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بآخر. أو بشكٍل للقارئ، انطباٍع أيَّ يُعطي لن االسم هذا فإن فاملونت، اسمي إن أقول عندما
فعىل فاملونت، عن باريس يف رشطة ضابط أيَّ سألت إن لكنك لندن، يف ا خاصٍّ ًقا محقِّ أعمل
فاملونت مكان عن سألته وإن حديثًا. ُعني قد كان إْن إال عني، إخبارك سيستطيع األرجح

الباريسية. الرشطة مع طويل باع فيل ذلك ومع يعرف، لن فربما الحايل، الوقت يف
أستطيع ال كنُت وإن فرنسا، حكومة يف للمحققني كبريًا سنوات سبع طوال عملُت
يف الرسي األرشيف يف محفوظ املهني ِسجيل ألن وهذا عظيم؛ جرائم صائد أنني إثبات

باريس.
حكومة رأت فقد اإلطالق؛ عىل ضغينًة أحمل ال أنني البداية يف االعرتاف عيلَّ ربما
ويجب فعله. يف الحق كامل معها وكان هذا، ففعلْت يل، رصفها يربر ما لديها أن فرنسا
يف الحق لديَّ أن أجد أخرى، ناحيٍة من لكنني، الحق؛ هذا عىل املعرتضني آخر أنا أكون أن
يف انترش الخاطئة الشائعات من كثريًا أن سيما ال بالفعل، حدث عما التالية القصة نرش
اإلطالق؛ عىل ضغينة أحمل ال البداية، يف قلُت كما ذلك، ومع القضية. هذه بشأن الخارج
الوثيقة فمعرفتي باريس؛ يف عليه كانت مما ازدهاًرا أكثر اآلن أصبحت الدنيوية أموري ألن
معها تعاملُت التي القضايا من كثريًا أتوىل جعلتْني عاصمته هي الذي والبلد املدينة بهذه

لندن. يف لعميل تأسييس منذ ما حدٍّ إىل بنجاح
العالم انتباه جذبت التي القضية رسد يف الفور عىل سأدخل أخرى مقدماٍت دون

بقليل. مىض َعقٍد من أكثر منذ أجمع
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جيًدا، الطقس فكان فرنسا؛ يف االزدهار من شهًرا عرش اثني ١٨٩٣ عام كان
يُحتفى السنة هذه يف العنب محصول عن نتجت التي الخمر زالت وما ممتاًزا، واملحصول
حالٌة وهي ُمربَّرة، سعادٍة يف ويعيشون الحال، ميسوري الجميع كان هذا. يومنا إىل بها
دريفوس قضية حول الرصاع ترك حني سنوات، بضع بعد األمور حال مع تتناقضبوضوٍح

االنقسام. من حالٍة يف البلَد
غري َكنز فرنسا حكومة حوزة يف وقع ١٨٩٣ عام يف أنه الصحف ُقراء يتذكر ربما
التاريخية. باآلثار املهتمني سكانه خاصًة الرتقب، من حالة املتحرضيف العالم جعل متوقع
يف ظل أن بعد شومو، دي شاتو قلعة يف املاس من ِعقد عىل العثور يف الحدث هذا تمثَّل
لم أحًدا أن أعتقد الزمن. من قرن طوال أحٌد يكتشفه أن دون ِعلِّيٍَّة يف النفايات من كومة
أن من الرغم عىل أنطوانيت، ملاري بيعه الصائغ بومر أراد الذي الحقيقي الِعقد أنه يف يشكَّ
من كان عام مائة فطوال شومو؛ دي شاتو قلعة إىل وصوله طريقة ن يُخمِّ أن يمكنه ال أحًدا
كلٌّ وصغريها، كبريها الخمسمائة، أحجاره وبيعت لندن يف ُفكِّك قد الِعقد هذا أن املفرتض
استفادت بأنها االعتقاد ساد التي فالوا، المو الكونتيسة أن غريبًا يل بدا وطاملا حدة. عىل
يمكِّنها الذي املال من القدر هذا تمتلك كانت إن فرنسا ترتك لم الجواهر، هذه بيع من
هذه ُوصمت الواقع، يف بقيت. إن لفضيحة تتعرض أن الحتميِّ من كان إذ البلد؛ ترك من
منزل يف الثالث الطابق من حتفها إىل سقطت ثم وُسجنت، بالعار الحظ التعيسة السيدة
تراكمت التي الهائلة الديون تِبعات من الهروب ُمدقع، فقر يف وهي حاولت، حينما بلندن،

عليها.
الدفني الكنز من الشهرية القطعة هذه أن يبدو لكن اإلطالق، عىل بالخرافات أومن ال
أنا تعرضُت، الحقيقة ويف حظه. لسوء معها تعامل من كل عىل خبيث تأثري بالفعل لها كان
واحدة نظرة إال أُلِق لم أني من الرغم عىل بالعار وأُصبت للطرد الكلمات، هذه أكتب الذي
لدمار تعرَّض فقد الِعقد هذا صنع الذي الصائغ أما املتألقة. املتأللئة الجواهر هذه عىل
إدوارد، رينيه لويس الشأن الرفيع واألمري رأسها؛ ُقطع أجلها من ُصنع التي وامللكة مايل؛
أدت التي الحظ، التعيسة الكونتيسة أما السجن؛ يف به ُزج اشرتاه الذي روهان، كاردينال
ة بحافَّ ُمريعة دقائق لخمس فتعلقت الجواهر، هذه نقل عملية إتمام حتى الوسيط دور
أعوام ١٠٨ بعد واآلن األسفل، يف الرايات عند حتفها لتلقى تسقط أن قبل لندن يف نافذة

النارية! لأللعاب الشيطانية العروض هذه أخرى مرًة للنور تظهر
الرغم وعىل بفتحه، بادر القديم، الصندوق عىل عثر الذي العامل دروليارد، أن يبدو
يف ثروًة ة ثمَّ أن أدرك فإنه — قبُل من حياته يف ماًسا يَر لم األرجح عىل فهو — جهله من
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إذ بالجنون؛ عقله أصاب هذه الجواهر مجموعة من املشئوم الربيق أن بد وال يده. متناول
اكتشفها التي الغامضة األشعة هي هذه الربيق أشعة كانت لو كما باملكان دماًرا أحدث إنه
ومعه شاتو لقلعة الرئيسية البوابة عرب بالغٍة بسهولٍة املرور بإمكانه كان مؤخًرا. العلماء
ذلك من بدًال ولكنه أحد، يسأله أن ودون أحٌد فيه يُشك أن دوَن مالبسه يف يُخفيها املاسات
عىل وسقط حافته، إىل وانزلق االنحدار، الشديد السطح إىل الِعلِّية نافذة من خارًجا زحف
الشمس ضوء يف يلمع سليًما الِعقد سقط بينما مكسورة، برقبة ميتًا استلقى األرضحيث
ترصٌّ الحكومة كانت املجوهرات هذه عىل العثور مكان عن النظر وبرصف جثته. بجوار
تاريخيٍّا، َمعلًما كانت شومو دي شاتو قلعة أن بما لكن الجمهورية، لخزانة انتمائها عىل
فاستعادته للِعقد، الدولة ِملكية بشأن شك أدنى يوجد يكن لم فرنسا؛ ممتلكات ومن
ألفريد حمله باريس. إىل مؤتمن عسكري رجل يد عىل بإرساله وأمرت الفور، عىل الحكومة

لطات. السُّ إىل رسيًعا وسلَّمه بأماٍن الشاب، املدفعية ضابط دريفوس،
لدمار الجواهر وال الُعلبة تتعرض لم املرتفع الربج من العقد سقوط من الرغم وعىل
أو الصغرية، دروليارد فأس بفعل َعنوة ُفتح الصندوق ُقفل أن الواضح من كان واضح.
انفتح األرض إىل الصندوق وصول وعند مالبسه. يف عليها ُعثر التي امِلطواة بفعل ربما

خارَجه. العقد ووقع الغطاء،
التذكاري األثر هذا مصري بشأن الوزراء مجلس يف دارت النقاشات بعض أن أعتقد
آخر قسم أيَّد بينما التاريخية، أهميته بسبب ُمتحف يف وضعه منهم قسٌم فأراد املشئوم؛
الطريقة أن إىل أشار ثالثًا قسًما أن إال املال. من مبلغ أيِّ نظري ماساته وبيع الِعقد تفكيك
أصبح العالم إن إذ هو؛ كما العقد بيع هي البلد خزانة إىل املال من قدٍر أكرب ستُدخل التي
فيها، املشكوك غري النادرة القطع يجمعون الذين األغنياء الُهواة من بكثري اآلن يزخر
من باملاس ع املرصَّ الطوق لهذا التاريخية االرتباطات وستعزز ثمنها، عن النظر برصف
مزاد يف سيُباع الِعقد أن أعلنوا هذه، النظر وجهة سيادة ومع لألحجار. الحقيقية القيمة
بالقرب إيطاليان، دي بوليفار فندق يف ورشكائهما، ورينو ماير عرض قاعة يف شهر بعد

ليونيه. كريدي بنك من
نظٍر وجهة من وبدا، البلدان، كافة يف الصحف يف التعليقات من كثريًا اإلعالن هذا أثار
املشرتين من بارزًة زمرًة أن رسيًعا اتضح إذ حكيًما؛ كان الحكومة قرار أن األقل، عىل مادية
يُقام حني مشئوًما!) أعتربه يوٌم (وهو عَرش الثالَث يوم يف باريس يف سيحتشدون األثرياء
إزعاًجا، أكثر تكون ربما أخرى نتيجة علمنا إىل نما فقد الداخلية الدائرة يف نحن أما املزاد.
هذه يف الجارحة الطيور مثل أيًضا سيتجمعون العالم يف حنكًة املجرمني أكثر أن وهي
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أن له بد فال الِعقد يشرتي َمن كان فأيٍّا امِلحك. عىل فرنسا رشف كان لقد الجميلة. املدينة
بهدوء، ذلك بعد يحدث ما ومشاهدة الجلوس يمكننا البلد. من اآلمن خروجه إىل يطمنئ

