
         " الجحيم فارغ و الشياطين كلهم هنا "      
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المقدمة                                                         

  

  

األنتقام هو الشئ األول و الوحيد الذي يفكر فيه معظمنا عندما يتعرض لألذي علي يد شخص    
و كأن عقلنا تعطل تماماً عن العمل ، و لكننا نستطيع    ما ، األنتقام و ال شئ أخر غير األنتقام

 تجاوز هذه الفكرة إن أستطعنا التفكير و لو لمرة أخيرة .. 

كل ما نحتاج إليه هو لحظة أخيرة للتفكير حتي ال نتحول لمنتقمين ..     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  



أمجد   الطبيب  

  

٢٠١٥/  ٤/  ٢٣  

أشهر .. بخمسة  الكارثة قبل حدوث  

  

أنا الطبيب أمجد .. جالس في عيادتي التي تعرضت للسرقة باألمس ، لم أبلغ الشرطة ألنني    
 أعرف القاتل و أعرف هدفه و أنا علي يقين أنه لن يتساهل معي .. 

أتصلت بزوجتي " نادية " و أخبرتها أنني سأعود بعد ساعة إلي المنزل و لم أخبرها بسبب    
لة الليلة الماضية ..جلوسي في العيادة طي   

خرجت من العيادة و ركبت سيارتي عائداً إلي منزلي و عندما عدت كانت جالسة علي   
ألقي السالم عليها و توجهت مباشرة إلي األريكة ..  المائدة تحضر طعام الغداء فلم  

تركت نادية ما بيدها و جلست بجانبي و قالت لي :     

لماذا ظللت في العيادة طوال ليلة أمس ؟ .. ماذا بك يا أمجد ؟ .. و  -  

أجبت قائالً :     

لقد تعرضت العيادة للسرقة .. -  

سألتني :     

هل كان بها الكثير من المال ؟ ..  -  

فأجبت :     

نعم كان بها مائة ألف جنيه ..     

أمسكت نادية بيدي و قالت :     

 _ ال تحزن ، األهم أنك بخير .. 



فقلت لها :     

األمر مجرد سرقة و ليت من سرقني مجرد لص ..ليت  -  

قالت نادية :    

ماذا تعني ؟ ..  -  

أجبتها :     

يؤسفني إخبارك أن القادم من حياتنا و حياة أبنائنا سيكون عبارة عن جحيم مطلق ..  -  

  

..  الكارثة بعد خمسة أشهر ، و قت حدوث    

  

بعد إتمام دراسته في جامعة أوكسفورد ،   يعود إبراهيم " األبن األكبر للطبيب أمجد من لندن  
و عند وصولة إلي مطار اإلسكندرية لم يجد الطبيب أمجد و والدته نادية في إنتظاره علي 

 الرغم أنه أخبرهم بموعد مجيئه .. 

أنتظر إبراهيم إلي ما يقرب من ساعة في المطار علي أمل مجيئهم و لكنهم لم يأتوا فخرج    
ة أجرة عائداً إلي منزله ..من المطار و أستقل سيار  

و عند عودته الحظ وجود بعض األتربة علي سيارة والده مما أثار دهشته حيث أن والده   
الطبيب أمجد يهتم بها و يحرص علي تنظيفها يومياً ، دخل إبراهيم إلي المنزل و سار بهدوء  

 في أرجائه حتي وجد والدته نادية تحضر الطعام في المطبخ .. 

راهيم : فقال إب     

 _ أشتقت لك كثيراً يا أمي .. 

أستدارت نادية و أفلتت ما بيدها من شدة السعادة عند رؤية إبراهيم فأحتضنته و قالت :    

 _ إبراهيم ! .. ال أصدق أنك عدت .. 

قام إبراهيم بتقبيل رأس والدته نادية و قال لها :     



 _ نعم ، لقد عدت أخيراً ، أين أبي ؟ .. 

ثم سار إبراهيم بأتجاه غرفة الطبيب أمجد فأمسكت نادية بيده و قالت :    

إنه ليس هنا ..   -  

بدأ يشعر إبراهيم أن هناك خطب ما فقال :     

ما الذي يحدث يا أمي ؟ ..  -  

قالت نادية :     

ماذا تعني ؟ ..  -  

أجاب إبراهيم :     

يني أن أبي غير موجود في المنزل  في البداية لم أجدكم بإنتظاري في المطار و األن تخبر  -
 رغم أنني أخبرتكم عن موعد وصولي .. 

قالت نادية :    

أعلم أنك غاضب منا و لكننا نسينا تماماً موعد وصولك ..  -  

هدأ إبراهيم و قال :     

أشم رائحة شوربة السي فود ..  -  

أبتسمت نادية و قالت :    

سأحضرها إليك ..أغسل يديك و أجلس علي المائدة و  -  

قام إبراهيم بغسل يديه ثم جلس علي المائدة فالحظ ثاني األشياء الغريبة و التي لم يعتد    
رؤيتها في وقت سابق و هو وجود بعض األتربة علي أجزاء من المائدة فأندهش أكثر و أكثر  

لنظافة .حيث أن هذا البيت له ثالث قواعد ال رابع لهم .. و هي النظافة ثم النظافة ثم ا  

أحضرت نادية الطعام و جلست بجانب إبراهيم و أثناء تناولهم الطعام توقفت نادية عن األكل    
 و كان عينها يملؤها الحزن و التعاسة .. 

