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 ! أَغاثَا ِمسْ  من استغاثة كانت ،ذلك في شك ال! استغاثة

 من تعودت. القصيرة رسالتها ألحظ أال كدت لذا. االهتزاز وضع على موبايلي ضبطت

 للعم أنظف حين ،يبتل ال حتى بنطالي جيب من هاتفي جأخر أن والحذر الحرص باب

ا الذوق قليل) سائًحا ألن فقط. جيبال سيارته ڨُوِسي  السيارات انتظار ساحة من لي صف ر( جد ً

 .األرض على يرقص موبايلي رأيت ،(لِمَْ أدري ال) إليه أذهب حتى

 األمر أن يعني فهذا حو،الن هذا على أَغاثَا ِمسْ  تُلحْ  عندما !النجدة! النجدة! النجدة

 ِمسْ  أهدتني فقد. أيًضا بالطبع الذوق قليل والسائح ينتظر، أن يمكنه السفاري جيب. جلل

 .الشحن كارت ثمن لي تدفع كذلك أجلها ومن هذه، الطوارئ لحاالت الموبايل أَغاثَا

 النحو؟ هذا على عاجلة استغاثة يتلقى عندما المرء يفعل ذاما وسادتي، سيداتي

! يشاء كيفما خلفي السائح وليصفِّر ،أعدو وانطلقت بنطالي جيب في موبايلي توضع

 .أهم هو ما يوجد ال اللحظة هذه يفف

 البداية في نفسه يقدم الحقيقي الجنتلمان أن تقول أَغاثَا ِمسْ ! بعد نفسي مأقدِّْ لم أني على

 .دائًما

  .يوِْغنْ شُْ وييبُْنِْسَْ وابُْتَْ. وابُْتَْ اسمي

 يسأل ال الحقيقي لمانالجنت تقول أَغاثَا ِمسْ . سني عن لكم أفصح أن ييمكنن ال لألسف

 لذا. كذلك السؤال يكون أن فاألولى ذوق، قلة القول كان وإذا. ذوق قلة هذا ألن السن عن قط

 . سني حيال الصمت ألتزم أن عليْ 

 يكون أن لفتى يمكن فال. )أكونه أن أريد ما هذا ولكن بعد، جنتلمان لست طبًعا

ا كبير بيت ،األعم األغلب في ،لديه يكون الحقيقي الجنتلمان.( نتلمانج ( بُمنتزه اأحيانًْ) جد ً

ا كبيرة وسيارة ا جميلة زوجةو جد ً ا كثيرة أموال وبالطبع ،جد ً  كما يستحق أمر فهو. جد ً

 .ترون

 فإنني لذا مملة، حياةًْ يحيا الجنتلمان أن علمي، حسب على أستبعد، ال ذلك عدا فيما

 ما نشاهد ،تلفزيون لديها أَغاثَا ِمسْ . خاًصا امخبرًْ أصبح أن األفضل من بأنه فترة منذ فكرأ

 ينأن غير. قةشوِّْمُْ مهنة الخاص مخبرال أن كتشفتُْا .مًعا بوليسية أفالم من فيه يُعرض

ا كبيًرا بيتًا يمتلك ال غالبًا الخاص مخبرال أن أيًضا اكتشفت ا كبيرة سيارة وال جد ً  أحيانًا. )جد ً

ا جميلة امرأة على الفيلم نهاية في يحصل  .(جد ً

 لم أنني وطالما. بالفعل لي مناسبة الخاص مخبرال مهنة كانت إذا مما واثقًا لست لذا

 فإن الحال وبطبيعة. ةالفرص سنحت كلما االثنين أكون أن ولاسأح ،بعد قراري أحسم

 أن يكفي. خاص مخبرك فتتصر أن فرصة من أكثر تسنح كجنتلمان، تتصرف أن فرصة
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 فيتطلب خاص مخبرك التصرف أما. جنتلمان لتكون النساء، مع خصوًصا بذوق، تتعامل

! جريمة تقع أن ذلك قبل بد ال ولكن ،بوليسي ًا لغًزا يحل أن المرء على. ذلك من أكثر

ا، صريًحا أكون ولكي. عندنا كثيًرا ذلك يحدث ال وسادتي، سيداتي لألسف، ولألسف،  ال جد ً

 منذ األقل على. )قط قبل من ه اَلتِيُكُولُو في عندنا حقيقية جريمة تقع لم: أعترف أن بد