للخطر. وممتلكاته حياته تتعرض أال يجُب فرنسا، يف مقيًما دام ما لكن
رسقة، أو قتل جريمة ارتكاب عدم ضمان مسئولية كامل إيلَّ أُوِكل أن حدث وعليه،
موارد ُوضعْت الغرض ولهذا دولتنا؛ حدود داخل الِعقد مشرتي دام ما مًعا، كلتيهما أو
أرشُت كما ثَمَّ، ومن غريي؛ أحد يُالم فلن فشلُت إذا يف. ترصُّ تحت ظ تحفُّ دون فرنسا رشطة

الحكومة. من طردي بشأن أشكو ال أنا سابًقا،
األقفال، صنع يف خبري يد عىل شديدة برباعة املكسور املجوهرات صندوق ُقفل أُصِلَح
املكسور، املعدن يف أصابعه إحدى خْدش إىل مهمته تأدية أثناء يف الحظ لسوء تعرَّض وَقد
املستشفى من خرج فقد حياته، إنقاذ من الرغم وعىل الدم، يف تسمم أثَره عىل له حدث

الجدوى. عديم وأصبح اليمنى ذراعه دون
سنوات مرور بعد لكن جنيٍه، ألف ١٦٠ نظريَه طلب الِعقد بومر الصائغ صنع عندما
ثالثة عىل تُدفع فقط، جنيٍه ألف ٦٤ نظري روهان لكاردينال ببيعه رَيض اإلحباط من
األحجار لقيمة أقرب الثاني املبلغ هذا كان األرجح وعىل قط. منها أيٌّ يُدفع لم أقساط،
تحيط املاسات، ملكة مثل هائًال، منها واحد حجم كان ،٥٦٠ إىل عددها يصل التي املنفصلة
قوس بألوان املضيئة الثروة هذه ُوضعْت البُندقة. حجم يف منها كلٌّ برَّاقة ماسة ١٧ به
للِعقد رضر وقوع عدم عىل الحرص عيلَّ لزاًما وكان عنايتي، يف القول، لنا جاز إن ُقزح،

بأمان. فرنسا حدود عبوره حتى املرتقب ملالكه أو
يل. بالنسبة والتوتر باألعمال مليئة عَرش الثالَث يوم عىل السابقة األربعة األسابيع كانت
وأحيانًا التمييز، عىل فأُجربنا فحسب. الفضول يدفعه معظمهم املاسات، رؤية اآلالف أراد
لرسقة منفردة محاوالت ثالث بُذلت االستياء. يف هذا وتسبب الخطأ، الشخص ضد نميز كنا
الثالَث يوم إىل ساملني ووصلنا اإلجرامية، املحاوالت هذه أُحبطت الحظ لحسن لكن الخزينة،

الشهر. من عَرش
اإلجراء اتخذُت اليوم هذا صباح ويف الثانية، الساعة يف املزاد بدء املقرَّر من كان
ممكن عدد وأكرب بلدنا، يف املخرِّبني أخطر سجن يف واملتمثل ما، بصورٍة املستبد االحرتازي
لم أنني جيًدا أعلم كنت ذلك ومع ضده، اتهامات تلفيق استطعُت األجانب اللصوص من
يكفي بما املزوَّدين قني، املنمَّ املحرتمني السادة بل الُحثالة، هؤالء أخىش أن يُفرتضبي يكن
كان كاألمراء. ويعيشون فنادقنا أفخم إىل يدخلون والذين للشك، القابلة غري الت املؤهِّ من
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يف عليهم قبُضنا يضُعنا وربما ضدهم، يشء أي إثبات يمكننا ال أجانب هؤالء من كثري
يوم صباح ويف للمراقبة، هؤالء ِمن كالٍّ أخضعُت ذلك، ومع الوقت. لبعض دولية مشكالت
األجرة، السيارة تعريفة حول حتى جدال يف أحدهم دخل لو ا، مستعدٍّ كنت عَرش الثالَث
شديدو الرجال هؤالء لكنَّ العواقب، ل وتحمُّ فقط ساعة نصف بعد السجن يف به للزجِّ

أخطاءً. يرتكبون وال الدهاء
منهم يُحتمل أو الِعقد رشاء بإمكانهم الذين العالم يف الرجال بجميع قائمًة أعددُت
عرب مزايداتهم سيُقدِّمون بل املزاد، قاعة يف بنفسه موجوًدا يكون لن منهم كثري ذلك.
يف غاياتهم عىل إطالعي عىل الوكالء عِمل إذ كثريًا؛ األمور تبسيط عىل هذا عِمل وكالئهم.
الحماية إىل يحتاج وال عمله، يف بارع أسبوع كل كنٍز مع يتعامل الذي الوكيل أن كما حينها،
من حاالت تسع يف طفيفة فكرة إال لديه تكون ال الذي الهاوي، بها يُحاط أن بد ال التي
فربما خطٍر حيٍّ يف مظلم شارع يف سار إذا أنه بخالف تهدده، التي األخطار عن عْرشٍ أصل

الرسقة. أو املعاملة إساءة إىل يتعرض
املزاد، يوم يف شخصيٍّا بحضورهم علمنا عميًال، ١٦ عن يقل ال عدد حضور عن أُعلَن
من إنجلرتا من أوكستد ولورد وارلينجهام ماركيز كان الِعقد. رشاء منهم أحد أليِّ يمكن
عىل املليونريات من دستة نصف حضور املتوقع من كان بينما املجوهرات، هواة أشهر
من كلٍّ من فقط وواحد وروسيا، وأسرتاليا أملانيا من قليل وعدد املتحدة، الواليات من األقل

وهولندا. وبلجيكا إيطاليا
عىل أسبوع قبل عليها التقديم يكون بتذكرة، إال املزاد قاعة بدخول مسموًحا يكن لم
األغنياء الرجال من كثري كان ربما املطلوبة. الشهادات التقديم باستمارات ويُرَفق األقل،
اللصوصيف أشَهر جوار إىل يجلسون أنهم علموا إن باالندهاش سيشعرون هناك املجتمعني
املحتالني هؤالء وضع أردُت أني األول لسببني؛ هذا بحدوث سمحُت لكني وأمريكا، إنجلرتا
ليسوا أنهم إخباَرهم بشدٍة أردُت أنني والثاني الِعقد، سيشرتي َمن أعرف حتى عيني تحت

شك. موضع
يعرف كان منهم كلٌّ إيطاليان، دي بوليفارد فندق خارج ثقة محلَّ رجاًال وضعُت
الفندق من أخرج أن املزاد انتهاء عند املقرر من وكان للِعقد. املحتَملني املشرتين أكثر شكل
من كان فرنسا، من خروجه وحتى اللحظة هذه ومنذ للماسات، الجديد املالك بجوار
الترصف فعل من بدًال حيازته، يف باألحجار احتفاظه حال يف عنه رجايل يغُفل أال املفرتض
محل إىل تنقلها مسئولة نقٍل رشكِة إىل بها يَعهد بأن الحالة، هذه يف واملناسب املنطقي
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فكل يل؛ تراءى احرتازي إجراء كل اتخذُت الحقيقة، يف البنوك. أحَد يوِدعها أو إقامته،
أجمع. العالم يف االحتيال تواجه كأنها وشعرت استنفار، حالة يف كانت باريس رشطة

ر تأخُّ حدث فقد املزاد؛ يبدأ ولم والنصف الثانية عىل الساعة قاربَت آلخر أو لسبٍب
أن لدرجة دقيق لفحٍص بالدخول إذن كل خضع الواقع ويف رة، مزوَّ تذاكر بسبب ملحوظ
ذلك ومع مشغولة، املقاعد كافة أصبحت نتوقع. كنا مما بكثري أطول وقتًا استغرق هذا
مدخل عند املتأرجحة األبواب بجوار موقعي اتخذُت الوقوف. عىل الزائرين من عدد أُجرب
بينما للحائط وظهورهم رجايل بعض وقف بأكمله. الجمع رؤية يمكنني حيث القاعة؛
املاسات تكن لم املزاد أثناء يف عادية. مالبس يرتدون وكلهم املقاعد، بني اآلخرون ع توزَّ
املزاد، إدارة عن املسئول أمام عليها يحتوي الذي الصندوق ُوضع بل معروضة، نفسها

لحراسته. جانبَيه كال عىل الرسمي الزي يرتدون رشطة رجال ثالثة ووقف

البارزة الطبيعة يف اإلسهاب إىل يحتاج ال إنه وقال بالغ، بهدوء املزاد عن املسئول بدأ
تقديم الحارضين من طلب التمهيد وبهذا للبيع، عرضه برشف حظي الذي الَكنز لهذا
املزايدة استمرت ثم أثَره، عىل الضحكات تعالت فرانك، ألف ٢٠ أحدهم قدَّم عطاءاتهم.
الذي املبلغ نصف من أقل أنه أعرف مبلغ وهو فرانك، ألف ٩٠٠ إىل وصلت حتى باطراد
ونصف، مليوٍن إىل وصلت حتى أكثر ببطءٍ املنافسة استمرت الِعقد. عىل الحكومة أنفَقتْه
ال املبلغ هذا أن إىل املزاد إدارة عن املسئول أشار بينما الوقت، لبعض كذلك الحال وظل
مرًة الصمت وبعد له. نظريًا النهاية يف قبوله إىل الِعقد صانع اضُطر الذي املبلغ يضاهي
املزايدة، من سيُسَحب الِعقد فإن املادي، النظري زيادة لعدم نظًرا إنه قائًال أضاف أخرى
تقديم عىل املشاركة عن املمتنعني حثٌّ وبهذا أبًدا، أخرى مرًة للبيع يُعرض لن األرجح وعىل
واآلن فرانك، ألف و٣٠٠ مليونني ُعرضمبلغ حتى املنافسة اشتعلت عندئٍذ اآلن. عطاءاتهم
بضعة بني املنافسة انحرصت ماليني ثالثة مبلغ من االقرتاب ومع سيُباع. الِعقد أن علمُت
يف اآلن إالَّ ينطلق لم صوت ارتفع ثم إنجلرتا، من وارلينجهام وماركيز هامبورج، من تجار

