
 جریمة قتل بالمتر
 

خفیفة وبعد فترة قصیرة  أمسكت اآلنسة بولیت مطرقة الباب وضربت بها باب البیت ضربات
الباب فقامت بتعدیله وكان  تحرك الكیس من تحت ذراعها األیسر قلیال وهي تطرق. ضربت ثانیة

وهو جاهز لقیاسه وكانت تتدلى من  في داخل الكیس الثوب الشتوي األخضر الجدید للسیدة سبینلو
 . تحتوي على متر قیاس ومقص كبیر ید اآلنسة بولیت الیسرى حقیبة من الحریر األسود

 
أنف رفیع وشفتین مزمومتین وشعر أشیب خفیف وقد  كانت اآلنسة بولیت طویلة القامة نحیلة ذات

ع رات واحدة تقترب منها الثالثة وعندما نظرت إلى الشار ترددت قبل أن تدق على الباب للمرة
 . بسرعة
 

) وهي سیدة مرحة مسفوعة الوجه في الخامسة والخمسین من العمر(هارتنیل  صاحت اآلنسة
 !مساء الخیر آنسة بولیت: المعتاد  بصوتها العالي

 . هارتنیل مساء الخیر یا آنسة: واجابتها الخیاطة 
لدیك فكرة إن   المعذرة ولكن هلأرجو: كان صوتها رفیع جدا وهادئ النبرات وأكملت تقول 

 كانت السیدة سبینلو خارج البیت؟
 ال أعرف أبدا -

بعض الشيء یفترض ان تقیس السیدة سبینلو ثوبها الجدید عصر الیوم وقد  إنه أمر محرج -
  إلیها في الساعة الثالثة والنصف طلبت مني أن آتي

 . ثالثة والنصف بقلیلتجاوزت ال لقد: نظرت اآلنسة هارتنیل إلى ساعتها وقالت 
في الداخل أحدا ولذلك تساءلت إن كانت  نعم لقد طرقت الباب ثالث مرات ولكن ال یبدو أن -

إنها ال تنسى مواعیدها عموما كما أنها كانت  السیدة سبینلو قد خرجت من بیتها ونسیت الموعد
 . ترید لبس الثوب بعد غد

 
 لماذا ال: نسة بولیت عند باب البیت وسألتها اآلنسة هارتنیل البوابة واتجهت صوب اآل عبرت

ها طرقت  تفتح غالدیس الباب؟ آه الیوم هو الثالثاء وهو یوم عطلتها أظن السیدة سبینلو نائمة
 البوابة بقوة؟

 
ضربت الباب بیدها ضربات قویة  أمسكت المطرقة وطرقت بها الباب طرقات تصم اآلذان كما

 . ولكن لم ترد أي اجابة ...............  بالداخلمن:أیضا وصاحت تنادي بصوت جهوري 
 

السیدة سبینلو قد نسیت الموعد وخرجت سآتي إلیها في وقت  آه ال شك أن: تمتمت اآلنسة بولیت 
 . استدارت لتعود أدراجها نحو البوابة الخارجیة ثم............... آخر 

 
رجت فلو خرجت اللتقیت بها سأنظر من هراء ال یمكن أن تكون قد خ : قالت اآلنسة هارتنیل بقوة

 . في البیت أحد النافذة وأرى ان كان
 

من خالل أقرب نافذة ال  ضحطت بأسلوبها المبتهج المعتاد لتوضح أنها مجرد مزحة ثم نظرت
تستخدم ذلك ألن السید سبینلو وزوجته  مبالیة ألنها كانت تعرف جیدا أن الغرفة األمامیة نادرا ما

 . في غرفة الجلوس الصغیرة الخلفیةیفضالن الجلوس 
تر االنسة  ورغم أنها كانت نظرة ال مبالیة اال انها نجحت في تحقیق الهدف منها بالفعل لم

النافذة السیدة سبنیلو  هارتنیل أثرا للحیاة داخل البیت وعلى العكس من ذلك فقد رأت من خالل
 . میتة... ممدة على السجادة الصغیرة أمام الموقد 



-------------------------------------------------------- 
من ضبط نفسي واستخدام  -طبعا  -تمكنت : هارتنیل وهي تحكي القصة فیما بعد  قالت االنسة
یكن من شان تلك المخلوقة بولیت ان تعرف كیف تتصرف فقلت لها إن علینا ان نحافظ  عقلي لم
 نها حتى اذهب الستدعاء الشرطى بولك وقد قالترباطة جأشنا وطلبت منها ان تبقى مكا على

المرء ان  شیئا عن عدم رغبتها في لبقلء وحدها لكني لم ألتفت لكالمها على االطالق یجب على
ضجة ولذلك  ان امثالها یحبون عمل -دائما  -یكون صلبا مع مثل هؤالء االشخاص وقد وجدت 

زاویة البیت   السید سبینلو من عندكنت على وشك المغادرة في نفس اللحظة التي اتى بها
: سؤالها بانفس الهثة  سكتت االنسة هارتنیل سكتة ذات داللة مما شجع محدثها على.............. 