قال إبراهيم :     



 _ ألن تخبريني عن سبب حزنك يا أمي ؟ .. 

أجابت نادية :     

تسأل عني منذ فترة ..  _ ال يوجد شئ يا إبراهيم ، أنا حزينة فقط ألن شقيقتي لم  

قال إبراهيم :      

 _ ال هذا ليس السبب ، إنها ليست المرة األولى التي تهملك فيها شقيقتك .. 

ثم سألها :    

ما الذي يحدث يا أمي ؟ .. رجاًءا أخبريني ..  -  

لم تجد نادية ما تقول فصمتت ..     

قال إبراهيم :     

إن أردتي التحدث في أي وقت سأكون موجود    لن أضغط عليك أكثر من ذلك يا أمي ، و لكن -
 ، سيكون كل شئ علي ما يرام ..

قالت نادية :    

سأحضر لك كوب من القهوة .. -  

قال إبراهيم :     

حسناً و لكن أجلبيها سريعا حتي أتمكن من النوم ساعتين قبل ذهابي ألسامة .. -  

جلس إبراهيم علي الطاولة بينما ذهبت نادية إلي المطبخ و تحدثت بصوت أكثر أرتفاعاً حتي    
 يستطيع إبراهيم سماعها من المطبخ ، فقالت :

لماذا ستذهب إلي أسامة اليوم ؟ ..  -  

أجابها إبراهيم :     

كندرية و  لقد أتصلت به أمس و أخبرته أننا سنذهب إلي الشاطئ ، لقد أشتقت إلي شاطئ اإلس -
 فتياته .. 



ضحكت نادية فسألته :    

ماذا تقول ؟ ..  -  

فأجابها إبراهيم نافياً الجزء األخير من إجابته :     

اشتقت إلي الشاطئ فقط ..  -  

الحظ إبراهيم أن هناك بعض األتربة علي طاولة الطعام فأثار هذا أندهاشه أكثر و أكثر حيث    
 هم و هم النظافة ثم النظافة ثم النظافة ..أن هذا البيت له ثالث قواعد ال رابع ل

تغاضي إبراهيم عن هذا رغم أنه تأكد أن هناك شئ غريب يحدث في هذا المنزل ، و بعد    
ا : دقائق قليلة أحضرت نادية شوربة السي فود إلبراهيم ، فقال له  

أجلسي يا أمي ، أريد التحدث معك ..  -   

راهيم ، فقال لها :جلست نادية علي الكرسي األيمن بجانب إب    

ألستي بحاجة إلخباري بأي شئ ؟ ..  -  

فقال نادية :     

لماذا تقول هذا ؟ ..  -  

قال إبراهيم :     

أشعر أنكي منزعجة قليالً ..  -  

ظهر التوتر علي وجه نادية ثم قالت :     

ربما ألن أختي لم تسأل عني منذ فترة ..  -  

إجابتها كاذبة : فسألها إبراهيم بعدما علم أن      

و ما هو الشئ الجديد ؟ .. فمنذ أن ولدت لم أجد أختك تتحدث معك و لو لمرة واحدة .. -  

ثم تابع مازحاً :    

أنتي جيدة في المفاوضات و لكنك لستي جيدة في الكذب ..  -  



لم تجد نادية ما تقوله بعد أن تأكدت أن إبراهيم يعلم أنها تكذب ، فقال أبراهيم :     

ال أطلب منك إخباري بالحقيقة األن و تستطيعي إخباري في أي وقت تريدينه ..  -  

و بعد أنتهاء إبراهيم من تناول شوربة السي فود وقف مبتعداً عن طاولة الطعام ، فقالت نادية   
 متسائلة : 

إلي أين ستذهب ؟ .. أكمل طعامك .  -  

:  أشار إبراهيم إلي صحن الطعام ، و قال     

هيت بالفعل .. لقد أنت  -  

وقفت نادية هي األخري ، و قالت :    

حسنا سأجلب لك كوب من القهوة ..  -  

شعر إبراهيم بإحساس غريب و هو أنه لن يري والدته نادية مرة أخري و أن كوب القهوة    
 هذا سيكون بمثابة كوب وداع ، و لكنه قال بهدوء :

حسناً ، سأنتظر في شرفة غرفتي ..  -  

ليجلس في شرفة غرفته علي كرسيه المتأرجح ناظراً إلي المنزل المقابل لمنزله  ذهب إبراهيم   
و الذي يسكن به سوزان الفتاة التي أحبها منذ صغره و وعدها قبل أن يسافر ليكمل دراسته في  

 أنجلترا أن يتزوجوا بعد أن يعود .. 