قائًال: الصرب، نفاد من قدر عن تنمُّ بنربٍة املزاد قاعة
دوالر!» «مليون

فرد كلُّ كان إذ الرصاص، باألقالم كتابة صوت وأعقبه الفور، عىل الصمت ساد
والفرانك لإلنجليز، اإلسرتليني الجنيه بُعملته؛ املبلغ هذا مقابل يحِسب املوجودين من
عىل للُمزايد الحادة واملالمح الَعدائية الصوت نربة دلَّت وهكذا. لألملان، واملارك للفرنسيني،
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مزايدته أن الجميع أدرك لحظة ويف استخدمها. التي املالية الفئة مثل تماًما أمريكي، أنه
هذا أن لو كما الحضور من تنهيد فصدر فرانك، مليونَي من بأكثر واضحة طفرة كانت
املزاد عن املسئول ِمطرقة تأرجحت ذلك، ومع الضخمة. البيع صفقة ت وتمَّ األمر، حسم
عىل النقر يف مرتدًدا فبدا إليه. كلها املتجهة الوجوه متفحًصا ونظر مكتبه، غطاء فوق
الخشبية بامِلطرقة فرضب الضخم، املبلغ هذا ينافس أن أحد يحاول لم لكن الطاولة،

حادة. نقرًة ُمصدًرا
اسمك؟» «ما العميل: تجاه ينحني وهو سأل

معي.» املاسات وسآخذ املطلوب، باملبلغ شيك وهذا «كاش، األمريكي: رد
ما.» حدٍّ إىل معتاد غري «طلبك قائًال: بلطف املزاد عن املسئول اعرتض

ستالحظ يَُرصف. ال قد الشيك أن تعتقد فأنت تعنيه، ما «أُدرك قائًال: األمريكي قاطعه
باملاسات االحتفاظ من يل بد ال بجوارنا. فعليٍّا املوجود ليونيه كريدي بنك عىل مسحوب أنه
ة ثمَّ كانت إذا ما ملعرفة دقائق بضع إال األمر يستغرق ولن بالشيك، مبعوثك أرِسل معي.

عليه.» الحصول عىل أُرص وأنا ملكي، الِعقد هذا إن ال. أم تغطيه أموال
حاًرضا، كان الذي الفرنسية الحكومة ممثل إىل برتدد الشيك املزاد عن املسئول سلَّم
وحاول للبيع، معروضة أخرى أشياء ثمة كانت البنك. إىل بنفسه املسئول هذا وذهب

انتباه. أدنى أحٌد يُِعره لم لكن القائمة، يف ُقدًما امُليض املزاد عن املسئول
كان حني يف امُلذهل، العطاء هذا قدَّم الذي الرجل مالمح أدرس كنت األثناء هذه يف
اآلن. تواجهني التي الجديدة الظروف ملواجهة استعداداتي تنظيم ذلك من بدًال عيلَّ ينبغي
املجرمني، أمري أنه الفور عىل فاستنتجت اإلطالق، عىل يشء أي عنه نعرف ال رجٌل لدينا
عىل الحصول أجل من ذ يُنفَّ الحايل، الوقت يف شيئًا عنه أعرف ال مشئوًما، تدبريًا ثمة وأن
عودة تماًما وتوقعُت ما، نوٍع من ُخدعة كان الشيك تسليم أن الواضح من املجوهرات.
صندوق عىل الحصول من الرجل هذا منع عىل فعزمُت سليم، الشيك إن وقوله املسئول
الباب من بالقرب مكاني من رسيًعا تحركُت اللعبة. هذه عن املزيد أعرف حتى املجوهرات
عن املسئول أُحذِّر أن األول عيني؛ نُصب هدَفني أضع وأنا املزاد، عن املسئول مكتب إىل
كثب. عن فيه املشتبه الرجل أدرس أن والثاني بسهولة، الَكنز هذا ترك عدم من املزاد
ملرشوعاته، التخطيط يف يبدع فهو املجرمني؛ بني من منه تخاف من أكثر هو فاألمريكيُّ

األرض. وجه عىل آخر محتال أي من أكثر تنفيذها سبيل يف ويخاطر
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عن ينمُّ امُلزايد وجه فكان معهما. التعامل يجب رجلني ة ثمَّ أن رأيُت موقعي من
مما وبيضاوين؛ نظيفتني فكانتا النساء، كأيدي رقيقتني يداه وكانت والعقالنية، الفطنة
مفيد عمل بأي قامتا قد كانتا إن اليدوي، العمل عن طويل وقت منذ ابتعادهما يُظهر
يمينه عىل جلس الذي رفيقه أما شك، أدنى دون والسالم بالهدوء يتسم كان اإلطالق. عىل
وجهه وحمل الشمس، من ومسفوعتني مشعرتني يداه فكانت تماًما؛ عنه مختلًفا فكان
مًعا يعمالن ما عادًة النوعني هذين أن أعلم كنت صارمة. وشجاعة حازم تصميم طابع
ومن مجابهته الخطر من مزيًجا يشكالن ما ودائًما — ذ ينفِّ واآلخر يخطِّط أحدهما —

عليه. التغلب الصعب
بصوت مًعا يتحدثان الرجالن هذان كان بينما الدائرة، بالنقاشات تِضج القاعة كانت

حياتي. يف مشكلة أخطر أواجه أنني حينها علمُت منخفض.
َمن بالطبع يعلم كان فقد ليسمعني، رأسه حنى الذي املزاد، عن املسئول إىل همسُت

أكون.
الِعقد.» عن تتخىل أال «عليك حديثي: بدأت

إليه.» تتحدث أن عليك الداخلية، وزارة مسئول أوامر ذ أنفِّ «أنا قائًال: كتفيه فهز
بسهولة.» الصندوق عن تتخلَّ ال ذلك، ومع هذا، فعل عن أتوانى «لن عليه: فرددُت
الحكومة.» أوامر ذ أنفِّ فأنا يل؛ حيلة «ال وقال: أخرى مرًة كتفيه بهز كالمي اعرتضعىل
أعملُت املزاد، عن املسئول مع هذا من أكثر التفاوض من جدوى ال أنه وجدُت عندما
وأن صحته، ستثبُت الشيك بأن قناعة لديَّ كانت الجديد. الطارئ الوضع ملواجهة عقيل
كان ثَمَّ، ومن السلطات؛ ملساعدة املناسب الوقت يف تتضح لن موضعها، كان أيٍّا الخدعة،
إلقاء باستطاعتي يكن لم بالطبع املشرتاة. البضاعة وال املشرتي عن نغُفل أال واجبي من
سخرية موضع الحكومة من سيجعل كان هذا أن كما شكي؛ ملجرد املشرتي عىل القبض
أنها حني يف السجن يف املشرتي ت زجَّ الفور وعىل املجوهرات من صندوًقا باعت إذا العالم
ُسخريٍة من مَلسحٍة فيمكن قاتلة؛ السخرية فرنسا ويف بضاعته. سلمته التي نفسها هي
املدافع. دخان من نفحة من أكرب تأثريها ويكون باريس، يف الوجود من بالحكومة اإلطاحة
حتى نظري عن الرجل يغيب وأال كامًال، تحذيًرا الحكومة إعطاء واجبي من كان إذن،

مسئوليتي. تنتهي ثم فرنسا، من خروجه
األمريكي «أرأيت له: وقلُت جانبًا عادية مالبس يرتدون ممن رجايل بأحد انتحيُت

الِعقد؟» اشرتى الذي
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سيدي.» يا «أجل : فردَّ
ومعه سيخرج األرجح عىل فهو هناك؛ وِقْف بهدوء، الخارج إىل اذهب «حسنًا،
وأكون سأتبعه الصندوق. عن وال الرجل عن ال تغُفل أال عليك حوزته، يف املجوهرات
أن فعليك الصندوق عن انفصل وإن تراقبنا. أن فعليك أنت أما خروجه، عند أعقابه يف
«أجل فأجاب: فهمت؟» هل املجوهرات. أو الرجل إما لتتبُّع مني بإشارة ا مستعدٍّ تكون

القاعة. وترك سيدي.» يا
بحكمة املرء يفكر أن السهل فمن ع؛ توقُّ دون تحدث التي األمور إال تُربكنا ال عادًة
مدى يف الوقت ذلك منذ فكرُت وطاملا رجلني، إرسال بي يُفرتض كان الحدث. وقوع بعد
يُفرتضبي كان ربما أو أزواًجا، رشطتها رجال تنرش التي اإليطالية الحكومة تنظيم روعة
ما قدر بنصف إال ف الترصُّ يُِجد لم أنه حدث ما لكن املساعدة، طلب ُسلطة الرجل إعطاء
التوبيخ؛ من فائدة ال حسنًا! آه، … للحظة األحمق برتدده ارتكبه الذي والخطأ منه، توقعت

لتختلف. النتيجة تكن لم ربما النهاية ففي
الداخلية. لوزارة التابع املسئول دخل املطويَّة األبواب خلف هذا َرُجيل اختفاء وبمجرد

املزاد. ومسئول الباب بني الطريق منتصف يف قابلته
حقيقيٍّا.» الشيك يبدو األرجح «عىل قائًال: له وهمسُت

الشخصيات نوع من بأهميته؛ كثريًا معتزٍّا شخًصا فكان تأكيد.» «بكل بتفاخر رد
حذَّرني. املسئول هذا أن عىل بعُد، فيما الحكومة، ت أرصَّ معها. التعامل دوًما يصعب التي
اإلنجليزي، الشاعر قول حد عىل وجيزة، لفرتة السلطة بثوب يتَّشح أحمق شخص وكالم