 أخریني كیف كان یبدو؟
 

بصراحة شككت بوجود شئ في االمر على : ان تكمل قائلة  وعدها كان من شأن االنسة هارتنیل
ولم یبد انه قد فوجئ بأي شكل ولكم ان تقولوا ماتشاؤون ولكن  الفور كان هادئا غلى ابعد حدود

 . رجل ان زوجته قد ماتت وال یظهر علیه اي انفعال لیس من الطبیعي ان یسمع
 

 . الكالم وافقها الجمیع على هذا
الذي لم یضیعوا معه اي  كما ان الشرطة وافقوها ایضا فقد ارتابو في برود السید سبینلو الى الحد

وعندما اكتشفوا ان السیدة كانت   التحقق من الحالة التي یعیشها الرجل نتیجة وفاة زوجتهوقت في
بعد زواجها منه بوقت قصیر ازدادت  ثریة وان ثروتها ستذهب الى زوجها بموجب وصیة كتبتها
  . شكوكهم عما كانت علیه

 
لبیت المجاور لبیت وهي العانس العجوز التي تعیش في ا(ذات الوجه اللطیف  أما النسة ماربل

خالل نصف ساعة من اكتشاف الجرمة وقد ... قابلها الشرطة في وقت مبكر جدا  فقد) القس
إن لم یكن عندك : الشرطي بولك وهو یقلب دفتر مالحظاته بشمل یوحي بأهمیته وقال  جاءها

 . یا سیدتي فلدي بعض االسئلة ارید طرحها علیك مانع
 

 تل السیدة سبینلو؟مق بخصوص: قالت االنسة ماربل 
 سیدتي؟ هل لي ان اسئلك كیف عرفت بهذا األمر یا: جفل بولك وقال 

 السمكة -
ان صبي السماك  -صحیحة  بصورة -كان الرد مفهوما تماما بانسبة للشرطي بولك وقد افترض 

 . هو الذي اخبرها بالخبر عندما احضر لها السمك في المساء
وربما كان  ...مخنوقة، مددة على االرض في غرفة الجلوسكانت م: اكملت االنسة ماربل بلطف 

 . ذلك بحزام رفیع جدا ولكن اداة الجریمة لم تكن موجودة
 ...كیف عرف ذلك الصغیر فرید بكل شئ: وجه بولك  ظهر الغضب على

 . في سترتك دبوس : قاطعته االنسة ماربل بلباقة قائلة
دبوسا والتقطه وانظر كیف  شاهد: هم یقولون إن: نظر الضابط بولك إلى سترته مدهوشا وقال 

 . سیكون حظك سعیدا طوال الیوم
 ماهي االسئلة التي اردت طرحها علي ؟ ارجو ان یتحقق ذلك واالن-

 
لقد اعطاني السید آرثر : نظر إلى دفتر مالحظاته وقال  تنحنح الشرطي بولك وافتعل االهمیة ثم

النسة ماربل اتصلت به هاتفیا في الساعة الثانیة والنصف وهویقول ان ا سبینلو زوج الفقیدة اقواله
وطلبت منه ان یاتي الیها في الساعة الثالثة والربع النها كانت تود استشارته  (حسبما یتذكر(

 شئ معین هل هذا صحیح یا سیدتي؟ بخصوص
 بالتاكید غیر صحیح: قالت النسة ماربل 



 لنصف؟تتصلي بالسید سبینلو الساعة الثانیة وا الم -
 ساعة اخرى ال في الثانیة والنصف وال في اي -

 
 آه: قال بولك وهو یفتل شاربه وعالمة الرضا بادیة على وجهه 

 وماذا قال السید سبینلو غیر هذا ؟ -
وترك بیته في الساعة الثالثة وعشر دقائق ولدى  افادته تقول انه جاء الى هنا كما طلبت منه -