لديه في المطار  و كان المفترض أن يمر علي منزلها بمجرد أن يعود و لكن عدم وجود وا  
ا الشخصي فلم تُِجب فقرر الخروج من منزله و  أربك حساباته فقام باإلتصال بها علي هاتفه

 الذهاب إليها و طرق علي باب منزلها فلم يُجب أحد أيضاً ، فقال إبراهيم :

يبدو أنها في الخارج .. -  

هوة و أعطتها له و  فعاد إلي شرفة غرفته مرة أخري و بعد دقائق جائت نادية و معها الق  
 سألته :

هل تريد شئ أخر ؟ ..  -  

أمسك إبراهيم بكوب القهوة ، و قال :     



شكراً ، بإمكانك الذهاب .. -  

غادرت نادية غرفة إبراهيم و ذهبت لمشاهدة التلفاز بينما شرب إبراهيم كوب القهوة حتي    
 أنتهي من أخر رشفة فيها و توجه لفراشه كي ينام ..

اهيم بعد ساعتين علي صوت المنبه الخاص به و كانت الساعة في تمام الثانية  أستيقظ إبر  
صادر من  مع صوت بكاء ظهراً فنهض من علي فراشه و غادر غرفته و لكن أثناء مغادرته س

غرفة والده أمجد التي تقع بجانب غرفته مباشرة فأقترب منها أكثر فأكثر محاوالً معرفة صوت  
ت والده ..من يبكي حتي أيقن أنه صو   

يبكي بشدة و عيناه حمراء  قام إبراهيم بفتح الباب فوجد والده جالساً في إحدي أركان الغرفة   
 و كأنه يبكي منذ أيام .. 

أرتعب إبراهيم من هذا المشهد فسار سريعاً و ساعد والده علي الوقوف و الجلوس علي    
يسر .. الكرسي األيمن لمكتبه بينما جلس إبراهيم علي الكرسي األ   

سأله إبراهيم :    

ماذا حدث لكي تفعل بنفسك كل هذا ؟ ..  -  

لم يُِجِب الطبيبةأمجد فسأله مرة أخري :    

ماذا حدث أثناء سفري ؟ ..  -  

وقف الطبيب أمجد و قام بكسر البراويز الزجاجية التي تحتوي علي شهاداته التي حصل    
الكرسي مرة أخري .. عليها فأمسك به إبراهيم و جعله يجلس علي   

سأله إبراهيم :    

ماذا حدث لك يا أبي ؟ .. -  

لم يُِجب الطبيب أمجد و ظل يبكي فقتا إبراهيم :    

نحن هكذا لن نستطيع التحدث ، سأعود لك بعد أن تهدأ ..  -  

و قبل أن يغادر الغرفة :    

لقد امرت منظف السيارات ان يأتي ليالً لكي ينظف سيارتك ..  -  



براهيم غرفة والده و أستطاع معرفة سبب التوتر الذي يظهر علي والدته نادية و  غادر إ  
كذبها المستمر ، شعر إبراهيم بإختناق من وجوده في المنزل فخرج منه و عند خروجه الحظ  

 أن باب منزل سوزان مفتوح علي عكس ما وجده قبل ساعتين عندما مر علي منزلها ..

و دخل إليه ، و قال :  المنزلسار إبراهيم إلي     

سوزان ، هل أنتي هنا ؟ ..  -  

فلم تُِجب فسار بين أنحاء المنزل و لكنه كان فارغاً ففضل العودة حتي ال تأتي فجأة إلي   
المنزل و يكون موقفه حرجاً و لكنه أحضر بعض الزهور و وضعها أمام منزلها كي تعلم أنه  

 من قام بزيارتها .. 

رة أخري و جلس علي ساللم منزله المطل علي حديقة صغيرة و كان حسن  عاد إبراهيم م  
 أخاه الصغير الذي يبلغ من العمر عشر سنوات يلعب بالكرة و يركض ورائها بحماس .. 

فقال إبراهيم مازحاً :    

أبو تريكة الجديد ..  -  

ثم نادي عليه :     

تعالي يا حسن ، أريدك في شئ هام .. -  

غضب حسن ، و قال :     

لن أذهب ألشتري لك شئ ، أال تراني ألعب ؟ .. -  

ضحك إبراهيم ، و قال :    

أطمئن لن أعطلك ..  -  

أمسك حسن الكرة و سار إلي إبراهيم ، و قال :     

ماذا تريد ؟ ..  -  

سأله إبراهيم :    

ألم تالحظ دخول أو خروج سوزان من منزلها خالل الساعتين الماضيتين ؟ ..  -  



أجاب حسن :     

لم أالحظ ..  ال -  

ثم عاد للعب الكرة ُمعتبرا أن الحوار أنتهي ، فقال إبراهيم :     

تمهل قليالً ، أريد سؤالك عن شئ أخر ..  -  

فعاد إلبراهيم مرة أخري و قال :      

ماذا تريد ؟ ..  -  

قال إبراهيم :     

بالتأكيد أنت تالحظ تغير حال أبي و أمي ..  -  

جلس عليها و قال : وضع حسن الكرة علي األرض ثم      

بالفعل يا إبراهيم فمنذ عودة أبي من مصحة األمراض النفسية تغير كل شئ و أصبح أبي   -
 غاضب طوال الوقت .. 

وقف إبراهيم مفزوعاً ، و قال :     

مصحة األمراض النفسية ! .. من قال لك هذا الهراء ؟ .. -  

أجابه حسن :     

و أجابت بأنه لن يعود طبيعياً مرة   أبي معنا ؟ "" لماذا ال يأكل  لقد سألت أمي ذات مرة -
 أخري و لن يستطيع التعامل معنا .. 