 .(ُولدت

 ما لدينا يوجد ال أنه أنفسهم في يقولون ألنهم هنا، إلى يأتون ال المجرمين لعل

 سي ومشغل دي يڨ دي ومشغل تلفزيون أَغاثَا ِمسْ  لدى. صحيح غير هذا ولكن) يسرقونه؟

 ذلك أحدهم يحكي أن يجب ربما. وثمينة نفيسة أشياء يوجد لُود ج لِيُون وفي. تروكمبيو دي

 . الخاص مخبرال مهنة تجريب فرصة وأنا ويجُْڨْ لَْ ويسُْيفِْسِْ لنا، تتسنى حتى للمجرمين

 كنا حينما.( أدبو ذوق بكل قدمته قد ها. )أصدقائي أعز هو الوفَْادْ مَْ ُجويڨْ لَْ ِسيفِيُسو

 نصبح أن نريد كنا مباشرةً، ڨُوِسي العم مع للعيش انتقلت أن بعد ذلك كان سن ًا، أصغر

 لدينا أنه اآلن نعتقد ال ولكننا. بياءوأغ صغاًرا حينها كنا وبالطبع محترفين، قدم كرة العبي

 من جلدية قدم بكرة يومي ًا نتمرن أن علينا إنه يقول ِسيفِيُسو. الدولي لالحتراف حقيقية فرصة

 أن يمكننا بالطبع) الكرة؟ هذه بمثل لنا أين من ولكن. حقيقية فرصة لدينا كونت أن أجل

 مهنة على لنتمرن وجريمة نحترف، لكي جلدية قدم كرة: الفرصتين على فنحصل نسرقها،

 المرء يقضي أن يجب كما.( أنفسنا على نقبض أن آنذاك علينا وسيكون. الخاص مخبرال

 . الثالث إخوته بسبب ذلك ِسيفِيُسول يمكن وال ة،بالكر التمرين في الوقت من الكثير يومي ًا

 كرة احتراف من لنا أفضل الخاص مخبرال مهنة أن طويلة فترة منذ عليه اقترحت لذا

 يشاهدها أن يستطيع ال ألنه أَغاثَا ِمسْ  مع أشاهدها التي األفالم كل ِسيفِيُسول أحكي فأنا. القدم

 فتى يكفيها ربما. ذلك ستحبذ أَغاثَا ِمسْ  كانت إذا ما أدري ال إنني كما. إخوته بسبب معنا

 .الفاخرة يةنغليزاإل أريكتها على واحد

 ،بالذوق أتحلى أن اليسير من ،أَغاثَا ِمسْ  عن الحديث عند. أَغاثَا ِمسْ  لكم أقدم أن بد ال

 أن أعرف لكلذ عنه، يوًما سألتها. )أصاًلْ أعرفه ال ألنني سنها، عن لكم أكشف وال

 دائرة في سن ًا األشخاص أكبر فهي حاٍل، كل على( .السن عن أبًدا يسأل ال الحقيقي الجنتلمان

 أن منذ ه اَلتِيُكُولُو في أَغاثَا ِمسْ  تعيش. لياقتها كامل في فهي المقابل في ولكن معارفي،

 تقول. السبب لهذا نغليزاإل من الكثير لدينا يعيش وكان بلدنا، رئيسة اإلنغليزية الملكة كانت

 كوكتيلال حفالت. لندن في أنه اانَْبَْابَْمْ  في يعيش من يظن كان الوقت ذلك في ،أَغاثَا سْ مِْ

 ِمسْ  ولكن. نغليزاإل معظم هاردغا بلدنا، رئاسة ملكنا تولى أن دوبع. يوم كل مساء تُقام كانت

 .بقيت أَغاثَا

ا راقٍْ ريفي بيت في أَغاثَا ِمسْ  تسكن . لتراغإن في وتكالبي يبدو ،لُود ج لِيُون خلف جد ً

 ِمسْ  مع أشاهدها التي األفالم من البيوت تلك أعرف ولكنني إنغلترا، في يوًما أكن لم طبًعا

 الداخل، في ولكن ،ه اَلتِيُكُولُو في الحال هو مثلما شيء كل يبدو أَغاثَا ِمسْ  بيت خارج. أَغاثَا
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 أسماء هذه. )سترميلش أو ديفون أو كورنوال في أنه المرء يظن قد المعيشة، غرفة في

ا، كثيرة بشعة جرائم فيها تقع إنغلترا في ألماكن . لها وصديق عجوز سيدة ألغازها تحل جد ً

 بعض وتفاجأت األفالم، من هذا تعلمت الجرائم، من الكثير تكشف ال إنغلترا في الشرطة

 ويسُْيفِْسِْ ننتقل، أن األفضل من لعله. وأصدقائهن العجائز للسيدات المهمة هذه تترك. الشيء

