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 األولالفصل 

 

 1940حنن يف ربيع عام 

 : ووجهها إىل زوجها حني دخل الغرفة وقالت" بروسفورد" رفعت مسز 

 ماذا هناك؟ .. على هذه الصورة جيعلك متجهم الوجه " تومي " لست أدري سببا يا عزيزي -

إن اجلميع .. سواء يف اجليش أو البحرية أو الطريان أو حىت وزارة اخلارجية ..  مل أجد عمال حىت اآلن -
حىت أصبحت ال أطيق مساع تلك ) قد حمتاج إليك .. فيما بعد ( جييبون على سؤايل بنفس اإلجابة 

 ..!هذا أمر ال يطاق .. امل كأمنا ال مقدرة له على العمل يع.. رجل يف السادسة واألربعني .. اإلجابات 

ام يأخذون فتيات مل يرين .. إم ال يريدون ممرضات يف مثل سين ..  إا نفس املسألة بالنسبة إيل -
 وأنين عملت أيضا يف 1918 إىل عام 1915لقد نسوا أنين عملت ممرضة من عام .. جرحا يف حيان 
 .. قيادة السيارات 

ولو أن املساعدة املالية " ديريك " وكذلك ولدنا .. قد وجدت عمال فيها " ديبورا "  يعزيين أن ابنتنا -
.. هل أصبحنا ال فائدة ترجى منا.. اليت ميدين ا حتز يف نفسي وتشعرين أنين أصبحت ذلك الرجل املسن 

 .؟ اين افكر احيانا ان القطار قد فاتنا 

 : جع توبنس وتركت كرة الصوف تتدحرج من حجرها مث قالت فظهرت أمارات الغضب على و

 !!رباه ..  هل فاتنا القطار حقيقة -

فقد اختطفين األملان كما .. ولكن يعزيين أننا كنا موضع اهتمام اجلميع يف وقت من األوقات..  رمبا -
وتلك الفتاة اليت .. تذكرين، واحتلت للنجاة مبعجزة، كما تتبعت آثار ذلك ارم اخلطري حىت قبض عليه

 ..لقد شكرتنا األمة والدولة حينذاك.. وأوراق املعاهدة السرية اهلامة.. أنقذنا حياا

 ..ال حيتاج أحد إىل جمهودامها" برسفورد "  واآلن أصبح مستر و مسز -

 ..إنه يؤذيك..  ال فائدة من هذا احلزن يا عزيزيت -

 .. لقد أخلف مستر كارتر ظننا فيه-

 ..سي أنه كتب لنا خطابا غاية يف الرقة  ال تن-

 ..  مل يكن فيه ما يبعث على األمل-

مث أنه يقيم يف اسكتلندا اآلن ليسلي نفسه بصيد ..  لست أظن أنه يستطيع أن يفعل شيئا يف هذه األيام -
 .لقد أصبح هو اآلخر مسنا..! السمك 
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  رمبا حيتاجون إلينا يف عمل بإدارة االستعالمات؟ -

 ..أظن، فإن أعصابنا لن تعد حتتمل  ال -

 .. فقامت توبنس وفتحت الباب .. ورن جرس باب الشقة 

 :وقال القادم 

  مسز برسفورد؟ -

 .. نعم -

 ..وقد طلب مين زيارتكما أنت وزوجك .. أحد أصدقاء لورد ايسامتون..  إنين جرانت -

 ..تفضل بالدخول ..  أوه -

 :  قالت مث.. وسارت أمامه إىل حجرة اجللوس 

 ..أعين لورد ايسامتون. وهذا مستر جرانت انه صديق مستر كارتر ..  هذا زوجي -

وكان اسم مستر كارتر رئيس إدارة االستعالمات السابق أسهل نطقا من لقبه اجلديد لورد ايسامتون 
 وكان مستر جرانت رحال.. قدمت توبنس كؤوس النبيذ للرجلني.. وبعد أن تبادل اجلميع التحيات 

 :قال بعد فترة.. لطيف احلديث

  مسعت يا برسفورد أنك تبحث عن عمل؟ -

 ؟..هل تعين..  أجل -

أو على األقل ألولئك الذين مترسوا فيها عدة سنوات .. فإن األعمال حيسن أن تترك للشباب ..  ال -
وحفظها يف خترمي أوراق .. هو عمل يف أحد املكاتب.. إمنا كل ما اعرضه عليك اآلن .. دون انقطاع 

 .. وما أشبه ذلك .. ملفاا 

 ..  أوه -

 22ومع ذلك أرجو أن تزورين يف مكتيب بالغرفة رقم ..  انه شيء أحسن من ال شيء على كل حال-

 ..وهناك نستطيع أن نتفاهم.. بوزارة املهمات احلربية

 ..ورن التليفون ، فأسرعت توبنس ورفعت السماعة

 ماذا؟ .. نعم ..  هالو -

 ..وتغري وجه توبنس .. من الطرف اآلخر صوت يتكلم يف جزع وهلفةومسع 

 ..إين سأحضر إليك حاال.. عزيزيت طبعا ..  مىت ؟ أواه -

 :ووضعت السماعة مث قالت لزوجها 

 .. إا مورين ..  تومي -
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 ..فقد عرفت صوا..  لقد مخنت ذلك -

وجيب أن .. ا وليس معها من يعين ا التوت قدمه.. يا مستر جرانت إا صديقيت ..  آسفة جدا -
 ..أرجو أن تلتمس يل العذر يف االنسحاب .. اذهب إليها 

 .. إنين أقدر ذلك .. مسز برسفورد ..  طبعا-

.. ومسع الرجالن باب الغرفة يوصد بعنف.. وتناولت معطفها وخرجت من احلجرة.. ابتسمت له مسلمة 

 :وبعد حلظة قال . .وصب تومي قدحا من النبيذ لضيفه فتناوله 

 ..فانه سيوفر الوقت..  هل تعلم؟ إن خروج زوجتك املفاجئ قد خدمنا -

 .وقال لنا انك الوحيد الذي يصلح لتلك املهمة.. لقد اقترح ايسامتون امسك

 ..! أية مهمة -

 .. حىت زوجتك جيب أال تعلم عنه أي شيء.. إن ما سأقوله لك سري جدا.. أنت تفهم ..  طبعا-

 .ولكن لقد اشتركت مع زوجيت دائما.. مادمتم تريدون ذلك.. أس  ال ب-

 .. ولكن هذه املهمة بالذات لك وحدك .  اين أعلم ذلك-

 ..  وهو كذلك -

ستزعم أمام اجلميع أنك كلفت بعمل كتايب يف جهة ما باسكتلندا، جهة ..  وكما سبق أن قلت لك-
ولكنك يف الواقع ستذهب إىل جهة ..  إليهاحمظور عليك ذكر امسها، وال ميكن أن ترافقك زوجتك

 ..الشك أنك قرأت يف الصحف عن الطابور اخلامس، وتدرك طبعا ماذا يعين هذا التعبري.. أخرى

 .. العدو الذي بيننا-

وأحب ذه املناسبة أن اقول يا برسفورد ان هذه احلرب بدأت وحالة الشعب النفسية متأثرة ..  بالضبط-
فإننا .. وإين ال أقصد طبعا أولئك الذين يدركون األمور على حقيقتها مثلنا.. صطنعبنوع من التفاؤل امل

نفهم بال شك ما وراءنا وما أمامنا كمقدرة العدو العامة وقواته احلربية ولكين اعين الشعب رجل الشارع 
واب الثورة وان وأا على أب.. الذي تأثر مبا مسع أو مبا يريد أن يسمع من أملانيا سوف تتصدع عما قريب

بينما .. إىل غري ذلك.. عدا احلربية قد صنعت من القصدير وأن جنودها يتساقطون من فرط اجلوع
 ..الواقع جيري على العكس دائما

 ..  هذا ما يدركه كل عاقل-

وكانت استعداداتنا يف غاية النقص، ..  بالضبط وال تنس إننا بدأنا يف أوائل احلرب بال نظام يلم شعبنا-
ولعل ذلك يرجع إىل أننا مل نكن نرغب يف احلرب ، فلم ننظر اىل شىت االحتماالت بشكل جدي ومل 

بعد مرور أكثر من سنة قد صححنا هذه األوضاع على حد كبري، .. وان كنا.. حنسن االستعداد اتها
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أن نكسب احلرب وميكننا . ووضعنا كال يف مكانه الذي يناسبه، وأصبحنا نوجه الدفة كما جيب أن توجه
وحنن ال ننظر اىل اخلسارة كنتيجة ألعمال العدو ..  إذا مل نرتكب اخلطأ األول–وهذا ال شك فيه 

الظاهرة، كقوة قاذفات القنابل وال يف تسلط أملانيا الشامل على البالد اليت تستغلها ملصاحلها االقتصادية 
ولكن اخلطر الذي خنشاه يأيت من .. هذا وال ذاكال .. واستعمال األملان لتلك البالد كمراكز للقفز علينا

وتستطيع أن تسميه الطابور .. واحلصان اخلشيب الذي أدخل إىل أسوارها .. من قصة طروادة.. الداخل
وهو يتألف من نساء ومن رجال يشغل بعضهم مراكز عالية والبعض االخر مراكز .. اخلامس إذا أردت 

ويعملون جاهدين على احالهلا حمل وسائلنا .. لعقيدة النازيةولكنهم مجيعا يؤمنون با.. من كل لون
 ..أننا ال تعرف من هم هؤالء.. وأهم من هذا كله.. البسيطة يف احلياة الدميقراطية

 ..ولكن بكل تأكيد 

هي اليت .. ولكن العقبان والنسور.. فهذا من السهولة مبكان..  نستطيع أن نصل إىل العصافري الصغرية-
اك اثنان على األقل يشغالن وظائف كربى يف البحرية، وأكاد أجزم بان احدمها يعمل يف فهن.. منا

كما نعلم أن ثالثة أو أكثر يف أهم مراكز سالح الطريان، وأن اثنني على األقل ).. ج ( مكتب اجلنرال 
ا الن الطريقة إننا نعلم كل هذ.. يف إدارة املخابرات يطلعان باستمرار على قرارات جملس الوزراء السرية

 ..اليت تتسرب هلا أخبارنا إىل العدو تدل عليه

 ..إنين ال أعرف أحدا من هؤالء..  ولكن -

ذوو املراكز العالية .. فهؤالء القوم.. كما أن أحدا منهم ال يعرفك وهذا هو ما يهمنا..  بالضبط-
 وصلنا إىل حالة من اليأس وقد أرهقتنا حماوالت كشفهم أو حىت تضليلهم، حىت,, يعرفون رجالنا مجيعا 

ولكنه يعترب .. ورغم أنه ال يعترب من رجالنا نظرا ملرضه.. فذهبنا اىل ايسامتون نستشريه.. ال حنسد عليها 
.. ففكر فيك وقال ان عشرين سنة قد مضت منذ تركت العمل يف هذه اإلدارة.. أملع ذهن عرفناه

 ا رأيك ؟فم.. وانقطعت صلتك ا كما ان شبهك ال يعرفه أحد 

 ..ولكن ال أدري كيف ميكن يل أن أفيدكم.. ولكن.. طبعا..!  أقبل-

مث .. فاألمور تتعقد بالنسبة إىل احملترف.. ان تفكري اهلواة وتصرفام هو ما نريد..  يا عزيزي برسفورد -
 ..ال حيفى عليك أنك ستحل حمل أقدر رجالنا

  ماذا؟ -

بصدمة لوري، ..  مستشفى بريدجت يوم الثالثاء املاضيفقد توقي فاركوهار املسكني يف..  نعم -
 .ولكنها ليست كذلك .. وقد خييل للعابر أا حادثة طريق.. وعاش بضع ساعات بعد الصدمة

  أ متأكد أنت؟ -
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وقد بقى فاقد الوعي بعد الصدمة، وقبل الوفاة .. وهذا ما جيعلنا نعتقد أنه كان وراءه أثر هام..  طبعا-
 ..).سونج سوزي.. م.. او.. ن: ( وكان كل ما مسعناه منه هذه العبارة.. ن يقول شيئابلحظات حاول أ

 ..! ال أعتقد أن يف هذا ما ينري السبيل-

هو رمز مسعناه قبل تلك اللحظة وهو ينبئ عن اثنني من ) ن او م ( فإن ..  قد يكون فيه أكثر مما تظن-
وليس لدينا عنهما .. اطيهما يف البالد األخرىوقد عرفنا بعض الشيء عن نش.. أهم وكالء األملان
ولكننا نعلم أن مهمتهما هي االشراف على تكوين الطوابري اخلامسة يف البالد .. معلومات كثرية 

املختلفة، ومها يقومان مبهمة ضابط االتصال بني أملانيا وبني الطابور اخلامس يف أي بلد من البالد املختلفة 
وقد .. سيدة ، وأما أعظم من وثق ما هتلر بني مبعوثية) م ( جل وأن ر) ن ( ، وأغلب الظن أن 

ن ( أرى تعيني " استطعنا احلصول يف مستهل احلرب على صورة برقية أرسلت من برخستجادن جاء فيها 
 .. ".الجنلترا على أن مينحا كل السلطات) م ( أو ) 

  وماذا عن فاركوهار؟ -

) سونج سوزي ( ومل نعلم أيهما لسوء احلظ، أما عن كلمة .. كليهما أظن أنه تتبع أثر أحدمها أو -

فأطن أا حرفة، نظرا ملا نعلمه من عدم متكن فاركوهار من اللغة الفرنسية، وقد وجدنا يف أحد جيوبه 
ويف تلك املنطقة كثري من البنسيونات .. تذكرة عودة اىل مقاطعة ليهامنت على الساحل اجلنويب

 ).سان سوسي ( وبعد التحري وجدنا أن أحدها يسمى ,, فنادق اخلاصةواالستراحات وال

وأرى ماذا .. وعلي أن اذهب اىل هناك .. فهمت).. سان سوسي ) .. ( سونج سوزي .. (  هكذا -
 .. أستطيع أن اعمل 

 .. متاما-

 فاين ال أكاد اعلم ما الذي أحبث عنه؟ .  لكن املسألة فيما أرى غري واضحة املعامل-

 ..وعليك أن جتده، وعسى أن يساعدك احلظ.. أنا شخصيا ال أعلمه و-

 ) .سان سوسي( أعين ..  حدثين عن ذلك املكان-

ولعل فاركوهار كان يفكر يف أمر أبعد عن كل ما نفكر .. ورمبا كان شيئا آخر..  رمبا كان كوخا-
 ..ان املسألة ال تعدو ان تكون ختمينا جمردا.. فيه

 نفسها؟  وماذا عن ليهامنت -

جمموعات من األكواخ والعشش والفيالت واملنازل الصغرية، تقيم فيها سيدات ..  إا كأي مثيالا-
وبعض .. ورواد غامضون ورمبا بعض اجلواسيس.. مسنات وضباط متقاعدون وعوانس طاهرات

 .. إا تبدو كحقيبة الطباخ.. األجانب 
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 بني كل هؤالء؟ ) م ( أو ) ن (  و -

.. هناك ) ن أو م ( ولكين أرجح ان يكون . فرمبا وجدت أحد أعواما..  ما ميكن اجلزم به ليس ذلك-

 . بيت منعزل يف بقعة ساحلية.. فاملكان ال يرقى إليه الشك 

 عما إذا كان الشخص الذي سأحبث عنه رجال أو امرأة؟ ..  أليس لديك فكرة-

 ..ىل التفاصيلواآلن إ.. وأمتىن لك حظا سعيدا يا برسفورد..  كال -

عادت توبنس بعد نصف ساعة فوجدت زوجها وحيدا يصفر حلنا وقد بدت عليه أمارات الشك ، فقال 
 :هلا

انه ال يبدو .. حفظ مستندات وما شابه ذلك.. يف اسكتلندا .. لقد حصلت على عمل مكتيب..  حسن-
 ..عمال مثريا

 أم لك وحدك ؟ ..  لكلينا -

 ..  أخشى أن يكون يل وحدي-

 ..كيف يعاملنا مستر كارتر ذه الوسائل الـ..  اللعنة-

واال صعب على املوظفني تركيز ..  ان اختالط اجلنسني غري مسموح به يف مثل هذه األعمال يا توبتس -
 .. تفكريهم يف العمل 

ال واين أرجو أ.. كذلك الذي تقوم به ديبورا ابنيت..  يظهر انه من تلك األعمال اليت ترهق األعصاب -
 ..ترهق نفسك يا تومي بقدر االمكان فتحطم أعصابك

 .. لست من هؤالء كما تعلمني-

وإمنا .. أال ميكن ان آيت معك؟ ال كزميلة يف العمل.. ولو أنين اعتقد انك عرضة ملا أقول..  أرجو ذلك-
 . و.. تعد لك طعام العشاء .. كزوجة فقط.. 

.. على أي حال تستطيعني ان تشغلي نفسك بالـ. .وكم يؤملين أن أتركك يا عزيزيت..  إين آسف-

 ..تريكو

 .. التريكو..  التريكو -

 : وقذفت بالكرة الصوفية و اإلبر اىل االرض ، مث استطردت 

 .. وكل االلوان اليت يرتدوا يف هذه احلرب.. الكاكي و االزرق ..  اين اكره الصوف-

قالت إا تستطيع أن جتد عمال باحدى مجاعات و.. وبعد قليل ، عادت توبنس إىل حالتها العادية 
 .. االسعاف
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ولكنه .. وودعته زوجته توبنس على احملظة متجلدة، صابرة.. وبعد ثالثة أيام رحل تومي إىل ابردين 
غري أنه متالك نفسه فاألوامر هي ..  أنه افتقدها – بعد أن حترك القطار وتضاءل شبحها الرقيق –أحس 
 ..األوامر

ه إىل اسكتلندا سافر يف اليوم التايل إىل مانشستر ويف اليوم الثالث وصل به القطار اىل ليهامنت وبعد وصول
ويف اليوم التايل طاف جبميع االستراحات والفنادق اخلاصة، يسأل .. فتوجه فورا اىل الفندق الرئيسي.. 

يال محراء على الطراز عن غرفة خالية وعن أسعار اإلقامة ملدة طويلة ، وكانت سان سوسي عبارة عن ف
الفيكتوري، أقيمت على سفح أحد التالل وتطل نوافذها العليا على نظر البحر اجلميل، ورغم أن أثاثها 

وهي سيدة يف منتصف العمر تعلو رأسها .. وقابل تومي صاحبتها برينا.. كان مجيال، إال أنه كان قدميا
ببعض املساحيق وبدت أسناا البيضاء الالمعة هالة خميفة من الشعر األسود اعد وقد لوثت وجهها 

ويف حديثه معها ذكر اسم مس ميدوز ابنة عمه الكربى اليت أقامت .. مرعبة من خالل ابتسامتها املصطنعة
فأجاا تومي يف .. وتذكرت مسز برينا ابنة العم هذه وحتدثت عن ظرفها.. يف سان سوسي منذ سنتني 

ملزعومة، رغم أنه يعلم أن ادارة املخابرات كانت على ثقة من املعلومات حرص على تعليقاا عن قريبته ا
وملا سئل عن أحوال قريبته، أجاب أا توفيت، فأظهرت مسز برينا .. اليت زودته ا عن مس ميدوز

مث عرضت على تومي غرفة قالت اا تناسبه كل املناسبة، فهي تطل على منظر البحر .. أسفها وأملها 
وحددت هلا أجرا أسبوعيا نظري اإلقامة واألكل ، فأظهر تومي فزعة من ارتفاع الشعر ولكنها .. اللطيف

مث تطرق احلديث عن ذلك .. شرحت له أسباب ذلك ، فأجاا ان دخله قد نقص كثريا عن ذي قبل
 : الرجل هتلر ، فقال تومي 

 ..نعم جمنون وال شك.. انه رجل جمنون..  انه جيب شنق ذلك اإلنسان-

فوافقته مسز برينا على رأيه، وقالت اا جتد مصاعب مجة يف احلصول على مواد التموين من حلم و خبز 
ولكن مادام مستر ميدوز ابن عم .. وان .. وان .. وغريمها، وان مأكوالت كثرية اختفت من األسواق
فيما اذا كان دخله فطلب تومي إمهاله يوما يفكر .. صديقتها املرحومة فإا ستنقص املبلغ نصف جنيه

 ..فرافقته مسز بريتا حىت الباب اخلارجي وشيعته بكل ما تستطيع من حتيات وجمامالت.. حيتمل هذا املبلغ

فاالسم اما ان .. اا ال ميكن ان تكون إجنليزية.. ماذا تكون جنسية تلك السيدة.. وساءل تومي نفسه
.. فرمبا تكون ايرلندية.. أما هي .. جنسية الزوجان احدى هاتني .. ولكن .. يكون أسبانيا أو برتغاليا

 .  إىل سان سوسي – باعتباره مستر ميدوز –وأخريا، صمم على أن ينتقل يف اليوم التايل 



  العميل السري–اجاثا كريستي   9

ويف الساعة السادسة من مساء اليوم التايل وصل اىل فيال سان سوسي فقابلته مسز برينا يف البهو اخلارجي 
مث قادته اىل غرفة ..  حبقائبه اىل خادمة تظهر عليها أمارات الغباءبالترحاب مث أصدر عدة أوامر تتعلق

 : اجللوس العامة وهي تقول 

ماجور .. مسز أوروك .. هذا هو مستر ميدوز نزيلنا اجلديد ..  إنين أقوم بتقدمي نزالئي بعضهم البعض -
 .. مسز بلنكسوب .. مس منتون .. مستر فون دينيم .. بلتشلي 

 يف أدب عند تقدمي كل من احلاضرين إليه، ورأى يف مسز أوروك سيدة بدينة قد خط وكان تومي ينحين
شارا بشكل مثري للضحك ، أما املاجور بلتشلي فقد فحص تومي بنظره كأمنا يثمن الضيف اجلديد ، مث 

يه وكان مستر فون دينيم شابا صلب العود أشقر الشعر ، أزرق العينني ، وقف على قدم.. أحىن رأسه له 
مث احنىن كأمنا يؤدي التحية العسكرية، أما مس منتون فكانت سيدة مسنة تعبث بإبر التريكو، وقد 
.. ابتسمت ومههمت ببعض ألفاظ التحية ، وما أن رفعت رأسها لتحية القادم حىت توقف تنفس تومي

 ..ودارت به الغرفة

ولكنها قابلته بعينني .. تصديقهان هذا مستحيل وال ميكن .. زوجته.. كانت مسز بلنكنسوب هي توبنس
 .. وهز رأسها.. فيهما األدب والتحفظ املتبادل بني األغراب
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 الثانيالفصل 

مل يدري تومي كيف قضى ليلته االوىل يف سان سوسي اذ كان من الصعب عليه ان يوجه نظراته ناحية 
 الفيال ، هم مستر و مسز  ثالثة آخرون من– يف اليوم التايل –مسز بلنكنسوب وظهر يف ساعة الغذاء 

وكان يبدو عليها دائما، عدم .. كايلي وسيدة شابة تدعى مسز سربون اصطحبت طفلتها الصغرية معها
رضاها من إقامتها اإلجبارية مع تلك الطفلة يف سان سوسي وتصادفت ان جلست اىل املائدة الكربى اىل 

 : لت مستفسرةمث قا.. جوار تومي وأخذت ترمقه بعينيها من وقت إىل آخر

  أال تظن أن احلالة أصبحت أكثر أمنا يف هذين اليومني؟ -

 :وقبل أن جييب تومي ردت السيدة اليت جتلس اىل يساره

وقد مسعت ان هتلر ينوي اهلجوم على بريطانيا يف األيام القليلة القادمة كما مسعت ان ..  ال أعتقد -
 ...اهلجوم سيكون بغاز من نوع جديد

 : جور بلتشلي قائالفقاطعها املا

إم لن يضيعوا وقتهم ليهامجونا بالغازات إمنا اهلجوم ..  ما أكثر اهلراء الذي يتحدثون به عن الغازات -
 .. سيكون بالقنابل املدمرة واحلارقة فقد جربوها يف أسبانيا

 : وهكذا بدأ املستمعون يتناقشون وكل يلي برأيه ومسع تومي صوت توبنس الرفيع يقول 

 .. ن ولدي دوجالس يقول يف أحد خطاباته يل  ا-

وبد تناول الغذاء انصرف اجلميع ..! ملاذا يا ترى اختارت اسم دوجالس لولدها.. وعجب تومي يف نفسه
واضطر تومي ان يستمع اىل حديث املاجور .. اىل غرفة االستراحة وبدأت السيدات يقتلن الوقت بالتريكو

وبعد هينة انصرف الشاب األشقر، وبعد ان .. ىل يف اجلبهة الغربيةبلتشلي عن مغامرته يف احلرب االو
 :احنىن جلميع من كانوا يف الغرفة فقال املاجور بلتشلي لتومي 

فقد خرج من أملانيا هاربا قبل إعالن احلرب بشهر .. أحد الالجئني ..  ان هذا الشاب الذي خرج توا-
 .. واحد

  هل هو أملاين؟ -

وقد قتل والده ، ألنه انتقد النظام النازي وله أخوان يف املعتقالت هناك، فقد . هودياولكنه ليس ي..  نعم-
 .خرج من اجلحيم يف الوقت املناسب
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يف احلديقة احمليطة بالفيال حىت ملح .. وخرج تومي يف الصباح التايل مبكرا، وأخذ يتمشى ذهابا وجيئة
 : قال شخصا آتيا من الناحية املقبلة فرفع قبعته حمييا مث 

 .. مسز بلنكنسوب فيما أذكر..  صباح اخلري-

 . وملا مل يكن هناك من يستمع إىل احلديث، فأجابت توبنس متهكمة

  ومن أنت؟ الدكتور ليفنجستون؟ -

 ...اا وأمي احلق ملعجزة..  كيف أتيت إىل هنا ؟ أي توبنس-

.. حىت أعطيكما .. بأبسط الوسائل كل ما يف املسألة أنين أعملت ذهين و..  ليس يف األمر معجزة قط-

 .. أنت والسيد جرانت درسا ال تنسيانه أبدا

 ؟ ..  وكيف حدث هذا -

عندما كان جرانت يتحدث معك وذكر اسم كارتر استنتجت ان العمل الذي ..  األمر يف غاية البساطة-
وملا كان .. رك فيهوقد أحسست أنه من نوع لن أشت.. يعرض عليك ال ميكن أن يكون عمال مكتبيا عاديا

هذا ضد رغبيت فقد انتهزت فرصة خروجي إلحضار الشراب لكما ونزلت إىل شقة جارتنا مسز براون 
وقد .. ومن هناك طلبت من صديقيت مورين تليفونيا ورجوا أن تطلبين بعد حلظات، وأفهمتها ماذا تقول

نجدة صديقيت كما خيل إليكما اذ انسحبت ل. ومثلت دوري بعد ذلك برباعة.. نفذت تعليمايت حرفيا
بينما تسللت إىل غرفة النوم، وأخذت أنصت إىل .. وقفلت باب الشقة بعنف حىت تعتقدا أنين خرجت

 .. حديثكما من خلف الباب

 ..  ال ذنب يل فيما حدث ، فمستر جرانت وحده هو املسئول-

 ..ريت كثريا عما كانت يف أيامناان ادارة املباحث تغ..  مل يكن جديرا مبستر كارتر أن يعاملين هكذا-

 مل اخترت اسم بلنكنسوب هذا ؟ .. ولكن..  الشك أا ستعود كما كانت، ما دمنا قد عاودنا نشاطنا-

  ومل ال ؟ -

 ..  غريب أن يقع اختيارك على هذا االسم بالذات-

وهذه .. يف برسفورد أيها الغيب ) ب ( يف بلنكنسوب يقوم مقام حرف الـ ) ب (  إن حرب -
ما الذي دعاك إىل اختيار اسم ميدوز انه الغباء .. وأنت .. احلروف مطرزة على مجيع مالبسي الداخلية 

 . فيما أظن.. املعهود

 ..أنا مل أختره وإمنا اختري يل واملستر ميدوز احلقيقي رجل له ماض ناصع حفظته عن ظهر قلب

 أم متزوج ؟ .. وهل أنت عازب..  هذا عظيم-

 .. توفيت زوجيت منذ عشر سنوات يف سنغافورة ..  إنين أرمل-
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 .. وإذا افترضنا أن أحدا سعى للكشف عن حقيقة السيد بلنكنسوب املزعوم هذا

أما زوجي األول فامسه هيل وانك لتجد ثالث ..  إن أوالدي ليسوا من بلنكنسوب فهو زوجي الثاين-
 .. صفحات كاملة يف دليل التليفونات تشترك كلها يف اسم هيل 

اين اعتقد أنك .. وثالثة أبناء .. زوجان.. فأنت حتبني تعقيد األمور دائما..  اا دائما نفس املسألة-
 ..ستناقضني نفسك بنفسك، اذا سئلت بعض التفاصيل

.. مث، ال تنس أنين حرة، ال أتلقى أوامر أحد .. إنين سأنتفع ؤالء األبناء .. بل على العكس ..  أبدا-

 ..وسأسليها ..  هذا العمل ألسلي نفسيوقد اشتركت يف

 ..لعمري اا مهزلة..  يبدو أن األمر بالنسبة إليك جمرد تسلية-

  ملاذا تقول ذلك؟ -

فهل ترين يف كل من كانوا معنا .. لقد أقمت بسان سوسي مدة أطول من إقاميت أنا ا..  حسن-
 ؟.. باألمس، من يصح اعتباره من عمالء األعداء

 ..ومع ذلك فهناك ذلك الشاب األشقر.. ر صعب التصديق حقا لعل األم-

ومع ذلك فإنه يصلح .. والبوليس يتحرى عنهم مجيعا..  تقصدين كارل فون دينيم؟ انه أحد الالجئني-
 أال ترى أنه جذاب؟ .. 