 . االنسة ماربل لیست في البیت ة بأنوصوله الى هما اخبرته الخادم
 . كنت احضر اجتماعا للجمعیة النسائیة هذا الجزء من الفادة صحیح جاء الى هنا فعال لكني -

 آه -
 الشرطي هل تشكون في السید سبینلو؟ اخبرني ایها: صاحت االنسة ماربل 

ماء ان احدهم ولكن یبدو لي دون تسمیة أس لیس من صالحیتي قول هذا في الوقت الحالي -
  یحاول ان یكون ان یكون بارعا

 السید سبینلو؟: االنسة ماربل متأملة  قالت
 

الجسم نحیفا ورسمیا تقلیدیا في كالمه وكان مثاال  كانت تحب السید سبینلو كان رجال ضئیل
المجئ للعیش في الریف فمن الواضح انه عاش في المدن طوال  لالحترام وقد بدا غریبا ان یختار

منذ ان كنت صبیا صغیرا  -كنت أعتزم : عن سبب ذلك إذ قال لها  ته وقد كشف لالنسة ماربلحیا
. من االیام وان تكون لي حدیقتي الخاصة وكنت احب األزهار كثیرا  العیش في الریف یوما -

 . محل لبیع الورود وهناك رأیتها الول مرة -كما تعلمین  - وقد كانت لزوجتي
 

فتح المجال أمام صور رومنسیة عدیدة صور السیدة سبینلو وهي اصغر  كالم واقعي مجرد وقد
 . اطار من الورود واالزهار عمرا واجمل ترى في

عنده اي فكرة عن البذور وتقلیم  ولكن السید سبینلو لم یكن یعرف شیئا عن الزهار لم تكن
لدیه سوى رؤیة في النباتات المعمرة لم تكن  االزهار وزراعتها وال عن النباتات الحولیة او

بازهار ذات روائح عطرة والوان براقة وكان یطلب  رؤیة لحدیقة منزلیة صغیرة تزدحم... ذهنه
الشفقة وكان یسجل ردود االنسة ماربل على اسئلته في  النصائح في هذا الشأن بصورةتكاد تثیر

 . دفتر صغیر
 

الشرطة یهتون بأمره عندما اسلوب هادئ وربما كانت هذه هي الصفة التي جعلت  كان رجال ذا
وسرعان ... ومع الصبر والمثابرة علموا الكثیر عن السیدة سبینلو الراحلة. مقتولة  وجدت زوجته

  . عرفت قریة سینت میري مید بأسرها كل هذا الكثیر ما
 

بدأت حیاتها خادمة غیر متفرغة في بیت كبیر وقد تركت ذلك العمل  كانت السیدة سبینلو قد
البستاني وافتتحت معه محال لبیع الزهور في لندن وقد ازدهر المحل ولكن صحة  اعدلتتزوج مس
لم تزدهر وما لبث ان مرض ومات واستمرت أرملته في ادارة المحل وتوسعت فیه  البستاني
 طموحة وواصل عملها ازدهاره ثم باعت المحل بسعر مغر وعمدت إلى الزواج للمرة بطریقة
 و وهو صائغ مجوهرات في اواسط عمره ورث شركو صغیرة تكافح منبالسید سبینل... الثانیة

 . اجل البقاء ولم یمض وقت طویل حتى باع االثنان الشركة وقدما الى قریة سینت میري مید
 

بإلهام (( الذي افتتحته  كانت السیدة سبینلو امرأة غنیة نتیجة ارباحها التي جنتها من محل الزهور
استثماراتها وازدهر بعضها بطریقة  كل من هب ودب وقد نمت جمیعكما كانت تقول ل)) روحاني

أصابتها مسحة من التدین وباتت كثیرة التردد  مثیرة تماما وعندما جائت الى سینت میري مید
حیاة . المحلیة وتشارك في لعبة البریدج السائدة في القریة على الكنیسة وصارت تهتم باألحداث



 .  قتلجریمة ...وفجأة. رتیبة عادیة
----------------------------------------------------------- 

وكان سالك رجال شدید الثقة . الشرطة الكولونیل میلشیت قد استدعى المفتش سالك  كان قائد
هو  الزوج: ماما إذ قال وعندما یصل الى قناعة تراه واثقا من امره وقد كان اآلن واثقا ت بنفسه

 يالذي فعلها یا سید
 أتظن ذلك ؟ -

فالذنب مكتوب على جبینه وهو لم یظهر ایة عالمة على  انا متاكد منه تماما یكفي ان تنظر الیه -
 ! الى البیت وهو یعلم انها میتة الحزن أو العاطفة ابدا لقد عاد