الحكمة. عىل مثال أنه عىل إليه يُنظر
منك.» ُطلب كما الِعقد تُسلِّم أال بشدة «أنصحك قائًال: أردفُت

«ملاذا؟» فسألني:
مجرٌم.» امُلزايد هذا بأن مقتنع «ألني عليه: فرددُت
عليه.» فاقبض هذا، عىل إثبات لديك كان «إن قال:

البضاعة.» تسليم تأجيل منك أطلب لكني الحايل، الوقت يف إثبات لديَّ «ليس
األموال ُحوَِّلت وقد ملكنا، وليس له، ملك فالِعقد سخيف؛ كالم «هذا صرب: بنفاد صاح
ونرفض فرانك ماليني بخمسة االحتفاظ يمكننا ال ونحن الحكومة، حساب إىل بالفعل
كل أعني كانت وقلًقا. مشوًَّشا هناك، واقًفا الرجل تركني وعليه بها.» اشرتاه ما تسليمه
طريقه املسئول أكمل واآلن القصري، حديثنا أثناء يف إلينا تحولت قد القاعة يف املوجودين
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بأسلوب وقال، األمام إىل يده ومدَّ انحنى ثم باألهمية، بالغ شعور يتملكه القاعة عرب متباهيًا
للسيد.» ملك املجوهرات «هذه درامي:

املسئول سلَّمه حني يف يده منهما األطول ومد واحد، وقت يف األمريكيان نهضالرجالن
الصندوق األمريكي فتح نظريه. كثريًا دفع أنه الواضح من الذي الصندوق املزاد عن
مد منهم فرد كل إن حتى للمجوهرات، اذ األخَّ الوهج الحارضون رأى مرة وألول مباالة، بال
للحظات، بدقة املجوهرات ص تفحَّ التهور. شديد العمل هذا يل بدا لرياها. األمام إىل رقبته
إال يسعني ولم الخارجي، جيبه يف بهدوء الصندوق ووضع أخرى، مرًة الغطاء أغلق ثم
مصنوعة كانت لو كما الحجم، هائلة جيوبه كانت ارتداه الذي الخفيف املعطف أن مالحظة
مارٍّا القاعة عرب بهدوء امُلذهل الرجل هذا سار ذلك بعد تحديًدا. الصندوق هذا أجل من
ذلك، ورغم املجموعة؛ هذه يف ماسة أصغر مقابل ذبحه يف ليمانعوا كانوا ما الذين باألرشار،
بأي حمايته يحاول أو الصندوق، عىل احتوى الذي جيبه عىل يده وضع حتى عناءً يتكبَّد لم
واختفى أعقابه، يف صديقه تبعه جرأته. من مذهولني جميعهم الحارضون وبدا طريقة.
مسدسني وأخرج برسعة استدار بل يمر، لم اآلخر لكن املطوية. األبواب عرب الطويل الرجل
أن غري القاعة، بمغادرة يهمون الجميع كان املذهول. الحشد نحو ووجههما جيوبه من

أخرى. مرًة أماكنهم يف ينكمشون جعلتهم نحوهم هة املوجَّ املميتة األسلحة هذه رؤية
ترجمة املزاد عن املسئول من وطلب آِمر، مرتفع بصوت للباب وظهُره الرجل تحدث

باإلنجليزية. يتحدث كان فقد واألملانية؛ الفرنسية إىل يقوله ما
ذلك، ومع . للتَّوِّ ذهب الذي لصديقي ملك وهي كبرية، قيمتها الرباقة األشياء «هذه
صديقي يريد بيننا «محتالني» ستة األقل عىل يوجد القاعة، هذه الناسيف عموم إىل وبالنظر
دقائق خمس الُحيل هذه مشرتي إعطاء عىل هنا رشيف رجل يعرتضأيُّ لن واآلن، تجنبهم.
هذه منكم أطلب وأنا «املحتالون»، إال هذا عىل يعرتض لن خاللها. الهرب يمكنه صافية
فإذا عنوة. سآخذها فإني عليها أحصل لم إن لكن الخدمة، سبيل عىل الخمس الدقائق

النار.» فسأُطلق شخص أيُّ تحرَّك
الفرنسية. الحكومة يف املحققني كبري فأنا أعرتض، وأنا رشيف، رجل «أنا رصخُت:

صديقك.» ستحمي فالرشطة جانبًا؛ تنحَّ
بينما مبارشًة، نحوي السالحني أحد ه ووجَّ «. بُنَيَّ يا «انتظر قائًال: األمريكي حذَّرني
نيويورك، من صديقي «إن االتجاهات. جميع يف به وأشار القاعة أرجاء جميع يف اآلخر أدار
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إن محقًقا، عرشين كنت إن حتى باملحتالني. ثقته عدم مثل تماًما بالرشطة يثق ال وهو
أبًدا.» هذا تنَس وال قتيًال، سأُْرديك فإني الثالثة، الساعة تدق أن قبل تحركت

مسدس فوَّهة نحو بربود تسري أن آخر يشء لكن يشء، محتدم قتاٍل يف املوت تواِجَه أْن
يعني بأنه الرجل عينَي يف التصميم ملحة أقنَعتْني للهرب. سبيل ال بحيث بثبات نحوك ه موجَّ
التالية، الخمس الدقائق هذه أن الحني، ذلك منذ أفكر لم كما حينها، أفكر لم يقوله. ما
هذا شاركوني الجميع أن الواضح ومن بحياتي. َي أُضحِّ أن تساوي أهميتها، من الرغم عىل

ببطء. الثالثة الساعة دقت حتى ساكنًا أحد يحرك لم إذ الرأي؛
اختفى، أقول وعندما السادة.» أيها لكم «شكًرا األبواب بني يختفي وهو األمريكي قال
الشخص هذا يروا لم بالخارج رجايل ألن غريها، كلمة وال تحديًدا الكلمة هذه أعني فإنني
نكتشف ولم األساس، من موجوًدا يكن لم أنه لو كما اختفى فقد بعُد؛ فيما وال وقتها يف ال

ساعات. عدة مرور بعد إال هذا حدوث طريقة
لقد بالخارج. املنتِظرين رجايل بسؤال وسارعُت نقول، كما أعقابه، يف خارًجا أرسعُت
وبما الغرب. نحو ويتجه سكينة بكل يخرج وهو الطويل األمريكي الرجل جميعهم رأوا
الواقع يف وهذه هذا، من أكثر انتباًها يُِعريوه لم منهم أيٌّ ينشده الذي الرجل يكن لم أنه
الصفة وهذه عنها، للبحث أُرسلوا التي لألشياء إال ينظرون ال فهم الباريسية؛ القوات عادة

رؤسائهم. عىل بالرضر تعود
أعلم فأنا وصاحبها؛ املاسات نحو ه موجَّ تفكريي وكل العريض الشارع يف ركضُت
املسدسني. ذي املحتال عن سيبحث القاعة داخل املوجودين الرجال عن املسئول تابعي أن
ركن يف مذهوًال يقف أرسلته الذي األحمق الرجل وجدُت قصرية ملسافة ركضُت أن وبعد
األوبرا، وميدان القصري الشارع هذا نهاية نحو بالتبادل ينظر وهو ميكودييه، شارع

فشله. عىل كافيًا دليًال املكان هذا يف وجوده حقيقة وكانت
األمريكي؟» «أين سألته:

سيدي.» يا الشارع هذا يف «ذهب
األحمق؟!» مثل هنا أنت تقف لَم «إذن

سلَّمه كلمة أيِّ ودون ميكودييه شارع من رجل جاء ثم املسافة، هذه كل تبعته «لقد
الرجل منه جاء الذي الشارع يف وسار الفور عىل واستدار املجوهرات، صندوق األمريكي

األوبرا.» ميدان إىل بها واتجه أجرة، سيارة استقل فقد اآلخر الرجل أما اآلخر.
كالعمود؟» هنا وقفت أظنك أنت؟ فعلت «وماذا
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لحظة.» يف هذا كل حدث لقد سيدي، يا أفعل ماذا أدِر «لم
األجرة؟» سيارة تتبع لم «ملاذا

أراقب كنت بينما الفور عىل اختفت األجرة وسيارة سيدي، يا أتبع أيهما أعلم أكن «لم
األمريكي.»

لوحتها؟» رقم «ما
سيدي.» يا أعرف «ال

األمريكي يتبع وتدعه إليك، األقرب كان أيٍّا رجالنا، أحد تستدِع لم ملاذا األبله! «أيها
األجرة؟» سيارة أنت تتبع بينما

ومراقبة هناك بالبقاء أخربته إنك قال لكنه سيدي، يا بالفعل رجل ألقرب صحُت «لقد
قد األجرة سيارة ومستقل األمريكي من كلٌّ كان يتحدث أن قبل وحتى اإلنجليزي، اللورد

األنظار.» عن غابا
أيًضا؟» أمريكيٍّا الصندوق أعطاه الذي الرجل كان «هل

فرنسيٍّا.» كان سيدي، يا «ال
عرفت؟» «كيف

قالها.» التي والكلمات مظهره «من
يتحدث.» لم إنه قلت أنك «أعتقد

كنيسة إىل «خذني األجرة: سيارة لسائق قال لكنه سيدي، يا األمريكي إىل يتحدث «لم
يمكن».» ما بأرسع مادلني
الرجل.» يل «صف

من وبدا بدقة، مهذبان أسود وشارب لحية ولديه قليًال، األمريكي من أقرص «كان
الِحرفيني.» من راقية نوعيٍة

إن السيارة سائق عىل التعرف أيمكنك لكن األجرة، سيارة لوحة رقم تأخذ لم «أنت
أخرى؟» مرًة رأيته