  تقصدين أن الفتيات سيتعلقن به، ويدلني إليه بأخبار وأحاديث؟ -

 .. س جديا اآلنإننا ندر..  كفى هذرا يا تومي -

 ..وأظننا جنري وراء سراب..  إين جاد متاما فيما أقول-

  ما رأيك يف مسز برينا نفسها ؟ -

 ..وحتتاج إىل شيء من الدراسة.. اا موضع نظر ..  نعم مسز برينا-

 ؟ .. أعين كيف نتعاون ..  وماذا عنا-

 ..  ال جيب طبعا أن نرى سويا -

وما أريده هو تنظيم مبدأ .. بعض، فال يظهر أن مثة عالقات سابقة بيننا كما جيب أن يتجاهل بعضنا ال-
 " .املالحقة" وإين أقترح .. للعمل

 ماذا تعين؟ ..!  املالحقة-

 ال – كجميع الرجال –وأن تبذل جهودك يف التخلص مين ولكنك ..  أن أالحقك يف كل مكان-
وعليك أن متثل دور .. يف حاجة إىل زوج ثالثوال تنس أنين تزوجت مرتني ، و.. تنجح دائما يف اهلروب
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لعل السنارة قد .. مستر ميدوز املسكني .. انظر .. فإذا رآنا أحد سويا فلن يقول سوى .. األرمل املتبوع
 ..شبكت 

 :وفجأة أمسك تومي بذراعها، وقال هامسا

 .. انظري أمامك مباشرة..  انظري -

  الفتاة اليت امك يف احلديث معها هكذا ؟ من هذه.. ولعمري ..  إنه كارل فون دينيم -

 .. اا فتاة مجيلة جدا على أية حال-

وراقبت توبنس الشابني فرأت وجه الفتاة األمسر وهي تتحدث يف محاسة إىل كارل الذي كان منصتا إىل 
 : حديثها بشغف واضح، مث قالت توبنس 

 ..  حيسن بنا أن نفترق االن -

 : حىت قابل املاجور بلتشلي الذي رمقه بنظرة فاحصة مث قال ..  مضاد وبدأ تومي يسري يف اجتاه

 .. ممن يبكرون يف اليقظة .. أرى أنك مثلي ..  صباح اخلري -

ودار بينهما حديث طويل قص فيه تومي على املاجور كيف قابل مسز بلنكنسوب وعلم منها أا أرملة 
ويف .. ها سويا اىل سان سوسي لتناول طعام اإلفطارمث اجت.. فحذره اآلخر من حبائل األرامل. بال زوج

الوقت نفسه سارت توبنس يف طريقها ومرت بالقرب من الزاوية اليت اختلى فيها الشابان، وكانت الفتاة 
 : هي اليت تتحدث ومسعتها توبنس تقول 

 .. فأقل شك.. جيب أن تكون على حذر يا كارل ..  ولكن-

 ..ع على بقية احلديث فسارت إىل اية املمر وعادت لتسمع من جديدومل تستطع توبنس أن تقف لتستم

 .. هذا اجلنس اإلجنليزي البغيض..  حقري -

آوته بريطانيا هلربه من .. ان السيد كارل فون دينيم الجئ أملاين. وارتفع حاجبا مسز بلنكنسوب 
وعادت توبنس من جديد لتمر . .الوحشية النازية، فلم يكن جديرا به أبدا أن يتفوه مبثل هذه األلفاظ

جبوارمها، ولكنهما كان قد افترقا، فقد اجتهت الفتاة إىل ناحية البحر بينما سار كارل فون دينيم يف 
 : فقالت .. فوقف وضم كعبيه بطريقة عسكرية، مث احنىن هلا .. االجتاه املضاد وقابل توبنس

 !لصباحإن اجلو مجيل هذا ا..  صباح اخلري يا مستر فون دينيم-

 ..ان الطقس بديع ..  نعم-

أو على األقل اخلروج قبل تناول طعام .. فليس من عاديت اليقظة املبكرة ..  بقد اجتذبين للخروج -
والبد أن مير بعض .. ان املرء ال يتمتع بالنوم يف مكان جديد عليه.. ولكين مل أمن جيدا باألمس.. اإلفطار 

 ..وتفتحت شهييت لإلفطار.. قد أفدت فعال من السري هذا الصباح و.. الوقت حىت يألف اإلنسان املكان
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 :..رافقتك إىل هنا..  أ ذاهبة أنت إىل سان سوسي االن ؟ إذا مسحت-

 فقالت توبنس .. وسار إىل جنبها 

  هل خرجت أنت أيضا رغبة يف فتح الشهية ؟ -

 ..إين كيميائي. .وأنا يف طريقي إىل العمل .. لقد تناولت إفطاري .. أبدا ..  ال -

 .. وبعد حلظة سكون استطرد يقول

.. كما أين بال صديق .. وليس لدي مال كثري ..  لقد تركت بالدي هربا من االضطهاد النازي -

.. إن أخواي يف املعتقالت وقد تويف والدي يف أحدها .. ولذلك أقوم بالعمل النافع الوحيد الذي أجيده

 .. لرعبأما والديت فقد ماتت من احلزن وا

 : ومر ما رجالن مسعت توبنس أحدمها يقول 

 ..  أراهنك أن هذا الشاب أملاين-

وظهرت .. فالحظت توبنس الدماء تتصاعد إىل وجنيت كارل فون دينيم وفجأة فقد السيطرة على أعصابه
 : عواطفه احلبيسة فجأة فقال 

 .. إنين ..  أمسعت؟ أمسعت ؟ هذا هو ما يقولون -

وجيب عليك .. انك ال تستطيع أن متلك ناصية األمور أنت الجئ .. ال تكن غبيا .. عزيز يا ولدي ال-
وال تنتظر من رجل الشارع أن .. وال تنس أنك حي وحر يف نفس الوقت.. أن حتتمل السيئة واحلسنة 

 . .مييز بني األملاين الطيب واألملاين اخلبيث

سعدت .. فال تؤاخذيين ..  أكون يف عملي اآلنجيب أن.. وحىت أكون أملانيا طيبا..  احلق معك -
 .. صباحا 

 .. مث احنىن هلا تلك االحنناءة التقليدية وانصرف

 : ومسعت وهي تقترب صوت مسز برينا تقول .. كانت أبواب ردهة سان سوسي مفتوحة

أرى .. وب صباح اخلري يا مسز بلنكنس.. أوه ..  ال تنس أن تطالبه بالكمية األخرية من الزبد الصناعي-
 .. كانت على سفر ومل حتضر سوى مساء أمس " شيال " أقدم لك ابنيت .. أنك تبكرين يف اليقظة 

وكانت مسز سربوت هناك ومعها .. فتمتمت توبنس بألفاظ التحية املعتادة واجتهت إىل قاعة الطعام
اليت ما أن .. الطفلة وكانت مسز سربوت تطعم .. و مسز أوروك فتبادلن مجيعا حتية الصباح .. طفلتها 

 .. رأت توبنس حىت اجتهت حنوها بكل حواسها

 : فقالت مسز سربوت لتوبنس 

 .. رغم أا أحيانا تكون يف غاية اخلجل من الغرباء ..  اا حتبك -
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 : وعادت بيت سربوت تصيح بكلمات غري مفهومة فسألت مسز أوروك يف شغف 

  وماذا يا ترى تعين ذا ؟-

ولو أا .. ولعل أكثر ما تقول ال معىن له.. فعمرها أمثر من سنتني بأيام.. طق األلفاظ جيدا إا ال تن-
 أليس كذلك يا حبيبيت؟ ,, تستطيع أن تقول ماما 

 ..وعادت بيت بعد أن نظرت إىل أمها طويال تنطق بكلماا احملرفة الغريبة

 : فقالت مسز أوروك 

 .. ما .. ما .. واآلن يا بيت العزيزة قويل .. ة املالئكة الصغاراا لغ..  ان لألطفال لغتهم اخلاصة -

 : فنظرت بيت إىل مسز أوروك مث قالت يف تأكيد 

 .. نازير-

ولعل مسز أوروك العجوز تضايقت من عدم استماع بيت حلديثها، وانصرفت من احلجرة غاضبة بعد أن 
 ..!رمقت الطفلة بنظرة غيظ

 .. وأخذت تضرب بامللعقة على منضدة األكل .. ت إىل خروج العجوزوكأمنا ارتاح.. فضحكت الطفلة 

 : وقالت توبنس 

 " ..نازير "  ترى ماذا تعين بكلمة -

 : فأجابت مسز سربوت 

 .. أو لشيء ما .. فيما اعتقد الكلمة اليت تقوهلا بيت عندما تكون كارهة لشخص ما ..  اا -

 : وعادت مسز سربوت تقول .. وضحكتا 

ولكن يظهر أن طريقتها يف .. أعتقد أن مسز أوروك ال تظهر سوى احلنو حنو الفتاة..  كل حال  على-
 ..!خاصة وأن ذلك الشعر النامي على وجهها ليس مما يسر بيت أن تراه.. ذلك ال تعجب بيت 

 : فقالت مسز سربوت .. وأخذت بيت تصيح حنو توبنس 

 ..  لقد ألفتك يا مسز بلنكنسوب -

 : لحظة فتح باب الردهة ودخل املاجور بلتشلي وتومي فصاحت توبنس ويف تلك ال

ومل يبق لك من طعام اإلفطار إال القليل مث أشارت إىل املقعد .. ليس للغائب نصيب ..  مستر ميدوز -
 .. ااور هلا كأا تدعوه 

 : فقال تومي ، وهو جيلس على مقعد يف طرف املائدة اآلخر

  .. شكرا.. شكرا ..  أوه -
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ال ميكن أن يكون .. ال ميكن أن يكون هناك خطأ.. ال بد أن يكون هناك خطا.. وحدثت توبنس نفسها
 أية عقلية تستطيع تصديق أن يف سان سوسي مركزا لقيادة الطابور اخلامس ؟ .. أبدا .. هنا شيء 
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 الثالث الفصل 

شلي ورغب كالمها يف لعب اجلولف سويا فذهبا إىل النادي متت عالقات وطيدة بني تومي واملاجور بلت
 : وكانت النتيجة أن ربح املاجور فقال .. الوحيد القريب 

إذ .. ولعل سوء احلظ الذي الزمك هذه املرة يتركك يف املرة القادمة,, يا ميدوز ..  انه شوط عظيم-
دمك لبعض الصحاب من أعضاء هذا ألق.. واآلن تعال معي .. جيب أن نعاود اللعب من وقت إىل آخر 

وهو ميلك ذلك املرتل .. انه سريوقك وال شك فهو ضابط حبار متقاعد .. هذا هايدوك .. آه .. النادي 
 ..كما أنه مراقب الغارات اجلوية يف هذه املنطقة.. املطل على قمة 

فحيا .. فيه متنقال كان الكوماندوز هايدوك رجال ضخما سليم الطوية لفح وجهه جو البحار الذي عاش 
 : تومي حبماسة وقال 

 وأخريا وجد بلتشلي من يصاحبه يف سان سوسي وسيتخلص من ذلك املستنقع احلرميي الذي كان -
 أليس كذلك يا بلتشلي ؟ .. يغوص فيه 

 ..  انين كما تعلم لست زير نساء -

رى هناك مجاعة من العجائز ان ما ت.. هذا كل ما هنالك..  املسألة أنك مل جتد الصنف الذي يروقك -
 ... كل مههمت الثرثرة والتريكو .. 

 ..  انك ال تنسى مس برينا -

 .. بل اا يف رأيي منوذج للجمال .. اا فتاة جذابة بال شك .. شيال ..  آه -

وأعاد هايدوك سؤاله من جديد ، .. وجلسوا مجيعا يف شرفة النادي .. كانت املشروبات قد أعدت 
 .. اجور بلتشلي يف عنف فأجاب امل

 .. فهي تقابله كثريا .. الذي يزعجين ..  انه ذلك الفىت االملاين -

والواقع أنه شاب مجيل املظهر ولكن العالقة ..  هل تريد أن تقول اا مغرمة به ؟ هذا أمر سيء للغاية -
تؤدي إىل التعاون مع اا س.. فنحن ال نرضى عن مثل ذلك يا بلتشلي . جيب أال تسيري يف هذا الطريق

 أليس كذلك ؟ .. األعداء 

 . مث اا تتصرف تصرفات مهمة ..  ان شيال فتاة غريبة يف الواقع -

 هل تعلم أن اباها نصف اسباين ؟ ..  ان الدم االسباين جيري يف عروقها -

 .. ولو أن االسم كما أرى يدل على ذلك..  ال أدري -
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 : ونظر الكوماندوز يف ساعته مث قال 

 .. فهيا نستمع إىل ما هنالك ..  انه وقت اذاعة األخبار -

ومل تقدم املناقشة أكثر من ذلك ، الن بلتشلي وتومي كانا مضطرين للذهاب اىل سان سوسي فقد حل 
وقد دعا هايدوك تومي يف حرارة اىل زيارته يف مرتله الصغري املسمى استراحة املهربني .. موعد الغذاء 

فاتفق .. لطيف يطل على البحر وفيه كل ما يسلي كما طلب اىل بلتشلي أن يأيت معه قائال انه مكان 
 ... تومي واملاجور على ان يذهبا اليه يف مساء اليوم التايل 

ومر العصر يف سان سوسي بأمن وسالم ، اذ ذهب املستر كايلي ليستريح مع زوجته اجلميلة ، أما مسز 
 لتشتري بعض احلاجات اليت قالت اا سترسلها اىل ابنائها يف بلنكنسوب فقد ذهبت بإرشاد مس منتون

وسار يف الطريق املمتد حىت اية مدينة . أما املستر ميدوز فقد خرج من سان سوسي يف هدوء.. اجلبهة 
وملا وصل إىل املرفأ الصغري ، قفز اىل أحد " .. بنش"وابتاع علبة سجاير وعددا من جملة .. ليهامتون 

عامة اليت تنقل الركاب بني احلني واحلني اىل سائر املدن الصغرية املتناثرة على الساحل يف تلك القوارب ال
ومل يكن بالقارب سوى بضعة أطفال يصيحون، ورجل مسن جلس يف مؤخرة القارب يتسلى .. املنطقة 

 : فاجته إليه مستر ميدوز وسأله يف أدب .. بصيد السمك 

  هل اصطدت شيئا؟ -

 : أسه قائال فهز الرجل ر

 وماذا فعلت أنت؟ .  ال جديد حىت االن -

واعتقد انين وصلت اىل معلومات .. سوى انين اندجمت يف اجلو ..  ال شيء حىت االن يا مستر جرانت-
 .. و أظنك تعرف امساء نزالء سان سوسي .. ال بأس ا 

 ..  نعم -

ويظهر انه ميثل .. ولف سويا هذا الصباح  لقد وطدت الصداقة بيين وبني املاجور بلتشلي ولعبنا اجل-
أما كايلي فانه ميثل املريض املخبول وقد قص علي مبحض ارادته انه كان يف .. الضابط املتقاعد العادي

 .أملانيا مدة طويلة قبل احلرب

 ..  هذه مسألة هامة-

 ..  مث هناك فون دينيم-

 ..  أمرهان دينيم هو الشخص الذي يهمين.. واين ال أوصيك ..  نعم-

 ؟) ن (  هل تظن انه -
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مث اننا .. ال يرى من احلكمة أن يظهر يف اتمع يف ثياب االملان) ن ( ففي رأيي أن .. ال اظن ..  ال -
سنعتقل كل رعايا االعداء، الذين تتراوح سنهم بني السادسة عشرة والستني، وسواء أكان خصومنا قد 

وبناء على ذلك .. ن يدركوا جواز حدوثه يف أية حلظةحسبوا حساب هذا أم مل حيسبوه، فال بد أ
من رعايا ) ن ( ولذلك أرجح ان يكون . يستحيل ان جيازفوا بعميد منظمتهم فيتركوه عرضة لالعتقال

أما فون دينيم فقد يكون يف حلقات ) م ( وينطبق نفس الشيء على .. البالد احملايدة او اجنليزيا صميما
يف سان سوسي ورمبا يكون فون دينيم هو رسوهلما هناك ) م ( أو ) ن ( كون السلسلة ومن اجلائز اال ي

 .. وعن طريقه نستطيع أن نصل اليهما وأظن أن هذا أقرب الفروض إىل الصواب.. 

 ..  أعتقد أنكم حتريتم عن كل نزالء سان سوسي-

ولكين ال أخاطر .. ام بهرغم انه ميكنين بال شك أن أطلب من االدارة القي.. فان هذا مستحيل ..  كال -
ولو ذكرت أي مهسة عن سان .. خاصة وأنك تعلم أن االدارة نفسها موبوءة .. بذلك يا برسفورد

سوسي فسيعلم ا األعداء يف احلال وهذا هو الذي دفعنا اىل استخدمك ألنك غريب عن االدارة، فيجب 
 .. د حترينا عن واحد منهم ومع ذلك فق.. عليك ان تعمل يف الظالم دون انتظار مساعدة منا 

  ومن هو يا سيدي ؟ -

باعتباره من رعايا .. اين استطيع بكل بساطة أن أفعل به ما يروقين ..  انه كارل فون دينيم نفسه -
 .. األعداء 

 ؟ ..  وماذا كانت النتيجة -

ويه ما زاال فقد ظهر أن أباه مات يف أحد املعتقالت وان اخ..  ان كل ما يقوله السيد كارل صحيح -
سجينني، وماتت أمه يف السنة املاضية بتأثري ارهاق عقلي عنيف وقد صرح الفىت حال وصوله برغبته يف 

كما أنه استطاع .. وقد ثبت أن عمله يف معمل البحوث الكيميائية ال غبار عليه.. مساعدة هذه البالد 
 .. مة أن يكشف وسائل مفيدة تقي البالد من شر بعض أنواع الغازات السا

  وعلى ذلك ترى أنه الشك فيه ؟ -

ان اصدقاءنا االملان، اشتهروا بدقتهم يف كل تصرفام فان كان فون دينيم قد ..  ليس ذلك ضروريا -
وهناك .. أرسل كعميل هلم فال بد ام قد اختذوا احليطة حىت يكون كل ما يعرف عنه مطابق لشخصيته

والثاين أن يكون هذا .. ينيم قد اندجمت مجيعها يف الترتيبات األول أن تكون عائلة فون د: احتماالن 
 ..الشخص رجال آخر تقمص شخصية كارل فون دينيم 

 .. ولو أنه يف نظري شاب يف غاية اللطف .  رمبا -
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ما أغرب عملنا هذا فنحن حنترم خصومنا وهو .. ولعمري .. ام يظهرون كذلك دائما ..  أجل -
 .. لعادة أن تقدر خصمك وتعمل يف نفس الوقت جاهدا على هدمهوقد جرت ا.. حيترموننا 

 ..  ولكن هناك فئة ال حنترمها وال نقدرها-

أولئك الذين رضوا أن يبيعوا وطنهم، وواجبنا أن .. فئة اخلونة الذين يقيمون بيننا ..  نعم يا سيدي -
 .. اال فاتنا القطارو.. نستأصل شأفتهم ونبيذهم عن أخرهم على أن يتم ذلك بأسرع ما ميكن 

 .. بكل تأكيد ..  لن يفوتنا القطار يا سيدي -

  ماذا يدفعك اىل هذا التأكيد ؟ -

فنظر اليه جرانت يف اعجاب .. فقد قلت ان واجبنا ان نستأصلهم بأسرع ما يكن ..  أنت يا سيدي -
 : ومتتم قائال 

 ؟ .. يشتبه يف أمرها ولكن ما رأيك يف سيدات سان سوسي؟ هل ترى فيهن من ..  عظيم -

 ..  اين أرى بعض الغرابة يف سلوك صاحبة املكان -

  مسز برينا ؟ -

 أتعلم أي شيء عنها ؟ ..  نعم -

 ..  سأحاول أن احترى عنها رغم ما يف ذلك من خماطرة -

فهناك أم شابة وعانس .. أما الباقيات .. فهي الوحيدة بني النساء اليت حتوم حوهلا شكوكي..  نعم -
وكلهن فيها أرى ال .. وهناك أيضا امرأة ايرلندية خميفة املنظر .. وامرأة خمبولة وسواسة .. كثرية الكالم 
 .. ضرر منهن 

  وغري هؤالء ؟ -

 ..  هناك مسز بلنكنسوب اليت وصلت منذ ثالثة أيام فقط -

  وماذا عنها ؟ -

 ..زوجيت .. هي ..  ان مسز بلنكنسوب -

 ؟ ...! ماذا -

 : نت وهو يدور حول نفسه متفرسا يف تومي بغضب شديدوصاح جرا

 ..!ال تنبس بكلمة واحدة لزوجتك ..  امرأتك يا تومي -

 .. ولكن اذا أعرتين مسعك قليال..  نعم يا سيدي ، وقد فعلت -

ويف اجياز روى تومي كل ما حدث دون أن جيرؤ على النظر إىل حمدثه، ومرت فترى سكون بعد أن أمت 
 : مث قال ..  ذلك ضحكات بل قهقهة املستر جرانت اليت استمرت دقائقالقصة، وتبع



  العميل السري–اجاثا كريستي   21

 .. انك ال جتد واحدة يف االلف مثلها ..  اين أحين هاميت هلذه السيدة-

 .. و انا فخور ا ..  اا زوجيت يا سيدي -

ة هلا  سيضحك ايسامتون ملء شدقيه عندما يسمع هذه القصة، فقد تنبأ ا ، وحذرين من يئة فرص-
ولكنين مل أهتم مبا قال وكنت أنوي االتصال ا قريبا لتكليفها .. للعمل حتت امريت حىت ال تفوز علي

.. ولكن هذا احلادث رغم انه يف صاحلنا فانه يرينا اىل أي حد جيب أن نكون على حذر ... ملهمة أخرى

وأقنعت .. ات إىل حديثنافقد ظنت يوم زرتك انين اختذت كل احتياطايت ألمنع أي خملوق من االنص
كما انين مسعت ذلك الصوت احلاد يف التليفون فلم .. نفسي أوال بأنك وزوجتك وحدكما يف الشقة

أجل اا سيدة .. يساورين فيه أي شك، ورغم كل ذلك فقد خدعت بلعبة الباب املصفوق القدمية
 .. بارعة

 : وسكت حلظة مث قال

ولعمري اا معنا سواء أردنا أم مل .. لبة، وأين أعتربها معنا يف العمل بلغها عن لساين أين أعترف هلا بالغ-
 .. فبلغها أن االدارة تتشرف باشتراكها معنا يف هذه املهمة.. نرد

 ..  سأبلغها ذلك يا سيدي-

 ..أو أمرها ..  ولكن املسألة خطرية إىل حد كبري فإذا حدث وكشفوا أمرك -

 ...كننا اعتدنا منذ زواجنا أن نشترك يف كل شيء ول..  اين أفهم هذا جيدا يا سيدي-
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 الرابع الفصل 

عندما دخلت توبنس غرفة االستراحة يف سان سوسي كانت مسز أوروك وحدها تتطلع من النافذة إىل 
ها وسألتها فقطعت توبنس عليها تيار أحالم.. اخلارج فخيل لتوبنس اا أشبه األشياء بتمثال بوذا الضخم

 : 

  هل تعتقدين أن مسز برينا أيرلندية ؟ -

وإنين أستطيع حتديد املنطقة اليت .. فإنين أعرف الناس بسيدات بالدي .. ولست أشك يف ذلك..  أجل-
 .. رغم اا تدعي يف كل وقت اا اجنليزية وان زوجها اسباين.. تنتمي اليها

 يتبعها تومي فسارعت توبنس اىل متثيل دور االهتمام وانقطع احلديث عندما دخلت القاعة مسز سربوت
 : به وقالت

 .. يبدو عليك النشاط الليلة..  مساء اخلري يا مستر ميدوز-

فقد لعبت شوط جولف يف هذا الصباح وقمت جبولة ..  يرجع السر يف ذلك إىل الرياضة املتواصلة-
 .. طويلة بعد الظهر 

 : وقالت مسز سربوت 

حبت الطفلة اىل الشاطيء وكانت تود الرتل يف أحد القوارب ولكنين خفت عليها الربد  أما أنا فقد ص-
 .. وأمهلت التريكو.. فساعدا يف بناء بيوت من الرمال 

ودار احلديث بني اجلميع على املائدة يف .. مث دق ناقوس العشاء.. وبعد حلظات وصل بقية الرتالء 
وبعد العشاء خرجت توبنس وتبعها تومي وسارا قليال فترة .. موضوعات احلرب واجلاسوسية والتموين