 .(ألغاز من لنحله الكثير لدينا حينها سيكون ،إنغلترا إلى وأنا،

 !االستغاثة هذه اآلن ولكن

 ال! رسالتي تلقيت أنك هلل حمًدا! تابو: "هتفت. وصلت عندما الباب أمام كانت أَغاثَا ِمسْ 

 اهذ استخدم حينما ،الصحيح النحو على شيء كل فعلت كنت إن الدقة وجه على أبًدا أعرف

 !"الملعون الصغير التليفون

 ِمسْ  تستخدم لألسف: ثانيًا. للجنتلمان األنثوي المقابل هو هذا. ليدي أَغاثَا ِمسْ : أواًلْ)

 ".(ملعون" مثل باستخدامها، للجنتلمان يُسمح ال التي الكلمات بعض أحيانًا أَغاثَا

 منا الواحد يتلقى اعندم. الحياة قيد على أَغاثَا ِمسْ  ألن الصعداء تنفست بالبداية في

 عضتها قد تكون كأن ،األشياء أفظع يتخيل!" النجدة! النجدة! النجدة: "بها قصيرة رسالة

 من ةمجموع عليها سطت قد كونت أو ،(لموتا إلى يفضي هذا لألسف) مثاًلْ سوداء مامبا

 .(جريمة عندئذ وجدست ألنه أكثر، يعجبني هذا) القذرين المجرمين

 أحد يتخيله ال ما هذاف اإلنترنت، تدخل كيف لها تشرح أن هو المطلوب يكون أن أما

 . أبًدا
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 .حدث ما هذا ولكن

ا: "أَغاثَا ِمسْ  صاحت  أن تماًما نسيت: "ذراعي من تشدني وهي أضافتو!" جاءت إيمَّ

 !"مشكلة لدينا واآلن ،قبل من بذلك أخبرتني يدِْينْ وِْ

او ،لُود ج لِيُون وصاحبة أَغاثَا ِمسْ  شقيق ابنة هي وسادتي، سيداتي ،َمانپَشا ِوين ِدي  إيمَّ

 .ابنتها

ا نلعب، كنا مضى فيما  لُود ج لِيُونل كثيًرا أقرب ڨُوِسي العم فمسكن. دوًما مًعا وأنا، إيمَّ

 ساحة خلف ،يسكنون السفاري محمية حراس كل ألن ،القرية في األخرى األكواخ إلى منه

ا أن غير. المحمية في السكنية ةالمنطق في ،مباشرةًْ السيارات انتظار  إلى اآلن تذهب إيمَّ

 البعض بعضنا نعرف نعد فلم لذا. األجازة في إال البيت إلى تعود وال إنغلترا في مدرسة

 . جيًدا

 رسائل كتابة كيفية األخرى تلو المرة تنسى ألنها الشديد بالحرج أَغاثَا ِمسْ  تشعر

ا شاهدتُْ. اإليميل ا، سهل شيء ،ذلك لها تشرح وهي إيمَّ ا كانت جد ً  ِمسْ  تتعلم أن تريد إيمَّ

 أَغاثَا ِمسْ  ولكن ،إنغلترا في الداخلية مدرستها في تكون عندما لها تكتب كي ذلك، أَغاثَا

 رسالة تكتب أن تريد مرة كل إس إم إس رسالة لي ترسل فهي لذا. بقليل ذلك بعد نسيت

 .ذلك حفظتُْ فقد. يمَّاإل إيميل

 لم لو. أظن فيما ،الخاص مخبرال مثل مثله ،كمبيوتر اعتقد، ما على ،لديه الجنتلمان)

 فهو. يوترهاكمب أستخدم أن أَغاثَا ِمسْ  أسأل سوف مهنتي، أجل من واحًدا أشتري أن أستطع

ا إلى رسالة بمساعدتي تكتب عندما إال ،شيئًا به تفعل ال موجود  .(إيمَّ

ا تعرف أنت: "الفاخرة يةنغليزاإل األريكة على تجلس وهي أَغاثَا ِمسْ  قالت  شكاكة! إيمَّ

ا  پتو پالال استعمال أستطيع كنت إن أخرى مرة الفور على ستسأل ،تأتي عندما! جد ً

 تعرف أنت. ذلك لها أثبت أن مني وتطلب ،لي هُْشرحتْ  ما كل حفظت كنت وإن ،بالفعل

 !"صرامتها

ا. صحيحان األمران ا شكاكة إيمَّ ا وصارمة جد ً . ذلك أَغاثَا ِمسْ  تتقبل لِمَْ همأف ال. جد ً