 الزوج المفجوع على األقل ؟ ان یمثل دور -لو صح ذلك  -الم یكن من شأنه  -
بنفسه إن بعض الرجال ال یستطیعون  یة یا سیدي فهو مغرور معجبهو لیس من هذه النوع -

 التمثیل ویكونون شدیدي الجدیة
  أیة امرأة اخرى؟ أتوجد في حیاته -

ومن شأنه إخفاء تحركاته  -بالطبع- لم نستطع العثور على أثر ألي امرأة إنه من النوع البارع -
ملك المال وأظن انها امراة یصعب العیش ت وانا ارى انه من سئم من زوجته لقد كانت هي التي

 . والعیش بمفرده مرتاحا ولذلك قرر بأعصاب باردة التخلص منها... معها
  نعم ربما كانت القضیة على هذا النحو -

 ...هذا هو ما حصل لقد وضع خططه بحرص فتظاهر بأنه تلقى مكالمة هاتفیة أؤكد لك ان -
 

 كالمة هاتفیة؟هل تتبعتم حصول أیة م: میلشیت  قاطعه
اما انه یكذب أو ان المكالمة : یاسیدي وهذا یعني أحد أمرین  لم نعثر على اي اثر الي مكالمة -

  الهاتفان العمومیان الوحیدان في القریة أحدهما في محطة القطارات . كانت من هاتف عمومي
فالسیدة بلید ترى كل البرید ومن المؤكد أن المكالمة لم تتم من مكتب البرید ؛  واآلخر في مكتب

ویكون  أما المحطة فربما فالقطار یصل في الساعة الثانیة وسبع وعشرین دقیقة. یدخل هناك  من
التي خابرته  ولكن الشئ الغریب أنه یقول ان االنسة ماربل هي. هناك بعض االزدحام وقتها 

البیت في الجمعیة في  جوهذا لیس صحیحا بالتاكید فالمكالمة لم تات من بیتها كما انها كانت خار
  . ذلك الوقت

حتى یتسنى له قتل السیدة ... عن بیته متعمدا الست تغفل إمكانیة قیام احدهم بإبعاد الزوج -
 سبینلو؟

جیرارد یاسیدي الیس كذلك ؟ لقد تحققت في امره ولكن ما یواجهنا في  لعلك تفكر في الشاب تید -
  ال یستفید شیئا من موتهاوجود دافع یاسیدي فهو  هذه الحالة هو عدم

 . سجله عملیة اختالس مبلغ ال بأس به من المال ومع ذلك فهو شجصیة كریهة وفي -
... فقد ذهب الى رئیسه في العمل واعترف بعملیة االختالس تلك انا ال اقول إنه مستقیم ومع ذلك -

  ینتبهوا لذلك في البدایة مع ان اصحاب العمل لم
  ي جماعة اكسفورد الدینیةسمعت انه صار عضوا ف -

المال  نعم یاسیدي ولعل ضمیره قد انبه بسبب تدینه فذهب مباشرة إلبراء ذمته واعترف بسرقة -
فقرر المقامرة  ولكنني ال استبعد ان یكون ذلك مجرد دهاء منه فربما ظن ان الشبهات تدور حوله

 . بإظهار توبته الصادقة
 تحدثت مع االنسة ماربل؟ رة هلان لدیك عقال شكاكا یا سالك على فك -

 وما عالقتها هي باألمر یاسیدي؟ -
 . تسمع أشیاء كثیرة لم ال تذهب وتتحدث معها؟ إنها عجوز ذكیة جدا آه ال شئ ولكنها -

 
كنت اعتزم سؤالك عن شئ یاسیدي بالنسبة لوظیفة الخدمة : مجرى الحدیث قائال  غیر سالك

 هناك وقت. في بیت السیر روبرت أبر كرومبي... تها العمیلةالتي بدات بها القتیلة حیا المنزلیة



لقد  ولم یتم العثورعلى المجرمین) وكانت من الزمرد الثمین(عملیة السطو على المجوهرات 
رغم انها كانت  تقصیت هذا االمر والبد من ان العملیة قد وقعت عندما كانت السیدة سبینلو هناك

كما تعلم  -السید سبینلو  ت متورطة في االمر یاسیدي؟ لقد كانفتاة صغیرة آنذاك اتحسب انها كان
 . تدورحولهم الشبهات ممن یمكن ان... من اولئك الصاغة الصغار التافهین -