مث تركت تومي ويف طريقها اىل .. من الوقت استعرضا فيها شكوكهما بالنسبة لكل نزالء سان سوسي 
الفيال اشترت طوابع الربيد ودخلت أحد أكشاك التليفون العامة وطلبت مستر فراداي وكانت هذه هي 

ي لالتصال مبستر جرانت وخرجت من كشك التليفون بامسة مث اشترت بعض الوسيلة اليت اتفق عليها توم
 .. الصوف الالزم ألشغال التريكو 

وفكرت وهي تسري يف طريقها اىل الفيال يف شخصية مسز بلنكنسوب اليت تقمصتها شخصية السيدة اليت 
مث فكرت أيضا يف أا .. اولكن تقضي أغلب وقتها فيه ، ويف كتابة اخلطابات ألبنائه.. ال جتيد التريكو 

ووصلت توبنس اىل قمة التل املطل على .. كثريا ما تتعمد ترك هذه اخلطابات يف غرفتها قبل االنتهاء منها
وسارت يف الطريق املؤدي إليها ذلك الطريق الذي ينتهي من الناحية االخرى مبرتل .. سان سوسي



  العميل السري–اجاثا كريستي   23

تتسلى بقراءة أمساء الفيالت حىت قاربت سان الكوماندوز هايدوك املسىن استراحة املهربني وأخذت 
 .. سوسي رأت منظرا أثار دهشتها

.. كان هناك خيال امرأة واقفة اىل جوار سور الفيال احلديدي تتلصص بالنظر اىل داخلها يف شكل مريب

 .. فاستدارت.. وبدون وعي أخفت توبنس صوت خطواا وسارت باحتراس خلفها متاما

امة متوسطة السن، ترتدي ثيابا حقرية وكان هناك تباين واضح بني مجال وجهها كانت امرأة طويلة الق
وحقارة مالبسها، وأحسن توبنس ألول وهلة ان هذا الوجه ليس غريبا عليها ولكن هذا االحساس 

فسألتها توبنس يف .. سرعان ما اختفى عندما أجفلت املرأة وظهرت على وجهها عالمات الذعر والفزع 
 : هدوء

 ؟ .. هل تبحثني عن شخص ما ..  تؤاخذيين  ال-

 : وكانت تنطق الكلمات كما لو كانت قطعة حمفوظات.. وأجابت املرأة ببطء وبلهجة أجنبية 

  هذا املرتل يدعى سان سوسي؟ -

 هل تطلبني أحدا منهم ؟ .. وأنا من ساكناته..  نعم -

  أتسمحني ؟ هل هناك من يدى املستر روزنستاين ؟ -

فإذا أردت حبثنا لك عنه يف .. ورمبا كان .. أخشى اال يكون هذا االسم هنا .. زنستاين؟ ال  مستر رو-
 .. أو نسأل صاحبتها.. سجالت الفيال 

 ..ال تؤاخذيين من فضلك.. فقد اخطأت ... ال ضرورة..  ال -

 ..وأسرعت فاستدارت واحندرت مع التل

ناك تباينا عظيما بني كلمات تلك املرأة والتفتت توبنس تتطلع خلفها وقد ثارت شكوكها فان ه
.. مث بدأت بط التل خلف تلك الغريبة.. لقد اخترعته يف احلال.. واسم روزنستاين هذا .. ومظهرها

ولكنها ما كادت ختطو عدة خطوات حىت توقفت وفكرت يف اا لو سارت خلفها فإا ستجذب 
فإذا رؤيت بعد .. ى أهبة الدخول إىل سان سوسياألنظار إىل نفسها فرمبا كان هناك من رآها وهي عل

وخباصة اذا كانت تلك الغريبة من عصبة .. ذلك مباشرة وهي تتبع هذه املرأة فإا ستثري الشكوك حنوها
. فصممت على أن تعود بالتايل اىل سان سوسي وعندما دخلت اىل الردهة اخلارجية مل تر أحدا.. األعداء

 .. يبا عليها فانه أحد األصوات اليت تعرفها جيداومسعت بعد حلظة صوتا ليس غر

ولكنها .. كان التليفون يف فيال سان سوسي موضوعا يف الردهة اخلارجية ومل يكن هناك من يتكل فيه
وكانت توبنس تعلم متاما أن .. مسعت صوتا هو صوت وضع السماعة أو رفعها عن آلة فرعية يف مكان ما

ولو كان تومي يف هذا املوقف ملا جرؤ وما أقدم .. ا يف غرفة مسز بريناآلة فرعية واحدة يف املكان، وأ



  العميل السري–اجاثا كريستي   24

على ما فعلت توبنس ولكنها مل تتردد فقد سارت يف خفة إىل موضع التليفون ورفعت السماعة دوء، 
 : كان هناك من يتكلم انه صوت رجل وكان يقول.. واستمعت اىل ما يدور من حديث

 كما هو املتفق عليه ؟ ..  اذن يف الرابع .. كل شيء يسري على ما يرام-

 :وأجاب صوت نسائي

 ..  نعم ، لنواصل العمل-

 ..ووضعت السماعة 

ومتنت لو .. هل يكون ذلك صوت مسز برينا ؟ من الصعب التأكد من ذلك... وقفت توبنس تفكر حلظة
 يمة له؟ أليس من املمكن أن يكون حديثا عاديا ال ق.. ولكن .. استمر احلديث فترة أطول

والح خيال على أحد األبواب فأسرعت توبنس ووضعت السماعة مكاا، وعندئذ مسعت صوت مسز 
 : برينا تقول 

 هل أنت خارجة يا مسز بلنكنسوب أم قادمة ؟ ..  ما أمجل اجلو االن -

يت واستنتجت توبنس أن ال.. وأجابت توبنس بأا قضت الوقت يف اخلارج وأا يف طريقها إىل غرفتها
حتدثت يف التليفون مل تكن مسز برينا فان املسافة من غرفتها اىل الردهة ال ميكن أن تقطع يف تلك 

 .. اللحظات القصار بعد ختام احلديث التليفوين وظهورها يف الردهة 

وخيل لتوبنس أن مسز برينا تتحرك خلفها ببطء فالتفتت ورأت مسز أوروك يف أعلى الدرج تسد عليها 
ويف تلك اللحظة احلرجة، مرقت من خلف مسز أوروك بيت الصغرية وكانت .. مها الضخم الطريق جبس

 .. تصيح

وتعلقت بيت بتوبنس فأكملت صعود الدرج وقابلت مسز سربوت على باب غرفتها وكانت قد بدأت 
تعنف الطفلة فدخلت توبنس غرفة مسز سربوت ورأت مالبس الطفلة منتثرة هنا وهناك خمتلطة بلعبها 

وكان كل ما يف الغرفة .. تبها، كما الحظت صورة ملستر سربوت موضوعة فوق صيوان املالبس وك
على حال من الفوضى ال حد له ، وأدركت توبنس األسباب اليت تدعو مسز سربوت إىل العزوف عن 

حقا ان كل ما يف سان سوسي يبدو .. اا هذه الفوضى الدائمة بال شك.. استقبال أحد يف غرفتها
ان شخصا ما كان .. ولكن .. والبد أا أعصاب توبنس املرهقة اليت تصورت هلا ما صورت.. عياطبي

.. هل كانت مسز أوروك ؟ .. ويتحدث الرابع .. من غرفة نوم مسز برينا بالتأكيد .. يتكلم يف التليفون 

 .. ان ذلك يبدو مستبعدا

 ..وقد تعين أشياء خطرية .. قد ال تعين هذه الكلمات شيئا
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ولعل .. ان حتقيق ذلك مستحيل .. أي شيء . أو .. الرابع من الشهر مثال.. هل هو تاريخ .. الرابع
كأن تكون مسز برينا قد مسحت ملسز أوروك باستعمال .. املسألة ال تعدو أن تكون أمر عاديا جدا

 .. التليفون املوجود يف غرفة نومها يف أي حلظة تشاء 
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 الخامس الفصل 

فقد قابل املستر ميدوز واملاجور بلتشلي حبماسة .. ظهر أن الكوماندوز هايدوك مضيف من الطراز االول 
وصمم أن يطوف باألول كل أرجاء مرتله الصغري املسمى استراحة املهربني ومل تكن هذه االستراحة يف 

 تشرف على الشاطئ اشترامها أحد أول أمرها سوى كوخني من أكواخ حراس الشواطئ يقعان على قمة
رجال األعمال وربط بينهما وحاول أن يزرع حديقة يف األرض احمليطة بأحدمها اذ أن اجلهة األخرى 

 .. كانت هوة ال خياطر باالقتراب منها اال املخاطرون من الشباب 

 ساكن عدة وكان رجل االعمال هذا ال يزور تلك الناحية اال يف شهر الصيف مث يتركها فتبقى بال
 .. سنوات وكانت تؤجر يف شهور الصيف فقط 

 : وقال هايدوك يكمل قصة مرتله

 مث اشتراها رجل يدعى هاهن وكان أملانيا وإذا سألتين عن صناعته فلن أجد هلا وصفا سوى أنه كان -
 .. جاسوسا ال أقل وال أكثر 

 .. اا لقصة مثرية..  جاسوس -

انه أحسن مكان مناسب إلرسال .. خذ مثال موقع هذا املكان . .وهم قوم بعيدو النظر..  نعم -
وقد صرف .. لو أردت .. ولديك مرفأ تستطيع أن ختفي فيه قاربك البخاري.. االشارات عرب البحر 

والغريب يف .. فقد أنشأ سلما حجريا ضخما يصل املكان بالشاطئ.. هاهن على املكان كله مبالغ طائلة
فقد .. ت اليت أجراها والتحسينات اليت متت يف البناية نفسها مل يقم ا أي مواطناألمر أن مجيع االنشاءا

 .. كان مجيع العمال من األجانب

 .. أمر غريب وال شك! 

 وكنت أقيم يف هذه املنطقة حينذاك وقد أثار اهتمامي ما كان يفعله الرجل فكنت أخر من مرتيل وآيت -
حتققت من غرابة االعمال اليت يقومون ا اتصلت برجال البوليس وملا .. اىل هنا أرقب العمال االملان

فان احلرب مع أملانيا كانت أمرا بعيدا عن .. وأوضحت هلم شكوكي ولكنهم مل يعريوا قويل أي التفات
أعلم أن أصدقاءنا .. ولكنين كنت أعلم.. وقد اعتربوين حينئذ من الرجعيني أو جمنوين احلرب.. تصورهم 

ومل تعجبين اطالقا .. يعدون العدة ألي أمر من االمور يف تؤدة وعلى مهل . شديدو الصرباألملان قوم 
وأخريا تركت أحاديثي بعض .. أحوال ذلك الرجل هاهن فأخذت أحتدث عن شكوكي لكل معاريف 

األثر، وتعرفت اىل أحد رجال البوليس وأقنعته بشكوكي فلم جيد غضاضة يف مراقبة هاهن ويظهر أن هذا 
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 باملراقبة، فاختفى ائيا، فصدر األمر لرجال البوليس بتفتيش املكان فوجدوا السلكيا، أخفي مبهارة أحس
.. كما وجدوا أوراقا ذات أمهية عظمى وخزانا ضخما للبترول حتت اجلراج.. يف حائط حجرة الطعام 

 .. هيا يا ميدوز .. واين أود أن ترى ما فيه.. ويف النهاية عرض املرتل للبيع، فاشتريته.. وغري ذلك

 .. اين أود أن أراه..  أشكرك -

وقام الرجالن وقد أظهر هايدوك محاسة الطفولة وهو يري ضيفه مكان جهاز الالسلكي املدفون يف حائط 
وكذلك خمزن البرتين حتت اجلراج مث احلمامني اجلميلني و أدواما الغريبة ووسائل .. حجرة الطعام 
وعاد هايدوك ..  ذلك رأى الطريق احلجري املدرج املوصل إىل شاطئ البحروبعد.. االنارة املختلفة

ومل يدر املاجور بلتشلي مع الرجلني .. حيدث ضيفه من جديد عن قيمة املكان كله من الوجهة احلربية 
دورما هذه، ولكنه مكث حيث كان يف الشرفة، جيرع كئوس الشراب وقد أدرك تومي أن املاجور مل 

وبعد فترة قام بلتشلي وصحب .. من أصدقائه دوم أن حيدثه عن اجلاسوس الذي اكتشفهيترك واحدا 
 : وقال املاجور ومها يف الطريق .. تومي اىل سان سوسي 

ومع ذلك فانه ال يترك االمور متر ببساطة، فقد مسعنا منه قصة ..  ان هايدوك هذا رجل طيب -
 . اجلاسوسية هذه مئات املرات

سه يقص على تومي احدى خماطراته اخلاصة ومل يكن تومي على استعداد لتتبع تفاصيل مث راح بلتشلي نف
 ..هذه القصة اذ كان قد سرح بأفكاره اخلاصة 

كان يسري يف الطريق الصحيح .. وكان تومي قد آمن حينئذ أن املرحوم فاركوهار الذي حل هو حمله
ا رآه يف استراحة املهربني وتلك كما تأكد بعد ان رأى م.. عندما ذكر سان سوسي قبل وفاته

وان .. االستعدادات اليت أعدها هاهن االماين ان تلك املنطقة من املناطق اليت يهتم ا العدو منذ عهد بعيد
 .. نشاط هاهن مل يكتشف اال بطريق الصدفة ونتيجة هودات الكوماندوز املتواصلة

فهل ..  سان سوسي منذ اربعه اعوام تقريباوتذكر تومي قصة مسز برينا ان زوجها كما تقول اشترى
و فكر يف ذلك السكون واهلدوء السطحي الذي .. هذه هي احللقة الثانية؟ ان كل شيء جائز وحمتمل

انه سكون ظاهري خيفي وراءه كثريا، وميز برينا يف نظره هي البؤرة اليت تتجمع .. ميتاز به سان سوسي
) م ( ا كانت مسز برينا هي السيدة اليت يرمز اليها باحلرف و اذ.. فيها كل االشاعات فيجب مراقبتها

والبد أن شخصيتها ليست معروفة .. فإا تكون زعيمة أعمال اجلاسوسية والطابور اخلامس يف هذا البلد
ال بد أا تتصل بالطبقة اليت تليها يف االمهية وعلى تومي و توبنس ان يكتشفا .. ولكن .. اال لرؤسائها 

ففي الوقت املناسب يستطيع .. مث ان االنتفاع باستراحة املهربني ليس باألمر املستحيل .. ةهذه الطبق
 .. لكن اللحظة املناسبة مل تأت.. اسياد سان سوسي ان جيعلوه حتت تصرفهم
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كتبت توبنس خطابا البنتها ديبورا وآخر لديريك ولدها وخرجت بنفسها لتودعهما صندوق الربيد ويف 
ة التل ااورة لسان سوسي فاسترعى انتباهها شبحان وقفا يتبادالن احلديث فتسمرت عودا مرت بقم

وأن الشبح اآلخر هو .. توبنس يف مكاا ملا تبينت أن هذين الشبحني هو املرأة الغريبة اليت رأا باألمس
 ..كارل فون دينيم

تطاعتها االقتراب منهما لتسمع وضايق توبنس عدم وجود مكان تستطيع االختفاء فيه، كما مل يكن يف اس
وفوق ذلك فقد أدار الشاب االماين رأسه يف تلك اللحظة .. ما يدور بينهما من حديث دون ان يرياها

واحندرت املرأة مع التل بسرعة عابرة الطريق .. فهمس بكلمات قالئل للمرأة الغريبة فافترقا.. ورآها
 .. خرىالرئيسي مارة بتوبنس اليت كانت يف الناحية اال

أما كارل فون دينيم فقد انتظر حيث كان اىل ان وصلت توبنس فألقى إليها التحية بلهجة تنم عن 
 : فقالت توبنس على الفور,, االسى

 ..  ما أشد غرابة مظهر هذه السيدة اليت كنت تتحدث اليها يا مستر دينيم-

 .. اا بولندية .  نعم اا من اواسط اوروبا -

 يقة لك ؟ أهي صد..  أحقا-

 .. فأنا مل أرها قبل هذه اللحظة..  أبدا -

 ..  لقد ظننت -

 .. ألا ال تكاد تفهم االجنليزية .. وكان حديثنا باألملانية..  كانت تسألين عن الطريق -

  كانت تسألك عن الطريق؟ -

 .. عنوانفقالت اا رمبا أخطأت ال..  وسألتين ما اذا كنت أعرف مسز جودليب فأجبتها بالنفي -

اليت تسأل ساعة عن مستر .. وفكرت يف هذه املرأة.. ورمقت توبنس كارل وهو يسري إىل جوارها 
وخيل اليها أن .. وأحست بشكوك ال اية هلا.. وساعة أخرى عن مسز جودليب .. روزنستاين 

.. ارل وشيالواستعادت ذاكرا حديث ك.. احلديث بني كارل وتلك املرأة ال بد قد استغرق وقتا طويال

وشارت توبنس اىل غرفة نومها وهي تفكر يف كارل وشيال " .. جيب أن تكون على حذر " ملا قالت له 
 .. ومسز برينا صاحبة الفيال

.. وقبل أن تذهب اىل فراشها، اجتهت اىل مكتبها الصغري وفتحت أحد األدراج وكان به صندوق صغري

ة من اخلطابات وفوقها مجيعا ذلك اخلطاب الذي تسلمته ان به جمموع.. فلبست قفازها وفتحت الصندوق
ان .. ففتحته توبنس باحتياط مث ضمت شفتيها قطبت وجهها" راميوند "يف الصباح من ابنها املزعوم 

الرمش الصغري الذي كان بني طيات اخلطاب قد اختفى فذهبت باخلطاب اىل منضدة الزينة واستعانت 
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فلم يظهر أي أثر .. عملها يف تظليل جفوا فرشته على اخلطاب مث نفضتهبأحد املساحيق الغامقة اليت تست
بصمات توبنس .. كان البد من وجود بصمات.. فهزت توبنس رأسها يف تأكيد .. لبصمات األصابع
.. جيوز أن يقرأ أحد اخلدم خطاباا بدافع حب االستطالع مثال.. وقالت لنفسها.. نفسها على األقل 

هل هي مسز برينا .. ولكن اخلادم ال يفكر مطلقا يف ازالة آثار بصمات االصابع .. عدولو أن ذلك مستب
 .. ؟ أم شيال ؟ أم شخص آخر؟ انه على كل خال شخص يهم حبركات القوات الربيطانية

ويف وجوب اجراء جتربة ملعرفة الشخص أو االشخاص الذي .. وبدأت تفكر يف االحتماالت املختلفة
 ..  القواتيهتمون حبركات هذه

وكانت توبنس حتب الطفلة وصعدت .. حىت دخلت بيت إليها.. وقضت توبنس الصباح التايل يف فراشها
الطفلة على الفراش اىل جوار توبنس وألقت إليها بكتاب من كتب األطفال عنوانه أحالم ساندريال 

 .. وأخذت توبنس متازح الطفلة وتداعبها وتروي هلا بعض طرائف الكتاب 

 :  اندفعت مسز سربوت اىل احلجرة وهي تقولوفجأة

 .. كم أنا آسفة يا مسز بلنكنسوب ..  هاهي العزيزة حبثت عنك يف كل مكان أيتها الشيطانة الصغرية -

كانت بيت قد حلت أربطة احلذاء وبللتها مجيعا يف كوب اللنب وأخذت تعبث ا وجلست توبنس يف 
 : ليت االت اهتذاراافراشها تضحك مث قالت تقاطع مسز سربوت ا

 ..  ال داعي لكل هذا يا مسز سربوت فاألربطة ميكن جتفيفها وأنا اليت اخطأت اذ مل أالحظ ما تفعل-

 ..سآيت لك بأربطة أخرى ..  اذا مسحت-

 .. كما أن هذه ستجف بال شك .. فلدي غريها.. أشكرك ..  ال ال -

 .. س من الفراش لتنفذ ما عزمت عليه وقامت توبن.. وسحبت مسز سربوت الطفلة من يدها 
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 السادس الفصل 

 : نظر تومي بعجب اىل احلزمة اليت ألقت ا توبنس إليه وسأل 

  هل هي هذه ؟ -

 ..  نعم-

 : وتشمم رائحة احلزمة الغريبة فقالت توبنس 

 ..  أية فتاةواال فلن تقترب منك..  ابعدها عن مالبسك بقدر ما تستطيع-

وكان معروفا بني نزالء .. وتوالت احلوادث بعد ذلك فقد ظهرت رائحة غريبة يف حجرة مستر ميدوز 
ومع ذلك فانه حتدث عن تلك الرائحة ملسز برينا اليت .. سان سوسي أنه رجل قانع قليل الشكوى

 : استغربتها ، مث قالت

 ..  رمبا هناك ثقب يف احدى أنابيب الغاز-

 : تر ميدوز أنابيب الغاز يف غرفته دون جدوى وقالوتتبع مس

 ..  البد ان يكون هناك فأر ميت يف الغرفة-

وتناقش الرجل .. فان فأرا واحدا مل يسبق له ان دخل سان سوسي .. ولكن مسز برينا شكت يف االمر
 : وأخريا قال.. طويال مع صاحبة املرتل

 .. لغرفة انين ال أستطيع أن أبيت ليلة أخرى يف هذه ا-

ولكن يؤسفين جدا أنه مل يبق يف املرتل كله غرفة الئقة، فان الغرفة الوحيدة اخلالية ..  لك احلق يف ذلك-
 .. ولكن اذا وافقت على االنتقال اليها مؤقتا فتفضل.. قد ال تروقك فهي ال تطل على البحر 

اد بقدر االمكان عن هذه الرائحة ومل يكن لدى مستر ميدوز أي مانع فقبل االنتقال الن غرضه هو االبتع
 .. وقادته مسز برينا اىل غرفة تصادف اا تقابل غرفة مسز بلنكنسوب .. الكريهة

 .. أما احلادث الثاين فان مستر ميدوز املسكني أصيب بأعراض االنفلونزا يف تلك الليلة 

 اذ كان قد عطر مجيع ومل ير أحد طبعا شرائح البصل فريع.. وأخذ يعطس ويغري مناديله طول الوقت
أن يعتكف يف .. وأخريا اضطر مستر ميدوز املسكني.. املناديل مباء الكولونيا الذي يستعمله يف حالقة ذقته

 .. غرفته حتت وطأة هذه االنفلونزا احلادة

وقد هلل عندما تسلمت هذا اخلطاب .. ويف الصباح وصل مسز بلنكنسوب خطاب من ولدها دوجالس
وكانت قد أشاعت ان هذا اخلطاب مل مير مطلقا على ..  كل من كان يف سان سوسياىل خد أن علم به
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.. وهكذا استطاع دوجالس العزيز ان يكتب هلا حبرية.. الرقيب فقد سلمه اليها أحد اصدقاء ولدها

ان كل ما يقال ويشاع ليس .. واستطاعت هي بدورها ان تعرف من احلقائق ما لن تصرح به ولن تذيعه
 .. جانب ما عرفتشيئا اىل 

مث فتحت صندوق اخلطابات وأدعته خطاب .. وبعد أن تناولت كعام االفطار، صعدت اىل غرفتها
وخرجت من غرفتها .. وضغطت عليه بأصابعها .. دوجالس بعدها رشت عليه قليال من مسحوق األرز 

 .. فسمعت من الغرفة املقابلة سعاال آخر ) .. تسعل ( وهي 

.. سي أا ذاهبة اىل حماميها يف لندن وأا ستشتري بعض احلاجات من العاصمةمث أذاعت يف سان سو

 .. فكلفها بعض الرتالء بشراء أشياء ال جيدوا يف حوانيت ليهامنت

وأطرق .. واقفا وقد عقد يديه فوق صدره.. وبينما هي خارجة من باب احلديقة قابلت كارل فون دينيم 
 : فسألته .. يف وجوم وأدب وملا رآها احنىن حمييا .. مفكرا

  ماذا بك اليوم ؟ هل هناك من مشكلة ؟ -

اين ال استطيع االستمرار على .. ان مثلي كمثل من ميسك بالنار وال يريد أن حيترق..  مشاكل كثرية-
 .. هي ان انتهي من كل شيء.. والوسيلة الوحيدة .. هذه احلال

  ماذا تعين؟ -

.. وتعلمني أنين هربت من بالدي النعدام العدالة فيها.. هرت حنانك يل لقد أظ..  انك تفهمني ما أعين-

وحقا اين أكره أملانيا .. وق اتيت اىل هذه البالد ألجد احلرية .. وللقسوة اليت يعامل ا االحرار هناك
 .. أملاين .. انين أملاين .. ال استطيع ابدا ان اجترد من أملانييت .. النازية ولكن 

 ؟ .. ناك متاعب من هذه الناحية  يظهر أن ه-

.. وعن اجلنود األملان الذي يقتلون.. فعندما أمسع عن طائراتكم تضرب مدننا..  اا متاعب نفسية -

وعندما أمسع .. وهي مصانع أهلي وعشرييت .. وعن الطائرات األملانية اليت حتترق واملصانع اليت تدمر 
يصل يب .. هؤالء املالعني هؤالء اخلنازير .. رأ صحيفته يقول وهو يق.. آكل النار .. ذلك املاجور 

 .. وعلى هذا ترين أنين أفكر جديا يف االنتهاء من كل شيء.. الغضب إىل حد ال أستطيع احتماله 

ولكن جيب ان .. فاحساساتك ملكك افعل ا ما تشاء .. أنا معك من ناحية ..  هذا كالم ال معىن له-
 .. تغيري األوضاع فال حيلة لك يف .. تقاوم 

 .. ان هذا لريحيين كثريا ..  كم أود أن أعتقل على األقل-

ولكنه .. وهو ليس عمال نافعا لربيطانيا وحدها .. تقوم بعمل له أمهيته . ولكنك فيما علمت ..  رمبا -
 .. نافع لالنسانية كلها 
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 .. وأظنين وفقت اىل بعض االكتشافات ..  نعم -

.. أما من ناحية الشتائم اليت تسمعها فنحن معذورون يف ذلك.. ل خلري االنسانية هذا مجيل مادمت تعم-

 .. وال تنس ام يفعلون نفس الشيء يف أملانيا

 : مث قال .. وتناول كارل يدها وقبلها 

 .. وال بد يل من االستعانة بالصرب واجللد.. ان كل ما تقولني حق ..  اين أشكرك -

ولكنه .. ان اقرب نزالء سان سوسي اىل قلبها هو هذا الشاب.. هي تفكر وسارت توبنس اىل احملطة و
فقد .. ورغم اا مل تكن راغبة يف الذهاب اىل لندن اال اا رأت وجوب ذلك .. أملاين بكل أسف 

وقد حيدث بالصدفة اذا مل تذهب ان يراها أحد يف أي مكان آخر ، فيشاع ذلك فورا يف .. اذاعت اخلرب 
  ..سان سوسي

 .. وما ان غادرت شباك التذاكر حىت قابلتها شيال برينا .. فيجب أن تذهب 

 ,, اىل اين انت ذاهبة ؟ لقد حضرت ألتسلم طردا..  هالو -

 ..  اىل لندن-

 .. سأتسلم الطرد وآيت ملرافقتك اىل القطار.. نعم مسعتك تذكرين ذلك .. نعم ..  اه -

هل .. فجلست توبنس على مقعدها تفكر .. ىت حترك القطار وذهبت الفتاة مث عادت لتبقى مع توبنس ح
أم أن مسز برينا أرسلت ابنتها خصيصا للتأكد من سفر مسز بلنكنسوب ؟ وأن ! كان ذلك مصادفة 
 .. االمر ليبدو كذلك 

وكانا قد اتفقا على اال يتقابال يف .. حىت كان صباح اليوم التايل .. ومل تستطع توبنس االختالء بتومي 
فخرج مستر ميدوز بعد أن خفت عنه وطأة الزكام يتمشى اىل جوار الشاطئ مث جلس . ان سوسي س

وقالت بعد أن تأكدت اال .. وهناك رأته مسز بلنكنسوب مصادفة .. على أحد املقاعد احلجرية املنتثرة 
 : رقيب هناك 

  ماذا وراءك ؟ -

ولكين عرفت أشياء ال بأس .. ول املراقبة لقد قضيت يوما من أصعب األيام اذ كاد عنقي يكسر من ط-
 .. ا على كل حال 

 .. حدثين ما عرفت ..  ال بأس على عنقك -

ودخلت مسز برينا لتعنف اخلادمة وتتعجلها يف ..  دخل اخلدم طبعا لريتبوا غرفتك كما هي العادة-
 .. كما دخلت بيت.. عملها 

  مث من ؟ -



  العميل السري–اجاثا كريستي   33

 ..  مث شخص آخر -

  من ؟ -

  دينيم  كارل فون-

 مىت ؟ ..  كارل أوه -

رأيته يسري متلصصا يف الشرفة مث سار اىل غرفتك ، ومكث هناك حوايل رقع ساعة ..  يف وقت الغذاء -
 .. مث خرج 

 ..  آه -

 ..  ان هذا يكفي فيما أظن -

انه ممثل بارع وال شك ، .. وتذكرت حديثها مع الشاب .. نعم ان هذا يكفي .. وأطرقت توبنس 
ولكنه .. وقد يقدره االنسان هلذا السبب .. خيدم دولته .. انه رجل وطين .. على حق فيما قالوكان 

 : ووجدت توبنس نفسها تقول .. حيطمه أيضا 

 ! كم يؤسفين ذلك -

 .. ولكن .. انه شاب طيب ..  وأنا أيضا -

نا على االقل طرف اخليط ومهما كان االمر فقد عرف,,  ان هذا هو ما نقوم به بالضبط لو كنا يف أملانيا-
مث هناك تلك .. ورمبا تكون مسز برينا هي املرجع االول.. ان كارل يعمل باالشتراك مع شيال وأمها.. 

