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 رالطاهيه المختفيهس
 
 
 

ع                   ه بصـوت مرتـف ادتي ان اتلوعلـي ـع ن  ان ـم ي مسـكنه ـك وارو ـف ول ـب ع صـديقي هيركـي يم ـم ت اـق ذي كـن في الوقت اـل
ن                 ل ـم ره وتجـع اء المثـي ى بنشـره االنـب ي تعـل ن الصـحف الـت دلبلير ـم ت اـل دلبلير وكاـن اوين الصـحيفه الصـباحيه اـل عـن

ه سـندات قيمتهاخمسـون     الصغيره كبيره وكانت العناوين في ذلك اليوم تتضمن    اختفاء احدموظفي المصـرف ومـع
ه          ه الكاتـب ى االـل ه عـل ه بائسـه واختفاءكاتـب اه عائلـي الف جنيه وزوج ينتحل بوضع راسه في داخل فرن مشتعل وحـي

 والى اين ذهبت ادنافيلد
ه انتحـار غامضـ         اء  قلت له امامك العديدمن القضايه ماذاتختار يابوارواختفاء احدموظفي المصـارف جريـم ه اختـف

 كاتبه ايه واحده تثير انتباهك
ظل صديقي على هدوئه وهويهز راسه قائال التثير أي واحده منهافضولي ياصديقي اريد ان استسلم اليوم للراحه 

 ولدي بعض المشكالت المنزليه التي تحتاج الى عنايتي
 مثل ماذا

ى        لدي حله فيهابقعه من الزيت تحتاج الى التنظ  ...االواني ياهيستنغز  اج اـل ذي يحـت ف الشـتوي اـل اك المعـط ف وهـن ـي
 وضعه في التنظيف واعتقد ان الوقت حان لكي اهذب شاربي ثم علي ان اصبغه بعدذلك

 فقلت وانااتجه نحوالنافذه اشك في انك ستنفذ هذا البرنامج الشاق هذاهوجرس الباب يرن لقدجاءك احد العمالء
 ه قوميه فلن اتوالهاواجاب بوارو قائال اذالم تكن القاضيه ذات اهمي

ي           ت وـه درج بسـرعه وقاـل اء اـل ي ارتـق ه ـف ذي بذلـت كانت القادمه سيده بدينه ذات وجه احمر وتلهث من المجهود اـل
 ترتمي متهالكه على احدالمقاعد اانت السيدبوارو

 نعم سيدتي اناهيركيول بوارو
 ر ماقيل عنك من انك مخبر داهيهانت التشبه بحال الصوره التي اتخيلها لك هل دفعت للصفيحه اجرا لكي تنش

 قال بوارو باستياء سيدتي
اريد منك ان تبحث ....انااسفه فانت تعلم ماينشر في الصحف اليوم ولكنني لم اقصد اهانتك ساخبرك بمااطلبه منك 

 عن طاهيتي 
 حملق بوارو في وجهها بانفه والول مره يخونه لسانه السليط

م يضــعون فــ    ام يغــرونهم   واسترسـلت الســيدة تقــول انـه بــالتحول الــى ...ي رؤؤس الخــدم افكاراشـريرة فــي هــذه االـي
ن االعمــال     اريــد ان اعلــم االســباب التــي تــدفع الخــدم الــى الشــكوى فهــم    .الطباعـه علــى االلــه الكاتبــه اواغيرهــا مــ

ه ونحـن النسـتخدم       ذي ناكـل يحصلون على يوم للراحه في االسبوع ويرتاحون بعد ظهر السبت وياكلون الطعام اـل
 السمن الصناعي الشي غير السمن الطبيعي

دم           ـخ ولى قضـايا البحـث عـن ال ا الاـت ثم سكتت لبرهة لتلتقط انفاسها فقال بوارو لقد اخطات بقدومك الي ياسـيدتي اـن
 المختفين انا مخبر خاص

ه                 ي كلـم رك ـل ر ان تـت ن غـي اء الماضـي ـم وم االربـع ي ـي ت ـف ي اختـف اعلم هذاوانااطلب منك البحث عـن طـاهيتي الـت
 احدهو

 انااسف ياسيدتي اناالاتولى مثل هذه القضايا
ــيه ايهــــاالمخبرالعظيم           ـــذه القضــ ــل ـه ــال انــــت تــــانف مــــن مثــ ه بانفعــ ـــ ــيده قائـل ـــرخت الســ ــدان تكتفــــي   ...صـ تريــ

