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 جريمه بال شهود
 
 
 
 

د  ‘الى اماطه اللثام عن جريمه سـتايلز ‘قادت الصدفه البحته صديقي هركيول بوارو؛القائد فيالشرطه البلجيكيه    وـق
 .ذاع صيته منذ نجاحه في تلك الجريمه الغامضه

رو بجراح تسببت في خروجي من الجيش فقد استقرت الحال بي على مشاركه بوافي جبهة السوموالنني اصبت
د   ‘في المسكن الذي اتخذه في لندن   ا فـق والن صحبتي اياه اتاحت لي الوقوف على اسرار معظم القضابا التي توالـه

 .اقترح علي بعضهم ان اسجل بعض تلك االسرار
ذه القضـية ال     )) جريمة الحفل الراقص((ورايت ان ابدا بالجريمه المشهورة التي عرفت باسم    ن ان ـه الرغم ـم وـب

ي سـادت             تكشف عن الموهبـ    ة الـت ح العاطفـي و المالـم ا ـه ى اختيارـه ي الـل ذي دفعـن وارواال ان السـبب اـل ة لـب ة الحقيقـي
ــهرة         ـش ــبها  ــا اكـس ــي وقتهـــا مـم ـــت بالقضـــية ـف ــي عني القضـــية والشخصـــيات ذوات الصـــيت الـــذائع والصـــحافة الـت

في يوم .ريمةولذلك شعرت بان من واجبي ان اشير الى الدورالذي لعبه بوارو للكشف عن اسرار تلك الج.خاصة
ع بينمــا كنــا جالســين فــي مســكن بــوارو    براســه ذات الشــكل  –وكــان صــديقي ضــئيل الحجــم  ‘جميــل مــن ايــام الربيــ

حيفة الــديلي نيــوز التــي كنــت اطــالع              البيضــوي  مشــغوال بتجربــة صــبغة جديــدة لشــاربه ســقطت مــن يــدي صــ
 .واستغرقت في تفكير عميق‘فيها

 فيم تفكر ياصديقي العزيز؟:قال بوارو
ائال  فاجب ة                :ته ـق ا حافـل راقص الصـحف جميعـه ري اـل ل التنـك ة الحـف ي جريـم التفكير ـف ت مشـغوال ـب ك الحـق كـن ول ـل اـق

 .باخبار الجريمة
 حقا؟ 

و       .كلما افاض االنسان في القراءة ادرك مدى غموض الجريمة   وت كوـك ان ـم ورد كرونشـو؟وهل ـك ذيقتل الـل من اـل
  ام انها تناولت متعمدة جرعة مضاعفة من المخدر؟كورتيناي في الليلة نفسها مجرد صدفة؟ اكان مجرد حادث

 هذه هي االسئلة التي كنت اوجهها لنفسي؟:وتوقفت لبرهة عن الحديث ثم اردفت قائال
ـــدما قـــال     ـــي ولـــم يظهـــر حماســة للموضـــوع عن ـــدة للشـــارب   :خيــب بـــوارو امل ـــذه الصـــبغة الجدي الشـــك فــي ان ه

  اجبت تلك االسئلة؟وبماذا‘ورمقني بطرف عينه ثم قال في عجل صحيح.ممتازة
تش      ذا المـف ان ـه ن اسـكتالنديارد   (عندئذقاطعتنا صاحبة البيت بدخولها معلنة وصول المفتش جابوـك و ـم صـديقا  )وـه

 واالن ياصديقي الحميم ماسبب زيارتك؟:قديما لنا فاستقبلناه بحفاوة وقال له بوارو
ي جريمـ   :فقال جاب وهو يؤمى برايه يحييني     ق ـف ت       حسنا ياسيد بوارو انا احـق د جـئ ك وـق رة اهتماـم ي داـئ دخل ـف ة ـت

 .اعرض عليك االسهام في الكشف عن المجرم
ال جـاب          ال وـق ى الخـي ر اـل ان يفتـق ه ـك ري     :كان راي بوارو في جاب انه شرطي كفء االـن ل التنـك ة الحـف ا جريـم انـه

 .الراقص
ات        ذ لحـظ ي الموضـوع نفســه مـن ان صـديقي هيسـتنغز يحــدثني ـف ائال  .ـك اب ـق ك  :واسترســل ـج د اـن  قــرات حســنا اعتـق

 .تفصيالت الحادث في الصحف ياسيد بوارو
 .نعم ولكن الخيال الصحفي كثيرا ما يكون مضلال اريد ان اسمع القصة منك