ذلك.» أعتقد سيدي، يا «أجل
وهناك اآلن تقريبًا فارغة صارت التي املزاد قاعة إىل وعدُت معي الرجل هذا أخذُت
األجرة سيارة سائق أوصاف مالحظاته دفرت يف منهم كلٌّ ن دوَّ حويل. رجايل كل جمعُت
وافيًا وصًفا عليهم أمليُت بعدها للكفاءة، امُلفتِقر جاسويس قول حد عىل معه والراكب
بالخطوط الخاصة املختلفة القطار محطات عىل رجايل وزعُت ثم األمريكيني، للرجلني
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يعملون الذين الرشطة رجال من باالستعالم تعليمات وأعطيتهم باريس، خارج إىل املؤدية
إن أوصافهم ذُكرت الذين األربعة الرجال من أكثر أو واحد عىل القبض وإلقاء هناك،

منهم. أيٍّ عىل العثور يف الحظ حالفهم
تابعي حل فقد تماًما. املسدس يحمل كان الذي املحتال اختفى كيف عرفت اآلن
باب املزاد لقاعة الرئييس املدخل يسار عىل يوجد برسعة. الرسَّ هذا املزاد قاعة يف املوجود
األمريكي بأن اعرتف الخادم ُسئل وحني للمبنى. الخلفي للجزء خاص مدخل إىل يوصل
عرب بالهروب للرجل ويسمح مفتوًحا الجانبي الباب هذا يدع حتى السابق اليوم يف رشاه
ولم اإلطالق، العريضعىل الشارع يف الهمجي الرجل هذا يظهر لم ولذلك البضائع؛ مدخل

رجايل. من أيٌّ يلحظه
املدينة أنحاء جميع يف أمًرا وأرسلُت مكتبي، إىل وعدُت النفع عديم جاسويس أخذُت
بني الفرتة يف إيطاليان دي بوليفار فندق يف موجوًدا كان أجرة سيارة سائق كل عىل أنه
أن اتضح الفور. عىل إيلَّ يأتي أن اليوم، هذا ظهر بعد والنصف والثالثة والنصف الثانية
فنحن فينا، األخرى البلدان رأي كان أيٍّا لكن للغاية، مملٌّ عمٌل الرجال هؤالء استجواب
ستظهر. حتًما اإلبرة فإن الَقش، َكومة يف يكفي بما بحثنا وإن صبور، شعب الفرنسيني
إن األهمية، يف تضاهيها واحدة إىل توصلُت لكني عنها، أبحث كنت التي اإلبرة عىل أعثر لم

منها. أهم تكن لم
عىل األجرة سيارات سائقي أحد أجاب حني ليًال العارشة عىل قاربت قد الساعة كانت

باإليجاب. كثريًا كررتها التي أسئلتي
إيطاليان، دي البوليفار من الثالثة الساعة من دقائق بضع بعد راكبًا أخذَت «هل
صندوًقا يحمل كان وهل قصرية؟ سوداء لحية لديه كانت هل ليونيه؟ كريدي من بالقرب

مادلني؟» كنيسة إىل الذهاب منك وطلب يده يف صغريًا
عندما قصرية سوداء لحية ارتدى «لقد قائًال: وردَّ مرتبًكا، األجرة سيارة سائق بدا

السيارة.» من خرج
بهذا؟» تعني «ماذا

أما الوجه، حليق سيًدا كان معي ركب عندما سيدي. يا مغلقة أجرة سيارة أقود «أنا
قصرية.» سوداء لحية يضع كان السيارة من خرج عندما

فرنسيٍّا؟» كان «هل
أمريكيٍّا.» أو إنجليزيٍّا إما أجنبيٍّا، كان سيدي، يا «ال
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صندوًقا؟» يحمل كان «هل
صغرية.» جلدية حقيبًة يده يف يحمل كان لقد سيدي، يا «ال

الذهاب؟» منك طلب أين «إىل
للغاية مرسعًة للتَّوِّ انطلقت التي أمامي، تسري التي األجرة سيارة أتبع أن «أخربني
وهو وصفك، عليه ينطبق الذي الرجل، سمعُت لقد الحقيقة، يف مادلني. كنيسة نحو
الحافة بجوار أسري كنُت مادلني. كنيسة إىل الذهاب األخرى األجرة سيارة سائق من يطلب
األجرة سيارة لكن أجرة، سيارة عىل للحصول يده الرجل هذا رفع عندما للطريق الصخرية
لكن بالفرنسية، وقال معي الراكب تنبَّه فقط عندها وتخطتني. الطريق قطعت املكشوفة

ذهبت».» أينما هذه األجرة بسيارة «الَحْق أجنبية: بلكنة
األمريكي أن «أخربتني له: وقلُت الكفء، غري جاسويس إىل السخط من بقدر التفتُّ
اليد، حقيبة عىل منه وحصل آخر، برجل التقى أنه الواضح من لكن جانبي، شارع يف ذهب

مبارشًة.» خلفك كانت التي املغلقة األجرة سيارة ركب ثم راجًعا، واستدار
يف اتجاهني يف النظر استطاعتي يف يكن لم سيدي، يا «حسنًا وقال: الجاسوس، تلعثم
األجرة سيارة راقبُت لكني الجانبي، الشارع يف ذهب األمريكي أن املؤكد فمن الوقت. نفس

املجوهرات.» عىل تحتوي كانت التي
مبارشًة؟» خلفك كانت التي املغلقة األجرة سيارة من شيئًا تَر «ولم

هو كما باملارَّة، مزدحًما الرصيف وكان األجرة، بسيارات مليئًا الشارع كان «لقد
رأيس.» يف اثنتان عينان إال لديَّ ليس وأنا اليوم، من الساعة هذه يف دوًما الحال

رضير.» أنك أظن بدأت ألني العدد؛ هذا لديك أن «يسعدني
البائس هذا لوم من فائدة ال أنه داخيل يف أعلم كنت فقد هذا، قويل من الرغم عىل
تخمني عىل قدرتي ولعدم رجَلني، أُرسل لم ألني بالكامل خطئي كان هذا إن إذ املسكني؛
يدي، يف دليل أخريًا لديَّ أصبح هذا، إىل باإلضافة مالكها. عن املجوهرات انفصال احتمالية
األجرة. سيارة سائق مع تحقيقي واصلُت لذا تتبُّعه؛ يف وأبدأ وقت أيَّ أُضيع أال ويجب

كذلك؟» أليس مفتوحة، سيارة كانت األخرى األجرة سيارة إن تقول «أنت
سيدي.» يا «بىل

بها؟» تعقُّ يف نجحت «وهل
السائق، توجيه أمامنا السيارة يف الرجل أعاد مادلني كنيسة فعند سيدي، يا أجل «آه،
النرص، قوس إىل وصوًال الشانزليزيه يف سار ثم الكونكورد، ميدان إىل وذهب يساًرا فاستدار
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خرج ثابتًا. وقف حيث نويي، جرس إىل وصل حتى نويي، وشارع الكبري، الجيش شارع ثم
أنه الواضح من التي وهي قصرية، سوداء لحية واضًعا اآلن ورأيته السيارة من راكبي

يكفي.» مما أكثر كانت فرانكات، بعرشة ورقة أعطاني السيارة. داخل وضعها
فعل؟» ماذا تتبعانه؟ كنتما الذي الراكب عن «وماذا

ظهر عىل وصِعد النهر ة ضفَّ عىل نزل ثم للسائق، ودفع السيارة، من اآلخر هو «خرج
انتظاره.» يف كان أنه بدا بخاري زورق

مراقبًا؟» كان أنه يعلم أنه عليه بدا أو الخلف، إىل نظر «هل
سيدي.» يا «ال

راكبك؟» عن «وماذا
تحرَّك الذي البخاري، الزورق متن عىل اآلخر هو وصعد األول، الرجل وراء «ركض

النهر.» يف الفور عىل
فيها؟» رأيتهما مرة آخر هذه «وهل

سيدي.» يا «أجل،
نويي؟» جرس إىل تحديًدا وصلت «ومتى

ما كانت املسافة لكن كبرية، برسعة القيادة عىل مجربًا كنت فقد سيدي؛ يا أعلم «ال
كيلومرتات.» وثمانية سبعة بني

ساعة؟» من أقل يف اجتيازها «يمكنك
ساعة.» من أقل يف «بالتأكيد،

كذلك؟» أليس الرابعة، نحو يف الجرس إىل وصلت أنك بد ال «إذن
سيدي.» يا األرجح «عىل

فمن للقانون. مخالف يشء عىل تنطِو ولم بالكامل، يل اآلن األمريكي خطة اتضحت
فكانت اليد حقيبة أما الصباح. يف البخاري الزورق متن عىل أمتعته وضع أنه الواضح
األرجح عىل الحقيبة هذه ترك وقد التخفي، من تمكِّنه التي املواد من كثري عىل تحتوي
الكنز إعطاء أما بها. آخر شخص ينتظره كان ربما أو الجانبي، الشارع يف ما َمتجٍر يف
الذي الحال، يف الرجل تبع ألنه األوىل؛ للوهلة بدا كما للغاية خطريًا أمًرا فليس آخر لشخص
لوصول متسًعا الوقت كان النهر اضطراب من الرغم وعىل املخلص. خادمه األغلب يف كان
أن توقعت السبت. يوم صباح يف األمريكية الباخرة إبحار قبل هافر لو مدينة إىل الزورق
ينقل ثَمَّ ومن هافر؛ لو ميناء يف مرساها عن رحيلها قبل الباخرة بجوار الوقوف هو هدفه

للباخرة. املجاور الرب عىل املراقبني أحد يراه أن دون وممتلكاته نفسه إليها
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بعناية موضوع مخطط مجرد الواقع يف وبدا تماًما، مربًَّرا بالطبع، هذا، كل كان
األجرة. سيارة استقل عندما للمراقبة لتعرضه الوحيدة الخطورة كانت املراقبة. من للهروب
من تخلُّصه من ما حدٍّ إىل تأكد إيطاليان، دي بوليفار فندق منطقة عن بُعده وبمجرد
أجله، من للمسدسني الحامل صديقه عليها حصل التي الخمس، الدقائق وقدَّمت املالحقة،
يشء كل صار وبعدها مادلني، كنيسة إىل والوصول االبتعاد أجل من احتاجه الذي الوقت
أدنى وجدت كنت ملا باإلكراه، عليها ل تحصَّ التي الخمس الدقائق هذه لوال ذلك، ومع سهًال.
للقانون، املنافية التمثيلية هذه عقب الجريمة يف اشرتك لكنه عليه. القبض إللقاء مسوغ
الرجل مع بالتآمر ومذنبًا التمثيلية، هذه قبل مشارًكا كان أنه املؤكد من الواقع، يف بل
عن عمله تأدية أثناء يف تعرَّضملسئول والذي املزاد، قاعة جمهور نحو األسلحة ه وجَّ الذي
كل عىل القبض ألقيت إن القانون أخالف ال كنت حينها لذلك ورجايل؛ أنا تهديدي طريق