بقضايااالســرارالحكوميه وســرقات حلــي النــبالء دعنــي اقــل لــك ان الخادمــه بالنســبه لــي التقــل اهميــه عــن التــاج      
 زثمين اذا فقدتها فكانك فقدت الجواهروالاللئ الطاهيه الجيده كن...الملكي 

انفجربواروضاحكا في التهايه ثم عاد الى مقعده قائال الحق معك سيدتي لقدكنت مخمخطئا تعبيراتك تنم عن الذكاء 
وستكون هذه القضيه شيئا جديدابالنسبه الي فلم يسبق لي قط ان طاردت الخدم الهاربين كنت تقولين ان جوهرتك   

 هيه قدغادرت البيت في يوم االربعاء ولم تعد تعنين امس االولاعني الطا
 فقالت السيده نعم وكان ذلك يوم راحتها

 اليس من المحتمل ان تكون قداصيبت بحادث هل اتصلت بالمستشفيات
هــذاماكنت افكرفيــه بــاالمس االانهــا ارســلت فــي صــباح هــذااليوم تطلــب صــندوقها ولوكنــت موجــوده فــي لبيــت           

 يم الصندوق لها ولكنني كنت قدذهبت الى القصاب لسوء الحظلماسمحت بتسل
 قال بواروهل تستطعين ان تصفي لي الطاهيه

انهافتاه في منتصف العمربدينه وشعرهااالسود بداالشيب يغزوه وشكلها ينم عن االحترام قضت في عملها السابق 
 عشرسنوات اسمهااليزادان

 وم االربعاءالم يحدث أي خالف بينكمابشان اجازتها في ي
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 لم يحدث بيننااي خالف قط وهذاوجه الغرابه في االمر
 سال بوارو وهل لديك خادمه سوى هذه الطاهيه ياسيدتي

ه                  ا خادـم ي الشـبان ولكنـه ر ـف ه التفكـي يان واطاـل ـس د الن ا الوحـي ه اللـطف عيبـه ي شـابه بالـغ ي وصـيفتي وـه نعم اني ـه
 ممتازه اذاالتفتت الى عملها

 بينها وبين الطاهيههل كانت العالقه طيبه 
 كانتاتختلفان بشان بعض المشكالت ولكن العالقه بينهماكانت طيبه

 االتستطيع الوصيفه ان تلقي بعض الضوء على اسباب اختفاء الطاهيه
 اجابت بعدصمت قصيرقائله انت تعلم طباع الخدم فهم اليفشون اسرارهم

 ماعنوانك ياسيدتي
 في شارع االميرالبرت۸۸كاليهام 
 سيدتي توقعي زياره مني في هذااليومحسنايا

انصرفت السيده تود ونظرالى بوارو باكتئاب قائال هذانوع من القضايا جديدعلينا ياهيستنغز اختفاء طاهيه كاليهام 
 ارجو االيسمع صديقك المفتش جاب شيئاعن هذاالموضوع 

ه م         ه الرمادـي ت عـن حلـت ن ورق النشـاف    وانصرف بواروالى تسخين المكواه لكي يزيل بقعه الزـي سـتخدماقطعه ـم
 وقرر اسفا تاجيل تهذيب شاربه وصبغه الى يوم اخر ثم توجهناالى كاليهام

 فــي شــارع االميرالبــرت ففتحــت لناالبــاب خادمــه انيقــه ذات وجــه صــبوح    ۱۸قرعنــاجرس بــاب المســكن المــرقم  
 يوجه اليك بعض االسئله وخرجت السيده تودالى الصاله لتحييناقائله التذهبي يااني هذاالسيدمخبرويريدان 

د ان           يدتي ارـي ـس كرالك يا اءه بسـيطه ـش عبر وجه اني عن صراع بين الفزع واالثاره وقال بوارو وهوينحني انحـن
 اتحدث الى خادمتك االن وارغب في ان نكون على انفراد

ائالواالن يا        ه ـق ه باسـتياء وبدابواروحديـث م غـادرت الغرـف ي سـيكون    اقتادتنا السيده تود الى غرفه صغيره ـث انسـه اـن
ال      ل شـيئا ـب لماتقرين به اهميه كبرى فانت وحدك التي تستطعين القاء الضوء على هذه القضيه اناالاستطيع ان افـع