ائال         روي القصـة ـق دا ـي ي قاعـة           : فاسترخى جاب في جلسته وـب اء الماضـي ـف وم الثالـث ي ـي يم ـف ع اـق رف الجمـي ا يـع كـم
ذي         ل اـل و الحـف ر وـه راقص الكبـي ورد كرونشـو         كلوسوس الحفل التنكري اـل يهم الـل ا ـف م بـم دن كلـه كان لـن يحضـرة ـس

 .الشاب وجماعته
 .اريد ان اعرف بعض التفصيالت عن اللورد الشاب:فقاطعه بوارو قائال

ا بعــالم               ان مولـع ه ـك رف الجميــع اـن ي واعـزب ويـع ره وهــو غـن ن عـم ورد كرونشـو الخامســة والعشـرين ـم غ الـل يبـل
ه خـطب االن      ا اـن ي          المسارح وقد روجت اشـاعات مفادـه ي نفسـها الـت اني وـه رح الـب ي المـس ة ـف اي الممثـل سـه كورتـن
 .اشتهرت بين اصدقائها باسم كوكو وهي شابة فاتنة

 .حسنا ارجو ان تستمر
كانت جماعة اللورد كرونشو تتكون من ستة اشخاص هم اللورد نفسه وعمه النبيل يوستاك بلتين والسيدة ماالبي 

ان   وممثل شاب يدعى )وهي ارملة امريكية حسناء ( اي ـك كريس دافيدسون وزوجتة واخيرا االنسة كوكو كورتيـن
ـــرق      ـــدي مالبـــس احـــدى الف ـــة وكانـــت جماعـــة اللـــورد كرونشـــو ترت راقص بـــالمالبس التنكري ـــل الـــ حضـــور الحف

 .الادري مااسمها...... المسرحيةااليطالية القديمة
 .اعرف فرقة الكوميديا المرتجلة: فتمتم بواروبقوله
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 تصميم المالبس من مجموعة المقتنيات الخزفية التي يمتلكها يوستاك بلتين وكان اللورد على اية حال لقد استوحي
كرونشو يرتدي زي هارليكان ويرتدي بلتين زي بانشينيللو بينماتتنكر االنسة ماالبي في زي بوليشينياال اماالسبد   

دت االنسـة كورت            ت وارـت رو وبييرـي ي زيبييـي ران ـف ا يتنـك د كاـن ة فـق دء     دافيدسون وزوجـت ذ ـب ولمبين ومـن اي زي ـك يـن
ى           دما التـق وتر االعصـاب وعـن و منزعجـا مـت ورد كرونـش السهرة ظهر بوضوح وجود شي غير عادي فقد كان الـل
افراد الجماعة في الغرفة الصغيرة كان من الواضح احمرار عيني االنسة كورتيناي وعندما دعاهم صاحب الحفل 

ن الجـو      لتناول العشاء الحظ الجميع عزوف االنسة كورتي  ارلم يـك ة االنهـي ى حاـف ناي عن الطعام وان اعصابها عـل
ى                 ا اـل ه ان يرافقـه ت مـن ريس دافيدسـون وطلـب ت نحـو ـك ة التفـت دما غـادرالجميع الغرـف اء العشـاء وعـن ي اثـن مريحا ـف
ى داخـل         ا اـل المنزل النها سئمت الحفل فتردد الممثل الشاب قليال ورمق اللورد كرونشو لبرهة قبل ان يعود معهـم

ى               الغ ي سـيارة اجـرة اـل اي ـف ا صـحب االنسـة كورتيـن ق بينهـم ي التوفـي ريس ـف ود ـك لت جـه رفة الصغيرة وعندما فـش
 .مسكنها

دم  :وبالرغم من انها كانت في حال ضيق اال انها لم تصارح كريس بالسبب مكتفبة بقولها     سوف اجعل كرونشو يـن
ا نـشك فــي ان           ي تجعلـن ارة الوحيــدة الـت ذه االـش ك اشـد النــدم وـه ى ذـل دما تمكــن     عـل دلرا وعـن ت قضــاء وـق ا كاـن وفاتـه

ى           ل فتوجـة مباشـرة اـل ى الحـف ودة اـل ى الـع دافيدسون بعض الشي من الحد من ثورتها كان الوقت قد تاخربالنسبة اـل
 .مسكنة في تشلسيا حيث لحقت به زوجتة بعد قليل حاملة الية اخبار الفاجعة التي وقعت بعد مغادرتة القاعة

