد  - كانت تلك هي كلمته 
عظيمًا آنذاك وال يعي -على األغلب- ما يقول.

- ماذا تظنني معىن قوله <أربعتهم>؟

- ال أدري. لعله كان يقصد زوجته وابنه والطبيب واآلنسة 
كالرك صاحبة زوجته، رمبا كان يتوهم أهنم مجيعًا متحدون 

ضده.
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- نعم، رمبا. وماذا عن الطعام؟ أمل تأخذي ِحْذرك بشأنه؟

- أنا أصنع دائمًا ما أستطيع، لكن السيدة متبلتون تلح 
أحيانًا كي تطبخه هي بيدها، مث أحيانًا أكون يف عطلة.

تبلغي  - متامًا، وأنت لست على يقني من األمر لكي 
الشرطة؟

أظهر وجه املمرضة خوفها عند هذا السؤال، مث مضت 
قائلة: أصابت السيد متبلتون نوبٌة بعد شربه صحنًا من املرق، 
ألغيت زيارة أمي  ُحثالة املرق وأحضرهتا معي. لقد  فأخذت 

املريضة هذا اليوم من أجله.

أخرجت قارورة ُملئت سائاًل قامتًا وقدمتها لبوارو الذي 
بعد  آنسة، سوف حنللها اآلن، وإذا ُعدت  يا  قال: أحسنِت 

ساعة سنكون قد حسمنا شكوكك.

كتب بوارو امسها وبعض املعلومات عن مؤهالهتا، مث 
سطر رسالة وبعثها مع قارورة املرق. وبينما كنا ننتظر النتيجة 
كان بوارو يسلي نفسه بالنظر يف أوراق املمرضة، مما أدهشين، 
فقال: أنا أعمل جيدًا يا صديقي كي أكون َحِذرًا، ال تنَس أن 

األربعة الكبار يتعقبوننا.

عرف بوارو أن امسها مابل باملر وأهنا كانت تعمل يف 
معهد الرك. ُترى ملاذا أُرسَلت إىل متبلتون؟ قال وعينه تلمع: 

حسنًا، واآلن ها هي باملر رجعت وها هو بيان التحليل.
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- هل فيه زرنيخ يا سيد بوارو؟

مرة  الورقة  يطوي  وهو  وقال  بالنفي،  رأسه  بوارو  هز 
أخرى: ال.

فيه  ليس  بوارو:  وأكمل  كثريًا،  واملمرضة  أنا  ُدهشت 
أنتيمون. سنذهب حااًل إىل هريتفوردشاير،  فيه  لكن  زرنيخ 

وأدعو اهلل أن ال نكون متأخرين.

*   *   *

لقد قرر بوارو أن يقدم نفسه كرجل حتر، وحجته الظاهرة 
السيدة متبلتون عن خادمة كانت تعمل عندها  أتى يسأل  أنه 
املسمى  بيتهم  ووصلنا  بسرقة جواهر.  أّن هلا عالقة  ويزعم 
<إملستيد> يف ساعة متأخرة بعدما مسحنا للممرضة أن تسبقنا 

بعشرين دقيقة حىت ال تثار شكوٌك حول وصولنا معًا.

كانت السيدة متبلتون امرأة طويلة عابسة يبدو يف عينيها 
القلق. استقبلتنا والحظُت مسحًة من اخلوف سرت على وجهها 
لكنها أجابت سؤاله يف شأن  بوارو عن هويته،  أعلن  عندما 
بتاريخ  فبدأ حديثه  بوارو أن خيتربها  أراد  اخلادمة جبلد، مث 
طويل لقضية تسمم وصفتها امرأة مذنبة. ومل تفارق عيناه وجهها 
وهو يتحدث، وقد حاولت هي َكْبت هيجاهنا الذي كان يزيد، 

مث أسرعت فجأة خارجة من الغرفة بعذر ضعيف.

مل نبَق وحدنا طوياًل، فقد دخل علينا رجل قوي اجلسم 
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ذو شارب أمحر خفيف وعلى أنفه نظارة، وقّدم نفسه قائاًل: 
أنا الدكتور تريفيز. طلبت مين السيدة متبلتون أن أعتذر لكما 
ألهنا يف حال سيئة. إهنا متوترة بسبب قلقها على زوجها، وقد 
نصحتها بأن تذهب إىل النوم حااًل، لكنها ترجوكما أن تبقيا. 
لقد مسعنا بك يا سيد بوارو ونريد أن ننتفع حبضورك... ها 

هو ميكي.

املدّور  وجهه  يدل  احلركة  بطيء  شاب  علينا  دخل 
وحاجباه املرتفعان على ختّلف ودهشة دائمة، وابتسم بصورة 
عجيبة وهو يصافحنا. يبدو أنه كان ذلك االبن <بطيء التفكري>.

مث قمنا مجيعًا لوجبة العشاء، وعندما انصرف الدكتور 
ليأيت ببعض الطعام صارت مالمح وجه الفىت متغرية بصورة 
خميفة، فمال إىل األمام وهو حيدق إىل بوارو وقال وهو يهز 
رأسه: أنت جئت من أجل أيب، أعرف... أعرف أشياء كثرية، 
أمي ستفرح حني ميوت أيب  أنين أعرف.  لكْن ال أحد يظن 
أنا ال  أمي،  ليست  إهنا  تريفيز.  الدكتور  تتزوج  أن  وتستطيع 

أحبها.

كان األمر مرعبًا، ومن حسن احلظ أْن عاد الدكتور تريفيز 
قبل أن يلفظ بوارو كلمة معه، وكان علينا أن ننشغل حبديث 

آخر.

وفجأة أسند بوارو ظهره إىل الكرسي وجعل يتأّوه ووجهه 
يتلوى من األمل، وصرخ الدكتور: سيدي العزيز، ماذا أصابك؟
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- تشنج مفاجئ... إنين معتاد عليه. ال، ال أحتاج مساعدة 
منك يا دكتور، هل ميكن أن أستريح يف الطابق األعلى؟

قُبِل طلبه فورًا، وَصِحبُته إىل األعلى حيث سقط على 
سريره وهو يئّن بشدة. لقد ُذهلت قلياًل، لكنين فهمت بسرعة 
أن بوارو كان ميّثل وأن غايته أن يُتَرك وحده يف الطابق األعلى 
جبوار غرفة املريض، وقد كنت مستعدًا حني قفز واقفًا يف 
اللحظة اليت صرنا فيها وحدنا وهو يقول: أسرع يا هيستنغز، 
النافذة... اللبالب هناك يف اخلارج، نستطيع أن نزنلق عليه إىل 

األسفل لنهرب قبل أن يشّكوا يف غيابنا!

- نزنلق إىل أسفل؟!

رأيته يف  هل  حااًل.  هنا  من  أن خنرج  بد  ال  أجل،   -
العشاء؟

- الطبيب؟

- ال، بل الشاب متبلتون... عادته العجيبة يف أكل اخلبز! 
أال تذكر ما أخربتنا به مونرو؟ قالت إن كلود داريل كانت فيه 
عادة تفتيت اخلبز على الطاولة ليأكل لب الرغيف. إهنا مؤامرة 
ُمْحكمة يا هيستنغز، وهذا الفىت املعتوه هو عدونا اخلبيث رقم 

<4>. أسرع!

انزلقنا على نبات اللبالب ونزلنا بسكون، وبالكاد أدركنا 
قطار الساعة الثامنة والنصف الذي ركبناه عائَدين إىل لندن.
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قال بوارو متأماًل: مؤامرة! ُترى كم واحدًا منهم شارك 
فيها؟ أشك أن أسرة متبلتون مجيعًا ليسوا سوى عمالء لألربعة 
الكبار. هل أرادوا هكذا بسهولة أن نقع يف َشَركهم أم أهنا كانت 

مؤامرة أكثر مكرًا؟ هل كانوا... ماذا؟ إنين أتساءل!

ظل يفكر طوياًل. وعندما وصلنا إىل مسكننا أبقاين عند 
يا هيستنغز، عندي شكوك،  تنّبه  قائاًل:  باب غرفة اجللوس 

دعين أدخل أواًل.

دخل، مث ذهب يدور حول الغرفة كأنه قطة غريبة حبذر 
وهدوء شديد، وراقبته قلياًل وأنا يف مكاين جبانب احلائط، مث 

قلت وقد نفد صربي: كل شيء على ما يرام يا بوارو.

- أرجو أنه كذلك، لكن دعنا نتأكد.

- سأشعل غليوين على كل حال. ها هي أعواد الثقاب 
وقد تركتها أنت هذه املرة ومل تُِعدها إىل مكاهنا، وهو األمر 

الذي كنت تعيبه علّي.

يقفز حنوي،  بوارو وهو  مددت يدي فسمعت صرخة 
وملست يدي علبة الكربيت مث... وميض من اللهب األزرق... 

ضربة على األذن... وظالم!

*   *   *

استعدت وعيي ألجد صديقنا الدكتور ردغوي جاثيًا فوقي 
لقد وقع  هادئًا،  ابَق  قال:  الطمأنينة يف وجهه.  وقد ظهرت 
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حادث وأنت خبري.

- وبوارو؟

- أنت يف بييت، اطمئن.

به من اجلواب ألقى يف نفسي خوفًا  شعرت باخلوف، هترُّ
رهيبًا. هتفت: بوارو؟ أين بوارو؟

أدرَك أن علّي أن أمسع جوابًا فقال: لقد جنوَت مبعجزة، 
أما بوارو فلم َينُج!

انفجرت صرخة من بني شفيت: مل ميت، مل ميت!