 مساعدتك 
 اختفى الفزع عن وجههاوقالت ساخبرك بكل مااعرفه بكل مااعرفه ياسيدي 
ا           ت فـت ه اـن اء الطاهـي ره     فقال بوارو االمر االول هومافكرتك الخاصـه عـن اختـف ن اول نـظ اء هذايتضـح ـم ه ذات ذـك

 فكيف تفسرين اختفاء الطاهيه
انطلق لسانالفتاه امام هذاالتشجيع قائله انهم تجار الرقيق االبيض ياسيدي كانت الطاهيه تحذرني منهم على الدوام  

د         ا فـق ى احـدى بالدافريقـي م   لقدوقعت في النهايه في ايديهم اناواثقه من ذلك ومن يدري لعلهم ارسلوها اـل  سـمعت انـه
 يميلون هناك الى السيدات البدينات

 اذافرضناان هذا ماحدث هل كانت سترسل في طلب صندوقها
 حسنا الادري ياسيدي الشك في انها تريد حاجياتها حتى لوكانت في بالداجنبيه

 من الذي جاء يطالب بالصندوق
 رجل
 من هو

 كارترباترسون ياسيدي
 هل حزمت لهاالصندوق

 معده في داخل الصندوق والصندوق مربوطابالحبالالكانت اشياؤها 
آه هذا امرمثير هذايعني انها كانت مصره عند مغادرتها البيت في يوم االربعاء على عدم العوده االتوافيقنني على 

 ذلك
ق      ترددت الخادمه لبرهه قبل ان تقول لم افكر في ذلك من قبل ولكن مايزال احتمال وقوعها بين ايدي تجـار الرقـي

 بيض قائما اليس كذلك اال
 بلى هل كنتما تشتركان في غرفه واحده 

 ردت الخادمه قائله كالياسيدي لكل منا غرفتها الخاصه
 هل كانت غيرراضيه عن عملهاالحالي هل كنتما تشعران بالسعاده هنا

 لم تتحدث اليزا قط عن رغبتها في ترك العمل
 العمل مريح في الواقع

  بوارو مشجعاتحدثي بحريه لن اخبرسيدتكوترددت الخادمه لبرهه فقال
ن        ذي نحتاجـه ـم در اـل حسنا السيده تشك بعض الشئ االان الطعام طيب ووفير نتناول عشاء ساخنا ويسمح لنا بالـق

 السمن على ايه حال لوفكرت اليزافي التغيير لماتصرفت بهذه الطريقه 
 وبالنسبه الى العمل اهوشاق
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ن معاينــه اال   ركــان بحثــاعن الغبــار وهنــاك الزائــر الــدائم الــذي يتــردد علــى البيــت ولكــن       حســناالتكلف الســيده عــ
 هذااليحدث االفي االفطاروالعشاء والسيدوالسيده يتغيبان عن المنزل طوال اليوم

 هل تحبين سيدك
 الغبارعليه وهورجل شديد الهدوء وان كان سليط اللسان بعض الشئ 

  االتذكرين اخركلمه قالتها اليزا قبل انصرافها
 بلى اذكرانهاقالت اذاكان هناك بعض الخوخ فسنتناوله في العشاء مع قطعه من اللحم والبطاطاالمحمره

 كانت مولعه بالخوخ وربما استدرجها مختطفوها تحت اغراء الخوخ
 هل كانت تخرج في يوم االربعاء بصوره منتظمه

 نعم االربعاء يومهاوالخميس لي 
ان        ووجه بواروبعض االسئله االخرى قبل   ود مسـرعه ـك دما جـاءت السـيده ـت  ان يسمح للخادمه باالنصـراف وعـن

بوارو حريصا على ان يخفف من حده غضبها لعدم السماح لهابالبقاء مع الخادمه وقال لهابلباقه من الصعب على 
ن             رون ـم ا المخـب ي يوجهـه ه الـت ره الملتوـي ى االسـئله الكثـي تماع اـل ى االـس  سيده ذات ذكاء خارق مثلك ان تصـبر عـل

 امثالنا 
ن               ه ـل ه واـن ي المديـن ي احـدى المؤسسـات ـف ل ـف ه يعـم بعدذلك حول بوارو الحديث الى السيدتود وعلم من زوجته اـن