ران اعصــاب كرونشــوكان   ت تزدادتوترامــع الوقــت النــه تجنــب الجلــوس مــع افرادجماعتــه واختفــى عــن        ويظهــ
دماالحظ     ه عـن االنظارفي معظم الوقت وكانت الساعه تقترب من منتصف الثانيه صباحا واقترب موعدخلع االقنـع

ذي يرتديــه اللوردالشـاب         (السـيدديجبي   ري اـل رف الــزي التنـك ان يـع الحـظ وقــوف  ) احداصـدقاء كرونشـو الــذي ـك
ــائال            كرونشـــ ــه ـق ــه وصـــرخ ـب ــي احـــدى المقصـــورات وهويســـتعرض القاعـــه بنظراـت ــاس ـف ــن الـم ـع ــزل  و بمـع

ه كورنشـو         ه فاجاـب ه الهارـب ك كالبوـم مرحباكورنشواهبط اليناوانمج في المجموعه لماذاتحدق من اعلى في ماحوـل
 .قائال انتظرني للحظه واالصعب علي رؤيتك في وسط هذاالزحام 

ر ان     وغادركورنشوالمقصوره ووقف الس   ن غـي دقائق ـم يد ديجبي مع السيده دافيدسون في انتظاركرنشوومرت اـل
يظهراللوردوبداالقلق يستولي على ديجبي الذي قال هل يتصور انناسنظل في انتظاره طول الليل وفي تلك اللحظه 

زاج طـوال الســ           دكان منحـرف الـم ت االرملــه الحسـناء لـق االبي فشـرحالهاالموقف وقاـل هره انضـمت اليهمااالنسـه ـم
دعونانبحــث عنــه ومباشــره بــداالبحث بالفائــده حتــى اقترحــت االنســه مــاالبي البحــث فــي الغرفــه الصــغيره التــي        
تناولوافيهاالعشاء وروعواعنددخولهم الى الغرفه بالمنظرالبشع كان هارليكان ممدا على االرض وقداخترقت قلبه 

 سكين من ادوات المائده 
ع           وتوقف جاب عن الحديث فاومابواروبراس     ت دواـف ل تبيـن را وـه ل اـث رك القاـت م يـت ذا ـل ه وهـك ه محكـم ه قائال جريـم

 ارتكاب الجريمه 
ي الصـحف        استرسل المفتش يقول حسنا انت تعلم بقيه القصه كانت الماساه مزدوجه ونشرت تفصـيالت الماسـاه ـف

د  في اليوم التالي فضال عن تقرير موجز عن العثور على الممثله المشهوره االنسه كورتيناي م  يته في سريرها لـق
 كان موتها بسبب تناول جرعه كبيره من المخدر

اي              ان االنسـه كورتيـن ا اخبرتناـب دما اسـتدعيت وصـيفتهالتدلي باقوالـه والسؤال االن يقول اهوحادث ام انتحـار وعـن
امن      ه حرمـن  كانت مدمنه للمخدرات ومن ثم استبعدت فكره الموت قضاءاوقدرا لقدكان موتها من سوء الطـالع الـن
معرفــه اســباب الخــالف الــذي دب بينهــا وبــين اللــورد الشــاب فــي الليلــه الســابقه وبالمناســبه فقــدعثر علــى علبــه           
يدتهاالتي       ـس فيهامخدرات نقش عليهااسم كوكوعثرعليهافي مالبس القتيل وتعرفت الوصيفه على العلبه مؤكده انهال

 ت التفارقهكانت تحملهامعهااينماذهبت النهاكانت تحفظ فيهاالمخدرالذي اصبح
 هل كان اللوردكرونشونفسه من مدمني المخدرات

 الابدا
 فاومابواروبراسه مفكراثم قال ولكن العلبه كانت بحوزته وهذايعني انه كان يعلم ان االنسه كورتيناي تتعاطاه

 قال جاب بشرودلم تخطرببالي هذه الفكره
 فابتسمت بينماتابع جاب يقول حسنا هذه هي القضيه مارايك االن

 الم تعثر على أي دليل لم تتضمنه التقارير
 اه بلى عثرت على هذا

ن الصــوف مصــنوعه مــن         واخـرج المفــتش مــن جيبــه زرامــن الصـوف نــا ولــه لبــوارو وكــان عبــاره عـن كــره مــ
د       الحريراالخضرتتدلى منه بعض الخيوط المقطوعه كانه انتزع من مكانه بعتف وقال المفتش لقدعثرناعليه في ـي