فسأله إبراهيم مصدوماً :    

ماذا حدث يا حسن أثناء سفري ؟ ..  -  

أجابه حسن :     

ال أعلم ، هل تريد شئ أخر ؟ .. دعني أعود للعب بالكرة .  -  



إبراهيم إلي المنزل مرة أخري و ذهب ليتحدث  ترك حسن إبراهيم و عاد للعب الكرة ، عاد   
مع والدته نادية التي تجلس أمام التلفاز صامتة ال تعطي أي رد فعل أمام المسرحية التي طالما 

 كانت تضحك بهستيرية عندما تشاهدها .. 

جلس إبراهيم بجانبها ، و قال :     

لقد رأيت أبي ، رجاءاً أخبريني يا أمي ، ما الذي يحدث ؟ ..  -  

وضعت نادية جهاز التحكم بالتلفاز جانباً ، و قالت :    

كنت أعلم أنه سيأتي الوقت و أخبرك فيه بكل شئ .. -  

أمسك إبراهيم بيد نادية ، و قال :     

أياً كان ما حدث سنصلحه سوياً .. -  

لمعت الدموع في عين نادية و قالت :     

ة ال يمكن تغييرها مهما فعلنا ..ليس كل شئ يحدث لنا يمكن إصالحه ، هناك أشياء حتمي  -  

أمسك إبراهيم بيدي نادية و قال لها :     

أنا ال أؤمن بهذه القاعدة .. -  

سمع إبراهيم صوت صراخ قادم من المنازل المجاورة لمنزله ، فقال إبراهيم :     

يبدو أن أحدهم بحاجة للمساعدة ..  -  

قالت :وقف إبراهيم و سار سريعاً فأمسكت نادية بيده ، و     

سأشتاق لك يا إبراهيم .. -  

تكرر لدي إبراهيم شعور الوداع مرة أخري كما حدث عندما عرضت عليه عمل قهوة له ، و    
 لكنه تجاهل هذا الشعور و قبل رأس نادية و قال لها :

سأعود سريعاً يا أمي و سيكون كل شئ علي ما يرام ..  -  

تصرخ و لكن بمجرد خروجه من منزله حدث   ركض إبراهيم سريعاً لكي يساعد السيدة التي  
 إنفجار أطاح به و بأخيه حسن الذي يلعب في الحديقة علي األرض .. 



كان إنفجار كبير أثار فزع البيوت و األحياء المجاورة ..     

و حسن ينظرون إلي منزلهم الذي يشتعل و ال يستطيعوا إدراك حقيقة أن     وقف إبراهيم  
ادية قد لقوا حتفهم و ماتوا داخل هذا الحريق .. الطبيب أمجد و والدتهم ن  

لم يعطي إبراهيم أو حسن ردة فعل واحدة أمام منزلهم المشتعل و أمتزج السكوت التام   
ر .. بصدمة المفاجأة و كأن عقلهم توقف عن العمل مع لحظة اإلنفجا  

أمسك إبراهيم بيد حسن و ساروا إلي حيث ال يعلمون ..     

وظ جداً لخروجه قبل اإلنفجار بثواني و لكن أكان هذا اإلنفجار صدفة أم له كان إبراهيم محظ  
 عالقة بدخول الطبيب أمجد لمصحة األمراض النفسية و خروجه منها .. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ربعد اإلنفجا  

  

  

مبتعدين عن منزلهم و بكي حسن بكاءاً شديداً   سار إبراهيم و حسن  و بعد حدوث األنفجار  
 بينما تحامل إبراهيم علي نفسه .. 

قال حسن و هو يبكي بشدة :     

أبي و أمي في الداخل .. لقد ماتوا يا إبراهيم كنا سنموت نحن أيضا . -  

قال إبراهيم ببرود أعصاب :    

نحن بأمان األن و هذا هو الشئ األهم ..  -  

مسح حسن بعضاً من دموعه السائلة علي وجهه ، و قال :     

لماذا حدث هذا اإلنفجار يا إبراهيم ؟ ..  -  

أجابه إبراهيم :     

لم يكن مجرد صدفة يا حسن ..  -  

فسأله حسن :     

ماذا تقصد ؟ ..  -  

أجاب إبراهيم :     

ال تشغل بالك فهذا مجرد إفتراض .. -  

من األشخاص يمسكون بأجهزة إطفاء حريق و    و أثنا سيرهم رأي إبراهيم مجموعة  
 يركضون بأتجاه منزله ، و يقول أحدهم : 

هناك أربعة أشخاص في هذا المنزل و نحتاج لدعم من اإلطفاء كي ننقذهم .. -  

فرد عليه شخص أخر :    



لن ننتظر اإلسعاف ، سننقذهم بأنفسنا ..  -  

أمسك إبراهيم بيد حسن و أختبئوا بين العمارات في إحدي الطرق الجانبية الضيقة و وضع    
يده علي فم حسن لكي ال يصدر أي صوت و بعد مرور األشخاص أزال إبراهيم يده من علي  

 فم حسن ، فقال حسن : 

يدين . لماذا أختبئنا منهم يا إبراهيم ؟ .. أنهم ذاهبين إلطفاء منزلنا ، أنهم أشخاص ج -  