 
شیئا بل انها لم تكن تعرف سبینلو في  ال احسبان في هذا االمر: هز میلشیت رأسه بالنفي وقال 

ان احد ابناء صاحب البیت هو المتورط في ذلك  طةنعم اتذكر القضیة كان رأي الشر. ذلك الوقت 
مبذرا جدا وكانت علیه دیون متراكمة وقد تم الوفاء  العمل واسمه جیم أبر كرومبي كان شابا

فقد ... ان امراة غنیة هي التي سددت الدیون ولكن ال اعرف بالدیون بعد السرقة مباشرة وقالوا
ضیة قلیال وحاول وقف الشرطة عن متابعة التستر على الق عمد أبر كرومبي العجوز إلى

 . التحقیقات
 

 . كانت مجردة فكرة یاسیدي : قال سالك
----------------------------------------------------------------- 

االنسة ماربل المفتش سالك بسرور خاصة عتدما علمت ان الكولونیل میلشیت هو الذي  استقبلت
 .قا من الكولونیل میلشیت لم اعرف انه مازال یتذكرنيهذا لطف كبیرح : ارسله

 
 یتذكرك تماما وقد قال لي إن ما ال تعرفینه عما یجري في سینت میري مید ال یستحق إنه -

 المعرفة
 .الجریمة هذا لطف كبیر منه ولكني ال اعرف شیئا ابدا اقصد بخصوص هذه -

 .تعرفین ماذا یتحدث الناس حول هذا االمر -
 فائدة من تردید االقاویل ألیس كذلك ؟ ولكن ال... عاآه طب -

 
 حدیثا رسمیا بیننا إنه كالم خاص هذا لیس: قال سالك محاوال اظهار اللطف 

 كان صحیحا أو ال؟ تقصد انك ترید معرفة ما یقوله الناس حقا سواء -
 هذه هي الفكرة -

 - یوجد معسكران متمیزان فهناك بالطبع والحق انه حسنا لقد دار الكثیر من الحدیث والتخمین -
فعلها فالزوج او الزوجة هما من تقع علیهما الشبهة في مثل  من یعتقد ان الزوج هو الذي -أوال 

 ؟ هذه االحوال اال ترى ذلك
 

 ربما: أجابها المفتش بحذر 
باالضافة غلى وجود جانب المال في ... اآلخر ذلك انهما یكونان على مقربة شدیدة كل من -
هي التي كانت تملك االموال ولذلك فان السید سبینلو  ان كثیرة لقد سمعت ان السیدة سبینلواحی

 .إیجاد المبرر ألكثر االفتراضات قسوة -غالبا  -الفاسد یمكن  یستفید من موتها ؛وفي هذا العالم
  جید سیحصل على مبلغ -

الحقول إلى بیتي  لف فیعبرهذا صحیح قد یبدو من الممكن ان یخنقها ویخرج من البیت من الخ -
آمال ... زوجته مقتولة في غیابه ثم یطلب رؤیتي زاعما انه تلقى مكالمة هاتفیة مني ثم یعود ویجد
  طبعا ان تنسب المشرد او سارق

 
 ماذا عن جانب المال ؟ وهل كانا على عالقة سیئة في الفترة: برأسه مواقا وقال  أوما المفتش

 االخیرة؟
  آه لكنهما لم یكونا كذلك: ربل قاطعته االنسة ما

 هذه الحقیقة؟ هل انت متاكدة من -



غالدیس أن تنشر الخبر في  كان من شأن الخادمة! لو تشاجرا لكان من شان الجمیع معرفة ذلك -
 القریة في الحال

 ...تعرف ربما لم: قال المفتش بصوت واهن 
 

ثم هناك معسكر  :  ماربل حدیثهاولكنه تلقى ابتسامة شفقة ردا على عبارته واكملت االنسة
الوسامة على المرء اكبر  التخمینات اآلخر التي یتهم تید جیرارد انه شاب وسیم وأخشى ان تاثیر

لرؤیتها كثیرا رغم ان السیدة سبینلو  لقد دار الحدیث حوله بالطبع وقد كان یأتي! مما ینبغي
انها حركة دینیة واظن . د كما اظناكسفور اخبرتني بنفسها انه كان عضوا في مایسمونه جماعة

 .تاثرت السیدة سبینلو بهذا االمر ان اعضاءها شدیدو االخالص واالستقامة وقد
 

انني واثقة من عدم وجود سبب لالعتقاد بوجود شئ  كما: سحبت االنسة ماربل نفسا ثم اكملت 
سیدة سبینلو قد الناس كثیر من الناس مقتنعون بان ال آخر في هذا االمر ولكنك تعرف طبیعة