 يعود الى المنزل قبل السادسه مساء ثم سالها قائال الشك في ان اختفاء الطاهيه اقلقه اشد القلق اليس كذلك
 ابحثي عن طاهيه اخرى تلك الطاهيه ناكره للجميل وحسنا فقالت السيده تودلم يكن يعرف القلق قط كان كل ماقاله

 فعلت بذهابها بمحض ارادتها
 مامعلوماتك عن بقيه سكان المنزل ياسيده تود

ه الــى           ي االفطــار والعشـاء فاليوجدثمــه مايدفـع ي السيدسمبســون ضـيفنا الــدائم حسـنا مــادام يحصـل علــى وجبـت تعـن
 الشكوى

 فسال بوارو قائال مامهنته ياسيدتي
 عمل في احدالمصارف ي

وعندما ذكرت اسم المصرف شعرت برجفه تسري في بدني وانااتذكرقصه اختفاء موظف المصرف في صحيفه 
 الديلي بلير وسال بواروقائال اهوشاب في مقتبل العمر

 فاجابت السيده تود لقد كان في الثامنه والعشرين على مااعتقد وهوشاب لطيف هادئ الطباع
ه      اريدان اتحدث اليه   ايظهرلي متعـب ت كـم  وكذلك مع زوجك ساعودفي المساء لهذاالغرض وانصـحك بالراحـه فاـن

 ياسيده تود
اجابت بتمهل انامجده بالفعل بسبب القلق على اليزا والقيام بجوله للمشتريات في االمس ثم مهام البيت التي تعملها   

ل وحـدها واناا         نهض بالعـن ي      ياسيدبوارو الن الوصيفه اني التسـتطيع ان ـت ل ـه ذارابترك العـم ي اـن ى ان تعطيـن خـش
 االخرى من اجل ذلك تراني متعبه غايه التعب

 واستاذن بوارو ثم غادرناالمنزل
ع سمبسـون      قلت له بعدانصرافنا هذه مصادفه غريبه دافيز موظف المصرف المختفي يعمل في المصرف نفسه ـم

 هل توجدعالقه بين االثنين 
ذاالط     ي ـه ين الطـرفين اال          فابتسم بواروثم قال يوجـد ـف ه ـب ن الصـعب ان توجـد عالـق ه وـم ه مختفـي رف االخـر طاهـي

 اذاكان دافيز قدقام بزياره سمبسون ووقع في غرام الطاهيه واقنعها بالفرار معه 
دما         ك عـن ذكر ياهيسـتنغز اـن ك ـت فضحكت االان بوارو ظل جاداواسترسل قائال وربمايكون قدفعل ماهواسوامن ذـل

  الى طاهيه بارعه توفر لك الراحه اكثر من حاجتك الى الوجه الحسن تنوي االغتراب تكون بحاجه
 وسكت بوارولبرهه ثم اردف يقول هذه القضيه غريبه ومتناقضه لقد بدات القضيه تثير اهتمامي

ين  ۸۸ذهبنا في المساء الى المنزل المرقم    في شارع البرت لمقابله كل من تود وسمبسون وكان االول في االربـع
ى    من عمره ع   ازه عـل ريض الفكين وعلى وجهه مسحه من الحزن وقال بشرود آه نعم نعم اليزا كانت طاهيه ممـت

 مااعتقد ومدبره وانااميل الى االشخاص المدبرين 
 هل تتصور سببا معقوال لتركها الخدمه فجاه على هذه الصوره

بب لهااالزعـ            ذاالقلق يـس ي ـه ق زوجـت را حسـنا موضـوع الخـدم يقـل ال السـيدتود مفـك ه فــي    فـق ر غاـي اارى االـم اج واـن
 البساطه واقول لهاابحثي عن طاهيه اخرى الداعي للبكاء على اللبن السكوب

ولم يقدم لناالسيدسمبسون ايه معلومات مفيده كان شابا غيرمتميز الصفات يضع نظاره طبيه وقال البد انني رايتها 
 يل الى الخدمهسيده عجوز الم تكن كذلك اه توجد خادمه اخرى اني شابه لطيفه تم

 فقال السيدسمبسون الستطيع ان احكم
 وقال بوارو عندمغادرتنا المنزل حسنا لم يسفر هذا عن شئ مفيد
 وقلت له هل تشعربخيبه االمل هل كنت تتوقع ان تسمع شيئا معينا