 .. السيدة الغريبة اليت كانت حتادث كارل

  ماذا نفعل االن ؟ -

 أين تذهب ومن كما جيب ان نتعقبها لنعرف..  جيب ان نزور غرفة مسز برينا فرمبا وجدنا ا ما يهمنا -
 .. ليساعدنا " ألربت"هيا نستدعي .. تومي .. تقابل 

 , وسأرى اذا كان ذلك ممكنا .. اا فكرة .. ألربت ..  آه -

مث انضم اىل ادارة االمن العام ، مث عمل حتت امرة آل .. كان ألربت يعمل منذ سنوات يف أحد الفنادق 
ا العمل تركه هو االخر وافتتح حانة صغرية يف جنوب لندن برسفورد طوال السنوات املاضية ، وملا اعتزلو

 .. 

 :وقالت توبنس 

ومن هناك يستطيع أن .. دعه يستأجر غرفة يف فندق احملطة ..  ان ألربت سيدهش عندما نستدعيه -
 .. يقتفي أثر من نريد
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أما .. سوسي خاصة ألنين ارى استحالة امكاننا مراقبة من نشتبه فيهم من سكان سان ..  هذا مجيل-
مث جيب أن نبذل جهدا كبريا لكشف القناع عن نشاط تلك املرأة البولندية .. ألربت فان أحدا ال يعرفه 

اذ خييل يل اا حلقة االتصال بني كارل واجلانب االخر من .. اليت تقولني اا كانت حتادث كارل
 .. العصابة

وأرجو أن نوفق اىل .. الوامر او لتتسلم رسائل وتقارير فهي اما ان تأيت اىل هنا لتبلغ ا.. طبعا ..  طبعا -
 .. اقتفاء اثرها عند رؤيتها ثانية 

 ..  مث ال تنسي ان علينا زيارة غرفة مسز برينا والسيد كارل-

واملفروض أنه معرض يف أية حلظة .. وال تنس انه أملاين..  ال أظن أننا سنجد شيئا هاما يف غرفة كارل-
أما دخول غرفة مسز .. ليس ، واملعقول انه ال حيتفظ لديه بأي شيء يثري الشكوك ملهامجة رجال البو

مث ال تنس أن بيت .. خاصة وأن ابنتها حتتل الغرفة يف حالة غياب أمها .. فهو من الصعوبة مبكان.. برينا
 يف وكذلك مسز أوروك اليت تقضي معظم وقتها.. وأمها تنتقالن طوال النهار يف كل مكان من الفيال

 .. غرفتها وباا مفتوح على مصراعيه 

 ..  أظن أن وقت الغذاء هو أنسب األوقات -

  كما استغله السيد كارل؟ -

اذا رمبا يتطوع .. ولكن ال .. واستطيع مثال ادعاء اصابيت بصداع فجائي مث اذهب اىل غرفيت ..  نعم -
 هدوء قبيل موعد تناول الغذاء دون أن اذم حيسن ان انسحب اىل غرفيت يف.. بعضهم ملرافقيت ومتريضي 

 وإذا سئلت بعد ذلك أقول انه الصداع الذي احتجزين ؟ .. اكلم احدا

 من األصوب أن أقوم أنا ذه املأمورية، فمن السهل علي أن أدعي البحث عن قرص اسربين اذا رآين -
 .. االشتباهأما وجود سيد حمترم يعبث يف غرفة مسز برينا فانه أمر يدعوا اىل .. أحد

يظهر ان هناك .. امنا حيب االسراع فكما علمت اليوم .. وهو كذلك ..  تعنني انه يؤدي اىل فضيحة -
 ..انباء سيئة 

مث تركها تومي وسار حىت مكتب الربيد ومنه اتصل تليفونيا مبستر جرانت وقال له ان العملية االخرية 
 ذلك كتب تومي اىل ألربت مث اشترى احدى االت وبعد.. غارق فيها اىل اذنيه) ك ( متت بنجاح وان 

 .. وعاد اىل سان سوسي

وبينها هو يف طريقة اىل الفيال مسع صوت الكوماندوز هايدوك املرح يناديه من سيارته الصغرية ويعرض 
 . عليه ان يوصله اىل حيث يريد

 : وقال هايدوك.. فصعد تومي اىل السيارة شاكرا
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 رد؟  مسعت انك اصبت برتلة ب-

 .. وهي تصيبين يف مثل هذا الوقت من كل عام..  كانت جمرد انفلونزا عارضة-

 هل لك يف لعب الغولف؟..  ولكنك أحسن حاال-

 .  طبعا -

اذ اين ذاهب يف الصباح حلضور اجتماع مقاومة من يهبطون ..  اذن موعدنا غدا يف الساعة السادسة -
 .. انه واجيب كما تعلم.. بالرباشوت

 .. وشكرا.. كذلك وهو -

 : فسأله هايدوك.. وكانا قد وصال اىل ابواب سان سوسي

 كيف حال شيال اجلميلة ؟ ..  ميدوز -

 .. فاين ال أراها كثريا..  خبري على ما أظن-

وأظنها تقابل ذلك الفىت االماين كثريا .. ولكنها نفور.. اا فتاة مجيلة .. ال تراها كثريا؟ .. ها ..  ها -
ومع ذلك فهناك شباب من رجالنا .. مث مل يبق هلا حاجة باملسنني أمثايل وأمثالك .. لوطنيةضاعت ا.. 

ولكين لست أدري مل تترامى بني أحضان هذا األملاين .. يقبلون على الترفيه عنها.. على كثري من الرشاقة 
 .. الفظ

 .. انه قادم ..  على رسلك-

وكم اود ان أهلب ظهر السيد كارل بالسياط فان أقل .. ول ليس يهمين يف كثري أو قليل أن يسمع ما اق-
 .. أملاين يدافع اآلن عن بالده وال يتسكع هنا رعبا من القتال

 .. وهكذا اتضحت وطنية الكوماندوز هايدوك وهو يدور بسيارته اىل استراحة املهربني

 عشرين دقيقة وسارت يف أما توبنس فقد وصلت اىل ابواب سان سوسي اخلارجية يف الساعة الثانية اال
مث .. ممرات احلديقة حىت وصلت اىل باب حجرة االنتظار ووقفت حلظة حىت مرت اخلادمة عرب املمر 

.. سارعت فصعدت الدرج بعد ان خلعت حذاءها ولبست خفا وسارت فورا اىل حجرة مسز برينا

ولكنها عادت فتذكرت ..  النفسفهذه العملية اليت تقوم ا ليست حمببة اىل.. وهناك اعتراها ضيق شديد 
وسارت قدنا اىل منضدة التواليت، ويف سرعة عاجلت فتح االدراج اال واحدا وجدته مغلقا .. اا احلرب

 .. وفتح الدرج .. وكان نعها بضع ادوات استعارا من تومي إلاء هذه املهمة .. لعله هذا ,, 

فبدأت .. وحقيبة ا جموهرات وحزمة اوراقووجدت فيه حنو عشرين جنيها ورقا، وبضع نقود فضة 
رأت عقد شراء سان سوسي .. فليست لديها فرصة للتامني الطويل.. تفحصها واحدة واحدة يف عجلة 

قرأت خطابيني من صديق يف .. ومر الوقت سريعا .. حسابات البنك كمية من اخلطابات .. فواتري .. 
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.. " مث خطابا من .. وغريه وغريه .. ن مورتيمر يف لندن وخطابا من سيمو.. ليس فيهما شيء .. ايطاليا 

ومل تستطع توبنس متابعة القراءة ,, هذا آخر خطاب اكتبه لك يا عزيزيت ايلني : قرأت فيه " بات 
ودخلت .. وفتح الباب .. فأعادت اخلطاب كما كان بعد ان طوته يف عجلة وردته اىل مكانه من الدرج

 .. يه بضع زجاجاتمسز برينا متجهة اىل رف عل

 : ودارت توبتس وواجهت صاحبة الغرفة 

ألحبث عن .. أرجو أال تؤاخذيين لقد دخلت حجرتك حتت تأثري صداع عنيف.. مسز برينا ..  أوه-
فقد مسعتك .. وكنت متأكدة أن لديك من هذا النوع.. فقد ضاعت انبوبيت .. قرص من االسربين 

 .. تقولني ذلك ملس منتون 

 : برينا الغرفة بنظراا مث قالت يف حدةومشلت مسز 

 ملاذا مل تأيت إيل وتطليب مين؟ .. ولكن على أي حال .. لدي منه كثري ..  طبعا -

 .. ومل أر من املناسب أزعجكم ,, ولكين أعلم أنكم تتناولون طعام الغذاء ..  كان ذلك واجبا-

 : ت زجاجة األسربين وقالت فمرت مسز برينا أمام توبنس واجتهت اىل أحد الرفوف وتناول

  كم تريدين ؟ -

 .. وأجابت مسز بلنكنسوب يكفيين ثالث 

 .. وسارت فورا حنو حجرا وطلبت من اخلادمة بضع زجاجات من املاء الساخن

 : وقالت مسز برينا 

 .. يف منضدة الزينة ,,  أذكر أن لديك كمية كبرية من األسربين -

 .. فقد حبثت عنها ومل أجدها . . لست أدري أين وضعت األنبوبة -

 .. اذن اذهيب واسترحيي حىت موعد تناول الشاي..  آه -

وعادت توبنس اىل غرفتها واستلقت على سريرها متوقعه دخول مسز برينا بني حلظة وأخرى رغم أن 
كما أن االوراق مل تنظم كما .. توبنس حسبت حساب الدرج الذي فتحته ومل جتد فرصة إلعادة غلقه 

لو شكت مسز برينا يف اضطراب حاجاا فستشك يف اخلدم ,, وأخذت توبنس تطمئن نفسها ,, انت ك
وحىت اذا شكت فيها فستعتقد اا ما عبثت يف الغرفة اال حتت تأثري .. ال يف مسز بلنكنسوب احملترمة 

 يرمزون هلا اذا كانت مسز برينا هي تلك اجلاسوسة اليت.. ولكن .. حب االستطالع ارد عن الغرض 
فال بد أا سترى يف مسز بلنكنسوب اا مل تذكر ملخلوق املكان الذي حتتفظ فيه خبطاباا ) م ( حبرف 
 ..!ودقة بدقة .. البد أن هناك من يعبث بغرفتها .. اذن .. اخلاصة 
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 السابع الفصل 

ان سوسي بعد ان نبهت سافرت مسز سربوت يف اليوم التايل اىل لندن وتركت بيت يف عناية سكان س
ومنعت االمطار الشديدة خروجهما .. وتعلقت بيت بتوبنس لتالعبها, على الطفلة بعدم ازعاج اهل الدار

للرتهة، فلجـأتا اىل حجرة نوم الفتاة واجتهت بيت اىل حيث حتتفظ بلعبها فسألتها توبنس أي هذه اللعب 
 : تفضل فقالت بيت

 ..  احكي يل حكاية-

 .. نظرت اىل عنوان الكتاب مث سألت بيتفجذبت توبنس و

  هل تعجبك أحالم ساندريال ؟ -

 .. انه قذر ..  كال -

.. وتناولت بيت الكتاب وأعادته اىل مكانه وسحبت كتابا آخر من اية الرف وكان بنفس العنوان

ا من ا.. فأدركت توبنس أن الكتب القدمية أمهلت وأن مسز سربوت اشترت جمموعة جديدة للطفلة 
وأخذت بيت تعبث بالكتاب مث .. وخيشني على أطفاهلن من عواقبها.. االمهات الاليت يتطرين من القذارة 

.. أعادته وتناولت غريه مث غريه ، وكانت بيت ختتطف الكتب من توبنس وختبئها وحتاول هذه العثور عليها

 .. وهكذا انقضى الصباح دون ان تشعر مبرور الوقت 

ت بيت اىل سريرها، واستدعت مسز اوروك توبنس اىل غرفتها وكانت غرفة ضل النظام وبعد الغذاء ذهب
صور ابناء وأبناء . وانتثرت فيها الصور بغري نظام.. تفوح فيها روائح النعناع والنفتالني.. طريقه اليها

 .. ري أقيم يف العصر الفيكتو. وأخوة وأبناء اخوة مسز أوروك حىت خيل لتوبنس اا يف معرض للصور

 : وقالت مسز أوروك 

  ان لك طريقة عجيبة يف معاملة االطفال يا مسز بلنكنسوب -

  ان ذلك يرجع اىل طول املدة اليت ربيت فيها ولدي -

 .. مسعت ام ثالثة !  ولديك -

 ولكن أعين ولدي املتقاربني يف السن فقد كنت أقوم بتربيتهما.. نعم ثالثة .. ام ثالثة ..  آه طبعا -

 .. هذا ما قصدت .. ومها يف هذه السن تقريبا معا 

 ... اجلسي يا مسز بلنكنسوب واعتربي نفسك يف غرفتك..  آه-

 .. وأحست توبنس بنوع من الضيق الذي حيسه املرء وهو يف زيارة احدى الساحرات 



  العميل السري–اجاثا كريستي   38

 : وقالت مسز أوروك أخريا

 ما رأيك يف سان سوسي ؟ ..  واآلن يا عزيزيت -

 : ولكن مسز أوروك قاطعتها بقوهلا ..  بكالم عام فأجابت توبنس

  أود أن اسألك ما اذا كنت قد الحظت شيئا غريبا يف سان سوسي؟ -

 .. مل أحلظ.. ماذا تعنني ؟ كال !  شيئا غريبا-

 .. بل انك تشددين الرقابة عليها ..  حىت وال عن مسز برينا ؟ فقد أدركت انك تراقبينها -

 : ها متالكت نفسها وقالت وامحر وجه توبنس ولكن

 .. سيدة حلوة املعشر.. اا ..  اا -

أ هذا .. ولكن اذا مل تكن .. اذا كان الظاهر كالباطن.. أعين اا سيدة جمتمعات ..  اذن هي ليست -
 هو رأيك ؟ 

 ماذا تعنني ؟ .. مل تكن .. تتظاهر.. سيدة جمتمعات..  الواقع يا مسز أوروك انين ال أفهم -

مل خيطر ببالك يوما ان أية واحدة منا قد تكون فعال خالف ما تتظاهر به أمام الناس؟ فاملستر ميدوز  أ-
فأحيانا أراه ميثل الرجل االجنليزي الغيب احملدود األفق .. يبدو يل أنه رجل غريب التصرفات .. مثال 

 أال ترين يف هذا غرابة ؟ .. وأحيانا أمسع منه كلمة أو أرى منه ما يدل على أنه أبعد الناس عن الغباء

 : فأجابت توبنس حبزم 

 .. انين ال أرى يف مستر ميدوز اال منوذجا للرجل العادي .  أوه -

 .. وأظن أنك تعرفني واحدا منهم على االقل ..  اذن هناك غريه -

 .. فهزت توبنس رأسها نفيا

 : فعادت مسز أوروك تقول 

  .. )ش (  ان االسم الذي أصده يبدأ حبرف -

وظهرت عليها أمارات الغضب ، فقد خيل إليها .. ومل تستطع توبنس أن تتمالك أعصاا أكثر من ذلك 
 : وأن عليها أن تدافع عن شيء عزيز عليها فقال يف حدة .. أا يف موقف استجواب 

 .. وقد كنا مجيعا كذلك يف مثل سنها,,  ان كنت تقصدين شيال فهي فتاة طائشة ثائرة-

 " .. شرييل " أال تعلمني أن اسم مس منتون األول .. ليست هذه من أقصد .. ال .  ال .. ال -

 اذن تقصدين مس منتون ؟ ..  أوه -

 .. ولكن .. ليس هذا ما أقصد ,,  ال -
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ان هذه السيدة تتالعب ا كما يتالعب القط .. ومل تقو توبنس على احتمال املوقف أكثر من ذلك 
من مكاا واجتهت حنو الشرفة تراقب نزول املطر وقد تضاربت االفكار يف رأسها فقامت توبنس .. بالفار

وتوقف تفكريها .. فكيف تتخلص من موقفها هذا ؟ وكيف مسحت لنفسها أن تقع يف هذا الشرك .. 
وكانت تتلفت مينة .. رأت خالل النافذة تلك املرأة اليت كانت حتادث كارل فون دينيم منذ أيام .. حلظة 
وكانت تتطلع وتتطلع اىل .. حىت خيل لتوبنس اا متثال يتحرك.. رة بعينني جامدتني ال حياة فيهما ويس

بل هناك معىن واضح كل الوضوح اا نظرات .. رباه.. وليس يف نظراا أي معىن.. نوافذ سان سوسي 
..  البيوت املهجورةان هذه املرأة متثل االشباح اليت تسكن. جمنون وطافت برأس توبنس خياالت عديدة 

.. واستدارت توبنس لتواجه مسز أوروك وغمغمت ببضعة ألفاظ مث اندفعت سريعا من باب احلجرة

فعادت .. فلما وصلت كانت املرأة قد اختفت .. إىل قمة التل .. فالطريق .. فاحلديقة .. ونزلت الدرج 
 عابئة مبا أصاا من هطول بني الشجريات غري.. توبنس من جديد اىل احلديقة وأخذت جتول فيها 

.. وكانت تقتفي آثار أقدام املرأة الغريبة متوقعة أن تقودها هذه اآلثار إىل حيث اختفت فجأة .. االمطار

وقادا اآلثار اىل ابواب الفيال ، فأحست توبنس باختناق مل تدر له سببا وشعرت ان نكبة ما وشيكة 
وما كان خيطر .. لكمها مل تستطع ان ختمن ما هذه النكبة ؟ و.. الوقوع فقد حدثها انقباض قلبها بذلك 

 .. ببال خملوق أن خيمن 

وبعد أن اعتدل اجلو وانقطع املطر ساعدت مس منتون بيت على ارتداء مالبس اخلروج استعدادا لرتهة يف 
لدار جزلة ولتشتري مس منتون لبيت إوزة من البالستيك ، وكانت بيت تصيح يف أرجاء ا.. املدينة القريبة

 .. 

والحظت توبنس عندما دخلت باب الدار ان هناك عودين من الثقاب قد ألقيا على املنضدة اليت تتوسط 
الردهة اخلارجية يف غري عناية ، فعرفت ان مستر ميدوز يقضي الوقت يف مراقبة مسز برينا ، فاجتهت 

يشكو .. الة يرثى هلا توبنس اىل حجرة االنتظار ووجدت مستر ومسز كايلي وكان زوجها يف ح
 .. الضجيج الذي حتدثه الطفلة ويقول انه مل يأيت اىل سان سوسي اىل هربا من الضجيج

 : فقالت توبنس 

 ..  من الصعب التحكم يف االطفال وهم يف هذه السن -

  .أن يترك االطفال يعبثون كما حيلو هلم .. اا آفة العصر احلديث .. هذا كالم ال معىن له ..  هه -

 : فقالت توبنس تغري جمرى احلديث 

 أود أن حتدثين عن رأيك اخلاص يف طرق املعيشة يف أملانيا ، فقد مسعت أنك قمت برحالت إىل بالد -
 .. كثرية 
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رجل ذو جتارب وخربة ويف رأيي انه جيب ان تتفاهم بريطانيا ..  انين كما تقولني يا سيديت العزيزة -
 ..  رأيي هو خري األنظمة صالحية للبلدينفالنظام النازي يف.. وأملانيا 

 .. وقطع احلديث دخول مس منتون تتبعها الطفلة حاملة إوزا اجلديدة 

ويف تلك الفترة رؤيت مسز سربوت داخلة بعد عودا من لندن .. وما هي اال حلظات حىت أعد الشاي
 : وهي تقول 

 ..  أرجو اال تكون بيت قد أزعجت أحدا-

 :  للطفلة مث وجهت احلديث

  كيف قضيت الوقت يا بيت؟ -

 ..  قذر -

ومل يعلق أحد على رد الطفلة اذ كان مفهوما أا ال تعين ما تقول وأخذت مسز سربوت تتحدث عن 
وانتقل اجلميع اىل الشرفة فقد بدات الشمس تتسرب من .. مشترياا من لندن خالل احتسائها الشاي

والرتالء .. واستمر احلال كذلك .. بدعابتها وجريها يف كل مكانوكانت بيت متأل اجلو .. حتت الغمام
 : يتحدثون عن االشاعات وما ينتظر ان حيدث حىت قطعت مسز سربوت احلديث فجأة قائلة 

 .. بيت ..بيت .. بيت ... كان جيب ان تنام الطفلة منذ ساعات ..  اا السابعة اآن -

 .. وعادت مسز سربوت تصيح وقد تزايد قلقها .. حلديث ومل يكن أحد يلحظ غياب الطفلة يف أثناء ا

 أين أنت؟ ..  بيت -

 .. وقامت مسز سربوت تبحث عن الطفلة 

 .. وقاتل مس منتون ان الطفلة ال بد أن تكون يف مكان ما

 .. وقالت توبنس ال بد اا اختبأت يف املطبخ اذ كان أطفاهلا خيتبئون فيه 

 .. فقد اختفت الطفلة اختفاء تاما. ن بدون جدوى ولك.. ودار البحث يف كل مكان 

 :وقالت.. وظهر الغضب على وجه مسز سربوت 

 ؟ ..  رمبا تكون قد خرجت من الفيال -

فخرجت توبنس مع مسز سربوت ووقفتا تتلفتان هنا وهناك، ولكنهما مل يريا سوى صيب على دراجة 
بنس حنو الصيب وسألته اذا ما كان قد رأى فتاة فتقدمت تو.. حيادث خادمة الفيال املواجهة لسان سوسي 

 : صغرية خترج من الفيال فأجابت اخلادمة 

تسري يف هذا الطريق مع سيدة ..  أهي تلبس فستانا قصريا أخضر اللون ؟ رأيتها منذ حنو نصف ساعة -
 .. 



  العميل السري–اجاثا كريستي   41

 ..! أي سيدة ..!  سيدة -

واين .. فخيل ايل اا احدى املتسوالت . .و على كتفيها شال رخيص .. غريبة اهليئة ..  اا سيدة -
 .. اذكر اين رأيتها أكثر من مرة حتوم حول هذا املكان

وتذكرت توبنس فورا ذلك الوجه الذي رأته يتلصص بعد الظهر يف احلديقة ولكنها مل تكن ترى عالقة 
 : ومل تترك مسز سربوت هلا فرصة للتفكري أكثر من ذلك فصاحت .. بينه وبني بيت 

فردت توبنس على .. ال بد أن تكون تلك املرأة احدى الغجريات .. طفليت.. عزيزيت بيت .. يت  ب-
 .. الفور

 .. وال ميكن ان تكون من الغجريات. فهي مجيلة .. ان وجهها ال يدل على ذلك.. ال ..  ال -

 : فنظرت اليها مسز سربوت يف عجب ودهشة مستفسرة ، فقالت توبنس 

كما اذكر انين حملتها مرة قبل .. تتلصص خالل شجريات احلديقة .. بعد ظهر اليوم  رأيت هذه املرأة -
 .. نعم ال بد أن تكون نفس املرأة .. حتادث كارل فون دينيم .. ذلك 

 : وقالت اخلادمة تؤكد كالم توبنس 

 .. ان شعرها االشقر ال ينسى .. اا نفس املرأة .. نعم ..  نعم -

 : فصاحت مسز سربوت 

 ماذا أفعل؟ .. يا ريب .. أواه  -

 : فقالت توبنس وهي تضع ذراعها يف ذراع مسز سربوت 

 .. لنطلب البوليس ..  تعايل اىل الفيال -

 : فسارت مسز سربوت معها وهي تقول 

 .. دون أن تصيح ..  لست أدري كيف رضيت بيت أن تسري هكذا مع الغرباء -

 ..ن املرأة خمبولة وقد تكو..  اا صغرية جدا كما تعلمني -

وكانت توبنس تقول هذا لتخفف وقع الصدمة على مسز سربوت اذ كانت تعلم ان املرأة الغريبة يف 
كامل قواها العقلية وقد شكت يف ان يكون لكارل عالقة حبادث االختطاف هذا ، وقد تبددت شكوكها 

وبعد أن ..  كذلك اجلميع ملا أقسم كارل ان ال علم له بأي شيء عن هذا املوضوع ، وقد استغربه
 .. شرحت توبنس كل ما تعلم قال املاجور بلتشلي موجها كالمه ملسز سربوت 

 .. سأذهب حاال اىل مركز البوليس ..  ال تقلقي يا سيديت -

 : فقالت مسز سربوت 

 .. فقد تكون هناك ..  انتظر حلظة -
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ور بلتشلي وخطفت مساعة مث جرت مسرعة اىل غرفة بيت وعادت وهي تلهث وهجمت على املاج
 : التليفون من يده وهي تقول 

 .. جيب اال نبلغ البوليس . .ال تبلغ البوليس .. ال ..  ال -

واوت على أحد املقاعد وهي تبكي ، فالتفت اجلميع حوهلا وقد اشتد م العجب حياولون دئتها وبعد 
 : حلظة قالت بصوت خنقته العربات وهي ترفع شيئا يف يدها 

 .. اا انذار يل .. كانت مربوطة اىل متثال قطة من احلجر .. يف حجريت ..  وجدت هذه -

 : فتناول مستر ميدوز الورقة وقرأ فيه ا

اذا اتصلت بالبوليس سنقتل الطفلة .. لقد وضعنا يدنا على طفلتك وسنخربك فيما بعد مبا تفعلني ولكن " 
 .. " أغلقي فمك وانتظري تعليماتنا واال .. 