البخاري. الزورق هذا متن عىل شخص

قاربت قد الساعة كانت الحسابات. بعض إجراء يف بدأت أمامي للنهر خريطٍة وجود يف
سار إن ساعات ست يف املسافة يقطع أن للزورق بد ال مساءً. العارشة عىل الوقت هذا يف
عرشة قطع هكذا الحجم صغرية مركبة تستطيع أن فيه املشكوك فمن القصوى؛ برسعته
القنوات بوابات بسبب ما حدٍّ إىل راكد وهو صالحها، يف التيار كان إن حتى ساعة، يف أميال
رويال، بونت من ميًال ٥٨ تبعد التي مولون، سيتجاوز ميًال ٦٠ فبعد السطح. ومستوى
جميع يف للغاية صعبة النهر يف املالحة أن إال نويي، جرس من أقل مسافة بُعد عىل وبالطبع
ثم الزورق، لجنوح احتماالت ة فثمَّ الظالم؛ حلول بعد تقريبًا مستحيلة وتكون األوقات،
أن يمكن ال الزورق أن قدرُت لذلك القنوات؛ بوابات عند الحتمي التأخري هناك بالطبع
نظرُت وعندما بالقطار. باريس عن ميًال ٢٥ من أقل تبعد التي مولون، إىل وصل قد يكون
العارشة يف التايل مولون، إىل قطاران يوجد زال ما أنه وجدُت القطارات مواعيد جدول يف
للوصول وقت لديَّ كان ثَمَّ ومن الثلث؛ إال عرشة الثانية يف مولون إىل ويصل دقيقة و٢٥

القطار. تحرُّك قبل الربقيات بعض وإرسال الزار، سان محطة إىل
أرسلُت وصولنا وعند املحطة. إىل وانطلقنا ، مساعِديَّ من ثالثة مع أجرة سيارة ركبت
وتواصلُت برقيات وأرسلُت الربقيات، مكتب إىل أنا ذهبُت بينما القطار ليوقف رجايل أحد
قبل من البوابة عرب بخاري زورق أي يمر لم أنه عيلَّ رد مولون. يف البوابة عن املسئول مع
البوابة، عرب باملرور للزورق السماح بعدم تعليمات أعطيته عندها بساعة. الشمس غروب
آتَي حتى هناك املركبة ويحتجز يخرج، فقط املاء نصف ويدع العلوية، البوابة يغلق وبأن
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البوابة إىل الرجال من كاٍف عدٍد بإرسال املحلية مولون لرشكة أمًرا وجهُت كذلك إليه،
وأنا إبالغي الرشطة من فيها أطلب النهر طول عىل رسائل أرسلت وأخريًا أوامره، لتطبيق

البخاري. الزورق بمسار القطار متن عىل
ما عيب لكل ذلك، ومع محطة، كل يقفيف بطيء؛ قطار دقيقة و٢٥ العارشة قطار إن
مدرًكا كنُت وإرسالها. التلغراف رسائل استقبال من التوقفات هذه مكَّنتني فقد يعوضه؛
اتجاهه غريَّ الزورق يكون ربما جدوى. بال يكون ربما مولون إىل ذهابي أن اإلدراك تمام
كان إن ملعرفة سبيل يوجد يكن لم باريس. إىل أخرى مرًة عاد ثَمَّ ومن ِميًال، يسري أن قبل
يكون ربما كذلك، دقيقة. و٢٥ العارشة بقطار اللحاق أريد كنت إن ال أم صحيًحا هذا
االحتمالني هذين من أيٍّا إن الفور عىل أقول أن عيلَّ النهر. طول عىل ما مكان يف ركابه أنزل
التي املصيدة أن إال تماًما. دقيقة كانت الزورق تحركات بشأن حساباتي وإن يحدث، لم
أو أحمق شخص إهمال بسبب أوانها قبل تنطلق قد الفائقة العناية هذه بمثل توضع
كانت إن مخالفتها أو إليه، املوجهة التعليمات فهم يف لفشله أو املفرطة، حماسته بفعل
١٣ نحو تبعد بوابة وهي دنوفال، من درجة ألقىص مزعجة برقيًة تلقيُت فقد مفهومة؛
غادر الزورق أن البوابة، إىل توٍّا وصل الذي املحيل، الرشطة رجل وجد فقد مولون؛ بعد ميًال
التي والغرامات العقوبات بكافة وهدده يعود، حتى القبطان يف األحمق هذا رصخ . للتَّوِّ
واختفى األمام، إىل بأقىصرسعة وانطلق القبطان، رفض ذلك. رفض إن القانون يفرضها
عىل املوجودون ى تلقَّ بسيط شخص من نية بحسن حدث الذي الخطأ هذا وعرب الظالم، يف
ال حتى دنوفال يف البوابة حارس إىل برقية أرسلُت أعقابهم. يف بأننا تحذيًرا الزورق متن
مكان حددنا هكذا أخرى. أوامر ي تلقِّ حتى باريس إىل متجهة مركبة أيِّ بمرور يسمح
الركاب وبإمكان السواد، حالك كان الليل لكن ميًال، ١٣ تبلغ املاء من مساحة يف الزورق

اتجاه. أي يف ليهربوا بأكملها فرنسا أمامهم فتكون النهر، ضفتَي من أيٍّ عىل النزول
يشء يُسمع أو الزورق يَُر لم ًعا، متوقَّ كان وكما الليل، منتصف يف مولون إىل وصلُت
طول عىل السري منه أطلب دنوفال يف املغفل هذا إىل برقيًة أرسلُت حني بالرضا شعرُت عنه.
حارس منزل يف َمقرَّنا جعلنا الزورق. بمكان علم إن ويخربني مولون، حتى النهر ضفة
من الساعة هذه يف املدينة يف يطوفون رجال إرسال املنطق من يكن لم وانتظرنا. البوابة
القبضعليهم إللقاء أنفسهم يُعرِّضوا أن املحتمل غري ومن ُمتنبِّهني، الهاربون كان إذ الليل؛
القبطان يدعهم بأال كبري احتمال يوجد أخرى، ناحية ومن الشاطئ. عىل نزلوا قد كانوا إن
وعىل منه، الهرب يمكنها ال َرشك من جزء مركبته بأن يقينًا لعلمه الشاطئ، إىل ينزلون

23



الخمسمائة املاسات لغز

يف هذا، معرفة يمكنه ال القبطان فإن رسميٍّا، يكن لم دنوفال يف الرشطي طلب أن من الرغم
هذه يف هرب كان إن فحتى السلطات. من أمر تنفيذ رفضه خطورة جيًدا يعرف أنه حني
شديدة، ستكون عقوبته وأن مؤكَّد، أمر عليه القبض إلقاء بأن معرفته من بد فال اللحظة،
هذه أن إال ويفهمه. بالعودة األمر يسمع لم أنه تقديمها يمكنه التي الوحيدة ُحجته وأن
الرشطة، من مطلوبان أنهما يعرف أنه املؤكد من اللذَيِن الرجلني، ساعد إن ستبطل الحجة
فإن الشاطئ، عىل النزول طلبوا إن حتى الركاب بأن واثًقا كنُت ثَمَّ ومن الهرب؛ عىل
تخميني؛ صحة ثبتت به. املحدق الخطر يف للتفكري الوقت له سنح إن سريفض القبطان
تقرتب ملركبٍة والحمراء الخرضاء األضواء إن وقال البوابة حارس دخل تقريبًا الواحدة فعند
بجوار وقفُت البوابة. فتح أجل من الزورق صافرة دوَّت يتحدث هو وبينما مرئية، أصبحت
عىل اختبئوا فقد املحلية الرشطة ورجال رجايل أما البوابات، يفتح وهو البوابة حارس
الشاطئ، عىل النزول القبطان من طلبُت الفور وعىل ببطء، الزورق دخل البوابة، جانبَي

هذا. ففعل
اتبعني.» إليك، التحدث «أريد له: قلت

الباب. وأغلقت البوابة حارس منزل إىل أخذته
تذهب؟» أين «إىل قلُت:

هافر.» لو «إىل
أتيت؟» أين «ومن

باريس.» «من
مرًىس؟» أي «من
نويي.» جرس «من

هناك؟» من تحركت «متى
عًرصا.» دقائق خمس إال الرابعة «يف
كذلك؟» أليس أمِس، عرص «تقصد

األمس.» عرص «بىل،
الرحلة؟» هذه يف للذهاب استأجرك «َمن

اسمه.» أعرف ال أمريكي، «رجل
كذلك؟» أليس بسخاء، لك دفع أنه «أعتقد

طلبته.» ما يل دفع «لقد
املال؟» عىل حصلت «هل
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سيدي.» يا «أجل
الفرنسية، الحكومة يف املحققني كبري فاملونت، يوجني أنني القبطان أيها أخربك «دعني
لقد إجاباتك. يف الحذر ي توخِّ منك أطلب وعليه، يف؛ ترصُّ تحت اآلن فرنسا رشطة كل وأن

ذلك؟» تفعل لم ملاذا العودة، دنوفال يف رشطة رجل منك طلب
طريقي.» واصلُت ذلك، له يحق ال أنه بما لكن العودة، البوابة حارس مني «طلب