قال إبراهيم :     

يجب أال يرانا أحد ..  -  

فسأله حسن :     

لماذا ؟ ..  -  

أجاب إبراهيم :     

سأخبرك عن سبب ذلك الحقاً ..  -  

قرر إبراهيم تجاهل الكارثة التي حدثت في هذا اليوم و التعامل بهدوء تام من أجل حسن فهو    
زائد .. في النهاية طفل صغير و لن يتحمل أي ضغط عصبي   

خرج إبراهيم و حسن من الطريق الجانبي الذي كان يختبئون فيه و ساروا دون وجهة محددة    
ن  صديق إبراهيم الذي كان م " أسامة " إلي أن وجدوا أنفسهم أمام العمارة التي يسكن بها 

 المفترض أن يذهب معه إلي الشاطئ منذ ساعة تقريباً .. 

مارة المتهالكة حتي وصلوا إلي شقة أسامة فطرق علي  صعد إبراهيم و معه حسن ساللم الع  
 الباب فسمع صوت أسامة قادماً نحوه قائالً : 

ساعة تأخير يا إبراهيم ، سأكتب لك شهادة وفاة تليق بك ..  -  

فتح أسامة الباب فوجد حسن مع إبراهيم ، فقال :    

كيف حالك يا حسن ؟ ..  -  

ثم نظر إلي إبراهيم و قال :    

؟ .. ألم نتفق علي الذهاب إلي الشاطئ منذ ساعة ؟ ..   أين كنت -  



و في هذه اللحظة سمع أسامة و إبراهيم صوت التلفاز العالي و الذي كان يعرض نشرة    
ي يسكن به إبراهيم ..األخبار و أذاعت أن هناك أنفجار حدث في الحي الذ  

أبت أن تغادر موقعها ، فقال  نظر أسامة إلي إبراهيم فلمعت الدموع في عين إبراهيم و لكنها   
 أسامة :

إبراهيم ! .. مستحيل أن يكون هذا حدث .  -  

قال إبراهيم :     

نعم يا أسامة ، منزلي هو الذي أنفجر و كان بداخله أبي و أمي ..  -  

أمر أسامة إبراهيم و حسن بالدخول إلي منزله ثم أغلق الباب ..    

امة كرسي و جلس أمامهم ، و قال : جلس إبراهيم و حسن علي األريكة و أحضر أس    

ماذا حدث ؟ .. هل هو تسرب غاز ؟ ..  -  

أجاب إبراهيم :     

ال أعلم ، لقد حدث األمر في لمح البصر و لوال الحظ لما كنت علي قيد الحياة .. -  

قال أسامة :    

يجب أن تخبر الشرطة أنك علي قيد الحياة حتي يقدموا لكم المساعدة .. -  

م : فقال إبراهي     

ال ، لن أخبرهم ..  -  

أندهش أسامة :    

ماذا يدور في رأسك يا إبراهيم ؟ ..  -  

أجاب إبراهيم :     

كل ما أريده منك هو أال تخبر أحد أنك رأيتني اليوم ، يجب أال يعلم أحد أنني علي قيد الحياة  -
 ، هل تستطيع فعل ذلك ؟ ..



فسأله أسامة :     

سيساعدك في هذا يا إبراهيم ؟ .. هكذا ستكون ميت في نظر كل الناس  و لكن لماذا ؟ .. ماذا  -
 و الشرطة .. 

قال إبراهيم :     

و هذا هو ما أريده ..  -  

نهض إبراهيم ، و قال :    

هيا يا حسن سنرحل ..  -  

وقف أسامة هو األخر ، و قال :     

إلي أين ؟ .. تستطيع قضاء بعض الوقت معي هنا . -  

مة ثم قال له :أحتضن إبراهيم أسا    

شكراً لك يا صديقي و لكن إذا أطلنا البقاء قد يعلم أحدهم أنني هنا ..  -  

قال أسامة :    

أنتظرني لحظة يا إبراهيم ..  -  

دخل أسامة إلي غرفته و أحضر قبعتين من القماش ، أعطي واحدة لحسن و أخري إلبراهيم    
 ، فسأله إبراهيم :

ما فائدتها ؟ ..  -  

:إجاب أسامة     

ستخفي مالمحكم حتي ال يتعرف عليكم أحد ..  -  

قال إبراهيم :     

حسناً شكراً لك يا صديقي ، سأرحل األن ..  -  

أحتضن أسامة إبراهيم و قال له :    



أتصل بي الحقاً ..  -  

قال إبراهيم :     

سأحاول فعل ذلك ..  -  

روا العمارة و أكملوا أرتدي إبراهيم و حسن القبعتان اللتان جعلتهم غريبي األطوار ثم غاد  
 سيرهم دون تحديد وجهة محددة يذهبون إليها .. 