ا تشعر أن فالمفروض  يحترم فالكل العكس، وليس أَغاثَا ِمسْ  تجاه واالحترام بالهيبة إيمَّ

ا ولكن. ويوقره الكبير ا هي إيمَّ  نحو على ذلك لكم أشرح أن يمكنني ال وسادتي، سيداتي ،إيمَّ

 . أفضل من

ا تأتي عندما يمكنكف! أَغاثَا سْ مِْ يا أخرى، مرة كيف أريك أن يمكنني: "لها قلت  أن إيمَّ

 باستخدام له يُسمح حين يفرح ال ِمنَّا ومن .فرحتُْ بالطبع." تعرفين مازلت أنك لها تثبتي

 ؟توپ الپال
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 أفعل كنت عساي ما أدري ال! تابو ،[جزياًلْ شكًرا] اونغَْابُْيَْغنْ : "قائلة أَغاثَا ِمسْ  تنهدت

 بأنها فخورة أنها الفور على أدركت. شديد ابتهاجب التشغيل زر على ضغطت ثم!" بدونك

 .البداية في فعله يجب ما األقل على حفظت

 "بعد؟ وماذا. شغلته قد ها" أَغاثَا ِمسْ  قالت

 الشاشة. بوضوح هذا يرى قلياًلْ عقله يُعِمل من. اشتغل قد يكن لم توپ الپال ولكن

 .األحمر أو باألخضر تومض الصغيرة اللمبات من لمبة وال مظلمة،

 !"الكابل إلى نحتاج لذا فارغة، البطارية ؟أَغاثَا ِمسْ  يا الكابل، أين"

 يدي في كان أنه أتذكر: "وغمغمت قلياًلْ أَغاثَا ِمسْ  وجه على والحيرة االضطراب بدا

 "الملعون؟ هذا أين. مرة كل في الملعون هذا في أتعثر كنت! قريب وقت منذ

 ولكن. تستخدمها أن ييدِْلِْ على ينبغي ال كلمات تستخدم أَغاثَا ِمسْ  أن قبل من لكم قلت)

ا عجوز لِيِدي ألنها ربما  .(األحوال جميع في يحترمها الجميع ألن ،ذلك لها يحق جد ً

 أَغاثَا ِمسْ  تضع أين أدري ال. المقعد وعلى األريكة على الوسائد كل خلف بحثتَْ

 .البحث أشاركها ولم أتفرج وقفت لذا. منه تتخلص أن تريد عندما كابلها

 .جدوى دون ولكن

 ال موجود، غير والكابل فارغة البطارية تكون عندما! أَغاثَا ِمسْ  يا تقلقي ال: "لها قلت

ا حتى وال. پتو پالال تشغيل ألحد يمكن  ."شيء أي إثبات عليك يكون لن. إيمَّ

ا حتى وال تابو؟ يا متأكد: "جبينها أَغاثَا ِمسْ  قطبت  "ما؟ ةحيل توجد ربما ؟إيمَّ

ا حتى وال. أَغاثَا ِمسْ  يا ال: "قلت  ."كهرباء بدون ذلك يمكن ال! ئنياطم. إيمَّ

ا أعرف  في المحمية حراس كل. الكهرباء تصله ڨُوِسي العم كوخ. الكهرباء هي ما جيد ً

 إليها يحتاج قد ،السلكية أجهزة أيًضا ولديهم. )كهرباء لديهم اركپ لليون السكنية المنطقة

 .(الخاص برالمخ أيًضا

 يا شاي، فنجان: "وقالت لي نظرت ثم ،تتنهد وهي ،توپ الپال أَغاثَا السيدة أغلقت

 "تابو؟

 السيدة. وحلو وساخن ثقيل شاي مًعا، شاي نجانف نشرب أن وأنا، أَغاثَا ِمسْ  نحب،

 أن أعرف لذا. الشيء نفس تفعل( لپِْارْ مَْ ِمسْ  اسمها) مًعا نشاهدها التي األفالم في العجوز

 الجميع يصدق ال. )موقف أي في يساعد( والحلو والساخن الثقيل الشاي ) الجيد الشاي فنجان

 العلب في واالغالت أو وال،ارُْالمَْ بيرة أي و،انُْوغَْبُْ يفضلون وزمالؤه يوسِْڨُْ العم. بالطبع ذلك