 طبق عليه باحكامالقتيل وكانت ت
 واعاد بوارو الزر الى المفتش من دون تعليق وهويساله هل كان للوردكونشرواعداء

 النعلم له اعداء قط فقد كان شابامحبوبا 
 من الذي يفيدمن موته
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ن               د اعـل ه فـق ران الشـكوك حوـل ان تثـي د نقطـه اونقطـت ات توـج عمه النبيل يوستاك بلتين هوالذي يرث اللقب والممتلـك
 اعهم جدال عنيفاثاربينهمافي غرفه الطعامبعضهم سم

 وماذايقول السيد بلتين
 كان ثمال وكانت الساعه تقترب من منتصف الثانيه صباحا

وهكذاترى ان الموعد كان قريبا من ذلك الذي حدده السيدديجبي ولم يمراكثرمن عشردقائق بين حديث ديجبي معه 
 وبين العثورعلى جثه اللورد

ل اعتقدان السيدبلتين المتنكرفي زي بانشيلليو كان يضع حدبه على ظهرالزي فقال جاب في قال بواروعلى ايه حا
 ضيق الاعلم تفصيالت الزي الذي كان يرتديه والاعرف لماذاتفكرفي هذه التفصيالت 

 فقال بواروساخرااصحيح انك التدري الم تكن توجدفي تلك الغرفه الصغيره ستاره
 بلى ولكن 

 كفي الخفاء رجلويوجد خلفها مكان ي
 اه بلال ولكن كيف عرفت وانت لم تعاين المكان

ي    لقدتخيلت وجودالستاره الن الماساه من غيرهاتصبح غيرمعقوله ويجب ان يستخدم االنسان خياله ولكن اخبرـن
 الم يرسلوفي طلب طبيب

 بلى لقداستعدوا طبيبا في الحال ولكن الموت كان قد وقع فورا
عراض غريبه فغرالمفتش فمه مندهشاوهويقول نعم ساسيدبواروالاعرف ماترمي اليه الم يقررالطبيب مالحظه ا  

 لكن الطبيب ذكرانه الحظ توترا وتصلبافي االطراف ولم يستطع ان يقدم تعليال لذلك
 هتف بواروبسروراه يالهي هذاامريبعث على التفكير اليس كذلك

ه    كنت على ثقه من ان المفتش لم يفكرفي ذلك االمرالنه قال      اذاكنت تفكرفي السم فمن الذي يسـمم شخصـاثم يطعـن
 بسكين في القلب

 فقال بواروبهدوءالشك بان ذلك غباء 
 اذاكنت تريدان تعاين الغرفه التي اكتشفنافيهاالجثه االن

 فقاطعه بواروبقوله الداعي لذلك ابدافقداخبرتني بالشئ الوحيدالذي يثيراالهتمام
 اذن فانت التحتاج الى معاينه شئ

 مجردشئ واحد
 وماهو

 مجموعه االنموذجات الخزفيه التي صممت المالبس على نمطها 
ي ان شـئت فالاظـن ان             دان بيركـل ى مـي ي اـل ذهب مـع ب تسـتطيع ان ـت ففغرجاب فمه مندهشاثم قال انت انسان غرـي

 السيداواللورداالن يعترض 
*** 

ن اللوردكرونشــوفي مســكنه ولكــن الخــادم قادنــا بنــاءاعلى طلــب ال      مفــتش الــى الغرفــه التــي تضــم مقتنيــات     لــم يكــ
اللوردالخزفيه فتطلع المفتش حوله في حيره قائالالادري كيف تستطيع االهتداء الى المجموعه التي تبحث عنهافي 

 وسط هذاالزحام 
ل        ولكن بواروكان قدوضع مقعدابالفعل تحت احدالرفوف وارتقاه لكي يفحص عن قرب مجموعه تضم سـته تماثـي

هذه هي فرقه الكوميديه االيطاليه القديمه ثالثه ازواج هارليكان وكولومبيان وبييرووبييريت في من الخزف وقال 
ل زي بونشـينللو         ري واالصـفركم هوجمـي زي الزـه زيه الالمع من االبيض واالخضر وبونشيللو وبونشنيلال في اـل

 بحدبته وقبعته العريضه 
 نعم هذامافكرت به

م قفزالــى االرض وبــدااالمتعاض يظهرعلــى وجــه جــاب الن بــوارولم يقــل     واعادالتماثيــل الــى موضــعهابعنايه ثــ  
 شيئاوصل رب البيت قبل انصرافنافقام جاب بواجب التعارف