و أثناء سير إبراهيم و حسن ، توقف إبراهيم و نظر في عين حسن فوجد بها ألف ألم و ألم ،  
ما بالك بطفل صغير عمره عشر سنوات .. فما حدث ال يستطيع شخص راشد تحمله ف  

نحني كي يكون في مستوي طوله و أمسك يديه ، و  قبل إبراهيم رأس حسن ثم وقف أمامه و أ   
 قال له :

ماذا بك يا صديقي ؟ .. -  

أجابه حسن :    

أشعر أنني سأموت ، هل ستظل معي إلي النهاية يا إبراهيم ؟ ..  -  

قال إبراهيم :     

أنت أفضل صديق لي يا حسن رغم أننا أخوين والفارق العمري بيننا هو خمسة عشرة عاماً   -
أننا في موقف صعب و لم نواجه مثله سابقاً  و لن يستطيع أحد األقتراب منك مهما حدث ، أعلم
 و لكنني أعدك أننا سنستطيع تجاوز هذه الكارثة ..

ثم تابع :     

ة ، هذا هو عهد األصدقاء ..أعدك أنني سأظل معك حتي النهاي  -  

نظر حسن خلف إبراهيم فوجد أن هناك ثالث أشخاص يمسكوا بأسلحة نارية و يركضون    
 بأتجاههم فأشار حسن بأتجاههم و قال :

أنظر خلفك يا إبراهيم أنهم أشخاص قادمين للمساعدة ..  -  

ألتفت إبراهيم ليراهم ، فقال :    

يا حسن .. أنهم ليسوا هنا للمساعدة ، أركض   -  



أمسك إبراهيم بيد حسن و ركضوا بسرعة شديدة مستعينين باإلدرينالين الذ يتدفق بجسدهم و    
بدأ إطالق الرصاص من الثالث رجال فأُصيب إبراهيم بطلقة في كتفه األيمن و وقع علي  

 األرض فاقداً الوعي ..

و حمل إبراهيم  و في الوقت ذاته أتت سيارة أخري و نزل منها شخص مفتول العضالت   
يسر و ألقاهم في سيارته و أنطلق بها حتي وصل إلي  علي كتفه األيمن و حسن علي كتفه األ

 منطقة صحراوية فنزل من سيارته و ألقي بإبراهيم و حسن في الصحراء ثم غادر المكان .. 

أتصل هذا الُمقنع بشخص مجهول ، و قال له :    

لم يستطيعوا قتلهم ، إبراهيم و حسن فاقدين الوعي في  لقد نفذت تعليماتك يا سيدي ، المقنعين -
 الصحراء ..

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



الصحراء                                               

  

كثيرا ما نظن عند حدوث كارثة في حياتنا و وصولها إلي ذروة بأسها أنه ال مفر من الهرب    
الحقيقة نحن من نحدد مصير هذه الكارثة و كيفية القضاء عليها  ، و لكن في  منها و تجاوزها 

 بشرط تمسكنا باألمل و إصرارنا علي مواصلة الرحلة مهما كانت نهايتها ..

بعد إطالق الرصاص علي إبراهيم و إصابته في كتفه و ذهابه مع أخيه في رحلة مجهولة في    
صه ادت تحرق وجهه باإلضافة إلي قمي الصحراء ، أستيقظ إبراهيم بسبب شدة الحرارة التي ك

الملئ بالدماء و كتفه يؤلمه بشدة ، فحاول إيقاظ حسن الذي ينام بعمق و كأنه مستمتع بدرجة  
 الحرارة التي وصلت إلي خمسة و أربعين درجة مئوية .. 

و لكنه فشل في إيقاظه فأيقن أنه مرهق من فيلم العصابات الذي حدث معهم في اإلسكندرية    
بحمله علي كتفه ثم نظر إلي الصحراء ، و قال : فقام   

أين ذهب المقنع الذي ساعدنا ؟ .. -  

أدرك أنه لن يتحمل الحرارة العالية و أنه يجب أن يخضع للعالج سريعاً باإلضافة إلي أخيه    
 الصغير الذي يجب أن يرتاح بعد كل ما حدث .. 

علي كتفه اليمني الغير مصابة حتي  سار إبراهيم لمدة ثالث ساعات متواصلة حامالً أخاه   
وجد كوخ خشبي صغير يحيط به مجموعة من الحشائش و النباتات و بعضاً من الجمال و  

 الجديان فأقترب منه و طرق علي بابه .. 

فتح له شيخ كبير السن يظهر علي وجهه الهيبة و الوقار و تفوح رائحة المسك الطيبة من    
 مالبسه ، فقال إبراهيم : 

ستطيع الراحة عندك لبعض الوقت يا جدي ؟ .. هل ن  -  

أندهش الشيخ من وجود شاب مالبسه مليئة بالدماء و طفل صغير فاقداً الوعي في هذا الجزء   
 من الصحراء ، فقال : 

من أنت يا فتي و ما الذي جاء بك إلي هنا ؟ ..  -  

أجابه إبراهيم :     

نحن تائهون ..  -  



ل : مرر الشيخ يده علي لحيته ، و قا   

تائهون ! .. هل كنتم في رحلة ؟ ..  -  

أجابه إبراهيم :     

نعم كنا في رحلة سفاري و ضللنا الطريق ..  -  

فسأله الشيخ :    

و ما هذه الدماء الت تملئ مالبسك ؟ .. هل كنتم تلعبون باألسلحة النارية ؟ ..  -  

أجابه إبراهيم :     