أنا وقلت بضعف: رمبا  حىن ردغوي رأسه، وجلسُت 
لكن روحه ستعيش! سأتابع عمله.  قد مات...  بوارو  يكون 

املوت لألربعة الكبار!

مث سقطت على ظهري فاقدًا الوعي.

*   *   *
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الفصل السادس عشر

الصييّن يُحَتَضر

ال أحتمل الكتابة عن تلك األيام ... بوارو مات! لقد كانت 
يف علبة الكربيت ملسة شيطانية، كان حمتمًا أن تلفت أعوادها 
غري املرّتبة اهتمامه فيسرع لكي ُينّسق أعوادها املبعثرة، وهكذا 
تسبب اللمسة انفجارًا. واحلق أنين أنا الذي عجلت يف الكارثة، 

وهذا مألين ندمًا ال ينفع وال يُدَفع!

قال الدكتور ردغوي إن جنايت كانت معجزة، لكّن ارجتاجًا 
طفيفًا أصابين، وبعد أن استرجعت وعيي مشيت مترحنًا إىل 
غرفة جماورة قبل حلول ظالم اليوم الذي تبع احلادث، ورأيت 
حبزن عميق تابوتًا من خشب الدردار ترقد فيه بقايا واحد من 

أعظم الرجال الذين عرفتهم.

ومنذ أول حلظة عاد فيها وعيي كان عندي هدف واحد، 
بال رمحة.  الكبار  األربعة  أالحق  وأن  بوارو  االنتقام ملوت 
وظننت أن الدكتور ردغوي يفكر مثلي، لكن الطبيب الطيب 

بدا فاترًا ومل أعرف السبب.
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»ُعْد إىل أمريكا اجلنوبية«. هكذا ظل ينصحين، ملاذا؟ 
لقد قال إن بوارو اخلارق فشل، فهل أجنح أنا؟

لكنين أصررت وجتاهلت كل تشكيك يف قدرايت. لقد 
عملت مع بوارو طوياًل، فتعلمت منه أسلوبه وشعرت بالقدرة 
على متابعة العمل الذي بدأه. لقد قُتل صديقي بطريقة قاسية، 
فهل علّي أن أعود إىل أمريكا دون جهد لتقدمي َقَتلته للعدالة؟

الذي أنصت يل  لردغوي  منه  أكثر  قلته وقلت  كل هذا 
طوياًل قبل أن يعلق قائاًل: مهما يكن فإنين أنصحك، ولو كان 
بوارو نفسه بيننا لكان أحلَّ عليك بالعودة. أتوسل إليك بامسه 
أن تترك هذه الفكرة املتهورة وترجع إىل مزرعتك يا هيستنغز.

يقل شيئًا وهّز رأسه  لكنين أصررت على جوايب، فلم 
بأسف.

*   *   *

مضى شهر استعدُت فيه عافييت، ويف هناية شهر نيسان 
)أبريل( سعيت إىل االجتماع مع وزير الداخلية. وقد ذّكرين رأي 
السيد كراوثر بكالم الدكتور ردغوي، ففي حني كان يشكرين 
كان يرفض عرضي بلطف وحذر. لقد صارت أوراق بوارو يف 
حوزته، وقد أّكد يل أنه سيتخذ كل عمل ممكن ملواجهة اخلطر 

الذي يدنو ويقترب.

ومع هذا العزاء البارد أهنى السيد كراوثر اللقاء بأن أحّل 
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علّي بالعودة إىل أمريكا، ومل أكن راضيًا عن تلك االقتراحات. 
واآلن جيب أن أصف جنازة بوارو.

كان احتفااًل وقورًا مهيبًا، وكانت كلمات اإلجالل اليت 
قيلت فخمة جزيلة. لقد جاء املعّزون من أماكن شّتى وتوافدوا 
إقامته. وغلبين  بلد  لنفسه،  الذي اختاره صديقي  إىل املكان 
احلزن وأنا أقف عند طرف املقربة وتذكرت جتاربنا املختلفة 

واأليام السعيدة اليت عشناها معًا.

ويف بداية شهر آيار )مايو( رمست خطة احلملة: لن أفعل 
اّتباع خطة بوارو يف اإلعالن من أجل جذب كلود  خريًا من 
داريل. نشرت إعالنًا يف عدد من الصحف الصباحية، وكنت 
أجلس يف مطعم صغري يف سوهو وأرى تأثري اإلعالن من خالل 

قراءيت للصحف.

وفجأة قرأت فقرة صغرية صدمتين صدمة عنيفة: »اختفاء 
ميناء  السفينة <شنغهاي> بعد مغادرهتا  إنغليز من  السيد جون 
مرسيليا بقليل، ورغم أن اجلو كان هادئًا متامًا لكن يُخشى أن 
الرجل املسكني قد سقط من السفينة«. وانتهت الفقرة حبديث 
مقتضب حول خدمة السيد إنغليز الطويلة واملميزة يف الصني.

كان اخلرب حمزنًا، وأدركت أن وراء موت إنغليز دافعًا 
شريرًا. مل أصّدق أبدًا النظرية القائلة بأنه مات حبادث، قطعًا 

كان موته من فعل األربعة الكبار امللعونني!

وبينما كنت مذهواًل من املصيبة أقّلب املسألة كلها يف 
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دماغي داخلين خوف من سلوك الرجل اجلالس مقابلي، ومل 
أكن قد أعرته قبل ذلك كبرَي اهتمام. كان حنياًل أمسر متوسط 
البشرة ذا حلية خفيفة، وجلس مقابلي هبدوء  العمر شاحب 
شديد حىت إنين مل أحّس به، لكنه ما لبث أن بدأ بالتصرف 
بطريقة غريبة: مال إىل األمام ونثر عمدًا أربع كومات من امللح 
حول صحين، مث قال بصوت كئيب: امسح يل، إهنم يقولون 
إن تقدمي امللح هو من نوع املواساة للغريب، أرجو أن تكون 

فهمت.

مث صنع عند صحنه -يف داللة مؤكدة- ما فعله يل. كان 
الرمز <4> واضحًا متامًا!

نظرُت إليه بإمعان، ومل أستطع أن أرى أنه يشبه متبلتون 
األخرى  الشخصيات  من  أّيًا  أو  اخلادم  جيمس  وال  الصغري 
أواجه رقم  بأنين  املختلفة اليت صادفتنا، لكنين كنت جازمًا 
<4> املروع نفسه. والصوت كان فيه شَبٌه ضعيف من صوت 

الرجل الغريب ذي املعطف املزّرر الذي زارنا يف باريس.

نظرُت حويل مترّددًا أفكر يف رّد الفعل املناسب، وبدا 
أنه يقرأ أفكاري فتبسم وهّز رأسه بلطف، وقال: ال أنصحك 
هبذا. تذكر ما حدث من العجلة يف باريس. إن طريق هرويب 

مفتوح متامًا، أنت تضمر الشر قلياًل يا كابنت هيستنغز.

قلت وأنا أختنق من الغضب: تبًا أيها الشيطان!

- غضبان... أنت تافه غضبان. ال بد أن صاحبك الراحل 
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أخربك أن الرجل الذي يظل هادئًا جيين دائمًا منفعة عظيمة.

صحُت فيه: أجترؤ أن تتكلم عن الرجل الذي قتلته بتلك 
الطريقة القذرة؟

قاطعين قائاًل: لقد جئُت هنا من أجل هدف سلمي، لكي 
لو فعلت ذلك  أمريكا اجلنوبية فورًا.  بأن تعود إىل  أنصحك 
ستنتهي املسألة بقدر ما يعين ذلك األربعة الكبار ولن نؤذيك 

أنت وال زوجتك، أعدك بذلك.

ضحكت بازدراء وقلت: وإذا رفضت؟

- هذا ليس أمرًا، لنقل فقط إنه حتذير. التحذير األول، 
أنصحك أن ال تضيعه.

مث هنض وانسّل خارجًا بسرعة حنو الباب قبل أن أقّدر 
نيته. وحلقته على الفور، لكن حظي كان تعيسًا، فقد اصطدمت 
برجل بدين سّد الطريق، وحني فككت نفسي منه كان طريدي 
من  كبرية  كومة  حيمل  نادل  وقابلين  الباب.  مدخل  جيتاز 
الصحون صدمين أيضًا دون انتباه، وما إن وصلت الباب حىت 

كان الرجل قد اختفى.

البدين هبدوء  الرجل  النادل مسجًا وجلس  اعتذار  كان 
على طاولة قريبة وطلب غداءه. رمبا كان كال احلادثني مصادفة، 
لكنين كنت أعرف جيدًا أن عيون األربعة الكبار كانت يف كل 

مكان.
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لقد شّدين حتذير الرجل، لكنين سأعمل أو أموت من 
أجل قضية صاحلة.

*   *   *

مل أستلم إجابات مفيدة على اإلعالنات، إمنا وردتين 
يعرفانه  يكونا  قلياًل ومل  داريل  إجابتان من ممثَلني عمال مع 
عن قرب ومل يتذكرا هويته أو مكانه. مث مّرت عشرة أيام ومل 
أقطع حديقة  الكبار، وكنت  األربعة  أخرى من  تظهر عالمة 
امرأة واضح،  ناداين صوت  أفكر حني  بارك وأنا حائر  هايد 

يبدو أهنا أجنبية.

- أنت الكابنت هيستنغز، أليس كذلك؟

توقفت سيارة أجرة فاخرة جبانب الرصيف وأطلت منها 
امرأة تلبس ثوبًا أسود وعقدًا من اللؤلؤ رائعًا. عرفتها، الكونتيسة 

فريا روساكوف، جندية األربعة الكبار.