 فهزبوارو راسه ثم قال كانت هناك بعض االحتماالت ولكني لم اكن اعول كثيرا على هذااللقاء
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ن      ى ـم كان التطور التالي في القضيه ان بوارو تلقى خطابا في اليوم التالي وناولني الخطاب بامتعاض بعد ان انتـه
ت          دان ناقـش قرائته كان الخطاب مرسالمن السيده تود التي ذكرت انهالم تعدفي حاجه الى خـدمات السـيدبوارو بـع

ت السـيده        االمرمع زوجها الذي يرى ان من الحماقه استدعاء مخبر خاص ل     ه وارفـق ه بحـت ي مسـاله عائلـي لبحـث ـف
 تودمع خطابهاجنيهااجره االستشاره

ت اتصـور      ه كـن صرخ بواروقائالبغضب اه يتصورون انفسهم يستطيعون التخلص من هيركيول بواروبهذه الكيفـي
ه  اني اؤدي معروفاللسيده تودنظيراجرتافه ثم تكون النتيجه ان يطردوني بهذااالسلوب واذالم اكن مخطئا     فهذه لعـب

 السيدتود ولكنني اقول كالوالف كال ساصرف كل مااملك للكشف عن اسراهذه القضيه 
 قلت له ولكن كيف 

اء لصـالحها              وف تسـمع انـب ذاالعنوان فـس زا دان باالتصـال بـه ت الـي بدءاسننشراعالنافي الصحف شيئا كهذا واذاقاـم
ريات الخاصه يجب ان ننفذ ذلك باسرع وقت انشر االعالن في جميع الصحف ياهيستنغز بينماساقوم ببعض التح    

 مستطاع
م                   التحري عـن السـيدتود ـل دقمت ـب ال لـق وم اذـق ك الـي ي ذـل ه ـف ي مافعـل دايقص عـل دما ـب لم التق ببوارو حتى المساء عـن
يتغيب عن العنل في يوم االربعاء واالخباركلهاتشيرالى انه انسان محترم امابالنسبه الى سمبسون كان مريضايوم 

ز    الخميس ولم   يذهب الى المصرف ولكنه كان في عمله يوم االربعاء وكان على عالقه طيبه بديفز يجـب ان نرـك
 امالنا كلها على االعالن المنشور في الصحف 

ه          ان اهمتاـم ده اسـبوع ـك ات بوارولـم ى تعليـم ظهراالعالن في الصحف الرئيسيه اليوميه كلهاواستمرالنشـربناء عـل
ى       بموضوع اختفاء الطاهيه امراغيرعا   ه وعرضـت عـل اع عـن الكراـم دي ولكنني ادركت انها اصبحت مسـاله دـف

ي                ات الـت وم بفحـص عشـرات الخطاـب ان يـق ه رفضـهاكلها وـك ه االاـن ه باجورمرتفـع ده قضـايه مهـم بواروفي هذه الـم
اره السـيده              الي لزـي اء الـت وم االربـع ي ـي ه فـف ي النهاـي اح ـف يتلقاهافي كل يوم ثم يطرحهاجانبا ولكن صـبرناتكلل بالنـج
تودلنا اخبرتناصاحبه البيت بان السيده تدعى اليزادان تطلب مقابلتنا وطلب منهابوارو ان تحضرهابسرعه وكانت 
رت        ى االعـالن الموجـودفي الصـحيفه فـك اوصافهامطابقه لالوصاف التي حصلناعليها قالت اليزا لقدجئت بناءا عـل

ا    في انه ربمايكون وقع لبس ما ولم تعلمواانني حصلت بالفعل على    رس فيهاملـي وارو يتـف التركه التي ورثتها كان ـب
ت تخشـى ان تكــوني             ه عليــك كاـن ت قلـق دومتك الســابقه السـيده تودكاـن ران مـخ داوهويقول حقيقــه االـم دم لهامقـع م ـق ـث

 قداصبت بحادث 
 فاعربت اليزا عن بالغ دهشتها قائله الم تتلق رسالتي اذن

 صي عليناالقصه بنفسكقال بوارو بعد قليل لم تتلق شيئا من االفضل ان تق
ه                  ه ذولحـي ل القاـم اء اسـتوقفني احـدالرجال وهوسـيد طوـي اء االربـع ي مـس ت ـف ى البـي ده اـل ت عاـئ زا حـين كـن قالت الـي