 .. وكانت موقعه جبمجمة وعظمتني متقاطعتني 

 : وتكلم اجلميع يف نفس الوقت 

 ... الوحوش ..  القتلة املتوحشون -

 : ولكن صوت املاجور بلتشلي عال مجيع االصوات وهو يقول 

فهو وحده الذي يستطيع ان يضع حدا هلذه .. جيب أن ابلغ البوليس حاال .. مستحيل ..  كالم فارغ -
 .. املهزلة 

 : ولكن مسز سربوت صرخت ، فصاح ا .. وحترك ثانية متجها اىل آله التليفون 

تفاء اثر اخلاطفني فما هذا االنذار اال حيلة مبتذلة ملنعنا من اق.. ال بد من ذلك ..  يا سيديت العزيزة -
 ..السفلة 

 ..  سيقتلوا -

 .. ام ال جيرءون ..  مستحيل -

 .. وأنا اليت أقرر .. أنا أمها ..  اين ال أمسح -

أال توافقين .. ولكن استمعي اىل نصيحيت يا سيديت فتبليغ البوليس هو احلل الوحيد .. فاهم ..  أنا أفهم -
 يا مستر ميدوز ؟ 

 : وعاد بلتشلي يقول .. ابا فهز تومي رأسه اجي

 .. ميدوز وكايلي يوافقاين ..  وأنت يا كايلي؟ اذن انظري يا مسز سربوت -

 .. اسأل السيدات .. كلكم رجال .. نعم ..  آه -

 : فقالت توبنس على الفور 
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 ..  اين مع مسز سربوت -

 : وقالت مسز أوروك 

 ..  لن جتد اما واحدة توافقك -

  :وعادت توبنس تقول 

 .. ؟ اننا مل نسمع رأيك بعد ..  وأنت يا سيد كارل-

 : فأجاب كارل بتؤدة 

 .. وما اذا كان جديرا ذه املهمة .. وال أعلم شيئا عن نظام بوليسكم ..  انين اجنيب كما تعلمون -

 : ودخلت مسز برينا يف تلك اللحظة ، فسألت 

  ماذا حدث؟ -

 : ة آمرة وكأا سيدة املوقف فقالت يف هلج.. ومسعت القصة من اجلميع 

ان له طرقه العقيمة امللتوية ، ولكين أرى ان تبحثوا عن ..  ال أوافق على االلتجاء اىل البوليس مطلقا -
 .. الطفلة بأنفسكم 

 :وقال بلتشلي ثانية 

 ... وال أعتقد ام ابتعدوا كثريا .. هيا بنا ..  اا فكرة -

 :فقالت مسز سربوت 

وسنستطيع اقتفاء اثر تلك املرأة بال .. فلديته سيارة هيا بنا .. فلنتصل ايدوك هوفن..  نريد سيارة-
 . وسآيت معكم .. شك

 .. اتركي االمر لنا .. ال لزوم يئك ..  ال يا سيديت-

 ..  مستحيل -

اره فحضر بسيارته على الفور وجلس تومي اىل جو.. وما هي اال ثوان حىت كانوا قد اتصلوا ايدوك 
وقبل ان تتحرك السيارة عادت مسز .. وجلس املاجور بلتشلي ومسز سربوت و توبنس يف املقعد اخللفي 

سربوت اىل الفيال وغابت حلظة مث رجعت وملا استفسرت منها توبنس عن سبب صعودها فتحت حقيبة 
 : وقالت ,, يدها وارا مسدسا صغريا 

ت مسعت منه يوما ان لديه مسدسا واعتقد انه يفيدنا االن وكن..  أتيت ذا من غرفة املاجور بلتشلي -
 .. 

وفكرت توبنس يف عواطف االمومة ،، ان املرأة قد تفزع عندما ترى سالحا ولكنها ال تتواىن عن 
 .. استعماله اذا هدد فلذة كبدها خطر 
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 قد قام منذ اىل حمطة السكة احلديد كما اقترح الكوماندوز هايدوك اذ ان قطار.. وسارت السيارة 
عشرين دقيقة ويرجح ان يكون اخلاطفون قد ركبوه وعندما وصلوا اىل احملطة بدءوا حتريام كل يف جهة 

 : وقال هايدوك.. وعاد اجلميع اىل السيارة دون جدوى 

 ال بد ان اخلاطفني كانوا قد أعدوا سيارة وأرسلوا تلك املرأة لتختطف الطفلة مث ساروا ا اىل مكان -
  .. جمهول

 : فقالت توبنس 

أين تظنون أم كانوا ينتظرون بالسيارة ؟ يف مكان قريب .. لنضع أنفسنا يف مركز اخلاطفني ..  اذن -
لقد سارت .. فلنر ,, ولكن أي مكان يصلح إلخفاء سيارة ال جتتذب إليها االنظار .. من سان سوسي

 .. مكان يصلح ملثل ذلك وهناك يف بطن التل ، .. املرأة مع بيت واحندرتا مع التل 

يعرض قليل يف مشيته وقال .. ويف تلك اللحظة تقدم اليهم رجل قصري القمة يبدو عليه التردد واإلحجام 
 : 

وهي صدفة غريبة اذ خييل ايل انين رأيت الطفلة ..  ال تؤاخذوين فقد استمعت عرضا اىل حديث السيد -
 .. اليت كان يسأل بواب احملطة عنها 

 :  سربوت فصاحت مسز

 أين ؟ ..  تقول انك رأيتها -

 ..  كانت مع سيدة غريبة املنظر -

  أين سارتا ؟ -

 .. اجتاه القمة ..  يف هذا االجتاه-

 : فقال هايدوك وهو جيلس اىل عجلة القيادة ويدير احملرك 

 أليس كذلك ؟ ..  تقول اا كانت تسري اجتاه القمة -

 .. عرب امليدان الكبري ..  نعم -

وسارت السيارة مسرعة .. قبل ان يستكملوا االستماع اىل بقية حديث الرجل .. قفز املتبقون يف السيارة 
 : حىت وصلت اىل ميدان فسيح وهناك قال املاجور بلتشلي .. يف شوارع البلدة 

 ..  االفضل ان نرتل هنا ، ونصعد اىل القمة سريا على االقدام -

 : فأجاب هايدوك 

 .. ولكن .. ا ولكين سأبذل جهدي ألصعد املنحدر بالسيارة رغم ان يف ذلك خماطرة  هذا معقول جد-

 : فقاطعته مسز سربوت قائلة 
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 .. وجيب أن نسرع حىت نلحق ما .. فقد تأخرنا .. أرجوك أن تصعد .. نعم ..  نعم -

 : فقال الكوماندوز كما لو كان حيادث نفسه 

ومع .. معها طفلة . .كون ذلك القزم قد رأى امرأة أخرى  أرجو أن نكون وراء أثر صحيح وأال ي-
 .. فلست أرى هلما أي أثر .. ذلك 

فتوقف هايدوك حلظة وتناول منظاره .. مث أخذت تنحدر .. وصعدت السيارة تزحف حىت وصلت القمة 
 : الذي ال يفارقه وأخذ ينظر فيه حلظات يف كل اجتاه مث صاح قائال .. املعظم 

 .. هناك .. نين أرامها ا..  ها مها -

كانت هناك نقطتان سواداون يف األفق البعيد تتحركان وعادت السيارة .. ونظر اجلميع حيث يشري 
اما شبحان ، .. فرأوا النقطتني تنكشف رويدا رويدا .. وبدأت املطاردة .. تنهب االرض من جديد 

ان الطفلة ترتدي .. نعم ..  وراءها طفلة اما يتضحان قليال ، سيدة جتر.. أحدمها طويل واآلخر قصري 
 : وقال املاجور بلتشلي وهو يصفق .. وصاحت مسز سربوت .. اا بيت . ثوبا أخضر اللون 

 ..  ها حنن قد وصلنا اليهما -

فصرخت ورفعت الطفلة حمتضنة إياها ، وأخذت جتري ا حنو .. وفجأة أحست املرأة بدنوا السيارة منها 
وخرج ركاب السيارة .. قفت السيارة اذ اا ال تستطيع ان تتبعها يف ذلك الطريق الوعر فتو.. املنحدر 

وبدأت جنري حنومها حىت اصبحت على بعد عشرين خطوة منهما . منها وكانت مسز سربوت أوهلم 
 .. فتوقفت 

 : كانت املرأة ممسكة بالطفلة بني ذراعيها وقد وقفت على حافة املنحدر ، فصاح هايدوك 

 .. أخشى أن تقذف بالطفلة على اهلاوية ..  رباه -

وقفت املرأة وقد جتسم احلقد يف عينيها وصاحت بكلمات مل يفهمها أحد ، وأخذت تنظر اىل اهلاوية 
 .. وكان واضحا أا دد بقذف الطفلة يف اهلاوية .. حينا واىل املهامجني حينا آخر 

ومد .. أن يستطيعوا احلركة خوفا من الفاجعة املنتظرة فوقف اجلميع مبهوتني وقد أقلقهم الرعب دون 
 : هايدوك يده يف جيبه وأخرج مسدسا ضخما وصاح 

 ..  انزيل الطفلة أو أطلق النار -

 :فغمغم هايدوك .. فضحكت املرأة الغريبة وزاد احتضاا للطفلة حىت أصبحتا كأما جسد واحد 

 .. طفلة  اين ال أستطيع اطالق النار خشية اصابة ال-

 : وقال تومي 
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ويف تلك اللحظة دوى .  هذه املرأة خمبولة بال شك وأتوقع أن تقفز هي والطفلة اىل اهلاوية بعد حلظة -
وجرى الرجال حيث سقطت .. صوت طلق ناري فترحنت املرأة مث سقطت وال تزال الطفلة بني ذراعيها 

الدخان من فوهته ، مث خطت بضع ، بينما وقفت مسز سربوت تترنح ويف يدها املسدس يتصاعد 
 .. خطوات اىل االمام 

ركع تومي اىل جوار اجلسدين فرأى وجه املرأة وكانت عيناها مفتوحتني ، وقبل أن تنبس حبرف شهقت 
فتخلصت منها بيت وجربت حنو مسز سربوت اليت كانت قد تصلبت .. الشهقة األخرية وتراخت ذراعاها 

 : سدس بعيدا ، مث صاحت وهي تعانق الطفلة أعضاؤها كأا متثال ، فرمت امل

 .. بيت العزيزة .. بيت .. سليمة ..  اا سليمة -

 هل ماتت ؟ هل قتلتها ؟ .. هل : مث مهست يف جزع 

 : فقالت توبنس يف عزم 

 .. فكري يف بيت العزيزة ..  ال تفكري فيها االن -

يث وقف الرجال وكان هايدوك فأخذت مسز سربوت تنشج يف صوت مبحوح وسارب توبنس اىل ح
 : يقول 

واين ال أتصور أن مسز سربوت .. وأترف انين ال استطيع اصابة مثل هذا اهلدف ..  اا معجزة دامية-
 .. اا معجزة الغريرة ال أكثر وال أقل .. سبق هلا استعمال املسدس قبل هذه املرة 

 : وقالت توبنس 

 ..  حال فقد جنت الطفلة على كل..  احلمد هللا -
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 الثامن الفصل 

بدأ التحقيق يف حادث مصرع املرأة الغريبة بعد أن قام البوليس بتحرياته ، لتحقيق شخصيتها .. وبعد أيام 
من الالجئني البولنديني وكانت مسز سربوت قد نقلت بالسيارة " واندا بولونكا " ، وعرف أا تدعى 

مبختلف .. دث حمطمة االعصاب وقد تعاون اجلميع على الترفيه عنهاإىل سان سوسي بعد وقوع احلا
الوسائل، واتصل الكوماندوز هايدوك بالبوليس وأرشدهم إىل حيث وقعت املأساة ولوال اهتمام الصحف 

 .. باألخبار احلربية الحتل هذا احلادث أبرز مكان فيها 

شرفة على شؤون الالجئني يف تلك املقاطعة واختذ التحقيق جمراه العادي فاستدعيت السيدة كالفنت امل
فأدلت معلوماا عن واند بولونكا وتتلخص يف اا كانت من عائلة بولونية ، قتل النازيون كل أقارا و 

اا كانت شبه خمبولة وان سلوكها كان موضع شبهة فقد وجد معها مل كثري بالنسبة اىل من هم يف 
 ..  ليست ممن يضمرون اخلري لربيطانيامركزها، وقد ظهر من مراقبتها اا

أما مسز سربوت فقد غرقت يف دموعها عندما استدعيت للتحقيق وكان احملقق رفيقا ا وقد فسرت ما 
 .. حدث انه كان بال وعي منها 

وسأهلا احملقق عما اذا ما كانت قد اعتادت استعمال االسلحة النارية، فأجابت بالنفي مث نفت معرفتها 
 .. القتيل قبل احلادث باملرأة 

أما هايدوك فقد أدىل بكل ما قام به يف عملية املطاردة وملا سأله احملقق عما اذا كان متأكدا من أن املرأة 
 : قد بدا عليها الرتوع للقفز اىل اهلاوية أجاب

د  اما اا كانت تنوي ذلك أو على االقل ان ترمي بالطفلة فذلك ما اعتقده وقد خيل ايل ان احلق-
وقد فكرت شخصيا يف اطالق النار عليها ولكنها كانت قد اختذت من الطفلة .. متجسم يف نظراا

 .. وقد حتملت مسز سربوت املسؤولية فأنقذت الطفلة.. درعا

 .. وأخذت مسز سربوت تتشنج من جديد

 .. أما شهادة مسز بلنكنسوب فكانت قصرية ومل خترج عما أدىل به الكوماندوز

ستر ميدوز وقد أمن على االقوال السابقة وبعد ااء التحقيق اعترب احملقق أن احلادث مت حتت و تال ذلك م
تأثري ظروف قاهرة ال حيلة للفاعلة فيها وأن القتل وقع فعال ولكن دون سبق اصرار او ترصد أو حىت 

 .. تفكري فيه وهكذا اعتربت مسز سربوت غري متحملة مسئولية ما فعلت 
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يل تقابل مستر ميدوز ومسز بلنكنسوب ودار بينهما حديث طويل عن تلك القضية الغريبة ويف اليوم التا
 : اليت فاجأما ، وقال تومي 

 ..  ان جمرى احلوادث من كل ناحية ال يعجبين مطلقا-

على " دنكرك " فقد كان اجليش الفرنسي يتراجع بدون توقف ، وكان اجلالء عن .. وقد وافقته توبنس 
 .. كان سقوط باريس متوقعا يف أية حلظةأشده، كما 

 : وقال تومي 

  وماذا عن كارل فون دينيم واملرأة البولندية ؟ هل تعتقدين اا كان يعمالن سويا ؟ -

 .. وال تنس انين رأيتهما يتحدثان..  البد اما كانا مرتبطني بطريق ما-

 ..  اذن ال بد أن يكون كارل هو الذي دبر االختطاف -

مث أم .. ال أعتقد أم من االغنياء.. آل سربوت .. ا خيتطفون هذه الطفلة بالذات ؟ ومن هم  ملاذ-
 ,, عدميو االتصاالت احلكومية اليت قد ينتفع ا العدو مثال

 .. وبودي لو كشفت السر ..  اين افهم ذلك يا تومي -

  وهل لدى مسز سربون أية فكرة عن سبب االختطاف ؟ -

ان هذا هو ما .. ليست هلا مقدرة على التفكري وكل ما تقوله .. أعين مسز سربوت .. ة  ان تلك املرأ-
 .. يفعله األملان بأعدائهم 

اا ال تعلم أن األملان قوم يف غاية الذكاء فهم ال خيتطفون فأرا اال اذا كان هناك من ..  تلك الغبية -
 .. االسباب القوية ما يدعو اىل اختطافه 

 : فقالت توبنس 

فال بد أن يكون ..  أعتقد أن مسز سربوت تستطيع أن تدرك السب لو اا فكرت وحاولت معرفته-
تعرفها هي ، دون أن تعلم أن هذه املعلومات .. ال بد أن تكون هناك معلومات ما .. نعم .. هناك سبب
 .. هي السبب 

  .  هل حاولت ان تقنعي مسز سربوت أن تعمل على حتريك ذهنها بعض الشيء-

أن بيت عادت اليها مث ال تنس احساسها بأا قد ,, ان ما يهمها .. ولكن دون جذوى ..  نعم حاولت -
 .. أصبحت قاتلة يف نظر نفسها على االقل

يف حلظة خيل ايل ان مسز سربوت تستطيع قتل فرقة كاملة الستعادة ..  ان النساء خملوقات عجيبة -
 .. رد ذكر القصةو االن أراها متوت فزعا .. طفلتها 

 ,, كان هذا طبيعيا..  لقد التمس هلا احملقق العذر -
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فلو اا كانت ..  اعتقد أن عدم ادراك قيمة ونتائج استعمال املسدس هو الذي دفعها اىل حتريك زناده-
 .. فكرت يف العواقب احملتملة ملا اقدمت على اطالقه

 ... داوود و جوليات الفلسطيين  اذكر ان شيئا كهذا ورد يف التوراة عن سيدنا -

 .. مث عدت فنسيتها يف احلال . لقد طافت بذهين فكرة مماثلة ..  أوه -

  هل كانت عن املقالع الذي قذف به داوود ذلك الفلسطيين فأرداه قتيال ؟ -

 .. سليمان احلكيم.. عن .. انه كان .. انتظري حلظة .. ال ..  ال -

 .. واحلرمي ..  عن معابد سليمان وكنوزه -

.. كم أود أن أذكر مباذا كان وجه واندا يذكرين .. ما علينا .. انك تعصب االمور .. كفى ..  كفى -

 .. فقد أحسست عندما رأيتها ألول مرة أن وجهها ليس غريبا علي 

  هل تعتقدين أنك رأيتها يف مكان ما قبل االن ؟ -

 .. كين ول.. فأنا متأكدة أنين مل أرها من قبل ..  كال -

 ..  ان شيال برينا وأمها خيتلفان يف منظرمها عن واندا متام االختالف -

وخييل إيل ان واحدة .. فاين أظن أن مثة عالقة بني ذلك االنذار وآل برينا .. ومع ذلك يا تومي ..  نعم -
 .. منهما هي اليت وضعته 

  اذن تعتقدين أن آل برينا و كارل و واندا بولونكا شركاء؟ -

أال تذكر اللحظة اليت تدخلت فيها مسز برينا ؟ مث أال تذكر أيضا أا كانت يف صف من ..  نعم -
 وأا ملكت زمام املوقف كله ؟ .. عارض يف تبليغ البوليس 

 ؟ ) م ( أال تزالني تعتربينها ..  وهكذا -

 ألست من رأيي؟ ..  بلى -

 ..  رمبا -

 ؟ أال حتدثين عنها؟ هل لديك فكرة أخرى ..  ملاذا يا تومي -

بل على ..  أفضل أال أحدثك عنها يف الوقت احلاضر على االقل فان ختمينايت ما زالت غري مركزة -
وهلذا . .كما تعتقدين ) م ( وليس اىل ) ن ( العكس ، أعتقد أننا أمسكنا بطرف اخليط الذي يؤدي اىل 

 ..  منفردا– ولو بتخميناته –أفضل أن يعمل كل منا 

.. مث انه كان متحمسا لتبليغ البوليس .. ان بلتشلي شخصية ال غبار عليها .. ومي يفكر يف نفسهوكان ت

وعلمه بوجود االنذار وفهمه لعقلية االم .. ولكنه يف نفس الوقت كان واثقا من ان ام الطفلة لن تقبل 
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تومي يسأل نفسه وعاد .. فان العكس جائز وعلى أية حال .. جعاله على ثقة من النتائج ، ومع ذلك 
 ! ملاذا ختتطف بيت سربوت ؟,, من جديد 

فقد .. وعندما انصرفت توبنس متجهة إىل غرفتها مل تلحظ وقوف سيارة البوليس باب سان سوسي 
كانت غارقة يف تأمالا حىت وصلت إىل باب غرفتها ولكنها تنبهت بعد أن خطت اخلطوة األوىل 

 : وصاحت 

 ! شيال -

 : كان الذعر واألسى مرتسمني على وجهها فقالت .. واجهت توبنس واستدارت الفتاة و

 ..  كنت أنتظرك يا مسز بلنكنسوب ، واين سعيدة اذ حضرت -

  ما اخلرب؟ -

 ..  لقد قبضوا على كارل -

  من ؟ البوليس ؟ -

 االقل اا مغرمة بكارل فون دينيم وحىت لو كان كالمها يف نظرها على,, لقد رثت توبنس حلال الفتاة 
متهما باخليانة الوطنية، فان تقدير عاطفة احلب من وجهة النظر االنسانية أمر ال تستطيع توبنس اال ان 

 : وعادت شيال تقول .. حتس به وال تغفله 

  ماذا أفعل ؟ -

 : فلم جتد ما تقول سوى أن غمغمت .. وارجتفت توبنس لبساطة السؤال 

 ..  أواه يا عزيزيت -

 ... ماذا أفعل؟ نعم ما أفعل ؟ .. وهكذا لن أراه ثانية ..  لقد أخذوه -

فجلست توبنس اىل جوارها متسح على .. وانفجرت تبكي حبرارة من كل قلبها مث اوت على الفراش
 : رأسها وقالت 

وكل ما يف االمر ام سيعتقلونه وال تنسي أم سيعتقلون كل ..  رمبا ال جيدون شيئا ضده فال جتزعي -
 .. ألعداءرعايا ا

 .. ام يفتشون غرفته االن ..  مل يكن هذا ما قالون-

 أليس كذلك ؟ ..  ال شك أم لن جيدو فيها ما يؤذيه -

 .. ام سيلصقون به التهمة..  لن يهم البوليس ان يكون بريئا او مذنبا -

.. كثر من الالزم وتطمئنني اىل كالمهم أ,, انك تثقني يف الناس يا شيال.. بل مستحيل ..  هذا خطأ-

 .. ولعلك كنت على خطأ.. ولعل هذا هو موقفك حيال كارل
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 .. فقد ظننتك متيلني إليه بعض الشيء.. أواه ..  اذن أنت أيضا ضده -

ان امليل أو عدمه ليس هلما دخل يف الوقائع املادية، فهذه البالد وأملانيا يف حالة ..  استمعي ايل يا شيال -
منها أن حيصل مثال على معلومات يرسلها اىل وطنه .. ديدة خيدم ا املرء وطنه وهناك وسائل ع.. حرب 

 .. وهو عمل فيه كثري من الشجاعة وإنكار الذات ولكن القانون الدويل ال يعترف به.. من خلف اخلطوط

  هل تظنني أن كارل؟ -

ن عمله أن يأيت اىل هذه البالد رمبا كا.. ان هذا حمتمل .. رمبا كان خيدم وطنه عن هذا الطريق ..  رمبا -
 .. كالجئ ، وأن يتظاهر بعدائه الشديد للنازية وهكذا يستطيع أن حيصل على ما يريد من معلومات

وقد عرفت قلبه كما عرفت عقله الذي ال يفكر .. فاين اعرف كارل جيدا..  هذا ال ينطبق على الواقع -
 –ا ألا آوته ومنحته الفرصة ليعمل فيها ولو انه أحيانا اال يف العلم ويف عمله وهو حيس انه مدين الجنلتر

ولكنه يكره النازيني وما يدعون إليه وخباصة انكارهم حلرية الفرد .. ويتأمل ..  حيس بأملانيته–عندما يهان 
., . 

 ..  هذا ما يقوله من كان يف مثل مركزه-

  اذن أنت تعتقدين أنه جاسوس؟ -

 .. حتمال انه جمرد ا..  هذا ما أظنه -

 ,,  اذن يؤسفين أنين جلأت إليك ملساعدته -

 ,, وخرجت الفتاة بعد أن صفقت الباب خلفها 

    

 : رفع الرجل املسن سنارته من املاء مث أرتكز على دفة القارب وقال

 .. واين أخشى أن يكون ..  ال شك يف ذلك-

 : فأجاب تومي 

 ..  نعم، ويؤسفين ما حدث فانه شاب ال بأس به -

ومع كل فقد وجدوا ورقة ..  ام ال خيتارون سوى أمثاله من الشباب الشجعان ملثل هذه املهمات -
كتب فيها باملعادالت الكيميائية أمساء العمال الذين يشتغلون حتت أمرته يف املصنع والذين ميكن التأثري 

 ..  أعده السيد كارلكما عثروا على مذكرات عن مشروع كيميائي مريع لتسميم االغذية ،.. عليهم 

 ؟ ..  أال ميكن أن تكون هذه االوراق قد دست عليه -

ولكين .. فهو فىت يف ريعان الشباب .. هلا احلق يف ذلك .. هذا افتراض زوجتك بال شك ..  أوه -
فذلك احلرب السري الذي وجدناه يف املعمل خمبأ حبذق ومهارة وتلك املادة .. شخصيا ال أعتقد يف براءته 
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تلك األربطة اليت .. امة اليت صبها على هيئة أزرار وكان يذيبها يف املاء مث يبلل به أربطة األحذية الس
 .. وجدنا مئات منها معلقة يف حجرته لتجفيفها ، ان هذه أدلة بالتقبل الشك 

 : وعندما عاد تومي ليقص على توبنس خالصة هذا احلديث صاحت 

 .. ا يفسر كل شيء ان هذ! ماذا تقول ..  أربطة أحذية -

  ماذا ؟ -

عندما حلت أربطة حذائي وبللتها يف كوب ! أال تذكر ماذا كانت تعمل يف غرفيت ,,  بيت أيها الغيب -
ولعله خشي أن .. ولكنها البد رأت كارل يفعل ذلك فقلدته .. ظننت ذلك حينئذ عبث أطفال.. اللنب 

 .. لى اختطاف بيت تقول الطفلة شيئا عما رأته فاتفق مع تلك املرأة ع

 ..  وهكذا اتضح كل شيء -

وكل .. فاألحوال احلربية العامة يف غاية اخلطورة .. وكم أود أن تنكشف لنا بقية األمور ..  نعم -
 .. سواحل فرنسا أصبحت يف أيدي العدو وأصبح الغزو قريب احلدوث 

 ..  وكان كارل حلقة ا لسلسلة ولعل مسز برينا هي الرأس املدبرة -

 .. ولكنا مل جند ما يدينها ..  نعم -

 ..  وهي ليست من الغباء حبيث ترمي بنفسها بني أيدينا -

 ) .. م (  على ذلك ميكن اعتبارها -

 : فهز تومي رأسه موافقا وقال 

 ..  اذن فعلينا أن نتابع مراقبتها وعليك االتصال بألربت -

 .. اذ سأذهب للعب اجلولف ..  اتصل أنت به -
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 التاسعالفصل 

 ..  خييل ايل ان االيام املاضية قد عادت من جديد يا سيديت -

 وكيف حال زوجتك ؟ .  أرجو ذلك يا ألربت -

 ..  اا خبري كما تعلمني عند أقارا يف ويلز -

 اشتراكك معنا يف العمل يعطل أعمالك اخلاصة ؟ ..  عسى أال يكون-

ولكن الظروف مل تسمح من .. ديت، فكم كنت أود العودة معكما من جديد  بالعكس يا سي-
وقالوا يل انتظر فقد .. وقد حاولت يف ادارة املباحث ويف ادارة االمن االم فاحتجوا بكرب سين .. ناحيتكما

 .. حنتاج اليك 

 .. وقد قاسينا منه يا ألربت..  ان منطقهم غريب-

ؤالء االملان امللعونني وأرجو أن تعذريين على هذا الوصف يا سيديت  أعتقد أن هذه فرصتنا للعمل صد ه-
 .. 