م     كان اللوردكورنشوالجديدفي الخمسين من عمره وكان وسيماهادئ الطباع مشرق الوجه يظهرعليه التصـنع وـل
ي    اشعرباالرتياح نحوه منذ النظره االولى حيانابشئ من ا     لعظمه قائالبانه يقدركفائه بوارومعلناابانه يضـع نفسـه ـف

 خدمتنا
 قال بوارورجال الشرطه يفعلون كل مافي وسعهم

 ولكنني اخشى ان اقول ان ماساه مصرع ابن خي غيرقابله للحل 
 فقال بوارووهويتفحص وجهه مليا هل سمعت بوجوداعداء البن اخيك

 الابدااناواثق من ذلك اذاكان لديك اسئله فاناعلى استعداد
 فسال بواروقائال المالبس لقدصممت على النمط نفسه الذي تعرضه التماثيل 

 بتفصيالتهاكلها 
 شكرالك ياسيدي اللورد هذاامااردت التاكدمنه اتمنى لك يوماطيبا

Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint IV now.

http://support.leadtools.com/ltordermain.asp?ProdClass=EPRT1


 ٤

*** 
 تالندريادقال جاب في قلق حين غادرناالمسكن يجب ان اعودالى مقراسك
 حسنالن استبقيك لدي مساله اخرى اريدان اتحقق منهاوبعدذلك

 نعم 
 تنتهي القضيه

 ماذاتقول هل تعني انك قدعرفت القاتل 
 نعم

 من يوستاك بلتين
ف          ره ساكـش ه االخـي ى اللحـظ دي حـت ين ـي اه ياصديقي العزيز انت تعلم نقطه ضعفي انااحب ان تبقى الخيوط كلها ـب

ي         كل شئ في اللحظه المن     ى طريقـت ون الحـل عـل ان يـك مح ـب وان تـس د وـه ـح اسبه وسانسب الفضل كله لك بشرط وا
 الخاصه

 فقال جاب ولعابه يسيل هذاعدل اذاكان الحل سياتي
*** 

ي                 ك ـف ائال ماراـي ى تشيلسـيا وسـالته ـق ن السـائق التوجـه اـل ب ـم وارو سـياره اجـره وطـل انصرف جاب بينما اوقف ـب
 اللورد كرونشو الجديد

 راي صديقي هيستنغز اوالاريدان اسمع 
 اناالاشعرنحوه غريزيابالميل

 هل تتصوره العم الشرير الذي نقرا عنه في الروايات
 االتراه انت كذلك 

 اناانااراه انساناودوداحنونا 
 الن لديه دوافعه

فهزبواروراســه باســى ولــم يقــل شــيئا وعندماوصــلناالى مســكن الســيد كــريس دافيدوســن كــان غائبــا عــن البيــت          
وارو       فاستق ا وشـرح ـب ي عينيـه بلنازوجته وهي سيده نحيفه تميل الى القصر وهشه في ماعدا البريق الذي يتوهج ـف

 لها اسباب الزيارة
د الحـزن                 ـش ا ا د حزـن يمن لـق ا صـديقين حميـم د كاـن و لـق ة كوـك ذلك التعـس و وـك قالت السيدة دافيدسون مسـكين كرونـش

 د الى ذهني الماساة من جديدلموتهما هل تريد ان توجه الي المزيد من االسئلة لتعي
ذي            زي اـل ده ان ارى اـل ل ماارـي ا وـك تش جـاب بالتفصـيالت كلـه صدقيني ياسيدتي انا اقدرمشاعرك لقد زودني المـف

 كنت ترتدينه في الحفل
فوجئت السيدة بالطلب فاسترسل بوارو قائاللغلك تدركين ياسيدتي انني اسير على االسلوب المتبع في بالدي وهو 

الجريمة ومن المحتمل ان اقوم بغرض تمثيلي لالحداث والمالبس في هذه الحال لها اهمية بالغة في هذا اعادة بناء 
 االسلوب

وبدا الشك يظهر على وجهها وهي تقول لقد سمعت عن فكرة تمثيل الجريمة ولكن لم اكن اعلم انها تعنى بمثل هذه 
 التفصيالت ساحضرلك الزي

وارو      غادرت الغرفة ثم عادت بعد قليل ح   يض واالخضـر واخـذ ـب ونين االـب املة الثوب الحريري المصنوع من الـل
ي فقــدانك احــد             د تســبب ـف ا قــائال شـكرالك ياســيدتي ارى ان سـوء الحــظ ـق م اعــاده اليـه وب ليفحصــة عـن كثــب ـث الـث