 .(الغالية البيرة عبوات أو الكرتونية

 !"أَغاثَا ِمسْ  يا سرور بكل: "قلت
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 . عاليًا صوتًا محدثًا انفتح الباب ألن يحدث لم ذلك أن غير

ا ألن فرحت أنني الحظت" طنط؟: "مألوف صوت وهتف ا أنا. طنط. "عادت إيمَّ  !"إيمَّ

 ممتلئة ستكون القادمة الفترة أن أدركت ما بشكل ولكن وسادتي سيداتي لَِم، أدري ال

 .والتشويق باإلثارة
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ا، فزعت  ظهر أسد وكأن الغرفة، باب في وافقة لتْ وظ األريكة، على رأتني لما إيمَّ

 رفةغ في حدوثه مرجح غير أمر وهو. )حرب فرس :هذا من أسوأ أو مثاًل، فجأة أمامها

 .(أَغاثَا ِمسْ  معيشة

 !"أيًضا هنا أنت تابو،! أووه: "قالتْ 

ا تسافر أن قبل. بالحرج بدوري شعرتُْ وفجأة  ال) جيدة مدرسة إلى لتذهب الترغإلن إيمَّ

 قط بالحرج أشعر لم ،.(جيدة مملكتنا في المدارس انمَْپاشَْ يدِْينْ وِْ السيدة تعتبر ال لِمَْ أعرف

ا ألتقي كنت عندما  .إيمَّ

ا أهاًلْ أجل،: "األريكة من أنهض وأنا قلت  يحيي حينما يقف الحقيقي الجنتلمان." إيمَّ

 . سيدة

ا قالت  "ها؟: "إيمَّ

ا يقال مما الكثير ثمة ليس  . ذلك على رد ً

 في اهَْوأخذتْ  عجوز سيدة قوى به تسمح ما قدر) اندفعت أَغاثَا ِمسْ  أن الحظ سنلح

 .(حضنها

ا: "هتفتْ   !"فرحتي أشد ما! إيمَّ

 !كهرباء به ليس توپ الپال اآلن، تفرح أن يمكنها بالطبع

ا قالت  عدت أنني سعادتي لشد! ياه: "أَغاثَا ِمسْ  ذراعي من نفسها تخلص وهي إيمَّ

 .األريكة على بنفسها وألقت!" للبيت

 فنجان تشرب أن أَغاثَا ِمسْ  تريد ربما. ال أم البقاء عليْ  كان إن بالضبط أعرف لم

 .بمفردها هاشقيق بنتِْ بنتِْ مع الشاي

 محطة رقم كان الشاشة وعلى رن. عني نيابة القرار موبايلي اتخذ فقد حال كل وعلى

 . المحمية سارح

 "؟ڨُوِسي العم: "سألت

 من طبًعا)" !؟هللا قاتلك ،تابو يا ذهبت أين: "للخط اآلخر الطرف من ِسيڨُو العم هتف

.( عملي غير يكون أحيانًا ولكن ،يحسدونني أصدقائي. الموبايل لي دفعت أَغاثَا ِمسْ  أن الجيد

 "!السيارة؟ عن ماذا"

 !"طارئة حالة كانت! غسيلها سأستكمل! عمو يا طارئة، حالة كانت. سآتي: "قلت

 . تماًما لسفاريا جيب نسيت
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 السياح. ڨُوِسي العم سيارة أغسل أن يجب! أَغاثَا ِمسْ  يا أذهب، أن يجب لألسف: "قلتُْ

 ."يركبونها حين ثيابهم وتتبقع. متسًخا يكون حينما يتضايقون

ا مضحًكا األمر يبدو. أضحك كدت  الصغير الجانبي السلم السياح يتسلق عندما جد ً

 السن في كبيرات بدينات سيدات تكون عندما صوًصاخ والدكك، المنصة إلى ويصعدون

 السن في كبيرات بدينات سيدات على يضحك ال الحقيقي الجنتلمان ولكن. بناطيل يرتدين

 . بناطيل يرتدين

 !"[اللقاء إلى] ااَلْكَْ ابَْامْ هَْ! تابو يا هكذا بسرعة أتيت أنك شكًرا: "أَغاثَا ِمسْ  قالت

ا يا الحقًا بعضنا نرى وربما! أَغاثَا ِمسْ  ،[ءاللقا إلى] ااَلْكَْ ااَلْسَْ: "فقلت  !"إيمَّ

ا ردت  .إليْ  تنظر أن دون!" بالطبع: "إيمَّ

 !هو ما أدري ال ولكنني. بيننا وقع امَْ شيءْ 
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