 .. و االن افهمك ما اريد أن تقوم به ..  حسن يا ألربت-

 : كانت كرة اجلولف جتري يف طريقها وسط امللعب عندما سأل تومي الكوماندوز هايدوك 

  منذ مىت تعرفت على بلتشلي يا هايدوك ؟ -

وأذكر أنه أتى إىل هذه املنطقة يف اخلريف .. منذ حوايل تسعة شهور .. أوه .. كر  بلتشلي؟ دعين أتذ-
 .. املاضي

  قلت انه صديق ألحد أصدقائك ؟ -

 ... يف النادي .. وأذكر أنين قابلته هنا ..  هل قلت أنا ذلك ؟ ال أظن -

 ..! انه شخص حموط باألسرار على ما أرى -

لو قلت انه رجل عسكري التفكري أو .. ذا أغرب وصف للرجل ه..! بلتشلي العجوز .. !  أسرار-
 .. حمدوده أو ما شابه ذلك لكنت أوافقك ، ولكن وصفك هذا له 

 ..  لعلي وصفته هذا الوصف نتيجة ملا مسعته عنه من بعضهم -

  ماذا تعين ؟ -

 .. انه جمرد حديث عابر مسعته ..  ال شيء -

 .. اهلوازر  كل ما علمته عنه انه كان يف فرقة -
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  هل أنت واثق؟ -

 هل علمت عنه أمرا ؟ .. ولكن حدثين يا ميدوز .. لست متأكدا .  أنا؟ ال -

 .. فقط .. أبدا ..  ال -

وأنه منذ نزل ذه املنطقة مل يتصل به .. تقصد ان احدا ال يعلم شيئا عن ماضيه ..  أكاد أدرك ما تعين -
 ..د  بأح– فيما أعلم –ومل يتصل هو .. خملوق

 هل ترى أن نواصل اللعب؟ ..  آه -

 : واختذ كل منهما موقفه اجلديد يف ساحة اللعب ، وبعد جولة عاد هايدوك يسأل 

  ماذا مسعت عنه ؟ -

 ..  ال شيء -

لقد تعودت االستماع اىل خمتلف االشاعات واين ..  ال حاجة بك اىل كل هذا التحفظ معي يا ميدوز -
 خيفي بلتشلي حقيقته ويظهر لنا بغريها ؟ هل .. أكاد أمخن املسألة 

 ..  هذا جمرد فرض -

 ..  ماذا يفترضون ؟ انه جرماين ؟ ان ذلك مستحيل -

 .. هذه الناحية ال غبار عليها ..  آه ، طبعا -

 مث ال تنس كيف كان متحمسا للقبض على ذلك الفىت األملاين وكيف صرح عدة مرات بوجوب -
فقه على رأيه كل املوافقة فقد مسعت أن ذلك الفىت أعد مشروعا لتسميم وبعمري لقد كنت أوا.. شنقه

 .. ذلك ا لود الذي كان يعيش بيننا نكرمه وحنسن استقباله .. مياه الشرب يف املنطقة 

وأسف تومي كل االسف على الفرصة اليت ضاعت منه واليت كان قد أعدها الستدراج الكوماندوز اىل 
ليهما يف تلك اللحظة بعض أعضاء النادي وعرضوا عليهما الذهاب اىل الناي فقد انضم ا.. هذا احلديث 

 : وبعد أن جلسوا مجيعا بعض الوقت قال هايدوك بعد أن نظر اىل ساعته .. لتناول املشروبات 

 ..  على موعد – ميدوز وأنا –فنحن .  أرجو قبول عذرنا يا سادة -

تناول عشاءه مع الكوماندوز يف استراحة املهربني وقام وأتى تومي على قوله فخرجا ، ووافق تومي أن ي
كان يؤدي واجبه كما لو كان يف أعظم مطاعم .. خبدمتهما خالل تناول العام ساق يف منتصف العمر 

 .. وانتهز تومي فرصة خروجه من احلجرة وأبدى اعجابه به، فقال الكوماندوز.. لندن 

 " ..رآبل دو" أجل انين سعيد احلظ اذ عثرت على -

  وكيف عثرت عليه؟ -
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وكان أول من أجاب االعالن وقد يل شهادات مترفة من خمدوميه ..  أعلنت عن حاجيت لساق متمرن-
 .. السابقني

 :قال تومي .. وعندما بدأا حيتسيان القهوة 

  ماذا كنت تقول عندما كنا نتحدث عن بلتشلي؟ -

أين منظاري ؟ اين اعتقد ان هذه .. وح يف البحر أترى هذه االضواء اليت تل..  ماذا كنت اقول؟ أترى-
 .. بوادر الغزو 

 : واستطرد هايدوك يقول .. وبدأ تومي يتتبع األضواء 

 .. حنتسي الويسكي ونتحدث عن السقاة .. وحنن ماذا نفعل..  ها هم أوالء يسريون من نصر اىل نصر -

اح تومي يراقب الرجل وهو ميأل ور.. وكان آبل دور قد دخل ومعه زجاجة ويسكي وبعض الكؤوس 
ان هيئته وتقاطيعه " آبل دور"ال " فريتز" كان جيدر أن يسمى هذا الساقي .. وقال يف نفسه.. كأسه

أما طريقة نطقه باللغة االجنليزية فال شك انه تعلمها من .. أقرب اىل اهليئة االملانية من أي هيئة أخرى 
وهذا الوجه قبل االن وكان ! ترى أين رأى هذا الرأس.. لتأمل وأخذ ميعن يف ا.. طول اقامته يف البالد 

 : الكوماندوز يقول 

.. ومن وقت اىل اخر يطلبون منا ملء تلك االوراق السخيفة ..  نعم اننا نتحدث يف موضوعات تافهة -

 .. اليت ختتص بعضها بتحقيق الشخصية والبعض االخر بالتموين وبعضها 

 : ويقول لك املوظف املختص يف شراسة .. ا فيها عن عمرنا مث عن امسنا  تلك االوراق اليت يسألون-

 ) ... م ( أو ) ن .. ( تكلم .. ما امسك ..  انطق -

وانتثرت حمتوياا على قميص تومي مث سقطت على .. وقفزت زجاجة الويسكي من يد الساقي املمتاز 
 : االرض وارجتف الساقي واخذ يقول متلعثما 

 .. آسف  .. سيدي.. آسف -

 : وانفجر غضب هايدوك وصاح 

واستمر آبل دور يف .. ماذا تظن أنك تفعل أيها اخلرتير ..  ما هذا الذي فعلت أيها الغيب املخبول -
وفجأة عادت الرقة اىل الكوماندوز فقال .. اعتذاراته املتكررة وهو جيمع االدوات املبعثرة وتأثر تومي حلاله

 : تومي 

 .. ك  تعال لتغسل يدي-

 .. وقام الرجالن اىل احلمام ذي االجهزة العصرية

 : ودخل تومي احلمام ليغسل يديه بينما وقف الكوماندوز يف غرفة النوم ااورة يقول 
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 .. فقد ضايقين ما حدث .. ولكن اعذرين ..  لعلي أغلظت القول يا تومي للساقي-

.. لصابون انزلقت على أرض احلمام امللساء وغسل تومي يديه مث وقف جيففهما ومل يلحظ ان قطعة من ا

فانفرجت رجاله كما لو كان أحد راقصي الباليه واصطدمت .. فلما استدار ليخرج عثرت رجله ا 
وانزلقت رجله حىت صدمت املغطس .. احدى يديه بصنبور املاء واصطدمت االخرى باب اخر يف احلمام 

 ...ريب به جهاز السلكي ضخم ويف طرقة عني اختفى وانكشف احلائط عن خمبأ غ

 .. توقف صوت الكوماندوز عن احلديث وظهر واقفا بباب احلمام .. ويف تلك اللحظة نفسها 

 .. وضعت كثريا من االمور يف نصاا .. ويف نفس اللحظة أيضا ملعت أضواء يف ذهن تومي 

ملاذا مل حيس .. ى قناع ان ذلك الوجه االجنليزي العادي مل يكن سو.. هل كان أعمى حىت تلك للحظة
.. ذلك الذي ال يغتفر خطيئة ألحد مرءوسيه..! ان هذا القناع خيفي وراءه صفات الضابط الربوسي الفظ

ذلك الساقي الغيب الذي مل حيتمل .. لقد جتلى ذلك عندما انسكب الشراب من يد الساقي املرتعشة 
 .. صدمة ذلك السؤال

 .. ي وتداعت املعاين وهكذا تتالت االستنتاجات يف رأس توم

واستخدم عماال اجانب دوم ان يهتم بلفت االنظار اليه .. فأعد املكان" هاهن"أرسل العدو رسوله االول 
فيتدخل رجل من كبار رجال البحرية االجنليزية املتقاعدين ال ترقى اليه الشبهات هو .. حىت يتم العمل

 الطبيعي جدا أن يتقدم لشراء املكان، ويدور ومن.. ويكشف عن سر هذا الرجل.. الكوماندوز هايدوك
يف مركزه املعد له يف مكان ) ن ( وهكذا استقر .. يتحدث عن القصة حىت يضايق ا من يستمع اليها 

على ساحل البالد وحتت امرته كل الوسائل امليسرة لالتصال باخلارج عن طريق االجهزة اليت أخفيت 
ه املنبثني يف كل مكان داخل البالد ، وخباصة يف سان سوسي أو عن طريق أركان حرب.. مبهارة وحذق
 .. مركز قيادته

ولوال تلك .. ومل يستطع تومي ان خيفي اعجابه باحكام اخلطة اذ مل يتطرق اليه أي شك يف الرجل 
وقد طافت هذه االفكار مجيعها يف ذهن .. احلادثة غري املتوقعة، ما انكشفت االمور له على هذا النحو

يف ثوان أدرك بعدها أن موقفه أصبح يف غاية اخلطورة وأن عليه متثيل دور االجنليزي الغيب عله ينجو تومي 
فتمالك نفسه ، وعدل مالبسه ومجع ما انتثر من جيوبه مث قال موجهها حديثه للعمالق املنتصب .. جبلده

 : ة بباب احلمام بعد أن رسم على شفتيه ابتسامة ركز فيها كل ما استطاع من باله

هل هذا أحد أجهزة .. حقا ان ما نراه يف مرتلك من الغرائب يثري الدهشة والعجب ..  يا للعجب -
 هاهن الغريبة ؟ 
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.. وخيل لتومي أنه متد حىت مأل فراغ الباب كله .. وكان هايدوك قد وقف بالباب دون أن يتحرك 

ومن يدري ؟ وقطع .. الساقي أيضافسرت يف بدنه قشعريرة وأحس بالعرق البارد يغمره وتذكر أن هناك 
 : أفكاره صوت هايدوك ضاحكا

فقد قفزت يف اهلواء كأبرع العيب الباتيناج ، ولست أعتقد أن حركة ..  انه أمر مثري للضحك يا ميدوز -
 .. جفف يديك وتعال اىل الغرفة االخرى.. كهذه حتدث للمرء مرتني يف العمر 

حركة أو بادرة فان عليه ان خيرج سليما من هذا املكان ويف احلال وتبعه تومي وهو يف غاية التنبه ألقل 
وقاده اىل غرفة .. وامتدت يد هايدوك اىل كتف تومي حبركة قد تكون طبيعية وقد ال تكون.. بأي مثن

مث قال يف صويت طبيعي وهو .. االستقبال فدخل أوال وتبعه هايدوك الذي مل ينس أن يغلق الباب خلفه 
 :  باجللوس يشري اىل تومي

.. ولن أقوله لك اال ألنك موضع ثقيت .. انه موضوع غريب..  لدي ما أقوله لك أيها الطفل العجوز -

 هل تفهم ما أعين؟ .. وعليك أن تنساه مباشرة يا ميدوز 

بينما سحب هايدوك كرسيا وقربه اىل .. فأعمل تومي جهده ليظهر مبظهر املتلهف على مساع احلديث
 :  قال حيث جلس تومي مث

فهز تومي رأسه نفيا وزاد . . اين أعمل يف قلم املخابرات .  ان املسألة يا ميدوز مل يدركها أحد مطلقا -
 : فاستطرد هايدوك .. من تصوير تلهفه 

وحنن نرسل من هنا بعض .. بل هو من أسرار الدولة العليا يا ميدوز ..  انه سر يف غاية اخلطورة -
 أتفهم ما أعين؟ .. القول انه سر يف غاية اخلطورة بل هو سر مميت لو عرف االشارات السرية، وأكرر 

 .. ثق أنين سأنسى هذا احلديث! ما أغرب هذا .. طبعا ..  طبعا -

 .. ولكن احلادث كله مل يكن متوقعا .. واين أعتذر إليك..  يكفي ما علمت-

ان يصدق الكوماندوز اصطناعه وكان تومي حيسب لكل كلمة يقوهلا ألف حساب ، اذ مل يكن يتوقع 
البالهة ، ولكنه مل جيد سواها بابا حيتمل أ، خيرج منه ، وكان يعتمد على أن الغرور صفة من صفات 

وانه تبعا لذلك يعترب .. أغلب الرجال ، أمثال هايدوك ، الذي يعتقد نفسه انه أذكى من سائر املخلوقات 
فاستمر تومي يتكلم مظهرا اعجابه ودهشته دون .. ال له ميدوز هذا رجال اجنليزيا غبيا يصدق كل ما يق

ان يلقي سؤاال واحدا على الكوماندوز الذي أخذ بدوره يتكلم ببساطة البحار االجنليزي واختفى الضابط 
 .. الربوسي الفظ خلف قناع صفيق، ولكن تومي كان يراقبه بعني جديدة على ضوء ما اكتشف 

 : وبعد هنيهة وقف ميدوز وقال 
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 لقد تأخرت كثريا وحيسن يب أن أذهب االن وأعدك اال افتح فمي مبا رأيت أو علمت كما أعتذر اليك -
 .. عما حدث فقد كان مبحض الصدفة 

 هل سيسمح له باخلروج يا ترى ؟ .. وكان يقول يف نفسه

 .. وأصبح على خطوات من الباب اخلارجي . مث سار يف الردهة .. واجته حنو الباب 

 .. رفة على ميينه آبل دور يعد أدوات املائدة للصباح التايل وملح يف غ

 .. بالسر اخلطري .. وسيتركه األغبياء خيرج .. ان االمور تسري كما يهوى .. اذن 

ووقف الرجالن هايدوك و ميدوز بالباب اخلارجي يضربان موعدا ملباراة جولف، على أرض النادي يوم 
 .. السبت املقبل

كان رجلني من أعضاء النادي يعرفهما معرفة سطحية ، وملا رأيا .. ة يف الطريق ومسعا أصواتا قادم
الكوماندوز وأشار اليهما ميدوز بالتحية توقفا وتبادل اجلميع بعض احلديث ، مث استأذن تومي من 

 .. الكوماندوز وسار يف طريقه اىل سان سوسي بصحبة الرجلني الذين سارا يف نفس االجتاه 

 ..  قد أصبح طليقا بعد أن انكشف له السر اخلطري  ها هو ذا ،-

 .. وسقط هايدوك الغيب يف الفخ دون أن يشعر 

ووصل .. سيهز ادارة املخابرات هزا عنيفا .. ماذا يقدر الكتشافه هذا .. وتوالت أفكاره من كل اجتاه 
وما أن استدار يف .. وسار يف املمر يصفر حلنا .. وحيا زميليه يف الطريق . اىل أبواب سان سوسي 

املنعطف املظلم الذي يؤدي اىل الدرج حىت أحس بشيء ثقيل يهبط على رأسه فسقط على وجهه ، 
 ... وغاب عن الوجود 
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 العاشرالفصل 

 :وعادت مسز سربوت اىل منضدة اللعب وهي تقول حانقة.. كن يلعنب الورق 

 .. وستتم الليلة .. وية مرة ثانية لقد قدموا موعد جتربة الغارة اجل-

 : وكانت مسز منتون تقول 

 .. فالورق حيتاج اىل حظ وفن.. انين ال أستطيع االعتماد على احلظ وحده ..  اعطين ورقتني -

 : وقالت توبنس 

 ..  ورقة واحدة -

 :وفجأة قالت مسز كايلي 

ان كتابه سقط منه او انه سقط عن وخييل ايل .. يظهر ان مستر كايلي يف حاجة ايل ..  عن اذنكن-
 .. فقد مسعت شيئا يسقط.. مقعده 

 : وبدأت املتبقيات تتفكهن باحلديث عنها وعن زوجها، مث سكنت حلظة وأخريا قالت مس منتون 

 ترى أين ذهبت ؟ ..  مل أر شيال الليلة-

 :فقالت مسز سربوت 

 ..  لقد ذهبت اىل السينما -

 : وسألت توبنس 

 رينا ؟  وأين مسز ب-

 : فأجابت مس منتون 

 !بعمري ما أصعب مراجعة احلسابات ..  مسعتها تقول اا ذاهبة اىل حجرا ملراجعة احلسابات-

 : وقالت مسز سربوت 

 ال أظن أا تراجع احلسابات ، فقد رأيتها متر بالردهة ، وأنا احتدث بالتليفون منذ برهة وكانت تصعد -
 .. رمقتين بنظرة غريبة مل أفهمهاالهثة اىل الطابق الثاين، و

 : وسألتها مس منتون .. ودخلت مسز برينا فاجتهن اليها بأبصارهن

 هل كنت تترتهني يف اخلارج ؟ ..  خريا-

 .. أنا مل أخرج ..  أبدا -

 ..  مسعت مسز سربوت تقول انك يف طريقك اىل الرتهة فاستغربت -
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 ..  خرجت ألرى حال اجلو خارج الفيال -

 : مسز أوروك بعد حلظة وقالت ودخلت

  بوكر ام بريدج ؟ -

 : فنظرن مجيعا اليها وسألتها مسز سربوت 

 !  ما هذا الذي أراه يف يدك ؟-

 ..ال بد أن يكون أحد قد نسيها هناك .. وجدا جبوار الدرج ..  اا مطرقة -

جلميع ان الوقت قد تأخر ، وبعد قليل عاد بلتشلي من السينما، واخذ ينقد الفيلم الذي رآه مث أحس ا
 .. فانصرف كل اىل غرفته 

 : ويف الصباح اجتمعوا على مائدة االفطار، وقال املاجور بلتشلي

 ..  انه أمر غريب حقا-

 .. انه املستر ميدوز ..  اين ال أحب اجلري وراء االشاعات أو االساءة لسمعة أحد ولكن -

  ماذا حدث له ؟ -

 .. بل انه مل يعد حىت االن .. ليلة املاضية مل يعد اىل الفندق يف ال-

 : فقالت توبنس يف دهشة 

 ! ماذا تقول ؟-

نظرة الرجل الذي يدرك احساسات االرملة اجلامعة .. فأجاب املاجور وهو يرمق توبنس بنظرة هلا مغزاها
 : 

 .. ومع كل فقد ضايق غيابه مسز برينا..  يظهر ان مستر ميدوز حن اىل سهرات الشباب-

 : الت مسز منتونوق

 .. لعله أصيب حبادثة أثناء جتربة الغارة يف الليلة املاضية..  من يعلم -

 .. مستحيل..  حادثة-

 : مث قال كأمنا يوجه كالمه اىل مسز بلنكنسوب 

 .. اليت تدفع الكهول دائما، اىل التغيب عن منازهلم..  اا الطبيعة البشرية-

 .. ويف ظين أن حادثا وقع له.. ع من الرجال لست أرى مستر ميدوز من ذلك النو-

 : فقال املاجور

 ..  انه لو صدم مثال بسيارة أو بشيء من هذا القبيل لعلمنا ذلك-

  لعلهم نقلوه اىل أحد املستشفيات ؟ -



  العميل السري–اجاثا كريستي   61

 : ومل حتتمل توبنس احلديث أكثر من ذلك فانسحبت من الغرفة ، وابتسم املاجور قائال

.. احترس من الكهول " صدق ديكرت اذ قال .. ي وراء كهل ال يهتم ا مسكينة االرملة اليت جتر-

 " . فال رجاء فيهم.. العزاب 

ولكنها حاولت ان تطمئن نفسها بان يكون قد عثر .. والواقع ان توبنس أقلقها غياب تومي الغري متوقع
عوبة اتصال احدمها وكان كالمها يقدر ص.. على اثر هام، وأخذ يتتبعه دون ان جيد فرصة لالتصال ا

 .. ويقدر امحال أحدمها املفاجئ.. باآلخر

مث ان غياب مسز برينا خارج الفيال يف الليلة املاضية .. فاتفقها على وسائل للتفاهم يف مثل هذه احلاالت
لعل تومي أحس بأحدها ، فتتبعها .. كما قالت مسز سربوت ورغم اا انكرته حيوي معان كثرية 

فية اليت خرجت من أجلها، ولكن كان عليه أن يتصل ا بالوسائل املتفق عليها أو ليكتشف املهمة اخل
 .. يسرع يف العودة

قبلت .. ومل يسمع عن مستر ميدوز أي خرب ويف املساء وبعد احلاح مجيع الرتالء.. ولكن اليوم مر طبيعيا
 اليت يعرفها الرتالء عن مسز برينا ان تتصل بالبوليس ، فحضر أحد الكونستبالت وسأل عن املعلومات

زميلهم الغائب ، ودوا يف مفكرته، وقام بعمل حتريات عرف منها ان املستر ميدوز بارح مرتل 
الكوماندوز هايدوك يف العاشرة والنصف مساء، ومن هناك سار مع املستر وولترز والدكتور كريتز حىت 

 .. اللحظة مل يظهر املستر ميدوزومنذ تلك .. أبواب سان سوسي مث ودعهما ودخل حديقة الفيال 

ورأت توبنس خالل هذه املعلومات ان هناك احتمالني، االول ان يكون قد رأى مسز برينا خارجة يف 
وتركها هي الا رآها تعود .. تلك الساعة املتأخرة فتبعها حىت رآها تقابل شخصا غريبا فتبع هذا االخري

.. وأن حتريات البوليس ستربك أعماله.. ن على قيد احلياةاىل سان سوسي، ويف هذه احلالة يرجح أن يكو

أما االحتمال الثاين فقد صورته هلا احلالة الغريبة اليت كانت عليها مسز برينا من ناحية مث دخول مسز 
.. واليت مل جتد تعليال مقبوال للعثور عليها يف تلك الساعة من الليل.. أوروك ويف يدها تلك املطرقة الثقيلة 

الن واحدة من الاليت كن يلعنب الورق مل تم به ساعتئذ، كما ان . ن حتديد الوقت كان مستحيالمث ا
مث تلك املالحظة اليت ابدا مسز ! مسز برينا أنكرت أا خرجت، ايال لترى حالة اجلو خارج الفيال

اولت توبنس أن تتأكد وقد ح.. وتصعد اىل الطابق الثاين من الفيال.. من أا رأا جتري الهثة.. سربوت
 .. من الساعة اليت حدث فيها كل هذا من االخريات ولكنهم مل جينب مبا يشفي الغليل

يف .. فقد كان هناك ثالثة آخرون من سكان سان سوسي يف اخلارج.. مث ان هناك احتماالت أخرى 
اتبعها يف حكاية قصة الوقت الذي عاد فه تومي فاملاجور بلتشلي كان يف السينما وحيدا والطريقة اليت 

مث هناك املستر .. الفيلم كله قد تفسر على انه كان يعد لنفسه خمرجا، فيما لو وضع يف موقف االام
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كايلي الذي دار حول احلديقة دون سبب معقول يف ذلك الوقت بالذات وألول مرة منذ سكن سان 
 .. يف يدها دون مناسبة ما ومسز أوروك نفسها واملطرقة الضخمة اليت كانت تلوح ا .. سوسي 

    

؟ ترى ..انه انشغال البال ما من شك يف ذلك .. مايل أراك اليوم على غري ما عهدت ..  ايتها اجلميلة -
 ؟ .. ماذا يشغل بالك 

فقد كانت الفتاة متيل اليه لذكائه " توين مارسدون " حملدثها الشاب " ديبورا برسفورد " فابتسمت 
رؤساء أبرع من عمل يف ادارة الشفرة ، وكانت ديبورا يف نفس الوقت حتب عملها املفرط اذ اعتربه ال

ورغم انه عمل متعب اال انه لذيذ تشعر من تشغله بأا ذات .. الذي جيربها على تركيز تفكريها فيه
أمهية، وليست كتلك املمرضات الاليت يتسكعن يف ردهات املستشفيات ينتظرن حالة جديدة من وقت 

 : وعاد توين مارسدون يسأهلا .. اىل آخر

 أيتها اجلميلة ؟ ..  ما الذي تفكرين فيه -

 .. اا مسائل عائلية ال أكثر ..  ال شيء-

 هل يل أن استفسر ؟ ..  ان العائالت مرهقة دائما-

 .. أراين قلقة عليها .. ان والديت ..  ليس يف املسألة سر-

  ملاذا ؟ أمريضة هي؟ -

رسلت يل خطابا بأا ذهبت لتقيم مع عمة مسنة يل يف كورنوال لتساعدها ومترضها كانت قد أ..  أبدا-
 .. وقد كنت يف غاية االطمئنان عندما وصلين منها خطاب منذ يومني

 ! اذن ماذا غري االحوال؟-

 .. بل مل تذهب اىل هناك اطالقا..  نعم -

 أعين والدك ؟ .. و اين ..  أمر غريب حقا-

 .. امللفات و االوراق وما شابه ذلك.. من تلك االعمال الكتابية .. بعمل يف اسكتلندا  ايب؟ انه التحق -