أخرى مرًة أمره. تجاهلت وأنت بذلك، أمرك َمن هو الرشطي أن جيًدا تعلم «أنت
قاله؟» ما تفعل لم ملاذا أسألك،
رشطي.» أنه أعلم أكن «لم

لك ما شخٌص دفع لكن رشطي، أنه جيًدا علمَت لقد هذا، ستقول أنك «اعتقدُت
أليس القارب، متن عىل راكبان لديك كان عزيزي. يا كثريًا سيُكلفك وهذا املخاطرة، لتتحمل

كذلك؟»
سيدي.» يا «بىل

دنوفال؟» إىل هنا من الطريق يف الشاطئ عىل أنزلتهما «هل
أخرى.» مرًة عليه العثور نستطع ولم املاء، يف أحدهما سقط لكن سيدي، يا «ال

«أيهما؟»
القصري.» «الرجل

الزورق؟» متن عىل يزال ال األمريكي فإن «إذن
سيدي؟» يا أمريكي «أي

املركب؟» متن عىل استأجرك الذي الرجل يزال أال معي، تتالعب أال عليك القبطان، «أيها
قط.» املركب عىل يصعد لم هو سيدي، يا ال «آه،

األمريكي ليس نويي جرس يف زورقك إىل جاء الذي الثاني الرجل إن تقول أن «أتريد
استأجرك؟» الذي

سوداء.» لحية له فكانت الرجل هذا أما الوجه، حليق كان فاألمريكي سيدي؛ يا «نعم
زائفة!» لحية «نعم،

راكبًا إال آخذ لن أنني األمريكي الرجل من فهمُت لقد سيدي. يا هذا أعلم أكن لم «أنا
حقيبة معه فكانت اآلخر أما يده؛ يف صغريًا صندوًقا يحمل وهو معي واحد صعد واحًدا.
باريس من تحركُت لذلك أفعل، ماذا أدِر لم املقصود. الراكب إنه منهما كلٌّ وقال صغرية.

الزورق.» متن عىل وكالهما
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معك؟» زال ما السوداء اللحية ذا الطويل الرجل فإن «إذن
سيدي.» يا «أجل

أن النهاية يف ستجد أنك أعتقد به؟ إخباري تريد آخر يشء ة أثمَّ القبطان، أيها «حسنًا
بالحقيقة.» يل تبوح أن األفضل من

من متأكًدا لسُت «أنا قال: ثم دقائق، لبضع يديه يف قبَّعته يقلِّب وجعل القبطان، د تردَّ
الرشطة رجل صاح عندما إرادته، بمحض الزورق سطح عىل من سقط األول الراكب أن

«… دنوفال يف علينا
رشطة؟» رجل كان أنه إذن علمَت «آه،

مع الصفقة عقدُت حني أنني حدث ما كذلك. كان ربما أنه خشيُت تحركُت أن «بعد
إضافية؛ فرانك ألف عىل فسأحصل محدد موعد يف هافر إىل وصلُت إن إنني يل قال األمريكي
السني نهر يف اإلبحار الخطري من أنه أخربته يُمكن. ما بأرسع للوصول متلهًفا كنُت لذلك
زاد دنوفال، يف علينا الرشطة رجل صاح بعدما هذا. أفعل حتى بسخاء يل دفع لكنه ليًال،
اتضح هذا. فرفضُت الشاطئ، عىل إنزاله مني وطلب الصغري، الصندوق صاحب الرجل قلق
صوت سمعُت وعندما عنه، كثريًا باالبتعاد له يسمح يكن ولم يراقبه، كان الطويل الرجل أن
الصندوق يضع الطويل الرجل ورأيت الزورق، مؤخرة نحو ركضُت املاء يف يشء سقوط
ذهابًا تحركنا وقتها. شيئًا أقل لم أنني إال يده، حقيبة يف يحمله اآلخر الرجل كان الذي
إىل جئُت ثم اإلطالق، عىل نَره لم لكننا اآلخر، الرجل فيها سقط التي البقعة يف وإيابًا

سيدي.» يا األمر هذا عن أعرفه ما كل هذا رأيته. ما كل عن اإلبالغ واعتزمُت مولون،
فرنسيٍّا؟» املجوهرات يحمل الذي الرجل كان «هل

سيدي؟» يا مجوهرات «أي
الصغري.» الصندوق صاحب «الرجل
فرنسيٍّا.» كان سيدي، يا أجل «آه،

هذا راودك أساس أي عىل الزورق، فوق من رماه األجنبي الرجل أن إىل أملحَت «لقد
رصاًعا؟» تَر لم أنك حني يف االعتقاد

القيادة عجلة أتوىل كنُت لقد حدث. ما أَر لم وأنا سيدي، يا السواد حالكة الليلة «هذه
سقوط صوت ثم رصخة، سمعُت االثنني. لهذَين ظهري وكان الزورق، من األمامي الجزء يف
ليرصخ. كان فما اآلخر، الرجل قول حد عىل املاء يف قفز الرجل هذا كان إن املاء. يف يشء
يضع األجنبي الرجل رأيُت الزورق من الخلفي الجزء إىل ركضُت حني لك، قلت كما كذلك،

أراه.» أن يريدني ال أنه لو كما رسيًعا أغلقها التي يده، حقيبة يف الصغري الصندوق
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يف كثريًا معك فسيتساهلون الحقيقة، هي هذه كانت إن القبطان، أيها ا، جدٍّ «جيد
هذا.» سيعقب الذي التحقيق

حقيبته ومعه األجنبي الرجل بإدخال وأمرُت رجايل، ألحد القبطان حينها سلَّمُت
برتدد هذا وفعل يده، حقيبة بفتح أمرته استجوابه يف أبدأ أن قبل السوداء. املزيفة ولحيته
فوق لكْن الزجاجات، من والعديد املزيفة، والشوارب املزيفة، باللحى مليئة كانت واضح.
برصي رفعُت امللعون. الِعقد هذا ورأيُت الغطاء فتحُت املجوهرات. صندوق يوجد هذا كل
الدليل هذا من الرغم عىل شيئًا يقل ولم تام، سكون يف أمامي وقف الذي الرجل، إىل ونظرت

ضده. الدامغ
املزيفة؟» اللحية هذه بخلع التفضل «أيمكنك

لم أنه إليه النظر بمجرد عرفُت املفتوحة. الحقيبة داخل وألقاها الفور، عىل هذا فعل
منها. للغاية ُمهم جزء األقل عىل أو الرياح، أدراج نظريتي ذهبت وعليه األمريكي، يكن
أصبحت كيف وسألته يقوله، فيما الصدق التزام برضورة وحذرته أكون بمن أخربتُه

حيازته. يف املجوهرات
االعتقال؟» رهن أنا «هل سألني:

«بالتأكيد.» عليه: فرددُت
إيلَّ؟» املوجهة التهمة «ما

إليك.» تنتمي ال ممتلكات بحيازة أوًال، متهم، «أنت
ثانيًا؟» عن وماذا هذا، يف مذنب بأني «أقر

القتل.» تهمة إليك تُوجه ربما «ثانيًا،
الزورق.» سطح عىل من الرجل قفز فقد الثانية؛ التهمة هذه من بريء «أنا

يقفز؟» وهو صاح فلَم صحيًحا، هذا كان «إن
وتشبثُت الصندوق هذا أمسكُت توازنه، الستعادة فات قد األوان وجدُت حني «ألنني

به.»
له.» املالك أعطاه فقد مرشوعة؛ بصورة حيازته يف الصندوق «كان

إياه.» يعطيه وهو املالك رأيت فقد بهذا؛ «أعرتف
الزورق؟» سطح عىل من قفز ملاذا «إذن

التمس بالعودة. األخرية البوابة عند الرشطيُّ أمَرنا حني الذعر عليه بدا فقد أعرف؛ «ال
أننا توقعُت إذ باهتمام؛ أراقبه وأنا اللحظة هذه ومنذ الشاطئ، عىل إنزاله القبطان من
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ظل الزورق. إرساء رفض القبطان أن بما الهرب، سيحاول فإنه األرض من اقرتبنا إن
وعيناه الزورق، سور بجوار للطي قابل مقعد عىل جالًسا ساعة، نصف نحو طوال هادئًا
ثم املسافة، وتقدير الظالم الخرتاق أظن، ما عىل منه، محاولة يف الشاطئ، نحو تنظران
عىل الصندوق وأمسكُت لهذا، ا مستعدٍّ كنت املاء. نحو واندفع مقعده عىل انتفضمن فجأة
رصخ ثم بالصندوق، االحتفاظ أو نفسه إنقاذ محاوًال دورة نصف استدار يده. من الفور
عىل من قفزته عقب ثواٍن غضون يف هذا كل حدث عقب. عىل رأًسا املاء يف وسقط رصخة

املقعد.»
غرقه؟» عن األقل عىل مبارشة غري مسئولية مسئول بأنك إذن، تعرتف، «أنت

بسهولة يمكنه السباحة يستطيع كان فإن غرق. قد الرجل أن العتقاد سببًا أرى ال «أنا
بالصندوق؟» مثقل وهو القفز يحاول فلَم يستطيع، يكن لم إن أما النهر. ضفة إىل الوصول

هرب؟» أنه إذن «تعتقد
هذا.» «أعتقد

كذلك.» األمر أن اتضح إن حظك حسن من «سيكون
«بالتأكيد.»