 واخبروني ۸۸ويرتدي قبعه كبيره وقال لي انت االنسه اليزادان فقالت نعم فقال كنت اسأل عنك في المنزل المرقم
 بانني استطيع ان التقي بك هنا

ال      لقدجئت ي  دا فـق ه جـي ه اعرـف اانسه دان من استرالياالبحث عنك هل تعرفين اسم جدتك المك جين ايمرت وقلت ـل
ك الصـديقه     ربمالم تكوني تعرفي هذه الحقيقه من قبل لقدكان لجدتك صديقه حميمه تدعى اليزاليشي وقدتوجهت تـل

ي طفولتهمــا وقــدورثت عــن   الــى اســترالياحيث تزوجــت مــن احــد المســتوطنين االثريــاء وانجبــت طفلــين ماتــا فــ       
زوجهاثروته كلها وقدماتت تلك السيده منذ بضعه شهور واوصت لك ببيت في الريف وقدركبيرمن المال وسكتت 
ي ان الرجـل           ر والشـك ـف ادئ االـم اليزالبرهه ثم اردفت تقول وقع علي الخبركالصاعقه ولم اصدق ماسمعته في ـب

  على حذرياانسه دان هذه هي مستنداتي الحظ ذلك فقدابتسم وقال معك الحق في ان تكوني
وناولني خطابامن مكتب احدالمحامين في ملبورن اسمه هيرست كورشيت وبطاقه تحمل اسمه أي السيد كورشيت 
واضاف الرجل قوله هناك شرط اوشرطان كانت عميلتنا غريبه االطوار فقداشترطت ان تضعي يدك على البيت 

اعه ا      ل الـس د قـب ه مجـرد اشـتراط          الموجود في كامبرالـن ل االهمـي اني فهوقلـي د اماالشـرط الـث رمن ظهرالـغ ه عـش لثانـي
 باالتقومي باعماال الخدمه لالخرين

ائالالتنزعجي            ت واجـابني ـق ي البـي ذلك ـف روك ـب فامتعق لوني وقلت له ولكني اعمل طاهيه ياسيد كورشيت الم يخـب
ه           ت بلهـف ذامن سـوء الحـظ فقـل ي ان ـه ي       ياعزيزتي لم اكن اعلم ذلك الشك ـف ال ـل ه فـق دالمال كـل ذايعني ان افـق ل ـه  ـه

تقن          وانين نحـن معشـرالمحامين ـن ى الـق ل عـل بعدالتفكير انت تعرفين ياانسه دان ان هناك كثيرا من االساليب للتحاـي
 االساليب المخرج من هذه الورطه ان تكوني قد تركت وظيفتك بعدظهرهذااليوم

دومت     ه مـخ اعزيزتي االنسـه دان         وقلت له بقلق وماذابشان الشهر الذي انذرفـي ي باسـما ـي ال ـل ه فـق رك الخدـم ي ـت ي ـف
روف المشـكله االن         دومتك الـظ تستطعين ان تتركي مخدومتك في ايه دقيقه اذاتنازلت عن اجرالشهر وستقدر مـخ
هــي الوقــت يتحــتم عليــك ان تلحقــي بالقطارالــذي يتحــرك الــى الشــمال مــن محطــه كنجــز كــروس فــي الحاديــه              

ي رسـاله         عشروخمسه دقائق استطيع ان     ذكره وتكتـب ن الـت دفعي ثـم ات لـت  ادفع لك مقدمامن اسـتحقاقك عشـره جنيـه
 لمخدومتك في المحطه وساحمل لهاالرساله بنفسي واشرح لهاالظروف
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ه        ل االمركـل فوافقت بالطبع وبعدساعه كنت استقل القطاروانا مضطربه الاتبين راسي من قدمي كنت ماازال اتخـي
ي المحـامي            مجردحلم اوقصه من تلك القصـص ال   ذي حـدده ـل وان اـل ى العـن ت اـل ي توجـه ي نسـمعها ولكنـن ه الـت خيالـي

 فوجدت كل شئ على مايرام فقدتاكدت من ان البيت الذي ورثته يدردخالقدره ثالثمئه جنيه في العام 
م              افي الموضـوع انـه ل ـم ر محـدوده وان ـك اتهم عـن االـم ه ان معلوـم ت الـي ذي توجـه وقيل لي في مكتب المحامي اـل