 ..  رمبا ذهبت والدتك لتلحق به هناك -

 .. فانه يعمل يف احدى تلك املناطق اليت ميتنع دخول الزوجات فيها ..  ال ميكن -

 ..  اذن ال بد أن تكون قد ذهبت اىل مكان ما -

 .. و .. ن كل خطاباا تتحدث عن العمة املسنة واحلديقة ا.. ولكن ..  نعم -

 .. أعين .. بينا .. ال شك اا كانت تريدك ان تعتقدي اا هناك .. نعم ..  نعم -
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اذا كنت تعتقد ان امي من اولئك النساء الاليت ال جيدن غضاضة يف االتصال .. مستحيل .. ال ..  ال -
 .. أن حيدث هذا مستحيل .. برجل اخر ، فأنت خمطئ 

 .. فلم أكن أعين لك ..  آسف جدا -

ولكن خطاباا من ...  الغريب يف املوضوع ان شخصا ما قال يل امس انه رآمها يف ليهامنت أخريا -
 ... انين ال استطيع ان افهم .. كورنوال 

 : ة وتوقف توين عن اشعال سيجارته وترك عود الثقاب حيترق دون ان يهتم به ، وصاح يف دهش

 ..! ليهامنت -

وأرامل يستشفون ورمى الشاب بعود .. ضباط متقاعدون .. انه آخر مكان يفكر االنسان ..  نعم -
 : الثقاب الذي كاد حيرق اصابعه، مث عاد فاشعل عودا آخر وسأهلا 

  ماذا كانت والدتك تعمل يف احلرب املاضية ؟ -

 .. ارة أحد اجلنراالت على ما اظن وأحيانا أخرى تقود سي..  كانت تعمل يف التمريض -

 ..  ظننت اا كانت ، مثلما انت االن ، يف ادارة املخابرات -

..  خمابرات ؟ أظن اا قامت يف وقت من االوقات بنقل بعض االوراق اهلامة فاعتربت ذلك عمال جبارا-

 .. وبالغت يف أمهيته 

ت ان حالة الغرفة تنبئ بأن أشخاصا عبثوا ا، ويف اليوم التايل عندما عادت ديبورا اىل غرفتها الحظ
وسألتها خاصة عن الصورة الكبرية اليت كانت حتلي ا منضدة الزينة ، ولكن .. فنادت صاحبة املرتل

السيدة قالت اا مل ترها و اظهرت اسفها وقالت ان اخلادمة رمبا تعلم شيئا عما حدث، وملا سئلت 
قالت رمبا كان الرجل الذي اتى ليصلح صنابري الغاز هو الذي عبث اخلادمة انكرت معرفتها ألي شيء و

بالغرفة ولكن ديبورا مل تتصور ان موظفا بشركة الغاز يهتم بصورة سيدة يف منصف العمر ، وشكت 
ديبورا يف ان تكون اخلادمة قد كسرت اطار الصورة وخوفا من املتاعب اخفتها ائيا ومل حتب ديبورا ان 

ومع ذلك فإا .. ففي وسعها بال سك ان تطلب من امها ارسال صورة اخرى .. دة تثري مشاكل جدي
 ... وخاصة بعد ما أشار صديقها توين اىل احتمال اتصاهلا بشخص ما .. كانت قلقة على امها
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 الحادي عشر الفصل 

نارته ، وكنت ترجو ان يكون كان الدور على توبنس ملقابلة ذلك البحار املسن الذي يصيد السمك بس
مستر جرانت على علم بأسباب غياب زوجها ولكن أملها اار متاما فقد علمت منه ان أخبار تومي 

 : انقطعت عنه منذ وقت طويل ، فقالت توبنس وهي تبذل جهدا كبريا لتجعل نغمات صوا تبدوا عملية 

 . مبكروه  ال أظن ان هناك من االسباب ما جيعلنا نعتقد انه أصيب-

 ماذا عنك أنت ؟ .. ولكن لنفرض جدال أنه أصيب .. ال أظن ..  كال -

 ..  أنا ؟ سأستمر طبعا-

أما االن فنحن يف اباا ..  هذا ما أريد أن أمسعه، ولديك وقت طويل بعد االنتصار يف املعركة تبكني فيه-
فان كلمة الرابع عرف اا .. انه صحيح ، والوقت قصري ، مث ال تنسي أن نبأ صغريا ، أبلغتماه الينا ثبت 

 .. ترمز اىل اليوم الرابع من الشهر القادم وهو اليوم الذي حدده العدو لغزوه هذه البالد 

  أمتأكد أنت ؟-

 نعم ، ان اليوم الرابع هو يوم الغزو ، أما هذه الغارات املتتالية فما هي اال اختبار استحكاماتنا ومقدرتنا -
 .. على املقاومة

 ..  ولكن ما دمتم تعملون هذا كله -

وحنن على أمت .. كما نعلم على وجه التقريب يف أي مكان سيقع..  اننا نعلم ان يوم الغزو قد حتدد -
ولكن ما يقض مضاجعنا هو القصة القدمية قصة احلصان طروادة والرجال الذين يعيشون .. استعداد هلم

يعرفون ما نعرف من اسرار الدولة احلربية، وهم الذي يف جوفه فهؤالء هم اخلطر االكرب اذ ام 
ويكفي ان عشرة منهم يوزعون يف مراكز هامة، لتحطيم كل .. يستطيعون تسليم العدو مفاتيح القلعة

 .. تنظيماتنا وكشفها لألملان، ومن مث ترين أن ما حنتاج إليه هو الكشف عنهم 

 ! ما أقسى احساسي بعجزي وعدم خربيت-

 فلدينا كثري من اخلرباء يعملون ما وسعهم العمل، ولكن اخلونة الذين يندسون وسطهم .. ال عليك-
 .. جيعلوننا ال ندري فيمن نثق وفيمن ال نثق

  أال تستطيعون تعيني بعضهم ملراقبة مسز برينا ؟ -

فأرجو أن  لقد قمنا بذلك فعال ، وعلمنا أن هلا نزعة نازية ، ولكن مل نصل بعد اىل ما يثبت ادانتها ، -
 .. تستمري يف عملك بأقصى ما تستطيعني من حذق وحيطة 
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 .. أعين اليوم الرابع ..  تبقى حنو أسبوع على ذلك املوعد-

 .. اسبوع بالضبط..  نعم -

ولعمري .. فاين ما زلت اعتقد انه وراء اثر ما .. وأعين أنا وتومي ...  اذن ال بد لنا من عمل شيء ما-
 .. وقررت يف نفسها خطة جديدة للهجوم. . كم اود لو استطيع أن 

 ..  واآلن يا ألربت جيب أن أغري من الوسائل اليت اتبعتها حىت اآلن -

 .. ويكفي انه اكتشف السيد برسفورد فيما أظن.. ان العدو مل يعرفك حىت االن ..  ولكن يا سيديت-

 أن تراقبين ، وترى ماذا وسأحاول أن أكشف نفسي ، وعليك أنت..  مل يبق أمامنا وقت نضيعه -
 .. تستطيع أن تفعل حيال العدو يف اللحظة اليت يضع فيها يده علي 

 ..  ال أفهم ما تعنني-

 سأكتب خطابا وأدعي أنه فقد مين، وأقيم الدنيا وأقعدها عن أمهيته مث أترك الفرصة للخادمة كي جتده -
وأعتقد انه سيعمل فورا على ) م (  او )ن ( وأول من يتقدم إليه يكون هو .. وتضعه يف مكان ظاهر

وأبلغ أويل األمر يف اللحظة املناسبة ، .. ازاحيت من الطريق وعليك ان تكون يقظا لكل ما حيدث 
 .. فيقبضون عليه يف حالة التلبس 

 .. وعليك أ، تفكري يف هذا حىت صباح الغد، وتقابليين لنتفق على اخلطوات األخرية..  بالضبط -

    

بنس من املكتبة بعد أن اشترت كتابا وصفوه هلا بأنه كتاب شائق و اذا ا تسمع صوتا خلفها خرجت تو
 : يقول 

 ..  مسز برسفورد -

 : قال هلا ... فوجدت شابا امسر اللون طويل القامة ، علت شفتيه ابتسامة.. فالتفتت يف ذعر 

 ... تكم يف أحد األيام املاضية مع ديبورا لقد زر.. أو على األقل ال تذكرينين..  أعتقد أنك ال تعرفينين-

 .. وما أكثرهم .. اذن هو أحد أصدقاء ديبورا 

 .. وأعمل يف نفس املكتب الذي تعمل فيه ديبورا وقد حدث أمر مؤسف ..  انين أنتوين مارسدون -

  ما هو ؟ -

نسبة إليك يا وهذا أمر مؤسف حقا بال..  اكتشفت ديبورا أنك لست يف كورنوال كما كانت تعتقد -
 .. سيديت على األقل

 ! كيف؟ ماذا مخنت يا ترى ؟-
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واين اقوم بعمل .. وخييل أي انه من الالزم اال تعلم..  ان ديبورا يف الواقع ال تدري ماذا تفعلني االن -
 .. مشابه، اذ علي ان احترى عن االشخاص الذين مييلون للنظام النازي ، وهم كثر 

 ..  ان اخليانة يف كل مكان-

 عندما حدثتين ديبورا عن عدم وجودك يف كورنوال عملت على احلضور فورا لتقومي من ناحيتك -
بترتيب االمور لتغطية املوقف خاصة وقد عرفت بعض الشيء عن النشاط الذي تقومني به، واىل أي حد 

وقد . .فان يف ذلك خطرا حمققا .. اذا عرفت ما انت قائمة به من نشاط .. هو حيوي ، ولعمري 
او يف أي مكان آخر يكون فيه ، وميكنك . فكرت ان تدعي انك اتصلت بالكابنت برسفورد يف اسكتلندا 

 .. ان تقويل ، انه مسح لك بالعمل معه

 ..  رمبا فعلت ذلك -

 ..  أرجو أال يضايقك تدخلي فيما ال يعنيين -

 ..  بالعكس اين اشكرك -

 .. أميل اىل ديبورا ..  اين كما ترين -

وتصورت .. فرمقت توبنس الفىت بنظرة وفكرت يف اهتمام الشبان بابنتها ديبورا رغم خشونة معاملتها هلم
 : مث عادت وقالت للشاب .. ان هذا الشاب ال بد ان يكون واحدا منهم 

 ..  ان زوجي ليس يف اسكتلندا -

 !..  هكذا -

 .. كان هنا معي ، ولكنه اختفى فجأة ..  نعم -

 هل كان وراء أثر ما ؟ .. سف له حقا  هذا امر يؤ-

ان .. كما أظن أنه سيتصل يب بوسائلنا اخلاصة .. ولست أظن أن يف غيابه هذا ما خيشى منه..  نعم -
 .. عاجال أو آجال 

 .. وجيب أن تكوين على حذر .. وال شك أنك تدركني خطورة املهمة ..  طبعا -

 ... واين أفهم ما تعين ..  ال شك يف ذلك -
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 الثاني عشرالفصل 

بدأ تومي حيس كأمنا كرة نازية تسبح يف عينيه ، بعد أن كان قد فقد الوعي مدة مل يستطع حسباا، 
وجتمع األمل جمسما يف مركز تلك الكرة ، وأخذت تسبح ببطء، مث أحس فجأة أن نواة ذلك األمل هو 

 ..رأسه احملطم

 بعض ما هو فيه فأدرك ان اطرافه قد تثلجت وأنه جائع ، وانه غري قادر وأخذ يستفيق شيئا فشيئا ويعي
 .. على حتريك شفتيه 

وبدأت ذاكرته تعود إليه . . أقرب االشياء اىل صخر صلد .. أرض جامدة .. ان رأسه ملقى على أرض 
.. ن سوسي والساقي األملاين ودخوله من أبواب سا.. وجهاز الالسلكي .. فتذكر هايدوك.. شيئا فشيئا

 .. مث ما حدث بعد ذلك 

ترى .. لقد عاد هايدوك اىل استراحة املهربني أمامي وأغلق الباب خلفه .. هايدوك .. وعاد يقول لنفسه 
فلم يره يف .. ؟ ان ذلك أمر مستحيل.. كيف رتب االمور حبيث يسبقه اىل سان سوسي، وينتظره هناك

لقد رآه ينظم املائدة استعدادا إلفطار سيدة يف .. ولكن ال .. ال بد أن يكون الساقي .. اذن .. الطريق 
كانت .. امنا املهم ان يعلم أين هو اآلن ؟ .. فان ذلك ال أمهية له .. وعلى كل .. صباح اليوم التايل 

عيناه قد اعتادتا الظالم فرأى بصيصا من نور ينبعث من نافذة صغرية يف أعلى املكان الذي كان فيه ، 
لقى يف قبو و أن يديه قد قيدا وكذلك رجليه، وأنه قد كمم بإحكام حبيث ال يسمع له وأدرك انه م

وبعد حلظات مسع صوت باب يفتح ، يف مكان .. وقد بدأ حياول حتريك أطرافه دون جدوى .. صوت 
ودخل رجل حيمل مشعة ثبتها على االرض ، مث خرج وعاد من جديد حيمل يف يديه صينية .. ما خلفه 
وقد عرف تومي فيه آبل دور الذي أخذ يتحسس .. رق به ماء وكوب وبعض اخلبز واجلنب عليها دو

 : األربطة والكمامة ، مث قال

 ..  سأنزع عنك هذه الكمامة لتاكل، وإذا بدر منك أي صوت سأعيد ربطها من جديد-

فأخذ .. على رضاهفحاول تومي أن يهز رأسه اجيابا ولكنه مل يستطع اال ان يفتح جفنيه ويقفلهما عالمة 
آبل دور يرتع عنه الكمامة ببطء واستطاع تومي بعد عدة دقائق أن حيرك فيه وفمه، فأمسك آبل دور 

بالكوب وقربه من شفتيه فجرع قليال بصعوبة يف أول األمر، مث استطاع أن يزدرد املاء ازدرادا، فأحس أن 
 .. حالته أصبحت خريا مما كانت 
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وشرب .. ز واجلنب و رفعهما اىل فم تومي، واستمرت العملية بعض الوقتمث امسك الرجل بقطعيت اخلب
 : تومي أغلب ما كان يف الدورق من املاء ، مث سأل الرجل 

  وما القسم الثاين من برناجمكم؟ -

 : فأسرع تومي قائال .. ومل جيب أبل دور، ولكنه مد يده إىل الكمامة

 ..  اريد أن أقابل الكوماندوز هايدوك -

 ..  آبل دور رأسه عالمة عدم املوافقة، وأعاد ربط الكمامة ، وهكذا ترك تومي يف ظالم دامس ، فنامفهز

واستيقظ على صوت الباب يفتح من جديد، ودخل يف هذه املرة هايدوك و آبل دور معا ، وأزيلت 
 .. وكان هايدوك ممسكا مبسدس اتوماتيكي يف يده .. الكمامة واألربطة 

 : مئنا اىل جناح اخلطة اليت صمم عليها ، ولكنه قال ومل يكن تومي مط

 .. فقد اختطفت بدون أي مربر..  لست أفهم معىن لكل هذا يا هايدوك-

 .. املسألة أهون مما تظن..  ال تقلق بالك-

  هل رد كونك عضوا يف ادارة املخابرات تظن نفسك تستطيع ان تفعل ما حيلو لك ؟ -

 .. وال حاجة لنا لالستمرار يف هذه املهزلة.. فأنت مل تقتنع بقصيت كما رأيت. .يا ميدوز .. ال ..  ال -

ولكن تومي مل يظهر أية بادرة تبني فهمه ملا يقول الكوماندور، متىن يف أعماق نفسه أن يون اصراره على 
 : التغايب، وسيلة خترجه من املأزق الذي وقع فيه، فقال 

 كنت ، ومهما كانت القوات اليت ختضع لك فانه ال حق لك  من تظن نفسك ، حبق الشيطان، مهما-
 ... ان تعاملين هذه املعاملة 

 : فقال اآلخر بربود 

وليس يهمين اذا كنت من العاملني يف ادارة املخابرات الربيطانية أو انك ..  انك متثل دورك متثيال بارعا-
 .. هاو مفتون 

 ..  ال أدري عما تتحدث -

مل يبق لدي من الوقت ما يسمح يل بأن أعلم من أنت أو من .. كفى أيها اللعني ..  كفى يا ميدوز -
فالوقت ضيق، ولن أترك لك الفرصة لتبلغ من تريد تبليغه، ما رأيت .. أرسلك، وليس يهمين هذا االن 

 .. 

 .. منذ تغيبت ..  ال بد أن البوليس يبحث عين -

وكالمها كان صديقا يل .. اىل هنا ..  اختفيت فيها  لقد حضر رجالن من رجال البوليس، يف أول ليلة-
فأظهرت عجيب الختفائه، واعتقد ان احدا منهما ال .. وقد سأالين كل ما أعلم عن املستر ميدوز .. 
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يتطرق ذهنه ان الرجل الذي يبحث عنه صريع حتت اقدامه وال شك ان انك مل تنس خروجك من هذا 
 ...  عقلية يف العامل تشك يف وجودك عندي املرتل سليما معاىف وال اظن ان هناك

 ..  انك ال تستطيع ان تبقيين هنا اىل االبد -

وهناك قارب صغري ينتظرك ببايب لتقوم فيه برحلة ، .. وقد أبقيك اىل مساء الغد ..  بن أحتاج اىل ذلك -
 .. اىل األبد .. تسترد فيها صحتك

  اين أعجب، مل مل تصرعين يف تلك الليلة؟ -

 .. ن اجلثث تفوح رائحتها يف مثل هذا املكان يا عزيزي ، ولذلك أجلنا ذلك اىل حني وصول الزورق ا-

وفهم تومي انه على حق يف ذلك، فعندما يصل الزورق يستطيعون قتله ونقل جثته ليقذفوا ا يف اليم 
 .. بعيدا عن استراحة املهربني

 : وقال هايدوك يف برود 

اذا كانت لك رغبة تود ان حنققها لك فيما بعد اذا اردت ان تبعث برسالة عما ..  لقد اتيت ألسألك-
 ... فثق اننا على استعداد إلسداء هذه اخلدمة .. صديق لك .. اىل 

 .. وفهم تومي ان الرجل حياول ان يستدرجه ليعرق شيئا عمن يتصل به فأجاب

 ..  كال و أشكرك-

بإعادة االربطة والكمامة وترك الرجالن القبو بعد ان أغلقا فقام على الفور .. وأشار هايدوك اىل آبل دور
 .. الباب خلفهما

ال النه سيموت بعد ساعات ولكن النه ال حيلة له يف ترك أي دليل يشري اىل .. وأحس تومي باألسى
 .. ان غيابه ال بد ان يكون قد اقلقها.. املعلومات اليت حصل عليها وفكر يف توبنس 

بل انه يعتقد اا لن تشك يف احد على االطالق اذ .. ا ان تشك يف هايدوك بالذاتولكن لن خيطر بباهل
واخذ يفكر يف االستغاثة ولكن فمه كان مكمما، ويف نصف .. ستتوقع انه يقوم مبهمة وسيعود منها

 ... الساعة التالية حاول فك قيوده دون جدوى

كة فوقه فاستنتج ان من بالدار قد رحلوا ومل يسمع صوتا او حر. وقدر أن الوقت قد أضحى بعد الظهر
كيف ان أحدا مل يشك يف هذا .. ولعل هايدوك االن يلعب اجلولف يف النادي، واستشاط تومي غضبا

 ... أما هو فقد وقع يف الفخ كاهلر!.. يا له من ممثل بارع.. املخلوق ذي السحنة الربوسية

 .. اا أحيانا تلهم.. لو كانت توبنس تتنبأ وتشك

انه ال .. ولكن ما الفائدة .. صوت رجل يترمن بلحن .. ؟ وأخذ يتسمع اىل صوت يأيت من بعيد.. ا هذام
 .. انه حلن مألوف لديه.. واقترب الصوت. يستطيع ان يصدر أي صوت يلفت االنظار اليه
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 .." وكنت أنا الفىت الوحيد.. لو كنت أنت الفتاة الوحيدة" 

 .. لعنة اهللا على صاحب هذا الصوت. 1917 لقد غىن هذا اللحن كثريا يف عام

 .. وفجأة ختشب جسد تومي واهتز يف عنف 

ألربت يسري جبوار استراحة .. انه ألربت بال شك.. وقال يف نفسه .. انه يعرف صاحب هذا الصوت 
ان كل انسان يستطيع ان .. كال .. بالقرب منه ولكنه ال يستطيع أن ينبس بأي صوت ... املهربني
 .. فليجرب ذلك .. صواتا وفمه مطبق حيدث ا

 ... كمن يرسل اشارة السلكية.. فأخذ ميوء موءات متقطعة 

كانت حالة ألربت بعد أن ترك توبنس على غري ما يرام، فعجب من هؤالء االملان الذين حييون هتلر مئات 
 كأم طاعون يفتك ويدمرون بالد العامل بقنابلهم.. املرات يف اليوم الواحد ويسريون خبطوة االوزة 

 .. بالناس، عليهم اللعنة، جيب ان يقفوا عند حد

أين هو اآلن جيب أن جيده .. والسيد برسفورد .. ان هلا عليه أيادي بيضاء .. وهذه السيدة برسفورد 
فسار كالكلب االمني، يتشمم رائحة .. وخرج يبحث عن سيده دون ان يرسم لنفسه خطة ما .. هلا

أن الكابنت برسفورد قد تناول طعامه يف مرتل الكوماندوز هايدوك يف استراحة سيده وكان قد علم 
.. اذن جيب عليه ان يبدأ من حيث انتهى سيده.. املهربني ويقال انه عاد بعد ذلك اىل سان سوسي 

ينظر مينة ويسرة عسى أن جيد شيئا يلفت النظر، ولكنه مل .. فوقف على ابواب سان سوسي عدة دقائق 
 .. فاجته صاعدا اىل قمة التل متجها اىل استراحة املهربني .. اجيد شيئ

 : سار يسلي نفسه بترديد ذلك اللحن 

 ..." وكنت أنا الفىت الوحيد .. لو كنت أنت الفتاة الوحيدة " 

هنا تناول السيد برسفورد طعامه .. وتقف ألربت حلظة متطلعا إىل أبواب استراحة املهربني وقال يف نفسه
فرأى األبواب تفتح وخترج منها سيارة رأى فيها رجال ضخما يصحب .. حول املكان من بعيد ودار .. 

خيرج من باب .. وبعد حلظة رأى رجال .. اذن هذا هو الكوماندوز هايدوك.. معه أدوات لعب اجلولف 
وهو . .وعاد ألربت يترمن باللحن مقتربا شيئا فشيئا من املرتل.. وقد أمسك بفأس يف يده.. احلديقة 

يظهر أن ! ما أمجل هذا .. وفجأة قال ألربت لنفسه مندهشا .. يراقب الرجل الذي بدا يفلح احلديقة 
هل هو غطيط، نائم؟ .. ان هذه ال ميكن أن تكون خنازير ! ما أغرب ذلك.. الكوماندور يريب اخلنازير 

ما هو ... طال به العهد .. ه بشيء انه يذكر.. انه .. مث هذا الغطيط املنظم.. ومن ينام يف مثل هذا القبو 
 .. شفرة االستغاثة ... انه قريب الشبه بالشفرة .. ؟ 
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مث تلفت حوله مينة ويسرة ، وركع على ركبتيه ونقر على شباك القبو عدة .. وعاد يتسمع من جديد 
 ...نقرات وكأنه جييب تلك االشارة
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 الثالث عشرالفصل 

وبنس يف حالة طبيعية، وعندما ذهبت اىل فراشها يف املساء ، وملا أصبح اليوم التايل ووجدت مل تكن ت
 :رسالة هلا تغريت حالتها ففضت الرسالة وقرأت فيها

 عزيزيت باتريشيا" 

وقد قرر االطباء اا قاربت النهاية، اذا أحببت ان تريها جيب أن .. حبالة خطرية اليوم" جراسيا"العمة 
اذا ركبت القطار الذي يتحرك يف العاشرة والثلث اىل حمطة يارو ستجدين صديقا معه . يومحتضري ال

 ..وكان بودي أن أكتب لك يف ظرف أحسن من هذا.. سيارة

 "بنلوب بلني

قرأت توبنس اخلطاب مث ظهرت على حمياها عالمات االسى ، وكانت مسز أوروك ومسز منتون 
اض أقارن، وبعد أن تناولن طعام االفطار، قامت توبنس اىل موجودتني فأخذن مجيعا يتحدثن عن أمر

اا سوف : وقابلت مسز برينا وشرحت هلا املوقف قائلة.. وألغت موعدها مع حائكة الثياب.. التليفون
 ..تغيب عن املرتل ليلة أو اثنتني

 :فقابلت مسز برينا اخلرب بعبارات املواساة املعتادة يف مثل هذه الظروف، وقالت 

 ..  مل تأيت حىت اآلن يا مسز بلنكنسوب أية أخبار عن مستر ميدوز وهذا أمر يف غاية الغرابة-

 : فقالت توبنس 

 ..  ال بد أن يكون قد أصيب يف حادثة و-

 .. فقد مضى وقت طويل ..  ولكن يا مسز بلنكنسوب لو كان االمر كذلك لسمعنا به-

  اذن مباذا تفسرين سبب غيابه؟ -

واال لكان .. واين أوافق متام املوافقة على أنه مل خيتف مبحض ارادته.. لست أدري ما أقول ..  لعمري -
 .. أنبأنا على األقل

 ..  رمبا يكون قد فقد ذاكرته فجأة، فهذا أمر كثري احلدوث يف هذه األيام-

  كذلك؟ أليس.. وعلى العموم يا مسز بلنكنسوب حنن ال نعلم كثريا عن حقيقة مستر ميدوز..  رمبا-

  ماذا تعنني ؟ -

 .. ولكن ..  يف الواقع ال اصدق كل ما أمسع-

  تصدقني ماذا؟ -
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 ..  لتك القصة اليت يرددوا -

 ..  أية قصة؟ انين مل أمسع شيئا -

وهو كما .. وقد مسعتها ألول مرة من املستر كايلي.. أنت بالذات.. ام لن يقولوا لك شيئا..  طبعا -
 ... لشكوك تعلمني رجل كثري ا

 ..  أرجوك أ، ختربيين مبا تعلمني-

ام يقولون أن مستر ميدوز من عمالء االعداء أو بعبارة أخرى من .. انه جمرد افتراض ..  حسن -
 ..رجال الطابور اخلامس 

 ..  مل امسع هذا اهلراء قبل اآلن -

 وأظنه كان كثري التساؤل ..ولكن لقد رؤي كثريا مع ذلك الشاب األملاين ..  رمبا ال يكون صحيحا-
 .. فاستنتج أما كانا مشتركني يف العمل حلساب العدو .. عن تقدم العمل يف املصنع الكيميائي

 ..  أمتىن أال يكون ما يقال صحيحا -

ولست أدري ملاذا شاءت ظروفها أن حتب ذلك ..  وعلى اخلصوص ان شيال املسكينة انفطر قلبها حزنا-
 .. الفىت