فيها جذب  بالكونتيسة، شيء ما  لبوارو ولع خفي  كان 
امرأة  إهنا  يقول  الضئيل، فكان يف حلظات احلماسة  الرجل 

تساوي ألفًا من النساء ولو كانت تعمل ضدنا.

قالت: آه، ال تعرب الشارع. عندي شيء مهم جدًا أريد 
أن تسمعه، وإياك أن تسعى إىل اعتقايل ألن ذلك سيكون غباء 
تطيع حتذيرنا، وهذا هو  أن ال  أنت غيب ألنك عازم  منك. 
حتذيرنا الثاين جاءك معي: غادر إنكلترا يف احلال، بقاؤك ال 

يفيد، لن جتين شيئًا هنا أبدًا.
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- كلكم مهتمون بإخراجي من البلد، عجبًا!

رفعت روساكوف كتفيها استهجانًا وقالت: أنا أظن أنك 
الرؤساء  لكن  بسعادة،  تعمل  هنا  سأتركك  وكنت  أمحق، 
خيافون كلمة منك رمبا تساعد أولئك الذين هم أكثر ذكاء منك.

إشارة  فيها  ألن  كلمتها  أزعجتين  فقد  غيظي،  كظمت 
استخفاف يب.

قالت: هذا ما سوف يكون. من السهل أن يقتلوك، لكنين 
أناشدك إن لك زوجة صغرية  إنين  الناس أحيانًا.  أشفق على 
الرجل  يسعد  ولسوف  كذلك؟  أليس  ما،  مكان  يف  حسناء 
الضئيل يف قربه أنك مل متت. لقد كان يعجبين، كان ذكيًا! لو 
مل تكن قضية أربعة مقابل واحد لعّظمناه كثريًا. لقد كان بوارو 
أستاذي، وقد أرسلت إكلياًل إىل اجلنازة إعالنًا عن تقديري، 

إكلياًل كبريًا من الورود القرمزية اليت أحّبها.

استمعت إليها بصمت وحنق وهي ما زالت تتكلم: حسنًا، 
لقد أبلغتك حتذيري فتذّكر، اإلنذار الثالث سيأيت من يد املدمر.

السيارة، والحظت رقمها  فانطلقت  للسائق  مث أشارت 
لكين مل أتوقع أي فائدة منه، فاألربعة الكبار ال َيغفلون عن 

هذه التفاصيل.

السيل  من  عرفت  لقد  قلياًل.  هادئًا  البيت  إىل  رجعت 
اجلارف من كلماهتا حقيقة واحدة: إن حيايت يف خطر! لكن 
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ال، لن أختلى، بل سأمضي حبذر شديد وأحترس.

أنا أعرض كل هذه احلقائق وأدرس خري طريقة  وبينما 
يف العمل رّن اهلاتف. رفعت السماعة وأجبت: نعم، مرحبًا، 

من يتكلم؟

رّد علي صوت حاّد: مستشفى سينت غيلز. عندنا هنا 
رجل صيين ُطعن بالسكني وجيء به إلينا، لن يعيش طوياًل، 
وقد اتصلنا بك ألننا وجدنا يف جيبه قصاصة ورق عليها امسك 

وعنوانك.

قلت وأنا على درجة كبرية من الذهول: سأحضر فورًا.

يقع مستشفى سينت غيلز جبانب أحواض السفن، إذن 
فلعل الصيين يكون قد هبط لتّوه من سفينة، أم أن األمر كله 
فخ؟ مهما يكن فرمبا يكون لشانغ ين يٌد فيما جيري. لن تضرين 
زيارة املستشفى، فعسى أن يبوح يل الصيين املحتضر بشيء 
أستنري به. سوف أبقى على درجة كبرية من احلذر وإن ظهرُت 

وكأنين أمضي برجلّي غافاًل إىل فخ.

وصلُت املستشفى، وبعد أن عّرفت بنفسي قادتين بعض 
املمرضات فورًا إىل جناح احلوادث.

رأيت الصيين راقدًا بال حركة، جفناه مغمضان وصدره 
يتنفس. وقف عنده  ما زال  أنه  نبضًا ضعيفًا يدل على  ينبض 
طبيب وأصابعه جتس نبض الرجل، ومهس: كأنه ميت، هل 

تعرفه؟
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- ال، مل أره من قبل أبدًا.

- عجبًا، إذن ملاذا كان امسك وعنوانك يف جيبه؟ أنت 
الكابنت هيستنغز، أليس كذلك؟

- بلى، لكين ال أدري.

- تدل أوراقه على أنه كان خادمًا عند رجل يُدعى إنغليز، 
وهو موظف حكومي متقاعد. أنت تعرفه، أليس كذلك؟

إذا كان خادم إنغليز فال بد أنين رأيته من قبل، لكين ال 
إنغليز يف  أنه كان مع  بد  أميز صينيًا عن آخر. ال  أستطيع أن 
برسالة قد  الكارثة رجع هنا  الصني وبعد حصول  طريقه إىل 

تكون خاّصة يب، جيب أن أمسع الرسالة.

سألت الطبيب: هل هو يف وعيه؟ هل يستطيع الكالم؟ 
السيد إنغليز كان صديقي القدمي، ولعل هذا املسكني أحضر 
يل رسالة منه، فقد أشيع أن السيد إنغليز اختفى من سفينته قبل 

عشرة أيام.

- بالكاد يعي ما يدور حوله، لكنه ليس قادرًا على الكالم 
ألنه فقَد دمًا كثريًا. سأعطيه حقنة منشطة. لقد بذلنا غاية وسعنا 

يف عالجه.

حقنه الطبيب بإبرة حتت اجللد، وبقيُت واقفًا عنده راجيًا 
بإشارة رمبا تكون ذات  يتكلم كلمة واحدة أو حيرك يده  أن 

داللة، لكن الدقائق مضت ومل يتحرك.
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وخطرت ببايل فكرة مقلقة. أال ميكن أن أكون قد وقعت 
يف فخ؟ لعل هذا الرجل انتحل شخصية خادم إنغليز وهو يف 

احلقيقة جندي لألربعة الكبار. ال بد أن أحذر.

عينيه  فتح  سريره.  يف  الرجل  حترك  اللحظة  تلك  يف 
ومهس وعيُنه مثبَّتة علّي. مل تصدر عنه أي حركة تدل على أنه 
عرفين، لكين أدركت حااًل أنه يريد أن يكلمين، وسواء كان 

صديقًا أو عدوًا فينبغي أن أستمع إليه.

أفهم شيئًا من صوته  السرير، إال أنين مل  احننيت فوق 
املتهدج. مسعت كلمة <هاْند> ومل أفهمها، مث كررها الرجل مع 
كلمة أخرى، <الْرغو>. وحدقت إليه بذهول وسألته: <هانِدلز 

الْرغو>؟

طرف جفَنيه بسرعة كأنه وافق، مث أضاف كلمة أخرى 
بكلمتني قصريتني  بعدها مههم  <كاّروزا>.  إيطالية:  بدت يل 
شعرت أهنما إيطاليتان أيضًا، مث سكت فجأة، فاندفع الطبيب 
إليه وحّناين جانبًا. كان كل شيء قد انتهى، فالرجل قد مات.

خرجت مرة أخرى إىل اهلواء الطلق وأنا يف حرية شديدة. 
إذا كانت معلومايت صحيحة فإن كلمة <كاّروزا> اإليطالية معناها 
الكلمات  تلك  وراء  ماذا  هانِدلز الْرغو؟  وماذا عن  <عربة>. 
القليلة؟ الرجل صيين وليس إيطاليًا، فلماذا يكلمين باإليطالية؟ 
إذا كان هو خادم إنغليز فعاًل فال بد أن يعرف اإلنكليزية. األمر 

عجيب. يا ليت بوارو عندي لكي حيل هذه املشكلة!

*   *   *
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وصلت إىل البيت وصعدت ببطء إىل غرفيت، فوجدت 
على الطاولة رسالة. فتحت الظرف ونظرت إليها فجمدت يف 
مكاين يف احلال، فقد كانت بالغًا من شركة حمامني، وكان 

فيها:

سيدي العزيز،

بوارو نرسل  السيد هريكيول  لنا  حسب وصية موكِّ
إليك هذه الرسالة املرَفقة اليت وصلتنا قبل أسبوع 
من وفاته، وفيها أنه جيب علينا أن نرسلها إليك يف 

تاريخ معني بعد وفاته.

قّلبت الرسالة املرَفقة عدة مرات. إهنا من بوارو حتمًا، 
فأنا أعرف خطه. ومن مث فتحتها بشوق واستعجال وبقلب ُمثَقل 

وقرأت فيها:

صديقي العزيز،

لن أكون موجودًا لدى استالمك هذه الرسالة. ال 
تأسف علّي ولكن اتبع أوامري: عند استالمك هذه 
فورًا. ال تكن  أمريكا اجلنوبية  ارجع إىل  الرسالة 
عنيدًا. أنا ال أناشدك أن ُتنجز هذه الرحلة من أجل 
العاطفة، بل إهنا ضرورية، جزء من خطة هريكيول 

بوارو. ولعلك فهمت يا صديقي الذكي.

مع حتيايت من قربي!

صديقك املحب: هريكيول بوارو
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قرأت تلك الرسالة مرارًا. شيء واحد فيها كان واضحًا: لقد 
أعّد الرجل املذهل نفسه لكل احتمال، حىت إن موته مل يضرب 
تسلسل خطته، وكما كانت العادة دائمًا، أنا العضو املنفذ وهو 
العقل املدبر. سيظن أعدائي أنين استجبت لتحذيرهم وينسون 

أمري، مث أعود دون اشتباه ألتابعهم من جديد.