ليمات من احدالساده في لندن تقضي بان يسلموني مئه وخمسين جنيهاقيمه اجرالمنزل للشهورالسته القادمه تلقواتع
وارسل لي السيدكروشيت امتعتي االنني لم التق كلمه واحده من مخدومتي واعتقدت انهاغاضبه مني اوانها حاقده 

ون       علي للثروه التي هبطت علي وقد احتفظت بالصندوق وارسلت مالبسي في     وقفي يـك ن ـم ورق ولـك ن اـل ه ـم  لفاـف
 شديد السخف لوانها لم تتسلم رسالتي

ه            ال شـكرالك ياانسـه يظهراـن م ـق م اومابراسـه وبداالرضـايظهرعليه ـث الغ ـث كان بوارو يصغي الى القصه باهتمام ـب
 قدحدث بعض اللبس كماتذكرين واسمحي لي ان اعوضك عمالقيته من التعب

ف           وسلمها مظروفا وهويقول هل سـتعو    ط كـي ك التنسـي ـق ي اذـن ه ـف س بكلـم دان اهـم ره ارـي ى كامبرالندمباـش دين اـل
 تطهين الطعام الن المفيد لالنسان ان يتقن شيئا في حال مااذا سارت االمورعلى غيرمايشتهي

ه واحـده ابحـث عـن             وحين انصرفت االنسه دان قال لي بواروبوجه عابس اسرع ياهيسـتنغز يجـب االنضـيع دقيـق
 اكتب مذكره لجابسياره اجره بينما

 كان بوارو ينتظرني على عتبه الباب عندمااحضرت سياره االجره وسالته بقلق قائالالى اين تذهب 
 فتمتم بوارو بهدوء بقوله االمراالول ان نرسل هذه المذكره مع مراسل خاص 

ام    في شارع االمير۸۸وحينماانتهينا من ذلك طلب بوارو من السائق التوجه الى المنزل المرقم      ي كاليـه  البرت ـف
 وقلت له اذن فنحن ذاهبون الى هناك

 نعم بالرقم من اخشى ان نصل بعدفوات االوان فقديكون طائرناقدافلت ياهيستنغز
 ومن طائرنا

 فردبواروقائالالسيدسمبسون ذو الشخصيه الغامضه
 قلت له بدهشه ماذاتقول

 ياعزيزي هيستنغز هل تريد ان تقول ان المر لم يتضح لك بعد
ن                ف ا ـم اذا لماذايسـعى سمبسـون الخراجـه ن لـم ان ولـك ن المـك اد ـع ه قداسـتدرجت لالبتـع اادرك ان الطاهـي ه اـن قلت ـل

 المنزل هل كانت تعلم شيئاعنه 
 الشئ ابدا
 حسنالماذا

 كان يريد شيئا تمتلكه 
 فسالته قائال المال الميراث الذي جاءها من استراليا

 الياصديقي بل شيئا مختلفاكل االختالف
  بوارو للحظه ثم قال باسى صندوق متين من المعدنوسكت

ت لــه كــان             ل الجــد وقـل ان جــادا ـك ه ولكنــه ـك د كانــت مالحظتــه غريـب ه يمــزح فـق ه وانااتخيــل اـن رت اليــه بدهـش فنـظ
 باستطاعته ان يشتري صندوقالواراد

 لم يكن يريد صندوقاجديدا كان يريد صندوقاعريقا صندوقا يوحي باالحترام
  تسخرمني يابواروقلت له هل تريد ان

ه        ن الطاهـي فنظرالي بهدوء وقال انت تفتقر الى خيال السيجسمبسون هيستنغزانصت الي جيدايتخلص سمبسون ـم
فــي مســاء االربعــاء لــم يكــن مــن الصــعب طبــع البطاقــه اوالمســتندات التــي اطلعــت الطاهيــه عليهــا وكــان علــى            

لبيت للشهورالسته في سبيل نجاح خطته لم تسـتطع  استعدادعلى التضحيه بمئه وخمسين جنيهاقيمه ماسماه ايجارا  
اء       وم االربـع ى ـي االنسه دان ان تتعرف عليه وهومتنكر باللحيه والقبعه الضخمه والتحدث باللهجه االستراليه انتـه