 االزرار الخضراء الزر الموضوع على الكتف
 نعم لقد تمزق في اثناء الرقص وسلمتة لكرونشوليحتفظ به من اجلي

 فسالها بوارو قائال هل حدث ذلك بعد العشاء
 نعم

 ربما حدث ذلك قبل وقوع الماساة بوقت قليل
 بدا الذعر في عينيها وهي تجيب بسرعة قائلة اه ال بل حدث ذلك قبل الماساة بوقت طويل بعد العشاء مباشرة

 فقال بوارو بتمهل حسنا لن ازعجك اكثر من هذا طاب يومك ياسيدتي
*** 

 ين مغادرتنا المبنى حسنا هذا يفسرسرالزراالخضرقلت له ح
 هل رايتني وانا افحص الثوب ياهستينغز

 نعم
 لم يتمزق الزر كما قالت السيدة دافيدسون لقد انتزع انتزاعا بالمقص الن الخيوط تحته مستويه

 صرخت بدهشة قلئال ياالهي هذا يزيد االمور تعقيدا
 على العكس هذا يوضح االمور ببساطة

 وساضطر لقتلك في يوم ما انت ترى االمور ببساطة تثير االعصاب بوار
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 االتظهر االمورببسيطة عندما اشرحها
 بلى وهذامايثير اعصابي فانا اشعروقتها بانه كان في مقدوري ان اتوصل الى الحل

 لوانك حاولت ان ترتب افكارك باسلوب منطقي الاستطعت ذلك بالشك
 ماالخطوة التالية هل ستعيد تمثيل الجريمةوحاولت ان اتخلص من الجدل فقلت 

 ربما لم يكن االمر يحتاج الى ذلك ولكنني لقترح اضافة شخصية هارليكان
تحدديوم الثالثاء التالي لتقديم هذا العرض الغامض وقد اثارتني الترتيبات الغريبة واقيمت ستارة بيضاء في جانب 

ن   من الغرفة وغطيت حوافها من الجانبين بستائر ثقي  لة ثم جاء رجل يحمل بعض معدات االضاءة ثم مجموعـة ـم
 الممثلين المحترفين الذين اختفوافي داخل غرفة بوارو التي اعدت بصفة موقتة كغرفة للمالبس

ووصل المفتش جاب قبيل الثانية بقليل ولم يكن مبتهجابحال من االحوال بل كان من الواضح انه غير راض عـن    
  وقال لي المفتش لقد وعدته بان اترك له حرية اتخاذ الحل على طريقته الخاصةاالسلوب الذي يتبعة بوارو

 قلت هاقد وفد الجميع
دخل اللورد اوال وهو يتابط ذراع السيدة ماالبي التي رايتها للمرة االولى وكانت سيدة حسناء سوداء الشعر تظهر 

ين  عليها العصبية ثم دخل السيدوالسيدة دافيدسون ايضا وكان رجال وس     يما طويل القامة تظهر عليه مالمح الممثـل
وار                 .بوضوح وارو اـن ا ـب م اطـف وي ـث رت بضـوء ـق ي انـي ة الشاشـة الـت ي مواجـه وس ـف وارو قداعدمقاعـد للجـل ان ـب وـك

ى        تظهرامامكم عـل بعض الشـرح ـس الغرفة عدا الشاشة المضاءة ودوى صوتة قائال سيدات وسادتي انا مدين لكم ـب
ها شخصيات مالوفة لديكم ببيرو وبييريت وبونشينيللوالمهرج والفاتنة بونشينيلال الشاشة شخصيات على التوالي كل

 والحسناء كولمبين التي تسير راقصة بخفة وهارليكان الشبح الذي التراه العين
م تختفــي                 ة ـث ام الشاشـة لبرـه ر اـم ا تظـه وارو عنـه دث ـب ي يتـح ت الشخصـية الـت ة وكاـن ك المقدـم د تـل داالعرض بـع وـب

عرض كانت اعصاب الجميع متوترة وخيل اللى المرمى الذي يسعى الية بوارو لم يتحقق اذا كان وعندما انتهى ال 
 يتوقع انهيارالقاتل في اثناء العرض

ل           ي ـك ا السـيدات والسـادة ان تخبروـن ل تسـتطيعون ايـه ال واالن ـه االان بوارو خطاالى االمام مبتهج االسلرير وـق
 ي اللوردعلى حدة بماشاهدتموه االن هل تتفضل ياسيد