املسافرة  <أنزونيا>  السفينة  برقية وحجزُت يف  أرسلت 
إىل بيونس أيرس، وبعدما أحبرت السفينة أحضر يل املضيف 
رسالة استلمها من رجل ضخم يرتدي معطف فرو، وقد غادر 
السفينة قبل أن ُترَفع ألواح املعابر اخلشبية. فتحتها وقرأهتا، 

وكانت فيها بضع كلمات فقط: أنت حكيم، رقم <4>.

*   *   *

كان البحر هادئًا واستمتعُت بعشاء حسن، وشاركت بعض 
زمالئي املسافرين يف ألعاب الورق، مث أويت إىل قمريت ومنت 
كالقتيل. مث صحوت من حلم رأيت فيه نفسي أهتز هزًا متصاًل، 

فرأيت -وأنا مذهول- القبطان يقف عند رأسي.

هتف: شكرًا هلل، صحوَت أخريًا! هل تنام هبذا العمق 
دائمًا؟

- ماذا يف األمر؟ هل أصاب السفينَة شيء؟

توجد  البحرية،  قيادة  أوامر  إهنا  تعرف.  أنك  - ظننُت 
مدّمرة تنتظرك لتنقلك معها.
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- ماذا؟ يف وسط املحيط؟!

السفينة شابًا حيل  أرسلوا إىل  لقد  ليس هذا شأين،   -
حملك، وقد أقسمنا مجيعًا على الكتمان. هاّل هنضت وارتديت 

ثيابك بسرعة؟

نّفذت ما ُطلب مين وأنا يف غاية الدهشة. مث أنزلوا القارب 
وُنقلت إىل املدمرة حيث استقبلوين بترحيب، لكين مل أفهم 
شيئًا. كانت أوامر القائد أن أنزل يف بقعة حمددة على الساحل 

البلجيكي، وهناك تنتهي معرفته ومسؤوليته.

كل شيء كان كاحللم، لكن ما استقّر يف قليب أن هذا 
ال بّد أن يكون جزءًا من خطة بوارو. ينبغي أن أسري كاألعمى 

واثقًا من صديقي الذي مات!

هبطت يف النقطة املحددة، وكانت هناك سيارة تنتظرين، 
وحتركنا بسرعة عرب سهول فليميش الواسعة. أمضيت تلك الليلة 
يف فندق صغري يف بروكسل، مث واصلنا املسري يف اليوم التايل 

فدخلنا الغابات واجلبال، وعرفت أننا يف جبال اآلْرِدْن.

وفجأة تذكرت أن لبوارو أخًا يعيش يف منتجع قريب، لكننا 
مل نذهب إليه. تركنا الطريق الرئيسي وعرجنا ناحية اهلضاب 
يف مكان منعزل حىت وصلنا إىل قرية صغرية فيها دارة منعزلة، 
فوقفت السيارة أمام باهبا األخضر، ونزلت من السيارة. كان 
بالفرنسية: كابنت  الباب عجوز ينحين يل، وقال  على مدخل 

هيستنغز؟ أرجوك اتبعين.
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مث مشى أمامنا عابرًا القاعة، ويف هنايتها فتح بابًا كبريًا 
على مصراعيه ووقف جانبًا لكي يسمح يل بالدخول.

على جهة  مطّلة  كانت  الغرفة  قلياًل ألن  عيناي  طرفت 
الغرب ومشس األصيل ختترقها، مث فتحت عيين فرأيت رجاًل 
ميّد يده إيّل. كان ذلك الرجل... آه، مستحيل! كيف؟ ولكن، 

نعم.

الذي  العناق  من  التهّرب  أحاول  ومل  بوارو!  صحت: 
غمرين به.

- نعم، نعم، ليس سهاًل قتل بوارو.

- ولكن، بوارو... ملاذا؟

- احلرب خدعة يا صديقي، احلرب خدعة. كل شيء 
جاهز اآلن لسباق اجلائزة الكربى!

- ملاذا مل ختربين؟

- ال يا هيستنغز، مل أمتكن، ألنك ما كان ميكن أبدًا أن 
متّثل دورك يف جنازيت عندئذ باالتقان الذي سارت به األمور.

- وماذا عن املعاناة اليت مررت هبا؟

- ال تظن أنين بال مشاعر، فأنا شاركتك فيها وحتملت 
اهلم واحلزن من أجلك. لقد كنت مستعدًا للمخاطرة حبيايت 
اخلاصة، لكنين كنت قلقًا دائمًا وأنا أعّرض حياتك أنت للخطر 
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معي، فلما وقع االنفجار خطرت الفكرة يف بايل، وساعدين 
أمريكا  إىل  ستعود  وأنت  ميت  أنا  لتنفيذها:  الطيب  ردغوي 
اجلنوبية. لكن هذا ما مل تكن لتفعله يا صديقي، فكان علّي 
أن أدبر رسالة من املحامي ألقنعك به أخريًا. على كل حال 
نستلقي  العظيم. واآلن حنن  أنت هنا، وهذا هو اإلجناز  ها 
هنا بعيَدين حىت تأيت حلظة االنقالب الكبري األخري، اإلطاحة 

باألربعة الكبار.

*   *   *
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الفصل السابع عشر

رقم <4> يظفر حبيلة

نراقب األمور.  يف معتزلنا اهلادئ يف جبال اآلْرِدن كنا 
كانت تصلنا الكثري من الصحف، ويف كل يوم كان بوارو يتلقى 

ظرفًا ضخمًا الحظت أنه حيتوي على تقرير من نوع ما.

أدرك من  ما يصله، لكنين كنت  مل يكن يطلعين على 
أو غري ذلك. وهو مل  ُمْرضية  األمور  إذا كانت  تعابري وجهه 
يتزحزح عن يقينه بأن خطتنا هي اليت ستنجح أخريًا، وقال يل 
يف أحد األيام: لقد كنت يف خوف دائم ألن حياتك كانت يف 
خطر، وهذا جعلين متوترًا دائمًا، أما اآلن فأنا مرتاح متامًا، 
ولو أهنم عرفوا بطريقة ما أن الكابنت هيستنغز الذي وصل إىل 
األرجنتني ليس هو هيستنغز نفسه فإهنم سيظنون أهنا خطة من 
إعدادك ولن ُيتعبوا أنفسهم يف تعقبك بعد ذلك. إهنم مؤمنون 
حبقيقة واحدة، أنين ميت، ولذلك فإهنم سوف يستمرون يف 

العمل ويتابعون خططهم.

- وبعد ذلك؟
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وأظهر يف  سأعود  بوارو.  هريكيول  يعود  ذلك  بعد   -
اللحظة األخرية وأحقق النصر العظيم!

الظروف كدرع  بوارو يصمد يف كل  الحظت أن غرور 
من فوالذ، وذّكرته بأن الظفر كان ألعدائنا يف بعض املرات، 

ولكن ذلك كله مل يؤثر يف محاسته اليت كانت ال تفتر.

قال: إهنا كاحليلة الصغرية اليت تلعبها بالورق يا هيستنغز؛ 
مث  الورق،  عشوائيًا وختلط  فتوزعهم  األربعة  الشباب  تأخذ 
تراهم يعودون مجيعًا معًا مرة أخرى! هذا هو هديف: كنت 
أناضل مرة ضّد واحد من األربعة الكبار ومرة ضّد واحد آخر، 
فألمجعهم اآلن معًا مثل الشباب األربعة، وبعد ذلك أقضي 

عليهم مجيعًا بضربة واحد.

- وكيف تنوي مجعهم معًا؟

بعيَدْين حىت  األشّد خطورة. سنبقى  اللحظة  بانتظار   -
يصبحوا جاهزين لضربتهم.

- هذا يعين انتظارًا طوياًل.

الطيب. ال، لن يطول  يا هيستنغز  - أنت متعّجل دائمًا 
ابتعد عن  كانوا خيافونه  الذي  الوحيد  فالرجل  كثريًا،  األمر 

طريقهم. إهنا شهران أو ثالثة أشهر ليس أكثر.

ذّكرين كالمه بإنغليز وميتته املأساوية، مث تذكرت أنين مل 
أخرب بوارو عن الرجل الصيين الذي كان حيتضر يف مستشفى 
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سينت غليز،وعندما أخربته هبا أنصت إىل قصيت بانتباه شديد.

كانت  نطقها  اليت  القليلة  والكلمات  إنغليز؟  خادم   -
إيطالية؟ هذا عجيب!

- هذا هو سبب شكوكي أهنا رمبا تكون مكيدة من األربعة 
الكبار.

- أخطأت يا هيستنغز، شّغْل خالياك الرمادية. لو أراد 
ينطق  الصيين  ذلك  فإهنم حتمًا سيجعلون  أعداؤك خداعك 
باإلنكليزية نطقًا ركيكًا. لقد كانت الرسالة واضحة. أخربين مبا 

مسعَته مرة أخرى.

- أواًل رّدد كلمَتي هانِدلز والْرغو، مث نطق بكلمة كأهنا 
<كاّروزا>. إهنا العربة باللغة اإليطالية، أليس كذلك؟

- أهذا كل ما قاله؟

النهاية مههم بكلمة بدت وكأهنا <كارا>.  - حسنًا، يف 
رمبا كان اسم رجل، وختم أخريًا مبا بدا يل اسم امرأة، <ِزيا>.

- ليس األمر كما بدا لك؛ إن <كاراِزيا> كلمة مهمة جدًا 
يا هيستنغز.

- مل أفهم.