األساس؟» من الزورق هذا متن عىل بك جاء الذي «ما
يف مكتب ولديَّ خاص محقق أنا شيئًا. عنك أُخفي ولن بأكملها، القصة لك «سأحكي
اإلطالق، عىل خربة املجرمني أكثر من األرجح عىل محاولة، تنفيذ من يقني عىل كنت لندن.
عىل العزم وعاقد مشكلة، حدوث أتوقع وأنا باريس، إىل جئت لهذا الِعقد؛ هذا مالك لرسقة
للرسقة، املجوهرات تعرضت فإن هذا، أمكن إن املجوهرات، صندوق عن نظري إبعاد عدم
طوال حاًرضا فكنُت القانونية. جالت السِّ يف األشهر ستصبح القضية هذه أن املؤكد فمن
بوجود علمت ثَمَّ ومن البنك؛ إىل ذهب الذي املسئول وتبعُت الِعقد. مشرتي ورأيُت املزاد،
ممسًكا فجاء املشرتي، ظهور وانتظرُت بالخارج وقفُت ذلك بعد الشيك. لتغطية يكفي مال

يده.» يف الصندوق
كذلك؟» أليس جيبه، يف «تعني قائًال: قاطعته

عىل من بعُد فيما قفز الذي الرجل منه اقرتب ثم رأيته، حني يده يف به ممسًكا «كان
أجرة، سيارة ليوقف يده ورفع بكلمة، ينطق أن دون الصندوق منه وأخذ الزورق، سطح
أوقفُت مادلني.» «كنيسة وقال: فيها، ركب الرصيف حافة من مفتوحة سيارة اقرتبت وحني
مقاربة بلحية يُت وتخفَّ األوىل، السيارة يتبع أن السائق وأخربت مغلقة، أجرة سيارة أنا

مجموعتي.» يف معي كانت أمامي، املنطلق الرجل لحية لشكل
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هذا؟» فعلت «ملاذا
َشبه من االقرتاب يف رغبُت فقد لهذا؛ فعيل سبب تعرف أن كمحقق، بك، «يُفرتض
الشخص بأني تظاهرُت الحاجة اقتضت إن حتى املستطاع، قدر أمامي يسري الذي الرجل
رحلتنا نهاية إىل وصلنا حني األزمة ظهرت الواقع، ويف املجوهرات، صندوق بحمل امُلكلَّف
نبقى ترَكنا ولذلك الحقيقي، الراكب منا أيٌّ يعلم القبطان يكن فلم األجرة، سيارات يف

بأكملها.» القصة اآلن لديك أصبح هكذا البخاري. الزورق متن عىل االثنني نحن
يف التدخل لك يحق ال لروايتك وفًقا فحتى سيدي. يا ا جدٍّ االحتمال بعيدة قصة «وهي

اإلطالق.» عىل األمر هذا
أتفق «أنا يل: وأعطاها للجيب، كتاب من بطاقة يُخرج وهو بالغ، اكرتاث بعدم ردَّ
قلُت كما تماًما أني وستجد عني، السؤال يمكنك لندن، يف عنواني هذا هذا. يف كثريًا معك

لك.»
وكانت صباًحا، دقيقة و١١ الرابعة يف مولون باريسمحطة إىل متجه قطار أول يغادر
رجلني مسئولية تحت والزورق الزورق وطاقم القبطان فرتكت والربع، الثانية آنذاك الساعة
فقد أنا أما النهار، ضوء بزوغ بمجرد باريس إىل بالتحرك أوامر وأعطيتهم رجايل، من
الخامسة يف باريس إىل ووصلنا اإلنجليزي، سجيننا مع املحطة يف الثالث رجيل مع انتظرت

صباًحا. والنصف
جانب من عنيف الستجواب تعرُّضه من الرغم عىل بقصته، اإلنجليزي السجني التزم
تبدو بدأت قضيته أن إال نفسه، عن قاله ما صحة لندن يف الرشطة تحريات وأثبتت القايض،
الرجل يدفع وهو له رؤيتهما البخاري الزورق عىل كانا رجالن أكد حني الخطورة غاية يف
األسبوعني يف طاقاتنا كافة هنا وجَّ إفادتهما. تتزعزع ولم الزورق، سطح عىل من الفرنيس
للرجلني أثر أي عىل أو املفقود، الرجل هوية عن يشء عىل العثور محاولة يف التاليني
أال املعقول غري من بدا فقد الحياة، قيد عىل زال ما الطويل األمريكي كان إن األمريكيني.
عرب به تعقُّ محاوالت جميع جدوى عدم ثبت فقدها. التي القيِّمة ممتلكاته اسرتجاع يحاول
يل، املساعدات كافة بتقديم البنك تظاهر فقد ليونيه. كريدي بنك يف ُرصف الذي الشيك
نظري وفري مال عىل حصل أنه الواضح فمن بالفعل؛ الحال كان هذا أن يف أشك أحيانًا لكني

الجيد. العميل هذا مثل لخيانة مندفعة رغبة أيَّ يُظهر ولم خدماته،
أيًضا. نتيجة دون لكن باريس، يف مختٍف رجٍل كل عن تحريات أجرينا
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يف كاملًة نُرشت شك وبال العالم، أنحاء جميع يف االهتمام من كثريًا القضية أثارت
الرشطة رئيس ى تلقَّ ثم أسابيع، ثالثة محتَجًزا اإلنجليزي الرجل ظل األمريكية. الصحف

التايل: الخطاب باريس يف

العزيز سيدي
عندما كثريًا اندهشُت «لوكانيا»، اإلنجليزية بالباخرة نيويورك إىل وصويل عند
لوجود أسفي عن أُعرب واإلنجليزي. الفرنيس املحقَقني، مآثر الصحف يف قرأُت
أنا ذلك، ومع مرافقته، من له بد ال الفرنيس زميله أن وأعتقد السجن، يف أحدهما
وهو غرًقا، دوبيز مارتن صديقي وفاة عن شائعات لوجود أسفي بالغ عن أُعرب
ذلك سبب فإن بالفعل هذا حدث فإن روان. يف اليهود، شارع ٣٧٥ يف القاطن
الذي العنوان يف أرسته مع التواصل منك أرغب ذلك، ومع الرشطة، أخطاء هو
املستقبل. يف لدعمهم الالزمة الرتتيبات سأفعل بأني لهم والتأكيد به، أخربتك

يف الواسعة الدعاية عرب ونجحت مزيَّفة، ماسات صانع أنني إخبارك أريد
حوزتي يف وكان الِعقد، عىل ُعثر حني أوروبا يف كنت باملاليني. ثروة تجميع
إعالن ألروع فرصة أنها يل فخطر صنعتها، التي الزائفة املاسات من ألف نحو
له صور عىل كذلك وحصلت مقاساته، عىل وحصلُت الِعقد، فرأيت العالم، يف
العمل، يف دوبيز مارتن الخبري صديقي بدأ ثم الفرنسية، الحكومة التقطتها
الشبه قريب مزيًفا ِعقًدا فصنع له، أعطيتُها التي الصناعية األحجار ومعه
بحوزتكم الذي أن واضح، هو كما تعلمون، ال أنكم لدرجة باألصيل للغاية
أخطاء من خويف بقدر املحتالني خبث من أخىش أكن لم املزيف. الِعقد هو
كنُت منهم. أتملص لم إن رجالها من بجوقة ستحميني كانت التي الرشطة،
أي الفور عىل سيتبعون ولكنهم الواضح، األمر سيُغفلون املحققني أن أعلم
تماًما، لكم انكشفت كما خطتي، وضعُت وعليه، واحًدا؛ لهم قدمُت إن دليل
إىل له أعطيته الذي الصندوق يحمل وجعلتُه روان من دوبيز مارتن وأحرضُت
عليه وكتبُت بُني، ورق يف ولففته جهزته آخر صندوق لديَّ فكان أنا أما هافر.
راعي صديقي كان وبينما املزاد، قاعة من خروجي ولحظة نيويورك، يف ُعنواني
الحقيقية املاسات وأخرجُت الباب، إىل بوجهي التفتُّ الحارضين، يحتجز البقر
الُعلبة ويف الربيد، يف لرُيسل جهزته الذي الصندوق يف ووضعتها العلبة، من
إىل توجهُت لدوبيز، الصندوق سلمُت وبعدما املزيفة، املاسات وضعُت الحقيقية
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املتاجر، أحد إىل دخلُت وفيه اسمه، أعرف ال آخر شارع إىل ثم جانبي، شارع
ورشيط الختم بشمع أغلقته إذ الربيد؛ عرب لرُيسل األملاس صندوق وجهزُت
ثمن ودفعُت بريد مكتب أقرب إىل وذهبُت «كتب»، الطرد عىل كتبُت الخيط. من
بعدها قيمة. ذي غري أنه لو كما الوصول، بعلم مسجل غري وسلمته بريدي، طابع
شهر، من ألكثر باسمي نزيًال كنُت حيث أوتيل جراند فندق يف غرفتي إىل ذهبُت
أبحرُت التايل اليوم ويف لندن، إىل املتجه القطار استقللُت التايل اليوم صباح ويف
التي «جاسكوين»، الباخرة قبل وصلُت «لوكانيا». الباخرة متن عىل ليفربول من
الجمارك، مكتب من صندوقي عىل وحصلُت السبت، يوم هافر لو من أبحرت
صنع أعتزم خزانتي. داخل بأمان مستقر اآلن وهو الجمركية، رسومه ودفعُت
إىل سآتي ثم بينهما، التمييز ألحد يمكن ال بحيث تماًما األصيل يشبه آخر ِعقد
أكرب هذه وستكون املسألة، هذه حقيقة إذاعة أجل من االثنني وأعرض أوروبا

اإلطالق. عىل يل دعاية
املخلص
هازارد جون

وكانت جيدة، وبصحة الحياة قيد عىل دوبيز مارتن ووجدُت بروان، الفور عىل اتصلُت
املجوهرات.» أرسق لم أني «أقسم له: كلمات أول

كنُت بينما بالغ، خوف يف صامتًا وظل روان، إىل وسافر الشاطئ، إىل سبح قد كان
صنع يف ع املتوقَّ من أطول وقتًا هازارد السيد استغرق باريس. يف جدوى دون عنه أبحث
املنكوبة الباخرة عىل الِعقدين مع رحلته يف ذهب أعوام عدة مرور وبعد املزيف، الِعقد

األطلنطي. قاع يف بجوارهما حاليٍّا ويرقد «بورجوين»،

وصفاء، جمال لربيقها كثرية جواهر
الزرقاء. املحيط مياه تحت مظلمة كهوف يف مخبأة
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