 بدااالرتباك يظهر على اللورد وهو يقول اخشى ان اقول انني لم افهم تماما
 رد بوارو موضحا بقوله تحدث ببساطة عن المشهد الذي رايته قبل قليل

لقد شاهدت ستةاشخاص يمرون بالتتابع امام الشاشة مرتدين االزياء نفسها التي كان افراد الفرقة االيطالية القديمة 
 في الكوميدياالمرتجلة اوبمعنى اخرالشخصيات التي كنا نتنكرفي مالبسها في ليلة الحفل الراقصيرتدونها

ه              ى ماقاـل وافقين عـل ل ـت ديثك سـيدتي ـه ة ـح ي بداـي فقاطعة بوارو قائال دعك من شخصيات الحفل يكفيني ماذكرتة ـف
 اللورد كرونشو

 في الرايكان الحديث موجهاالى السيدة ماالبي التي قالت انا متفقة معه 
 فسالها بوارو توافقين على انك رايت ست شخصيات تمثيل فرقة الكوميديا االيطالية

 نعم بالتاكيد
واخذبوارو .فسال بوارو قائال هيستنغز جاب اانتما متفقان على هذا الراي.نعم.والسيدة.نعم.وانت ياسيد دافيدسون     

ل  يلتفت حوله وعيناه تشعان ببريق كعيون القطط ثم قال مع ذلك   انتم مخطئون لقد خدعتكم ابصاركم في ليلة الحـف
ان            ي ان يسـتخدم االنـس ة ينبـغ رى االنسـان بعقـل ا يجـب ان ـي ة دائـم رويتك االشياء بعينيك كما يقولون اليعني الحقيـق

 بصيرتة واالن اود ان تعرفوا انكم لم تشاهدوا ست شخصيات لقد رايتم خمسافقط
ام الشا    رو          وانيرت الغرفة من جديد فظهرت اـم و بيـي ذا اـه ن ـه ائال ـم وارو ـق رو وصـرخ ـب صـرخ  .شـة شخصـية بيـي

 انظروا جيدا.الجميع بصوت واحد نعم
ان     وب هارليـك وتجرد الرجل الذي يمثل شخصية بييرو بسرعة من عباءة بييرو فظهر تحت االضواء الساطعة ـث

ف اسـتطعت ا         ك كـي يظ تباـل ن وانطلقت في اللحظة نفسهاصرخة من كريس دافيدسون الذي قال بـغ واسـرع  ..ن تخـم
 المفتش جاب نحو كريس فوضع اقيد في يديه

*** 
بعد ربع ساعة بدا عشاء عمل ظهر فيه بوارو مبتهج االساريرمظهرا استعداده الجابة أي سؤال وقال كان االمر 
د اسصـتبعدت            ل وـق وب القاـت ن ـث زع ـم د انـت ه ـق د انـن في غاية البساطة كانت ظروف العثورعلى الزر االخضر تؤـك

رو          فكرة ان  رو االان بيـي ى بيـي زت عـل م رـك  تكون بييريت هي القاتلة لوهنها وعدم قدرتها على اسـتخدام السـكين ـث
ل كرونشـو      غادر القاعة قبل ساعتين من ارتكاب الجريمة وفكرت في انة اما ان يكون قد عاد في وقت الحق ليقـت

 او انة قد قتلة قبل انصرافة
 بعد العشاءهل كان ذلك مستحيال من الذي شاهد كرونشو 

لم يره احد سوى السيدة دافيدسون التي لم اثق في اقوالها وهي تبرر اسباب فقد الزر من ثوبها لقد قطعته بالمقص     
ل الواحـدة        ي المقصـورة قبـي لكي تثبته في مكان الزر المنزوع من ثوب زوجها ونعود الى هارليكان الذي شوهد ـف

رت فــي         د انتحـل اخـر شخصـيتة وفـك ل ولكننــي        والنصـف صـباحا لـق ون القاـت د يـك ي ان السـيدبلتين ـق لحظـة سـابقة ـف
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ن             ا نجـد ـم ان بينـم دورين دوري بانشـينيلال وباهارليـك ل اـل استبعدت الفكرة الن الزي الذي يرتدية اليمكنة من تمثـي
ر سـهال          ان االـم د ـك رف لـق ل محـت ه ممـث الناحية االخرى دافيدسون الشاب الذي يشبه في جسمه القتيل فضال عن اـن