- يا صديقي العزيز، أنت مل تدرك! إن اإلنكليز ال يعرفون 
اجلغرافيا.
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هتفت: اجلغرافيا؟! وما عالقة اجلغرافيا بنا؟

- لو راجعت <دليل كوك> السياحي فسوف تدرك املقصود 
على الفور.

رفض بوارو أن يقول أي كلمة أخرى، وكان ذلك تصرفًا 
يبعث على السخط، لكنين الحظت أنه صار مرحًا كأمنا سجل 

نقطة.

*   *   *

مضت األيام ممّلة. كانت يف الدارة كتب كثرية، إال أنين 
كنت أضيق أحيانًا باخلمول يف حياتنا. وعجبت من هدوء بوارو، 
حىت كان آخر شهر حزيران )يونيو(، وهو الوقت األقصى الذي 

قّدره بوارو هلم، عندها وصَلنا خرٌب عن األربعة الكبار.

الصباح،  مبكر من  البيت يف وقت  إىل  وصلت سيارة 
وكان ذلك حدثًا غري عادي، فزنلت مسرعًا لكي أشبع فضويل، 
فوجدت بوارو يكلم شابًا يف مثل عمري ذا وجه مرح. وقدمين 
إنه واحد من  يا هيستنغز،  الكابنت هاريف  قائاًل: هذا هو  إليه 

أعظم رجال استخباراتكم شهرة.

قال هاريف وهو يضحك: أخشى أنين لسُت مشهورًا أبدًا.

يعرفونك. نعم،  الذين  - لسَت مشهورًا إال بني هؤالء 
الكابنت هاريف حيسبونه شابًا ضائعًا يصرف  فمعظم أصدقاء 

وقته يف التوافه.
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ضحكنا حنن الثالثة، مث قال بوارو: هيا إىل العمل. إذن 
فأنت ترى أن الوقت قد حان؟

لقد أغلقت الصني  يا سيدي.  - حنن واثقون من ذلك 
يعلم  أحد  فيها؟ ال  فماذا جيري  أمس،  ومطاراهتا  حدودها 

شيئًا، كتمان وصمت كامل.

- إذن فقد كشف يل شانغ ين خططه! ماذا عن اآلخرين؟

إىل  أسبوع وطار  قبل  إنكلترا  إىل  ريالند  آيب  - وصل 
أوروبا أمس.

- والسيدة أوليفيه؟

- غادرت باريس الليلة املاضية.

- إىل إيطاليا؟

معلوماتنا ذهب  يا سيدي. حسب  إيطاليا  إىل  نعم،   -
كالمها إىل املنتجع الذي أشرَت إليه. لكن كيف عرفت أن...

- لست أنا من عرف، إنه من عمل هيستنغز.

االرتياح. وقال  بعدم  بتقدير، فشعرت  إيّل  نظر هاريف 
بوارو: إذن فكل شيء ميشي بنظام؟

مث صار وجهه باردًا جاّدًا وأكمل يقول: لقد حان الوقت. 
هل متت كل اإلعدادات؟

- لقد نفذنا كل ما أمرت به. إن حكومات إيطاليا وفرنسا 
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وإنكلترا تقف معك وتعمل معًا بانسجام وتنسيق.

أنا  إذن؟  جديد  حلف  هذا  آه،  باسترخاء:  بوارو  قال 
مسرور ألن دسجارديو اقتنع أخريًا. جيد، إذن سنبدأ، أو على 
األصح سأبدأ أنا. أنت ستبقى هنا يا هيستنغز، نعم، أرجوك، 

حقًا إنين جاّد يا صديقي.

أبقى هناك. كان جدالنا قصريًا وحامسًا.  بأن  أرَض  مل 
بعدها ركبنا معًا القطار املتجه إىل باريس، وعندها قال: إن لك 
دورًا يا هيستنغز وقد أفشل من دونك، لكين رأيت من واجيب 

أن أطلب منك البقاء بعيدًا.

- إذن ففي األمر خطر؟

- حيث يكون األربعة الكبار يكون اخلطر يا صديقي.

القطارات  حمطة  إىل  سيارة  فركبنا  باريس  إىل  وصلنا 
الشرقية، وهناك أعلن بوارو عن وجهته: بولزانو اإليطالية.

كنا يف القطار بعد قليل، وعندما خرج هاريف من مقصورتنا 
سألت بوارو: ملاذا قلت إن كشف املكان كان من عملي؟

إنغليز  - ألن هذه هي احلقيقة يا صديقي. لقد اكتشف 
معلومة مهمة جدًا. ال أعرف كيف اكتشفها، لكنه فعل، وقد 
أرسلها إلينا مع خادمه. حنن متجهون اآلن إىل كاريْرسي، االسم 
اإليطايل اجلديد ملا كان يسّمى الغو دي كاريزا. هل فهمت 
اآلن من أين جاءت كلمات <كارا زيا> و<كاروزا> و<الرغو>؟ 
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أما كلمة <هاندلز> فقد تكون كلمة عَرضية ليست ذات معىن.

- كاريرسي؟ مل أمسع هبا من قبل.

- أمل أقل إن اإلنكليز ال يعرفون اجلغرافيا؟ إهنا منتجع 
شهري، منتجع صيفي مجيل جدًا على ارتفاع أربعة آالف قدم 

يف دولوميت يف جبال األلب.

- وهناك يكون لقاء األربعة الكبار؟

هناك  ومن  العامل  يعتزلون  هناك  قيادهتم،  مقر  إنه   -
يصدرون أوامرهم. لقد حتققت من هذا األمر، هناك عدد من 
املنشآت جيري تنفيذها، ولعل الشركة اليت تنفذها شركة إيطالية 
صغرية يسيطر عليها آيب ريالند. لقد حفروا يف قلب اجلبل مقرًا 
أوامرهم  إليه، ومن هناك يصدرون  الوصول  حصينًا يصعب 
جبهاز السلكّي ألتباعهم الذين ينتشرون يف كل بلد باآلالف. 
من ذلك الوكر سيخرج حكام العامل املستبدون اجلدد... أعين: 

كانوا سيخرجون لو مل يكن هريكيول بوارو موجودًا!

- حقًا تقول يا بوارو؟ وماذا عن اجليوش واألسلحة؟

- إن اخلطر يف جتارب واختراعات السيدة أوليفيه. لقد 
الذرية وتسخريها خلدمة أغراضهم  الطاقة  جنحت يف حترير 
اخلبيثة، وقد جربت أيضًا جتميع الطاقة الالسلكية لتركيز إشارة 
تقدمًا  بقعة حمددة وحققت  ذبذبة عالية على  السلكية ذات 
كبريًا. وال تنَس ثروة ريالند وعقل يل شانغ ين: أعظم عقل 
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إجرامي يف التاريخ!

جعلتين كلماته أفكر. أحيانًا يبالغ بوارو يف لغته، لكين 
عرفت ألول مرة أّي صراع يائس كنا فيه.

مث عاد هاريف وانضم إلينا، ومضى بنا القطار حىت وصلنا 
إىل بولزانو ظهرًا، مث ركبنا سيارة من السيارات الزرقاء اليت 
كانت تنتظر يف ساحة البلدة. ورغم حّر النهار كان بوارو ملفعًا 
من  رمبا  أذنيه،  عينيه وشحمَتي  ووشاح حىت  كبري  مبعطف 

احلذر أو هو خوف زائد من الربد.

رائعة،  رحلة  وكانت  ساعتني،  يف  الرحلة  انقضت 
الصخرية الضخمة على مقربة من  حيث اخترقنا املنحدرات 
أميال، مث صعدنا  لبضعة  واديًا خصبًا  الشالالت، مث دخلنا 
حواّف  الطريق  أسفل  اجلبل، ويف  أعلى  إىل  متعرج  بطريق 
صخرية تظهر يف آخرها غابات الصنوبر الكثيفة. ما أمجل ذلك 

املكان!

مضينا نسري يف الطريق الذي ميتد وسط غابات الصنوبر 
حىت دخلنا أخريًا منعطفًا خفيًا فوصلنا إىل فندق ضخم. وكانت 
غرفنا حمجوزة فاجتهنا إليها على الفور بأمر هاريف، وكانت 
غرفًا تطل على القمم الصخرية واملنحدرات املكسّوة بغابات 
الصنوبر، فأومأ بوارو بيده إليها وسأل هاريف مهسًا: هل هو 

هناك؟

البايرينث>، وهو حماط  <فلِسْن  يُدعى  مكان  نعم،   -
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بالصخور اهلائلة وفيه طريق خيترقها عن ميني املحجر.

هّز بوارو رأسه مث قال يل: تعال يا هيستنغز جنلس يف 
الشرفة ونستمتع بضوء الشمس.

- وهل تظّن ذلك أمرًا حكيمًا؟

الشمس  ضوء  كان  احلقيقة  ويف  بالمباالة.  كتفيه  رفع 
لطيفًا، وهناك شربنا القهوة، وكان بوارو سامهًا يفكر، وقد 

هّز رأسه مرة أو مرتني وتنهد عدة مرات.

أثار اهتمامي رجل ترّجل من قطارنا يف بولزانوا واسُتقبل 
بسيارة خاصة، وكان رجاًل ضئيل اجلسم ملفعًا بثيابه مثل بوارو، 
وباإلضافة إىل املعطف الكبري والوشاح كان يغطي عينيه بنظارة 
داكنة. كنت مؤمنًا بأن معنا جاسوسًا لألربعة الكبار، لكّن بوارو 
نافذة غرفيت  مل يوافقين، إال أنين عندما أخرجت رأسي من 

ملحته يتمشى قريبًا من الفندق!