كبیرا من المال كما ان من الصحیح تماما انه شوهد بالفعل في  افتتنت بالشاب واقرضته مبلغا
قطارالثانیة وسبع وعشرین دقیقة ولكن من السهل ... كان في القطار المحطة في ذلك الیوم لقد

رة في الشبك ینزل من الجانب اآلخر من القطار ویذهب من خالل تلك الثغ ان -بالطبع-تماما 
 .یتسلق السیاج وال یخرج من مدخل محطة القطار ابدا الحدیدي ثم

 
 آخر؟ وهل یقول الناس شیئا -

 .انهم یرون ان المالبس التي كانت السیدة سبینلو ترتدیها كانت غریبة -
 غریبة؟ -

 ثوبا الحمام ولیس كانت ترتدي رداء كذلك الذي یلبس بعد: قالت االنسة ماربل وقد احمر وجهها 
 .عادیا وربما كان مثل هذا االمر ذا مغزى عند بعض الناس

 اتظنینه ذا مغزى بالفعل؟ -
 . ال اظن ذلك اعتقد انه كان امرا طبیعیا تماما، ال، آه -

 اتحسبینه كان طبیعیا؟ -
  في ظل تلك الظروف نعم اظنه كذلك -

 
 . نظرة االنسة ماربل فاترة ومتأملة كانت
 .للزوج وهو الغیرة بما یعطینا ذلك دافعا آخرر: قال المفتش سالك 

من النوع الذي یالحظ االمور  آه ال لیس من شأن السید سبینلو ان یكون غیورا ابدا انه لیس -
 -مثال  -التي تغرز بها الدبابیس  ولئن خرجت زوجته وتركت له رسالة على تلك الكرة القماشیة

 . الكرةلكانت تلك اول مرة یعرف بها بوجود مثل تلك 
 

إلیه رأى ان القصد  كان المفتش سالك متحیرا من الطریقة الجدیة ذت المغزى التي كانت تنظربها
  من كل حدیثها هو التلمیح الى شئ لم یفهمه

 في مكان الجریمة؟... الم تعثروا انتم على اي دلیل ایها المفتش: التشدید  وأخیرا قالت بشئ من
 م بصمات اصابعهم یا انسة ماربل؟ال یتركون في هذه االیا الناس -

 جریمة قتل من الطراز القدیم ولكني اظن هذه كانت -
 

 ماذا تقصدین بهذا؟: قال سالك بحدة 
 اظن ان بوسع الشرطي بولك ان یساعدك فقد كان اول شخص یأتي: االنسة ماربل ببطء  قالت

 .یقال كما)) مسرح الجریمة((إلى ... إلى
--------------------------------------------------  



: قال بصوته الرفیع الدقیق . یجلس على كرسي خشبي وقد بدا شدید الحیرة  كان السید سبینلو
مجرد خیال مني لما حدث بالطبع ان سمعي لیس كما كان ولكنني ظننت انني  ربما كان هذا

  لدي انطباعا بأنه یظنوقد ترك ذلك)) یاه من هو الفاعل؟: ((صغیرا ینادیني قائال  سمعت ولدا
 .انا الذي قتلت زوجتي العزیزة... انني انا

 
 .كان قصده إیصال ذلك االنطباع دون شك: ذابلة  قالت االنسة ماربل وهي تقطع وردة

 راس هذا الطفل ؟ ولكن ما الذي وضع هذه الفكرة في -
 ر منههم اكب ال شك انه كان یستمتع الى آراء من: تنحنحت االنسة ماربل وقالت 

 اتظنین حقا ان الناس اآلخرین یرون ذلك ایضا؟... اتظنین -
 سكان سینت میري مید تماما نصف -

ظهور هذه الفكرة؟ لقد كنت احب  ولكن یا سیدتي العزیزة ما الذي یمكن ان یكون سببا في -
 العیش في الریف مثلما كنت اتمنى ولكن لم تتكیف مع -لألسف-صحیح انها . زوجتي حبا خالصا
 . لك انني اشعر بفقدانها شعورا شدیدا على كل موضوع امر مستحیل أؤكد االتفاق التام

 .یبدو علیك ربما ولكن اسمح لي ان اقول إن ذلك ال -
 

سنوات قرأت عن فیلسوف  یا سیدتي العزیزة قبل عدة: انتصب السید سبینلو في جلسته وقال 
... الجرس في الشارع كعادته قرع -هدوءب-صیني توفیت زوجته التي كان یحبها ولكنه واصل 