 بحصوله على سندات ماليه قيمتهاخمسون الف جنيه
 فقلت مستغرباسمبسون ولكن ديفزهو 

دوءقائالارجوك ان تســمح لــي  م ان الســرقه لــن تكتشــف     ردبواروبـه  باكمــال القصـه ياهيســتنغز كــان سمبســون يعـل
االبعدظهرالخميس وهواليذهب الى المصرف في يوم الخميس ولكنه يتربص في انتظارديفزفي عودته للعشاء من 
الجائزانه اعترف له بارتكاب السرقه واخبره بانه سيردله السندات على ايه حال فقدنجح في استدراج ديفز ليذهب 
زل                ذا فاليوجـدفي المـن ه للمشـتريات وهـك ودفي جوـل ذه اجـازه الوصـيفه بينماخرجـت السـيده ـت ام وـه معه الى كاليـه
امن ويسـتطيع ان      احدوعندماتكتشف السرقه مع اختفاءديفزستتجه اليه اصابع االتهام وبذلك يكون سمبسون في ـم

 يعودالى عمله في اليوم التالي كاي موظف شريف
 ماذابشان ديفز

وكتفيه ببْط ثم قال ربما كان االمرغيرقابل للتصديق ولكن اليوجدتفسيراخرياصديقي الصعوبه االولى التي هزبوار
داثارت              ه وـق اب جريمـت ل ارتـك ذه المشـكله قـب ي ـه ن سمبسـون فكرـف ه ولـك ن الجـث تواجه القاتل هي كيفيه التخلص ـم
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له هل تذكرمالحظتهابشان تناول الخوخ انتباهي حقيقه ان اليزاكانت عازمه على العوده عندماخرجت في تلك اللي
 في العشاء وبالرغم من هذا فقدكان صندوف امتعتهامعداحينمااقبل من يطالب به 

زم الصـندوق               ذي ـح ه وهونفسـه اـل وم الجمـع ي ـي ه المجـئ ـف ارا ترباترسـون طالبامـن كان سمبسون هوالذي كتب لـك
وتبعث من يطالب بامتعتها وتكتب بطاقه على بعدظهريوم الخميس أي شك كان يمكن ان يثورخادمه تترك المنزل 

ي         دن الـت ن لـن الصندوق عليهااالسم والعنوان واالرجح ان يكون العنوان احدى محطات السكك الحديديه القريبه ـم
م يلصــق علــى          ي تنكــره االسـترالي ليطالــب بالصـندوق بعدظهرالســبت ـث ذهب سمبســون ـف يسـهل الوصــول اليهاوـي

ه ا     ده ويبعـث ه جدـي ى الســلطات           الصـنودق بطاـق ب بــه وحـين يتطـرق الشـك اـل ى ان يطاـل رك اـل ي يـت ى مكــان اخرلـك ـل
المسئوله السباب وجيهه ويفتح الصندوق تكون المعلومات التي يحصلون عليهاهي ان المرسل كان استراليا شحن 

رقم                ين الصـندوق والمسـكن الـم ه ـب دن والتتضـح العالـق ن لـن ه ـم اكن القريـب ي شـارع   ۸۸الصندوق من احدى االـم ـف
 الميرالبرت اه قدوصلنا ا

 
ه               ب جريمـت رارمن عواـق ي الـف نجح ـف م ـي ه ـل ذيومين ولكـن ون مـن وارو كلهاصـحيحه فقدسافرسمبـس كانت تصورات ـب

 اذامكن عن طريق الالسلكي معرفه المكان الذي يقصده حيث استقل الباخره اوليمبيا في طريقه الى امريكا
وق المعدن مرسل باسم السيدهنري وينترجرين وحين فتح واجتذب انتباه رجال السكك الحديديه في غالسغو صند

 الصندوق عثر في داخله على جثه ديفيز ذي الحظ المنكود
ل وضــعه فــي داخــل          ود كاتعــاب االستشــاره ـب م يحــاول بــواروقط ان يصـرف الجنيــه الــذي ارسـلته لــه الســيده ـت وـل

ل     اطاروعلقه على الحائط في غرفه الجلوس وقال لي سيظل في مكانه هذا لك  ى االنسـان االيغـف ان عـل ي يذكرني ـب
ي الطــرف االخــر مــن يتمتــع ببــروده         ه المالحظــات فقــدكانت هنــاك فــي طـرف مــن القضــيه طاهيــه مختفيــه وـف اتـف

 االعصاب وهي بالنسبه الي واحده من امتع القضاياالتي توليتها 
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