أصررُت على بوارو أن ال يزنل للعشاء، لكنه أىب. ودخلنا 
غرفة الطعام متأخَرين فُأشري إلينا باجللوس عند طاولة قريبًا من 
النافذة. وبينما حنن جلوس لفتت انتباهنا صيحة عالية وصوت 
حتّطم صحن سقط على األرض. كانت يف الصحن فاصولية 
خضراء أمام رجل عند الطاولة القريبة منا، وجاء مدير الصالة 

يعتذر.

وعندما كان النادل الذي أسقط الصحن يقّدم لنا احلساء 
كّلمه بوارو قائاًل: إهنا حادثة سيئة، لكنها مل تكن غلطتك.
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- هل رأى سيدي ذلك؟ مل تكن غلطيت، الرجل وثب 
عن كرسيه.

كنت  الذي  األخضر  بالضوء  تشعان  بوارو  عيَني  رأيت 
أعرفه جيدًا، وعندما غادر النادل مهس يف أذين: هل ترى يا 

هيستنغز؟ هريكيول بوارو وتأثريه حيًا وميتًا!

- هل تظن...؟

مل أستطع أن أكمل، فقد شعرت بيد بوارو على ركبيت 
انظر. عادته يف  يا هيستنغز،  انظر  باهتمام:  بينما كان يهمس 

تفتيت اخلبز... رقم <4>!

حقًا، صاحبنا اجلالس إىل الطاولة املجاورة كان وجهه 
شاحبًا وكان يفتت اخلبز بطريقة آلية. متعنُت فيه حبذر، وجهه 
حليق ومنتفخ وشاحب شحوبًا مصطنعًا، وحتت عينيه جتاعيد 
كبرية، ومن أنفه خطوط عميقة حىت شفتيه، عمره بني اخلامسة 
والثالثني واخلامسة واألربعني، ومل يكن يشبه أحدًا ممن تشّبه 
هبم رقم <4> من قبل، ولوال عادته يف تفتيت اخلبز ألقسمت 

أنين مل أَره من قبل قط.

لقد عرفك، ما كان جيب أن تزنل إىل صالة  مهست: 
الطعام.

- يا صديقي هيستنغز الرائع، إمنا كنت ميتًا ثالثة أشهر 
من أجل هذا!

- لكي ُترهب رقم <4>؟
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- لكي أرهبه يف حلظة يلزمه العمل فيها بسرعة، وهو 
ال يعرف أننا عرفناه، يظن أنه آمن يف تنكره اجلديد. كم أدعو 

لفلوسي مونرو ألهنا حدثتنا عن عادته النافعة هذه!

- ماذا سيحدث اآلن؟

- ماذا ميكن أن حيدث؟ لقد ُبِعَث الرجل الذي خيشاه من 
موته مبعجزة يف اليوم الذي نضجت فيه خطط األربعة الكبار. 
السيدة أوليفيه وآيب ريالند تناوال غداءمها هنا اليوم وأظنهما 
ذهبا إىل كورتينا. ماذا نعرف عنهم؟ هذا سؤال رقم <4> لنفسه. 

إنه ال جيرؤ على املجازفة.

هنض الرجل عن الطاولة املجاورة وخرج، وقال بوارو 
هبدوء: لقد ذهب إلعداد خطة صغرية. أال نشرب قهوتنا يف 

احلديقة يا صديقي؟ سأذهب إىل غرفيت آليت مبعطف.

خرجت إىل احلديقة وأنا مضطرب قلياًل. مل يقنعين كالم 
بوارو، فرأيت أن أبقى على حذر كبري.

عاد بوارو بعد مخس دقائق وهو متلفع حىت أذنيه؛ إهنا 
قهوته  ورشف  جبانيب  جلس  الربد.  ضد  املعتادة  احتياطاته 
بإعجاب، مث قال: يف إنكلترا القهوة دائمًا رديئة، أما األوروبيون 

فإهنم ُيتقنون حتضريها.

مث ظهر صاحبنا يف احلديقة فجأة، وبال ترّدد أقبل علينا 
أجلس  أن  تسمحان  هل  قائاًل:  طاولتنا  إىل  كرسيًا  وسحب 

معكما؟
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قال بوارو: طبعًا، تفضل.

الفندق  كنا يف حديقة  أننا  باالرتباك. صحيح  وشعرت 
والناس حولنا، لكنين مل أكن راضيًا، بل أوجست خطرًا.

يف غضون ذلك حتدث رقم <4> بطريقة طبيعية توحي بأنه 
ليس إال سائحًا عاديًا، فوصف الزنهات ورحالت السيارة، مث 
أخرج غليونًا من جيبه وجعل يُشعله، وأخرج بوارو علبة التبغ 
الصغرية، وحني وضع لفافة بني شفتيه مال إليه الرجل الغريب 

مع عود ثقاب قائاًل: دعين أشعلها لك.

انطفأت كل املصابيح، ومسعُت  إذ  وبينما هو كذلك 
طقطقة زجاج وأحسسُت شيئًا الذعًا حتت أنفي كاد خينقين!

*   *   *
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الفصل الثامن عشر

يف فيلسن البايْرينث

مل أفقد وعيي إال دقائق معدودة، صحوت بعدها ألجد 
نفسي حممواًل بقوة بني رجلني ميسكان بذراعي ويساعدانين 
املكان حالك  كان  فمي كمامة!  النهوض، وكانت يف  على 
ما  وكل  الفندق،  خارج  نكن  مل  أننا  توقعت  لكين  السواد 
استطعت أن أمسعه حويل هو صراخ وتساؤل من الناس عما 

أصاب املصابيح.

أنزلين خاطفي إىل درج لوليب، وعربنا ممرًا يف سرداب 
مث خرجنا من باب إىل اهلواء مرة أخرى مث إىل باب زجاجي 
وراء الفندق، مث التجأنا إىل أشجار الصنوبر حيث ملحت رجاًل 

آخر معي، فعرفت أن بوارو أسري أيضًا.

اليوم! أظنه استعمل خمّدرًا  هبذه اجلرأة ربح رقم <4> 
سريعًا لعله كلوريد اإليثيل، فكسر زجاجة صغرية حتت أنَفينا، 
ويف غمرة الفوضى دفع شركاؤه )ولعلهم الضيوف اجلالسون 

حولنا( بالكمامتني يف أفواهنا وأسرعوا بنا خارجني.
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الوقت  الغابات، وكنا طول  ُدفعنا بسرعة يف  بعد ذلك 
نصعد حنو أعلى اهلضبة، مث خرجنا أخريًا إىل مكان مكشوف 
عن جانب اجلبل فرأينا أمامنا تاًل غريبًا من الصخور الرائعة. ال 

شك أن هذا املكان هو فيلسن البايرينث الذي ذكره هاريف.

ملتوية وندخل يف  كنا ندور يف طرق  بعد وقت قصري 
الصخور مث خنرج منها، وفجأة توقفنا، فقد اعترضتنا صخرة 
يدفع شيئًا،  الرجال وبدا وكأنه  أمامها أحد  ضخمة، فوقف 
فتدحرجت الصخرة الكبرية وكشفت عن نفق صغري له فتحة 
النفق ضيقًا يف  تؤدي إىل جانب اجلبل. دخلنا هناك، وكان 
أوله، إال أنه مل يلبث أن اتسع حىت خرجنا إىل مساحة فسيحة 
مضاءة بالكهرباء. هناك ُرفعت الكمامتان عن أفواهنا، وبإشارة 
من رقم <4> الذي وقف مقابلنا ساخرًا فتشونا وأخرجوا كل 
شيء يف جيوبنا، حىت مسدس بوارو الصغري، وقذفوه على 

الطاولة.

أصابين هم شديد. لقد ُغلبنا، غلبونا وتفوقوا علينا.

قال رقم <4> باستهزاء: مرحبًا بكما يف مقّر قيادة األربعة 
الكبار يا سيد بوارو، كم أنا سعيد بلقائك مرة ثانية، فهل كانت 

العودة من املوت من أجل هذا؟

أكمل  فيما  إليه،  النظر  على  أجرؤ  بوارو ومل  يُجبه  مل 
الرجل قائاًل: تعال من هذا الطريق لو مسحت. إن حضورك 

سيكون مفاجأة ألصحايب.
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مث أشار إىل باب ضيق يف اجلدار دخلنا منه، فإذا حنن يف 
غرفة أخرى يف آخرها طاولة عندها أربعة كراسي، كان الرابع 

منها خاليًا لكنه مكسو برداء املندرين.

على الكرسي الثاين جلس آيب ريالند ويف فمه سيغار، 
وجلست السيدة أوليفيه على الكرسي الثالث وهي تتكئ على 
ظهره بعينيها املتوهجتني ووجهها اخلاشع كالراهبة، وجلس 
رقم <4> على الكرسي الرابع. لقد كنا يف حضرة األربعة الكبار! 
كما شعرت  ين  لشانغ  الطاغي  باحلضور  قبل  من  أشعر  ومل 
يف تلك اللحظة وأنا أنظر إىل مقعده اخلايل. فرغم أنه بعيد، 
بعيد جدًا يف الصني، إال أنه يسيطر على هذه املنظمة اخلبيثة 

ويديرها بكل قوة.

أما  رأتنا،  حني  باهتة  صرخة  أوليفيه  السيدة  صرخت 
ريالند فكان أكثر ضبطًا لنفسه، فقد رفع حاجبيه األشيبني وقال 
بتمّهل: السيد هريكيول بوارو؟ يا هلا من مفاجأة! لقد أجنزت 
عملك بنجاح وخدعتنا حىت ظننا أنك مّت وُدفنت. ال علينا، 

فقد انتهت اللعبة اآلن.