ذ سـاعتين     بالنسبة  اليه اال ان شيئا واحداازعجني لم يكن يصعب على أي طبيب اكتشاف الفرق بين رجل مات مـن
ى                     ان عـل س ان الرجـل ـك ى العـك ه عـل ل ـل ا قـي ي الرجـل مصـرعة وانـم ى لـق م يسـال مـت واخر مات منذ عشـردقائق ـل

وترا وتصـلبافي االطـراف الي      يال   قيدالحياة منذ عشردقائق ولهذااكتفى بقوله بانه الحـظ ـت ه تعـل د ـل ي   .ـج ت نظريـت كاـن
تسير سيراحسنا قتل دافيدسون اللورد كرونشو بعدالعشاءمباشرة عندما صحبه الى داخل المنزل في وقت العشاء 

كمااكد (ثم خرج مع االنسة كورتيناي وتركها امام باب منزلها بدال من ان يدخل معها ويحاول ان يحد من ثورتها
ر سـهل اذا     ثم عاد الى قاعة الحفل  )في اقوالة  و تغيـي رو وـه على وجة السرعة ولكن بشخصية هارليكان وليس بيـي

ر           .يكفي فيه ان يخلع العباءة الخارجية   ان االـم ول باسـتغراب اذا ـك و يـق ام وـه ى االـم يال اـل ل بجسـمة قـل مال عم القتـي
 كذلك فال بدانه جاء الى الحفل مستعدا الرتكاب الجريمة ماالدافع للقتل

ائال      دوء ـق ن             فردبوارو بـه اي ـم ت االنسـة كورتيـن د ماـت اي لـق ة ماسـاة االنسـة كورتيـن االى الماسـاة الثانـي ذا يقودـن اه ـه
ن حصـلت اذن         ن اـي التسمم بالمخدرات ولكن المسحوق الذي تملكه كان في العلبه التي عثرعليهافي جيب القتيل ـم

هذايفسـرلناكل شـئ   على المخدرالذي سبب موتهاكان هناك شخص واحد يستطيع ان يزودهابالمخدردافيدسـون و     
كانت صديقه حميمه للسيدوالسيده دافيسدون وكان هذاسبب طلبهامن دافيدسون ان يصطحبها الى منزلها واكتشف 
ي ان                اورته الشـكوك ـف ي المخـدرات فقدـس ره المخـدرات ودمـن ه يـك ه مخـدرات ونظراالـن اللوردكورشنو انها مدمـن

ذاالواقع     ذي يبيعهاالمخدرانكردافيدسـون ـه ه التعسـه        دافيدسون هواـل ن الممثـل رف ـم زاع اعـت ى انـت  واصـراللورد عـل
ليغفرلها لكنه لم يكن يستطيع بحال من االحوال ان يرحم الشخص الذي يتاجربالمخدرات واصبح دافيدسون يواجه 

 الدمارومن ثم عقدعزمه وهوذاهب الى الحفل على اسكات اللوردمهماكان الثمن 
 هل كان موت كوكومجردحادث

ـــدكانت غاضـــبه اشدالغضـــب مـــن      فاجــاب بوارواشـــك فـــ  ـــدبيرذكي مـــن دافيدســون فق ه كـــان بت ـــذا وارجــح انـــ ي ه
كورنشوبسبب تقريعه اياها والنه اخذمنهاعلبه المخدرفقام دافيدسون بتزويدهابجرعه اخرى وربمايكون قداقترح 

 عليهااغاظه اللوردبمضاعفه الكميه التي تتناولها
ه  قلت له سؤال اخيريابواروماذابشان الفراغ الذي    خلف الستاركيف عرفت امره اجاب بواروقائالذلك امرفي غاـي

تطاعه          ـس ي ا ن ـف ذالم يـك البساطه ياصديقي العزيزفقدكان الخدم يدخلون ويخرجون من الغرفه بصوره مستمره لـه
دافيدسون ان يترك الجثه في الغرفه معرضه لالنظارومن ثم كان من الواجب تدبيرمكان الخفائهاوقدخمنت فكره 

ي       الستار و  ت االنظـاروهوواقف ـف دذلك ليلـف م عادبـع الفراغ من خلفه فسحب دافيدسون الجثه واخفاهاوراءالستار ـث
المقصوره وبعدذلك رجع الى الغرفه وسحب الجثه الى الموضع الذي اكتشفت به بينماغادرالغرفه من غيران يراه 

 احدمجرم ذكي
ول     وقرات في عيني بوارووهوينطق بتلك الكلمات بانه يريدان يضي  ن هيركـي ى ـم يس اذـك ف الى ذلك قوله ولكنه ـل

 ..بوارو
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