 ..  دائما تسري على غري ما وى  ان االمور-

 .. أحزان وآالم .. هكذا الدنيا ..  أنت على حق يف ذلك -

 : وفجأة مسعتا صوت مسز أوروك تقول 

 ! هل قطعت عليكما احلديث-

 : فقالت مسز برينا 

 ال.. وكيف أن البوليس مل يعثر له على أثر .. فقد كنا نتحدث عن غياب املستر ميدوز . أبدا ..  ال -
 .. شك أنك مسعت القصة 

 : فقالت مسز أوروك 

انه ال يصلح اال ملخالفة السيارات وحترير احملاضر .. ماذا ميكننا أن ننتظر من ورائه ..  البوليس -
 .. ألصحاب الكالب غري املرخص ا 

 : فسألتها توبنس عن رأيها يف غياب مستر ميدوز فأجابت 

 ..  ال شك أنك مسعت القصة -

 هذا هراء .. انه فاستشي وانه من رجال األعداء . . قصة -
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فقد كنت أراقبه من أول األمر، وأحسست أنه ليس رجل أعمال متقاعد ..  رمبا كان ذلك صحيحا -
 .. كما يدعي، بل أدركت أنه أتى إىل هذا املكان حلاجة يف نفسه

 : فقالت توبنس 

 ؟ أليس كذلك ..  وعندما أحس بأن البوليس وراءه أختفى -

 واال فما رأيك أنت يا مسز برينا ؟ ..  رمبا كان األمر كذلك-

 ..  ال أدري -

 : فسألتها توبنس 

 ..  مل تقويل لنا أنت ما رأيك يا مسز أوروك -

 ..  اين اعتقد ان الرجل مبأمن من اخلطر -

ي وهي وصعدت توبنس اىل غرفتها لتعد حقائبها فجرت حنوها بيت الصغرية خارجة من غرفة آل كايل
 : تصيح 

 .. بطيت ..  بطيت -

 : فردت توبنس قائلة 

  أهي فوق ؟ -

 : فأجابت بيت 

 ..  حتت -

 .. وظهرت مسز سربوت يف تلك اللحظة فأخذت الطفلة تصيح 

 .. أخفيين ..  أخفيين -

 : فقالت مسز سربوت 

 ..  انك ال تستطيعني أن تقومي بلعبة االخفاء اآلن -

   

فتها ، الحظت أن يدا عبثت بقبعاا، فتلفتت حوهلا يف احلجرة فأكدت أن عندما دخلت توبنس غر
ام يبحثون عن شيء لن جيدوه وتركت اخلطاب ايل وصلها صباح اليوم .. العبث كان يف كل مكان

ال يزال : كانت العاشرة، وقالت لنفسها .. على منضدة الزينة، مث خرجت من املرتل ونظرت يف ساعتها 
 ...  الوقت والبد من النجاح هناك متسع من

   

 : نزلت توبنس يف حمطة يارو فوجدت سيارة تنتظرها يقودها شاب قال هلا
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 ..  تفضلي يا سيديت-

وبعد أن سارت السيارة مسافة قصرية وسط االحراش توقفت ونزلت توبنس فوجدت أنتوين مارسدون 
 : يف انتظارها فقال هلا على الفور 

اذ كان قد وقع اسريا يف يدهم ، وال ميكن أن تريه يف .. قد خلصناه من األعداءو..  ان برسفورد خبري -
 .. مث ان هناك مهمة جيب ااؤها .. الوقت احلاضر، ألسباب خارجة عن ارادتنا 

 : ونظرت توبنس اىل كومة من القماش ملقاة بعيدا فسألت

  ما هذا ؟ -

زلت به فتاة قبض عليها رجالنا وكانت ترتدي ثياب انه بقايا باراشوت ن..  انه أمر يف غاية اخلطورة-
 ... وعرفنا اا مكلفة مبهمة سرية .. املمرضات

  مث ماذا ؟ -

 ..  اذا أحببت فانك تستطيعني ان حتلي حملها وتقومي بدورها لتكتشفي كنه مهمتها -

 ..  انين على استعداد -

  ما أقوى أعصابك يا مسز برسفورد -

   ماذا علي أن أفعل؟-

جاء .. ولكنا وجدنا ورقة مكتوبة باألملانية يف جيب الفتاة..  ان التعليمات اليت معها ليست واضحة -
" الدكتور  .. 14رقم " آسال " مث شارع .. حىت تقاطع الطريق " ليزريارو " إىل " دوسربي .. " فيها 

 " .. بينيون 

 : وقال الشاب. .ونظرت توبنس اىل حيث أشار مارسدون ، فرأت تقاطع الطريق 

 .. ستسريين يف ذلك الطريق حنو مخسة أميال على األقل..  هناك-

 ..  ان السري على األقدام رياضة مجيلة ، وأرجو أن يقدم يل الدكتور بينيون طعام الغذاء -

  هل تتكلمني األملانية يا مستر برسفورد ؟ -

 .. أقول ان تعليمايت تقرر ذلك لكين سأصر أن يكون احلديث باإلجنليزية و..  بضع مجل فقط -

 ..  انك ختاطرين -

 .. من يتخيل أنين بديلة لتلك اليت هبطت بالرباشوت !  هراء-

 لقد حسبنا حساب كل ما د ينتظر فحجزنا الرجلني اللذين قبضا على املمرضة األملانية رغم أما من -
 .. رجالنا زيادة يف احليطة ، واآلن سنبدأ يف عملية التنكر 
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. بعد نصف ساعة ظهرت توبنس وقد تغري شكلها وتقدمت ا السن عشر سنوات واعرض فكاها و

 : نتيجة لقطع املطاط اليت وضعت داخل فمها لتتخذ هيئة املمرضة األملانية فقال توين مارسدون

 ؟ ..  ستعلمني منه بالتحديد أين ومىت وكيف سيقع الغزو -

 .  ال ختشى علي يا طفلي العزيز-

 شارع آسال فالحظت من لوحة الدكتور بينيون انه طبيب أسنان ، 14 توبنس أمام املرتل رقم ووقفت
كما الحظت من طرف عينيها أن توين مارسدون كان يراقبها من بعيد يف سيارته، فأدركت أن سريها 

ى فان طائرة كانت تتبعها طوال سريها وفهمت أن العدو كان حريصا عل.. على األقدام كان له حكة 
 .. عدم ركوا يف سيارة حىت ال حتدث أي متاعب كانت

فضغطت اجلرس وظهر وراء الباب وجه سيدة .. صعدت توبنس درجات املرتل حىت وجدت باب العيادة
 .. اجنليزية عجوز

 ؟ ..  هل الدكتور بينيون موجود -

 ..  هل أنت املمرضة إيلتون -

 ..  نعم -

 ...  نعم -

 .. اتبعيين ..  إذن -

 : فقالت السيدة املسنة بعد أن أغلقت الباب .. خلت توبنس ود

 .. ريثما أخرب الدكتور ..  أرجو أ، تنتظري -

هل هو شخص غريب .. ترى من يكون.. وانتظرت توبنس ان يفتح الباب ويظهر هلا الدكتور بينيون 
 ي تفكر فيه ؟ عنها ؟ أو شخص سبق أن رأته ؟ وماذا حيدث لو كان الدكتور بينيون هو الشخص الذ

 .. وخرج منه رجل مل خيطر على بال توبنس مطلقا .. وفتح الباب 

 " ..!هايدوك " الكوماندوز 
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 الرابع عشرالفصل 

الدور الذي استنتجت أن الكوماندوز هايدوك قد لعبه يف .. متالكت توبنس أعصاا وتناست إىل حني 
.. مالك أعصاا فعليها أن تعمل املستحيل حىت ال يكتشف دورها اختفاء تومي وكان البد هلا أن تت

 .. كأي امرأة أملانية تواجه رئيسها .. وقفت على قدميها 

 ..  اذن حضرت -

 " .. إيلتون " انين املمرضة ..  نعم -

 : وابتسم هايدوك كما لو قد مسع دعابة وقال 

 .. اجللوس تفضلي ب.. أيتها املمرضة ايلتون .. عظيم ..  عظيم -

 ..  أعتقد أنه علي أن أتلقى منك تعليمات -

  أتعلمني اليوم ؟ -

 ..  انه الرابع -

 .. وعقد ما بني حاجبيه ..  اذن أنت تعلمني ذلك -

 : فقالت توبنس بعد فترة سكون 

 ..  أرجو أن حتدثين عما جيب علي ان أفعله -

 : مث قال بعد حلظة ..  كل شيء يف أوانه يا عزيزيت -

 ..  قد مسعت بال شك عن سان سوسي -

 ..  ال -

  أمل تسمعي عنها ؟ -

 ..  كال -

 .. فابتسم الكوماندوز ابتسامة غريبة 

ان هذا ليدهشين كثريا فاين أعلم أنك كنت تقيمني هناك طوال !  اذن أنت مل تسمعي عن سان سوي -
 الشهر املاضي أليس كذلك يا مسز بلنكنسوب ؟ 

 .. لقد هبطت بالرباشوت صباح اليوم .. عين يا دكتور بينيون  اين ال أفهم ما ت-

الدكتور بينيون هو طبييب وقد مسح يل باستعارة عيادته .. انين لست الدكتور بينيون يا عزيزيت ..  آه -
 .. بعض الوقت 
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 ؟ !! حقا-

لقد .. أو لعلك تفضلني أن أخاطبك بامسك احلقيقي يا مسز برسفورد ..  حقا يا مسز بلنكنسوب -
وأحب أن أنبهك " هذا أنت قد وقعت يف خيوطي .. " وقال العنكبوت للذبابة .. انكشفت اللعبة أخريا 

مث ال تنسي أن .. فستقلني قبل أن تفتحي فاك.. هي أال تصيحي فتزعجي اجلريان .. على نصيحة هامة 
 .. هذه عيادة طبيب أسنان، وكثريا ما مسع اجلريان أصوات املرضى 

لكن هال حسبت حساب ان يل أصدقاء باخلارج يعرفون أين .. إيل أنك فكرت يف كل شيء  خييل -
 أنا؟ 

يؤسفين يا مسز برسفورد أن أصارحك بأن " .. أنتوين مارسدون " هل تفكرين يف الشاب ..  أوه -
 بعد أن عرف عنك كل –أنتوين من أنشط الشباب الذين يعملون حتت أمرتنا ، وقد استطاع بلباقته 

 ..  أن جيعلك تؤمنني بقصة الرباشوت بكل بساطة –يء من ابتك ش

 ..  لست أفهم معىن هذا -

لقد عملنا على أن يفقد أصدقاؤك أثرك اذا تتبعوه ، وقد يصلون إىل حمطة يارو فيعلمون أنك ..  حقا -
ارت على واليت س.. أما املمرضة اليت ال تشبهك من قريب أو بعيد .. ركبت يف سيارة مع أحد الشباب

قدميها بني الساعة الواحدة والثانية يف مدينة ليربزيارو فإن أحدا لن يدرك أن مثة عالقة بينها وبني 
 .. اختفائك 

  وبعد ؟ -

بل أنا شديد االعجاب ، وحيززين استعمال الشدة معك ، ولكين مضطر ألن ..  انين معجب بأعصابك -
ولعلك تدركني ما قد يقود إليه ..  أنصحك واين.. أعلم بالضبط كل ما اكتشفت يف سان سوي 

 .. عنادك

 : فاستطرد .. فنظرت إليه توبنس بازدراء 

 ماذا عن الوجه اآلخر للصورة ؟ .. انين أقدر ما تتميزين بع من ثبات وعزم ولكن ..  نعم -

  ماذا تعين؟ -

 سوسي حتت اسم الذي كان يقيم إىل عهد قريب يف سان".. توماس برسفورد .. "  اين أقصد زوجك-
 .. والذي يقيم االن يف قبو مرتيل .. مستر ميدوز 

 .. ال أصدق ذلك ..  تومي -

.. فان تومي العزيز كان وال يزال يف قبضة يدي ، فإذا أجبت عن اسئليت أنقذته..  بل جيب أن تصدقيه -

 .. أعماق اليم اذ سيقتل ويقذف جبثته يف .. أما اذا رفضت فستسري األمور على النحو املرسوم هلا
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  ماذا تريد أن تعرف؟ -

 حلساب من تعملني ؟ وما وسيلتك لالتصال م ؟ وما املعلومات اليت أبلغتها هلم حىت هذه اللحظة ؟ -
 .. وبعبارة أخرى كل ما تعلمني 

 : فهزت توبنس كتفيها وقالت 

 ..  أستطيع أن أقول لك من األكاذيب ما حيلو يل -

مث ال تنسي يا سيديت العزيزة .. ألنين سأبدأ بفحص كل ما تقولني ..  ذلك  كال ، انك ال تستطيعني-
وحنن يف حاجة إىل .. مث انين أقدر كل جمهوداتك أنت وزوجك .. انين أقدر مشاعرك حنو هذا العمل 

 .. أناس من امثالكما لبناء الدولة اجلديدة اليت ستقوم على أنقاض هذه الدولة الغبية 

 : مث راحت تبحث عن كلمة ترد ا عليه ، وقالت دون وعي منها نظرت توبنس اليه 

 ...!أحالم ساندريال ..  أحالم ساندريال -

وأرادت بعبارا التهكمية هذه أن تشبه آمال النازيني بقصة االطفال املعروفة اليت رأت كتاا مع الطفلة 
لسحر بل اا فزعت ملا رأته ولكنها دهشت عندما وجدت وقع هذه الكلمات على هايدوك كا.. بيت 

الضابط الربوسي .. على وجهه، اذ قفز واقفا مقتم الوجه ، ورأت فيه توبنس فجاة ما رآه تومي من قبل 
 : مث قال باإلجنليزية .. الفظ الذي اخذ يسبها باللغة األملانية بأوقح األلفاظ 

ت باإلعدام على زوجك وعلى لقد حكم..  أيتها املخبولة ، انك ال تدركني نتائج اجابتك هذه -
 : مث صاح بأعلى صوته .. نفسك 

 ..  آنا -

 : فدخلت املرأة اليت فتحت الباب لتوبنس فدفع هايدوك مسدسا يف يدها وقال هلا 

 ..  راقبيها وال تترددي يف اطالق النار اذا احتاج األمر -

 :فقالت توبنس لـ آنا .. وخرج كالعاصفة من الباب وأغلقه وراءه 

 أ ستقتلينين حقا؟  -

لقد قتل ولدي أونو يف احلرب املاضية وكان سين حينئذ مثانية وثالثني عاما وقد ..  حتاويل أن ختدعينين -
 .. اصبحت يف الثانية والستني االن ، ورغم ذلك 

بل احساس األم حني .. وقد ذكر توبنس وجه هذا املرأة تلك املرأة البولندية واندا بولونسكا واألمومة
تلك الفكرة اليت حاولت طويال أن تتذكرها عن سليمان ... وملعت فكرة يف رأس توبنس .. فقد طفلها ت

 .. احلكيم 

 .. وقال يف غضب .. وفتح الباب ودخل الكوماندوز هايدوك 
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  أين هي ، أين أخفيتها ؟ -

وقال .. ختف شيئافحملقت فيه توبنس ، فان سؤاله مل يكن له معىن يف نظرها ألا مل تأخذ شيئا ومل 
 : هايدوك لـ آنا 

 ...  اخرجي -

وجلس هايدوك على أحد املقاعد وكان واضحا انه يبذل جهدا جبارا .. فسلمته املرأة املسدس وخرجت 
 : مث قال .. ليتمالك أعصابه 

ولدي من الوسائل ما أمحل به الناس على .. فأنت هنا حتت رمحيت ..  لن تستطيعي االنتفاع ا -
 م، وستضطرين حتت ضغط هذه الوسائل أن تعتريف يل باحلقيقة ماذا فعلت ا ؟ الكال

فقالت .. اليت خبأا" هذه " ورأت توبنس أن هذه فرصتها الوحيدة للمساومة لو استطاعت أن تعرف ما 
 : يف حذر 

  كيف عرفت أا يف حوزيت؟ -

 : فقالت توبنس . ، فقد غريت مالبسكواين أعلم أا ليست معك االن ..  من كالمك أيتها الغبية -

 ..  افترض انين أرسلتها بالربيد إىل بعضهم -

وهناك وسيلة .. فان كل ما يرسل بالربيد يفحص واين واثق انك مل ترسليها بالربيد ..  ال تكوين غبية -
واين أمسح لك بثالث دقائق .. وهي انك خبأا يف سان سوسي هذا الصباح قبل خروجك.. وحيدة 

 .. لتقويل اين خبأا 

 : ووضع ساعته على املنضدة وقال 

 ..  ثالث دقائق يا مسز توماس برسفورد -

وجلست توبنس صامتة دون أن يبدو على وجهها أي تغيري ، .. وأخذت دقات الساعة تسمع يف الغرفة 
 .. وانكشف هلا يف تلك احلظات كل ما كان خافيا عليها 

 : وقال هايدوك فجاة 

 .. لك عشر ثوان  بقيت -

.. ثالثة .. اثنني . واحد .. فأخذت تراقبه كما لو كانت يف حلم وقد رفع مسدسه يف يده وهو يعد 

 .. مخسة .. اربعة 

 .. وانقلب مبقعده . انطلقت الرصاصة .. وعندما وصل العد اىل مثانية 

 . فتح ببطء مل يكن قد الحظ حتت تأثري حالته العصبية مراقبته للساعة أن الباب كان ي

 : ووقفت توبنس على قدميها واجتهت مسرعة حنو الرجال الذين دخلوا من الباب وصاحت 
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 ) ... ن ( لقد ختلصنا االن من ..  مستر جرانت-

 .. وأنت خبري االن .. نعم يا عزيزيت ..  نعم -

 ألديكم سيارة هنا ؟ ..  اذن أسرعوا فليس لدينا وقت -

 ..  نعم -

 .. قبل ان يتصل به أحد هنا وال جيد ردا .. حاال .. ي  هيا اىل سان سو-

ومل ينطق أحد من راكيب السيارة حبرف واحد فيما .. وأخذ عداد السرعة يف السيارة يتحرك حنو النهاية 
 : عدا توبنس اليت قالت 

 .. تومي -

 : فأجاا جرانت 

 ..  خبري -

فلمحت .. ا يرتقيان الدرج يف سرعة جنونية وأخريا وصلت السيارة فقفزت توبنس وتبعها جرانت وأخذ
توبنس االدراج يف غرفتها مقلوبة رأسا على عقب ، فمرت ا ودخلت اىل غرفة آل كايل وسارت اىل 

 : الفراش ورفعت االغطية مث استدارت اىل مستر جرانت وقدمت اليه أحد كتب االطفال وقالت له 

 ..  ها أنت جتد كل ما تريد يف هذا الكتاب -

 : ومسعا يف هذه اللحظة صوتا يقول 

  ماذا جيري هنا ؟ -

 : والتفتا حنو الباب فرأيا مسز سربوت واقفة به فقالت توبنس 

 .. كان جيب أن أعرف ذلك منذ حني .. نعم مسز سربون ) .. م(  و االن أقدم لك -
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 الخامس عشرالفصل 

 : قد وقفت توبنس تقول جلس تومي و مستر جرانت و ألربت حيتسون الشراب و

 ..  كان جيب ان اعرف ذلك منذ حني-

 : فقال تومي 

 ..  حدثينا مبا عندك -

 ..  عليك أن تبدأ أنت أوال-

ان حادثا عارضا هيأ يل الكشف عن سر اجلهاز الالسلكي املخبأ يف محام استراحة ..  ليس لدي كثري -
 .. كن هايدوك كان أحرص عليه مين ول.. وقد خيل ايل انين خرجت ذا السر .. املهربني

 : فقاطعته توبنس 

وقد غابت عن لعب الورق ..  فاتصل مبسز سربوت تليفونيا ، فانتظرتك بباب الفيال ومعها مطرقة -
 .. والحظت فعال اا كانت تلهث ملا عادت ، ومع ذلك فلم أشك فيها مطلقا , ثالث دقائق فقط

 : فقال تومي 

ربت ، فقد اكتشف الرسالة الالسلكية اليت بعثتها إليه من أنفي فاتصل مبستر  يأيت بعد ذلك دور أل-
جرانت ، وحضر كالمها يف تلك الليلة واتفقنا على أن أبقى حيث أنا ، حىت يتاح لنا القبض على اجلماعة 

 .. اليت وكل إليها أمر قتلي وقذف جثيت يف البحر 

 : فقال مستر جرانت 

 .. ستراحة املهربني احتل رجايل املكان وعندما خرج هايدوك من ا-

 : فقالت توبنس 

 كنت أعين اجلميع اذ انين شككت يف كل الرتالء ما عادا مسز سربوت ، وعندما استمعت اىل ذلك -
شككت يف اثنني مها املسز .. احلديث التليفوين عن الرابع من الشهر كان هناك ثالثة أشخاص يف املرتل 

وفجأة ظهر أنتوين مارسدون على املسرح وقد .. اتفقت مع ألربت على ما يفعلبرينا واملسز أوروك، مث 
أقنعين يف أول األمر أنه على عالقة بابنيت ديبورا ولكين تذكرت أنين مل أره يزورنا من قبل ورغم أنه أظهر 

يل أنه يعلم كل شيء عن عملي يف سان سوسي فقد صدق أن تومي يف اسكتلندا فرأيت أن ذلك من 
ابة مبكان اذ انه ليس هناك من يعلم حقيقة عملي يف سان سوسي سوى مستر جرانت الذي كان قد الغر

اخربين أن رجال الطابور اخلامس منتشرون يف كل مكان ، فصممت على أن أكشف حقيقة مارسدون 
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تصل يب باعتبارمها من الوسائل اليت ي" بنلوب بلني " وصديقيت " جراسيا " هذا، فقلت له شيئا عن العمة 
وقد جنحت اخلطة فقد وصلين خطاب من صديقيت بنلوب بلني املزعومة فتأكدت أن لعبيت قد .. تومي ا

جازت على مارسدون ومل يكلفين امتام خطيت سوى حديثي حلائكة الثياب بالتليفون اليت ألغيت معها 
مث .. يف يتصرف من ناحيتهاملوعد املتفق عليه ومل يكن يف الواقع حديثي هذا إال مع ألربت الذي فهم ك

كما أخربه ألربت . سرت إىل اية الشوط وأنا أعلم أن مستر جرانت على علم بأنين يف طريقي إىل يارو 
 .. 

 : فقال مستر جرانت 

دون أن يشعر األعداء حىت وصلت اىل .. فقد تبعناك خطوة خطوة ..  وقد أدينا واجبنا على خري وجه-
 .. فدخلنا يف الوقت املناسب .. يف حنتال على تلك املرأة األملانية عيادة الطبيب، وقد عرفنا ك

 : فقالت توبنس 

والغريب يف األمر أن املعضلة ..  كنت أعلم أنكم آتون وكل ما فعلت أنين أطلت الوقت مع هايدوك-
ن انقلب كيان هايدوك وتبني يل ا" أحالم ساندريال " وعندما قلت .. كلها احنلت يف تلك اللحظات 

مث ما بدا .. ولكن ألن وراء تلك الكلمات سرا خطريا بالنسبة إليه.. ذلك مل يكن بسبب سخافة ما قلت 
من املرأة االملانية آنا ذكرين مبا بدا على وجه واندا بولونكا البولندية ، وعندئذ تذكرت سليمان احلكيم 

 .. هو ان بيت مل تكن ابنة مسز سربوت .. واكتشفت األمر كله

 ..!وكيف ذلك ..  مجيعا فصاحوا

 : فقالت توبنس 

 أتذكرون املرأتني اللتني ذهبتا إىل سليمان بطفل وكل منهما تدعي أنه ولدها، وكيف أن سليمان حكم -
بقسمة الطفل بينهما ، فرضيت األم الزائفة بذلك، ولكن االم احلقيقية، فضلت أن تأخذه األخرى على 

.. وقلتم مجيعا حينئذ.. ليلة أن قتلت مسز سربوت املرأة األخرىوالذي حدث يف تلك ال.. أن تراه يذبح

والواقع أنه لو كانت .. فقد كان من اجلائز جدا أن تصاب الطفلة. اا معجزة الغريزة.. اا معجزة دامية 
 .. الطفلة ابنة مسز سربوت ما خاطرت بإطالق النار ومعىن هذا ان بيت مل تكن ابنتها 

 ..! ولكن كيف -

هي أم بيت احلقيقية وتذكرت احساسي بسبب رؤييت لوجهها عندما رأيتها أول " واندا بولونكا " ن  أل-
 .. كان الشبه بينها وبني بيت هو السبب يف ذلك االحساس.. مرة 

 .. لقد مسحت ملسز سربوت بتبين طفلتها فالقت حتفها ..  يا للمسكينة -

 ؟ . . ولكن ملاذا أرادت مسز سربوت أن تتبىن طفلة-
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أن .. اذ مل حيدث يف تاريخ اجلاسوسية .. فان أحدا مل يشك اطالقا يف مسز سربوت..  لسبب بسيط-
وال شك أنكم تذكرون أن مسز سربوت رفضت استدعاء .. كانت هناك جاسوسة تصحب معها طفلة 

أن األم هي البوليس اذ كانت تعلم اا رغم ما دفعت من نقود لتلك املرأة، مل تستطع ارضاءها وأدركت 
اليت استعادت طفلتها، وخشيت أن يكتشف البوليس احلقيقة، فعندت اىل كتابة تلك الرسالة اليت زعمت 

. مث حدث ما تعرف .. اا وجدا يف غرفتها، مث حتايلت على استدعاء الكوماندوز ليساعدها يف حمنتها

فعل ذلك باملياه بواسطة األربطة أما عن عبث بيت بأربطة حذائي فال شك اا كانت ترى مسز سربوت ت
املشبعة بالسم ، ومل يكن لكارل يد يف تلك اجلرمية، اذ ال بد ان رأت مسز سربوت بيت تقلدها يف غرفيت 

 .. فزيفت أدلة ضد كارل وقبض عليه اذ وجدت بعض االربطة املسممة يف حجرته ويف معمله

 : وقال مستر جرانت

لقد جعلت من أقاصيصها القدمية سجال ..  مع مسز سربوت وهناك فائدة أخرى من وجود الطفلة-
لقد كشف االخصائيون يف .. ألعمال اجلاسوسية وحرمت على الطفلة أن ت لعب ا حبجة قذارا

ولقد .. معلومات هامة غري االسطول تبت حبرب سري كذلك بقية الكتب " أحالم ساندريال " كتاب 
 ..كان الفضل كله لك يا سيديت 

 .. د ذلك مفاجأة يسرين أن أخربكم ا بقيت بع

انه صديق لصاحب ذلك االسم الذي قتله . هي أن كارل فون دينيم ليس كارل فون دينيم على االطالق 
ومنذ سنوات كلفنا أحد رجالنا مبهمة يف أملانيا فتعرف على كارل فون دينيم احلقيقي وقد .. النازي 

اختذ رجلنا شخصيته وانتحل امسه امتاما للمهمة املكلف ا، عرف أسرار عائلته فما قتل كارل احلقيقي 
وقبل احلرب مباشرة عاد اىل اجنلترا والتحق بالعمل يف معمل الكيميائية منتحال شخصية كارل فون دينيم 

 ...وقد عرفت شيال أخريا وقبلت أن تتزوج به عندما طلب يدها .. امتاما ملهمتنا 
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