السيدة  تقل  كانت يف صوته رنة كأهنا رنة فوالذ، ومل 
أوليفيه شيئًا لكن عينيها كانتا تشتعالن. ما أسوأ ابتسامتها الباردة!

قال بوارو هبدوء: أيتها السيدة وأيها السيدان، أرجو لكم 
أمسية طيبة.

شيء مفاجئ، صوت مل أكن أتوقع مساعه جعلين أنظر 
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إليه. بدا رابط اجلأش، ولكن مع ذلك ملحت يف وجهه شيئًا 
خمتلفًا. مث حتركت الستارة من خلفنا ودخلت الكونتيسة فريا 
روساكوف، فقال رقم <4>: آه، صاحبتنا الغالية! عندنا صديق 

قدمي لك هنا يا سيديت العزيزة.

ُصعقت الكونتيسة ملرآنا وصاحت: يا إهلي، إنه الرجل 
الضئيل! آه، إنه كالقط، له تسع أرواح! ملاذا تصّر على حشر 

نفسك يف كل مكان؟

أبقى يف  أن  بد  العظيم، ال  نابليون  أنا مثل  - سيديت، 
صحبة الكتائب املحاربة.

ارتيابًا مفاجئًا، ويف  يتكلم رأيت يف عينيها  وبينما كان 
اللحظة نفسها جاءتين الفكرة. الرجل الذي كان جبانيب مل يكن 
بوارو! لقد كان يشبهه كثريًا، رأسه بيضوي كرأسه  هريكيول 
وميشي باختيال مثله، وكان ممتلئ اجلسم على حنو مجيل، 
لكن الصوت كان خمتلفًا والعينان كانتا سوداوين ال خضراوين، 

مث الشارب؟ الشارب املشهور.

قالت الكونتيسة بصوت حيمل كل معاين الدهشة: لقد 
ُخدعتم. هذا الرجل ليس هريكيول بوارو!

صاح رقم <4> صيحة شك، لكن الكونتيسة تقدمت من 
بوارو وشّدت شاربه فإذا به يسقط يف يدها! مث ظهرت احلقيقة، 
الوجه متامًا،  الرجل خمدوشة خدشًا غّير صورة  فشفة هذا 

ومهس رقم <4>: إنه ليس هريكيول بوارو، فمن يكون إذن؟
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صرخت فجأة: أنا أعرف.

مث سكتُّ جامدًا خشية أن أكون قد أفسدت اخلطة، لكن 
لقد جنحت  أردت،  إن  قلها  ليشجعين:  إيّل  التفت  صاحيب 

احليلة.

قلت: هذا أشيل بوارو، أخو هريكيول التوأم.

قال ريالند مشدوهًا: مستحيل!

قال أشيل: لقد جنحت خطة هريكيول جناحًا رائعًا.

صاح رقم <4>، وكان صوته خشنًا متوّعدًا: جنَحْت؟ هل 
تعرف أنك ستموت؟

قال أشيل هبدوء: نعم، أعرف. أنت مل تفهم أن رجاًل باع 
حياته ليشتري النجاح. يف احلرب رجال يضحون بأرواحهم من 

أجل بالدهم، وأنا أضحي حبيايت من أجل العامل.

تذكرت حينئذ أنين كنت أرغب بالتضحية حبيايت رافضًا 
إحلاح بوارو أن أبقى، وشعرت بالرضا.

سأله ريالند بتهكم: وكيف ستنفع العامَل تضحيُتك؟

أواًل كان  بعد.  أنتم مل تدركوا جوهر خطة هريكيول   -
مقركم هذا معروفًا منذ بضعة أشهر وكان الزوار وموظفو الفندق 
من رجال املخابرات، فقد ُضرب حصار حول اجلبل لكيال 
تستطيعوا اهلرب. إن هريكيول بوارو نفسه يدير العمليات من 
اخلارج، وقد لطخُت حذائي باليانسون هذه الليلة قبل أن أنزل 
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إىل احلديقة مكان أخي. الكالب تتعقب األثر اآلن، وسوف 
يقودهم إىل الصخرة يف فيلسن البايرينث حيث املدخل. إذن 
افعلوا بنا ما تريدون، فالشبكة حولكم مشدودة بإحكام ولن 

تستطيعوا الفرار.

خمطئ،  أنت  وقالت:  فجأة  أوليفيه  السيدة  ضحكت 
فأمامنا طريق هنرب منه مثل مششون القدمي. سندمر أعداءنا. 

ماذا تقولون يا أصحايب؟

كان ريالند حيّدق إىل أشيل بوارو، مث قال بصوت غليظ: 
لعله يكذب.

رفع أشيل كتفيه استهجانًا وقال: سيطلع الفجر بعد ساعة 
وسترى حقيقة كلمايت. ال ريب أهنم قد تبعوا آثار قدمي حىت 

باب فيلسن البايرينث.

بينما كان يتكلم مسعنا ضجة وصراخ رجل متقطع، فقفز 
أوليفيه إىل آخر  السيدة  ريالند عن كرسيه وخرج، واجتهت 
الداخل  قبل، وملحُت يف  بابًا مل أحلظه من  ففتحت  الغرفة 
رقم  أما  باريس.  كمختربها يف  خمتربًا جمهزًا جتهيزًا حسنًا 
<4> فقفز أيضًا من مقعده وخرج، مث عاد حيمل مسدس بوارو 
للكونتيسة وقال وهو متجهم: ليس هروهبما ممكنًا،  فأعطاه 

لكن األحسن أن يكون معك هذا.

مث خرج مرة أخرى، فجاءت الكونتيسة إلينا ونظرت إىل 
يا سيد  ما أشد ذكاءك  تقول:  قلياًل مث ضحكت وهي  رفيقي 
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أشيل بوارو!

العمل. حنن اآلن وحدنا  - سيديت، دعينا نتحدث يف 
حلسن احلظ، ما هو مثنك؟

- مل أفهم. أي مثن؟

- سيديت، أنت تستطيعني أن تساعدينا على اهلروب، 
فأنت تعرفني الطريق السّري الذي يؤدي إىل خارج هذا املخبأ، 

لذلك أسالك: ما هو مثنك؟

ضحكت مرة أخرى وقالت: أكثر مما تدفعه أيها الرجل 
الضئيل. إن كل األموال يف الدنيا لن تشتريين!

- سيديت، أنا مل أتكلم عن املال. أنا رجل ذكي وأعلم 
أن لكل إنسان مثنًا مقابل احلياة واحلرية، وأنا أعرض عليك 

ما ترغبني.

- إذن فأنت ساحر.

- مّسيين مبا شئِت.

فجأة تغريت الكونتيسة، فتكلمت مبرارة وعاطفة قائلة: 
تعيد يل  أن  تستطيع  أعدائي؟ هل  من  تنتقم  أن  تستطيع  هل 
الشباب واجلمال والقلب السعيد؟ هل تستطيع أن حتيي امليت 

مرة أخرى؟

كان أشيل يراقبها باهتمام، مث سأهلا: أي أمنية من الثالث 
تريدين؟ اختاري واحدة يا سيديت.
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ضحكت ضحكة طويلة ساخرة مث قالت: أَو متلك أكسري 
احلياة؟ حسنًا، لقد كان يل طفل، فأعده يل واذهب حرًا طليقًا.

هذا ضمان  إليك،  طفلك  سيعود  سيديت.  يا  أوافق   -
هريكيول بوارو نفسه.

عزيزي  قالت:  مث  طويلة  أخرى ضحكة  مرة  ضحكت 
بوارو! أخشى أنين ورطتك يف وعد مستحيل. إن وعدك هذا 
لطف كبري، لكنك لن تنجح وسوف تكون هذه صفقة من طرف 

واحد.

- سيديت، أقسم لك أنين سأعيد طفلك إليك.

يا سيد بوارو: هل متلك أكسري  - لقد سألتك من قبل 
احلياة؟

- إذن، فإن الطفل...

- ميت؟ نعم.

أقسم  أنا  قائاًل: سيديت،  إليها وأمسك مبعصمها  تقدم 
مرة أخرى.

حّدقت إليه كأمنا َسَحَرها. قال: أنت ال تصدقني؟ سأثبت 
لك صدقي؛ أحضري حمفظيت اليت أخذوها مين.

خرجت من الغرفة مث عادت حتملها بيدها وهي ما زالت 
تقبض على املسدس، وشعرت أن فرصة أشيل يف خداعها 

كانت ضعيفة، فالكونتيسة فريا روساكوف مل تكن محقاء.
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قال: افتحيها يا سيديت، واآلن أخرجي الصورة وانظري.

ُتخرج صورة  الدهشة والشك وهي  تتأرجح بني  كانت 
صرخت  حىت  إليها  نظرت  إن  وما  املحفظة،  من  صغرية 
وترحنت كأهنا توشك على السقوط، واندفعت ناحية رفيقي 

تصيح بانفعال: أين؟ أين؟ سوف ختربين... أين؟

- تذّكري الصفقة يا سيديت.

- نعم، سأثق بك. هيا بسرعة قبل أن يعودوا.

الغرفة  من  خرجا  وهبدوء  بيده،  متسك  وهي  ته  جرَّ
وتبعتهما، ومن الغرفة اخلارجية قادتنا إىل النفق الذي دخلناه 
أول مرة، مث دارت عن اليمني حيث تفّرع املمر، وهناك قادتنا 
إىل األمام بسرعة وبال تردد. مث قالت وهي تلهث: يا ليتنا نصل 

بسرعة وخنرج إىل املنطقة املكشوفة قبل أن يقع االنفجار!