كتفي .. لقد هجم علينا قطاع طرق و أصابوني برصاصة في  -  

لم يصدق الشيخ ما قاله إبراهيم فسأله مرة أخري :    

و كيف أستطعت النجاة منهم ؟ ..  -  

قال إبراهيم بعد أن أستنفذ طاقته في الحديث :     

نحن بحاجة للراحة ، رجاًءا ساعدنا .. -  

تنحي الشيخ جانباً و قال إلبراهيم :     

تفضل يا بنّي ..  -  

األيمن حسن فقام بوضعه بلطف علي األرض سانداً رأسه و ظهره دخل إبراهيم و علي كتفه   
من  علي الحائط الخشبي ، كان الكوخ يتكون من أشياء بسيطة مثل ورق و أقالم و مجموعة  

 الحطب و كرسبي خشبي قديم و يبدو أن هذا الشيخ مقيم هنا منذ فترة ليست بقصيرة .. 

ل يده بها و مررها علي وجه حسن حتي يستقيظ و  أخذ إبراهيم قارورة المياة التي بجانبه و بل  
 لكنه فشل في ذلك ، فقال الشيخ إلبراهيم : 

أنه مصاب بالحمي و يحتاج للراحة حتي الليل .. -  

نظر إبراهيم إلي حسن ، و قال :     



لن أتركك مهما حدث يا حسن .. -  

جلس الشيخ علي كرسيه الخشبي ، و قال :     

لمن يمر من هذه المنطقة من الصحراء ، إنها األكثر سخونة و   ال تقلق فهذا يحدث كثيراً  -
 حرارة ..

رأي إبراهيم قطعة من القماش و طبق نحاسي علي الطاولة الصغيرة فأخذهما و صب بعضاً   
حرارته ..  من المياة في الطبق لكي يقوم بعمل كمدات لحسن كي تنخفض  

ل إلبراهيم : أمسك الشيخ بسواكه و بدأ ينظف به أسنانه ، و قا    

يجب أن تشرب بعض المياة و تنال قسطاً من الراحة ايها الشاب .. -  

أكمل إبراهيم عمل الكمدات متجاهالً كالم الشيخ العجوز ، فقال الشيخ بعد أن أنتهي من    
 أستعمال السواك و وضعه في جيبه : 

لقضاء عليك إذا لم  صدقني يا فتي ، يجب أال تعاند الصحراء فهي األكثر غدراً و تستطيع ا -
 تلتزم بقواعد الحماية منها ..

فقال إبراهيم و هو يستمر في عمل الكمدات :     

و ما الذي جعلك تترك العالم كله و تجلس في مكان تعرف أنه األكثر غدراً ؟ ..  -  

ظهر الحزن علي وجه الشيخ و قال :    

عر بالراحة النفسية عندما أبتعد  الهروب ، لم أعد أحب العيش مع البشر أو التعامل معهم ، أش -
يالً أتأمل السماء و نجومها و أعطي لهم أسامي و عندما تشرق  عن الجميع و أجلس بمفردي ل

 الشمس أتلهف بشدة أن يأتي الليل سريعاً ألري النجوم مرة أخري .. 

شرب  فترك إبراهيم الكمدات بعد أنتهي منها و جلس بجانب أخيه سانداً ظهره علي الحائط ثم   
 بعضاً من المياه ، و قال :

يبدو انك تعرضت لألذي علي يد أحدهم و هذا جعلك تفضل البقاء وحيداً .. -  

أبتسم الشيخ قائالً :    

تستطيع قول ذلك ..  -  



شعر إبراهيم بالفضول فسأله :     

ماذا حدث لك ؟ ..  -  

قال الشيخ :    

..  إنها قصة طويلة و أعتقد أنها أخر شي تود سماعه األن -  

وقف الشيخ العجوز ثم أحضر قطعة حديدية رفيعة و لكنها سميكة و قطعة من القماش و    
إلبراهيم ، فقال إبراهيم :  أعطاها   

ماذا سأفعل بقطعة القماش هذه ؟ ..  -  

أجابه الشيخ :    

ضع جزء منها في فمك و أضغط عليها بأسنانك بشدة ألن إزالة الرصاصة سيكون مؤلم ..  -  

وضع إبراهيم جزء من قطعة القماش في فمه و ضغط عليها بأسنانه و قطع الشيخ جزء من    
القميص الذي يحيط بكتفه بإستخدام مقص حتي يستطيع إزالة الرصاصة و بعد معاناة أستمرت  

لدقائق أستطاع الشيخ إزالة الرصاصة و قام بتطهير الجرح و ربط كتفه بقطعة من الرباط  
 الطبي .. 

إبراهيم بعض المياه علي وجهه حتي يستعيد بعضاً من حيويته ثم وضع يده علي   وضع    
جبين حسم حتي يطمأن علي حالته فوجد أن درجة حرارته تنخفض شيئاً فشيئاً فأراح ظهره 

 علي الحائط مرة أخري ..

  قال الشيخ :    

ما أسمك يبنّي ؟ ..  -  

أجابه :     

إبراهيم ..  -  

فقال الشيخ :    

حسناً يا إبراهيم ، أود أن أخبرك في البداية أنني ال أصدق القصة الوهمية المتعلقة برحلتك   -
 في الصحراء و أنك ضللت الطريق و هجوم قطاع طرق عليك و هروبك الغير منطقي منهم .. 