 .كثیرا بجلده وقوة احتماله واحسب ان تلك كانت تسلیة صینیة مألوفة وقد تاثر الناس
 .الفلسفة الصینیة ال تروق لهم لكن رد فعل الناس في سینت میري مید ختلف تماما إن -

 ولكنك تفهمین؟ -
 یر عادي في ضبط نفسه وكان شعاره هوكان عمي هنري غ: وقالت  أومأت االسة ماربل برأسها

 .وكان هواآلخر یحب االزهار كثیرا)). ابدا ال تظهر عواطفك)
 

بي للبیت كنت افكر في عمل تعریشة على الجانب الغر : قال السید سبینلو بشئ اشبه باللقهة
 ...أزهار بیضاء نجمیة الشكل ال یحضرني اسمها اآلن عرائش ذات ورود قرنفلیة وهناك

عندي كتاب جمیل جدا : تتحدث مع حفید أختها ابن الثالثة االعوام  قالت اآلنسة ماربل بنبرة من
 .علي ان اذهب الى القریة... تتصفحه فیه صور ربما سرك ان

الحدیقة مع الكتاب ذي الصور وصعدت الى غرفتها  لو جالسا فيتركت االنسة ماربل السید سبین
 بسرعة فلفت ثوبا في قطعة من الورق البني

 .وغادرت البیت مسرعة الى مكتب البرید
 

بولیت تعیش في شقة فوق مكتب البرید ولكن االنسة ماربل لم  كانت خیاطة المالبس االنسة
ل الثانیة والنصف فقط وبعد دقیقة واحدة ستصل كانت الساعة ما تزا تصعد الى الشقة على الفور

امام مكتب البرید وقد كان وصولها یعد واحدا من االحداث الیومیة في قریة  حافلة ماتش بنهام
مید اسرعت موظفة البرید خارج المكتب تحمل اكیاسا،اكیاسا تتعلق بالجانب  سینت میري

  عملها حیث ان مكتب البرید كان یتعامل التجاري من
 .االطفال یضا بالحلوى والكتب الرخیصة ولعبا

 
تصعد الى شقة االنسة  وبقیت االنسة ماربل في مكتب البرید وحدها نحوا من اربع دقائق ولم

اوضحت لالنسة بولیت انها  بولیت اال بعد عودة موظفة البرید الى موقعها وفي الطابق العلوي
جدیدا ان امكن وقد وعدت االنسة بولیت  طرازاترید تغییر ثوبها الرمادي القدیم بحیث تعمل منه 

  .ان ترى ما یمكن عمله
---------------------------------------------- 



انا : دخلت علیه وهي تعتذر قائلة . عندما حملوا له اسم االنسة ماربل  دهش قائد الشرطة قلیال
ولكنك كنت دوما شدید اللطف اعرف انك مشغول جدا . اسفة جدا جدا على ازعاجك ... اسفة جدا

میلشیت وقد احسست ان من الفضل ان آتي الیك بدل المفتش سالك لسبب واحد وهو  یا كولونیل
 ان یقع الشرطي بولك في ایة متاعب وبصراحة اظن انه كان یجب اال یلمش شیئا على انني اكره

 .االطالق
 

 القریة؟ ماذا كان یفعل؟ رطيبولك؟ الیس هو ش: احتار الكولونیل میلشیت بعض الشئ وقال 
ان من المحتمل ان یكون قد  -وقتها- لقد التقط دبوسا وكان مغروسا في سترته وقد خطر لي -

 .التقطه عن االرض في بیت السیدة سبینلو
قرب  تماما، تماما ولكن ما هو الدبوس في نهایة االمر؟ الواقع انه التقط الدبوس عن االرض -

دفعته لالبالغ  وقد فهمت انك انت التي... جاء واخبر سالك عنه باالمسجثة السیدة سبینلو وقد 
اهمیة الدبوس؟ كان مجرد  عنه الیس كذلك؟ ما كان له ان یلمس شیئا بالطبع ولكن كما قلت ماهي

 .من النوع الذي تستخدمه ایة امرأة... دبوس عادي
وس عادي في اعین الرجال ربما بدا مجرد دب. یا كولونیل میلشیت انت مخطئ في هذا آه ال -

 ...دبوسا رفیعا جدا انه من النوع الذي تشتریه في علبة، لم یكن كذلك كان دبوسا خاصا ولكنه
 .النوع الذي یستخدمه الخیاطون في الغالب