ركضنا طوياًل، وعرفت أن النفق خيترق اجلبل وأننا جيب 
أن نعربه بطوله لنخرج أخريًا إىل اجلانب اآلخر. تصبب العرق 
من وجهي ولكين واصلت الركض، مث رأيت شعاع النهار من 
بعيد. كان يقترب أكثر وأكثر، مث وصلنا إىل ُشَجريات خضراء 
شققنا طريقنا عربها إىل بقعة مكشوفة وصلناها مع ضوء الفجر 

الباهت الذي صبغ اجلبل والسماء باللون الوردي.

كان كالم بوارو عن حصار اجلبل حقيقة، فما إن خرجنا 
حىت قبض علينا ثالثة رجال، لكنهم أطلقونا بسرعة مع صرخة 
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ذهول، وصرخ رفيقي: أسرعوا، أسرعوا، ال وقت نضّيعه.

رًا له أن ينهي كالمه، فقد ارجّتت األرض  مل يكن مقدَّ
واهتّزت حتت أقدامنا. كان انفجارًا مرعبًا، وبدا أن اجلبل كله 

يتفّسخ ويتشقق، فطرنا عاليًا يف اهلواء وفقدت الوعي.

*   *   *

عندما استعدت وعيي وجدت نفسي مستلقيًا يف سرير 
غريب يف غرفة غريبة، وقد وقف جبوار النافذة شخص ما، مث 
التفت وخطا فوقف جبانيب. لقد كان أشيل بوارو. آه، ال، إنه 
هو! هذا الصوت الساخر املعروف قضى على شكوكي كلها.

- نعم يا صديقي، إنه أنا. لقد عاد أخي أشيل إىل موطنه، 
عاد إىل أرض األساطري. أشيل كان أنا َطوال الوقت! ال تظن 
أن رقم <4> هو َمن يستطيع أن يتنكر دون غريه. املسحوق يف 
العينني والتضحية بالشاربني، وأثر جرح حقيقي من الضربة اليت 
سببت يل أملًا قبل شهرين... مل أستطع أن أجازف ببديل متنّكر 
حتت عني رقم <4> اليت تشبه عني النسر. مث اللمسة األخرية هي 
يقينك أن يل أخًا امسه أشيل بوارو. ما أغلى مساعدتك يل! 
إن نصف النجاح الذي حققناه يف عمليتنا العظيمة يرجع فضله 
إليك، فعقدة املسألة كلها كانت أن أجعلهم يظنون أن هريكيول 
بوارو ما زال حرًا طليقًا يدير العمليات، وكل ما عدا هذا كان 

صادقًا: اليانسون واحلصار... كل هذه األشياء.

- وملاذا مل ترسل بدياًل عنك فعاًل؟
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- وأتركك تواجه اخلطر منفردًا؟ مث كان يف نفسي أمل 
أن هنرب مع الكونتيسة.

- لكن كيف أقنعتها باهلل عليك؟ لقد كانت قصة سخيفة 
لكي جتعلها تصدق كل ذلك عن طفل ميت؟

- الكونتيسة ذات ذكاء حاد يا هيستنغز. لقد فوجئت أواًل 
بشخصييت املتنكرة، لكنها عرفت احلقيقة بعد ذلك، وحني 
َنت  قالت »ما أشد ذكاءك يا سيد أشيل بوارو« عرفُت أهنا مخَّ
احلقيقة، لذلك كان الوقت مناسبًا متامًا أللعب ورقيت الراحبة.

- بكل ذلك اهلراء عن إعادة طفل إىل احلياة؟

- متامًا، لكن الطفل كان معي منذ البداية.

- ماذا؟!

- نعم، فأنت تعرف شعاري: <كن مستعدًا>. حني وجدت 
الكونتيسة متورطة مع األربعة الكبار اجتهدت ألعرف كل ما 
أستطيع عن ماضيها، فعلمت أنه كان هلا طفل قيل إنه قُتل، مث 
جنحت يف اقتفاء أثره ودفعت مااًل كثريًا حىت جاز يل أن أتبىن 
أبقيُته عند  أنين  الطفل املسكني ميوت لوال  لقد كاد  الطفل. 
أناس طيبني يف مكان آمن وصّورته يف بيته اجلديد. وهكذا، 

حني آن اآلوان كانت حركيت املسرحية جاهزة.

- ما أعظمك يا بوارو، ما أعظمك!

- لقد سرين تنفيذ هذه اخلطة، فأنا كنت معجبًا بالكونتيسة 
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وكنت سآسف لو أهنا ماتت يف االنفجار.

- وماذا عن األربعة الكبار؟

- ُعثر على جثثهم كلها، ومل نعرف جثة رقم <4> متامًا، 
ينتهي األمر هكذا.  إربًا. كنت أمتىن أن ال  فقد متزق جسده 

ولكن انظر إىل هذه.

قائد  ين،  شانغ  يل  انتحار  خرب  فيها  صحيفة  يل  قّدم 
االنقالب األخري الفاشل يف الصني. مث قال: خصمي العظيم! 
كان قَدري أن ال ألقاه وكالنا حي، فحني فشلت حماولته هناك 
يا صديقي،  إنه عقل عظيم  نفسه.  قتل  الكارثة هنا  نبأ  وبلغه 

عقل عظيم.

ها حنن قد واجهنا األربعة الكبار وهزمناهم يا صديقي، 
واآلن ستعود إىل زوجتك الساحرة، وأنا سوف... سوف أعتزل 
الناس. لقد انتهت أعظم قضية يف حيايت وأي شيء آخر سيبدو 
تافهًا بعدها. سوف أعتزل الناس، ورمبا أزرع الكوسا وأتزوج 

وتطمئن نفسي.

ضحك كثريًا، مث قال مرة أخرى: أتزوج وتطمئن نفسي؟ 
من يدري؟!

*   *   *

-َتمَّت-
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روايات أغاثا كريسيت 
حسب ترتيب الصدور

العناوين العربية يف هذه القائمة هي الروايات اليت نشرناها يف 
<األجيال> والعناوين األجنبية للروايات اليت مل ننشرها بعد

)وسوف ننشرها تباعًا خالل ثالث سنوات بإذن اهلل( 

)1( قضّية ستايْلز الغامضة )1920(
)1922( The Secret Adversary )2(
)3( جرمية يف ملعب الغولف )1923(

)1924( Poirot Inves tigates )4(
)5( ذو البدلة البّنية )1924(

)1925( The Secret of Chimneys )6(
)7( مقتل روجر أكروْيد )1926(

)8( األربعة الكبار )1927(
)1928( The Mys tery of the Blue Train )9(

)1929( The Seven Dials Mys tery )10(
)11( شركاء يف اجلرمية )1929(

)1930( The Mys terious Mr Quin )12(
)13( جرمية يف القرية )1930(

)14( لغز سيتافورد )1931(
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)15( خطر يف البيت األخري )1932(
)16( ثالثة عشر لغزًا )1932(

)17( موت اللورد إْدجوير )1933(
)18( كلب املوت )1933(

)19( جرمية يف قطار الشرق )1934(
)1934( The Lis terdale Mys tery )20(

)21( ملاذا مل يسألوا إيفانز؟ )1934(
)22( حتريات باركر بايْن )1934(

)23( مأساة من ثالثة فصول )1934(
)24( موت وسط الغيوم )1935(
)25( اجلرائم األجبدية )1936(

)1936( Murder in Mesopotamia )26(
)27( أوراق على الطاولة )1936(

)1937( Murder in the Mews )28(
)1937( Dumb Witness )29(

)30( موت فوق النيل )1937(
)1938( Appointment with Death )31(

)32( جرمية عيد امليالد )1938(
)1939( Murder is Easy )33(

)34( ثُّم مل يبَق أحد )1939(
ْرو احلزين )1940( )35( السَّ

)36( إبزمي احلذاء )1940(
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)1941( Evil Under the Sun )37(
)1941( N or M?M )38(

)39( جثة يف املكتبة )1942(
)1942( Five Little Pigs )40(

)41( اإلصبع املتحرك )1942(
)1944( Towards Zero )42(

)43( يف النهاية يأيت املوت )1944(
)1945( Sparkling Cyanide )44(

)1946( The Hollow )45(
)1947( The Labours of Hercules )46(

)47( ركوب التّيار )1948(
)48( البيت األعوج )1949(

)1950( A Murder Is Announced )49(
)50( لقاء يف بغداد )1951(

)51( موت السيدة ماغْنيت )1952(
)52( خداع امَلرايا )1952(

)1953( After the Funeral )53(
)54( جيٌب َمليء باحلبوب )1953(

)1954( Des tination Unknown )55(
)1955( Hickory Dickory Dock )56(

)57( مبىن الرجل املّيت )1956(
)58( قطار 4.50 من بادْنغتون )1957(
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)59( حمنة الربيء )1958( 
)1959( Cat Among the Pigeons )60(

)61( مغامرة كعكة العيد )1960(
)62( احلصان األْشَهب )1961(

)63( شرخ يف املرآة )1962(
)64( الساعات )1963(

)1964( A Caribbean Mys tery )65(
)66( يف فندق بريترام )1965(

)67( الفتاة الثالثة )1966(
)68( ليل ال ينتهي )1967(

)1968( By the Pricking of My Thumbs )69(
)1969( Halloween Party )70(

)71( مسافر إىل فرانكفورت )1970(
)72( انتقام العدالة )1971(
)73( ذاكرة األفيال )1972(

)1973( Pos tern of Fate )74(
)75( قضايا بوارو املبّكرة )1974(

)76( الستارة )1975(
)77( اجلرمية النائمة )1976(

)78( القضايا األخرية لآلنسة ماربل )1979(
)1991( Problem at Pollensa Bay )79(

)1997( While the Light Las ts )80(