 
الفهم یراوده فأومأت االنسة ماربل براسها عدة مرات بلهفة  حدق میلشیت إلیها وقد بدا شئ من

لي االمر واضحا تماما لقد كانت القتیلة تلبس الرداء المنزلي الذي یسهل  دونعم بالطبع یب: وقالت 
 كانت بصدد قیاس ثوبها الجدید وقد ذهبت الى الغرفة االمامیة حیث قالت لها االنسة نزعه النها

سهل جدا  ثم لم یكن علیها اال ان تشده وهو امر... بولیت شیئا ثم وضعت مترالقیاس حول رقبتها
وكأنها قد وصلت  ومن شأنها بعد ذلك ان تخرج وتغلق الباب وتقف في الخارج تدقه! كما سمعت

 . لتوها ولكن الدبوس یثبت انها كانت موجودة داخل البیت اصال
 

 وهل االنسة بولیت هي التي خابرت سبینلو؟ -
كتب الساعة الثانیة والنصف قي الوقت التي تصل فیه الحافلة ویكون م نعم من مكتب البرید في -

 . البرید خالیا
قتل دون وجود  ولكن یاسیدتي العزیزة لماذا؟ لماذا باهللا علیك؟ ال یمكنك ان ترتكبي جریمة -

 .دافع
الكولونیل هذا یذكرني باثنین  ان الجریمه تعود الى زمن بعید یا حضرة -من كل ماسمعته-اظن  -

وم به ولكن المسكین غوردن عمل یق من اوالد اعمامي أنتوني وغوردن كان انتوني ینجح في كل
في السباقات واسعاراسهمه تنخفض  كانت تجري على عكس مایرید دائما فكانت خیوله تكبو

 .مشتركتان في االمر معا وانا ارى ان االمرأتین.وعقاراته تفقد قیمتها 
 

 اي امر؟ -
 والخادمة خادمة السیدة. زمرد ثمینة جدا كما سمعت  منذوقت طویل سرقة مجوهرات... السرقة -

فعندما تزوجت الخادمة البستاني كیف حصال على ... یتم تفسیره غیر المتفرغة الن شیئا واحدا لم
من الغنیمة وبعد ذلك ... الزهور؟ االجابة هي ان المال كان حصتها من ال المال الفتتاح محل لبیع

 كانت غیر تفعله كان ینجح والمال یصنع المال ولكن االخرى خادمة السیدة كل شئ كانت
! إذ ساءت معها االمور الى حد اصبحت معه مجرد خیاطة مالبس في قریة  محظوظة دون شك

واظن ان اللقاء كان طبیعیا تماما في البدایة إلى ان ظهر السید تید جیرارد على  ثم التقتا ثانیة
 قد حثهااالحداث كانت السیدة سبینلو تعاني اصال من وخز الضمیر وال شك ان هذا الشاب  مسرح

االنسة بولیت  وان تتطهر من ذنوبها واظن انها تابهت لفعل ذلك ولكن)) تواجه نفسها (( على ان 



ارتكبتها منذ امد بعید  لم تراالمرعلى النحو كل ما رأته هو انها قد تدخل السجن بسبب سرقة
ها كانت امرأة شریرة وال اظن ولذلك فقد قررت ان تضع حدا لكل هذا واخشى انها كانت دائما

 .سبینلو ستهتم ابدا لو تم اعدام ذلك السید اللطیف الغبي
 

وذلك بمطابقة هویة . ما الى حد... یمكننا التحقق من نظریتك هذه: قال الكولونیل میلشیت ببطء
 ...ولكن االنسة بولیت هذه مع خادمة السیدة أبركرومبي

الفور إذا ما ووجهت  ذي ینهار علىسیكون هذا سهل جدا انها من النوع ال: طمأنته النسة ماربل 
اخذته باالمس عندما كنت اقیس  لقد... لقد. بالحقیقة ثم انني احضرت متر القیاس الذي تستخدمه

انها امراة . انه سیثبت القضیة بطریقة ما فسوف ترى... ثوبا وعندما تفقده وتظن انه بید الشرطة
 ! جاهلة تماما

 .ك لن تجد اي مشكلةأؤكد لك ان : ابتسمت له مشجعة وقالت
 

الحبیبة ذات یوم عندما اكدت له انه لن یفشل في  كانت هذه نفس النبرة التي طمأنته بها عمته
 . امتحان دخول كلیة ساندهیرست

  .نجح في االمتحان فعال وقد
 
 ةالنهای