غير إبراهيم وضع جلوسه دليالً علي توتره ثم قال :    

و ما الغريب في هذا ؟ .. -  

أجاب الشيخ :    

يجب أن تثق بي يا فتي حتي أستطيع أن أساعدك ، من الذي يالحقك ؟ .. -  

شعر إبراهيم بالحاجة إلي التحدث كي يشعر بالراحة النفسية :     

أشخاص يالحقوني و ال أعلم السبب .. -  

فسأله الشيخ :    

و أين أباك و أمك من كل هذا ؟ ..  -  

أجاب إبراهيم :     

اخله .. لقد أنفجر منزلنا و ماتوا بد -  

قال الشيخ :    

يبدو أن أصل الحكاية متعلق بوالديك ..  -  

لمعت عين إبراهيم بالدموع و قال :     

كانت أمي علي وشك إخباري بكل شئ و لكن .. -  

فقاطع الشيخ إبراهيم :    

خرجت لسبب ما من المنزل و حدث اإلنفجار بعد ذلك مباشرة ، أليس كذلك ؟ .. -  

قال إبراهيم :     

نعم ، و كنت سأكون في عداد الموتي أنا أيضاً لوال الحظ أو بالمعني األصح المعجزة التي   -
 أنقذتني .. 

وقف الشيخ و حجب أشعة الشمس التي تضئ الكوخ بواسطة ستائر علي نوافذ الكوخ   
 الصغيرة ليضيف بعضاً من الهدوء و الراحة إلبراهيم ، و قال : 



ستعداً للرحيل ليالً ، لن يكون جيداً لك البقاء هنا لفترة طويلة .. نم قليالً يا فتي حتي تكون م -  

أراح إبراهيم جسده علي األرض بجانب أخاه حسن و ألقي عليه نظرة قبل أن يغط في النوم .     

أستيقظ إبراهيم ليالً و رأي حسن مستيقظ و جسده يرتعش من الخوف ، فقال له :     

لماذا أنت خائف يا حسن ؟ ..  -  

شار حسن إلي الشيخ الذي يمسك بالبندقية و يحاول النظر إلي خارج الكوخ من وراء  أ  
إبراهيم :  الستائر ، فسأله  

ماذا يحدث يا جدي ؟ .. -  

نظر الشيخ إلي إبراهيم و حسن و قال لهم :     

هناك مسلحين يقتربوا من الكوخ ، ال تنهضوا و ناموا علي األرض ألن هناك معركة تبادل   -
لي وشك البدء ..رصاص ع  

أمر إبراهيم حسن بالنوم جانبه علي األرض و بعدها بدأ إطالق النيران من هؤالء المسلحين    
 علي الكوخ فأنبطح الشيخ هو األخر علي األرض .. 

أشار الشيخ إلي لفافة ورقية بجانب إبراهيم ، و قال :    

أحضرها يا إبراهيم بسرعة .. -  

اها للشيخ ففكها و أخرج منها بوق صغير الحجم و قام بالنفخ فيه  أمسك إبراهيم اللفافة و أعط  
 فأصدر صوت عالي و مزعج ، فسأله إبراهيم :

ماذا تفعل ؟ ..  -  

أطلق الشيخ عدد من النفخات في البوق و قال :     

نطلب النجدة ..  -  

اً :و بعد ذلك علي الفور سمع إبراهيم صوت ذئاب قادمة من بعيد ، فقال إبراهيم مندهش    

إنها ذئاب ! ..  -  

فتوقف إطالق الرصاص و قال أحد المسلحين :    



ماذا سنفعل ؟ .. إنهم عشرات الذئاب ..  -  

و قال أخر :     

ال مفر من الهروب ، إننا ُمحاصرون ..  -  

الذئاب الرجال الُمسلحين و جعلت كل جزء في جسدهم طعام شهي و لذيذ لهم ..  ألتهمت    

وقف إبراهيم و الشيخ مرة أخري ، و قال إبراهيم ساخراً :     

أنت عبقري و لكنك نسيت أننا لن نستطيع الهروب من هؤالء الذئاب و أننا سنكون العشاء  -
 القادم لهم .. 

رمي الشيخ البوق جانباً و قال :    

بالطبع لم أنسي شئ كهذا .. -  

أمسك الشيخ بعلبة بنزين و بلل بها رأس عصاتان غليظتان ثم أشعل النار بها ، فسأله إبراهيم   
: 

ماذا سنفعل بها ؟ ..  -  

أجابه الشيخ :    

سنخرج إلي الذئاب .. -  

قال إبراهيم مندهشاً :    

أخبرني أنك تمزح ..  -  

أقترب من إبراهيم و قال :     

النوع من الذئاب يخاف من النيران و يجب أن نتخلص منهم قبل أن يحضروا المزيد من   هذا -
 أصدقائهم و يكون القضاء عليهم مستحيل .. 

تمالك إبراهيم نفسه و أستجمع قواه ثم قال :     

هيا بنا ..  -  



فعل  خرج إبراهيم و الشيخ من الكوخ و بدأوا يلوحون بالعصيان المشتعلة بأتجاه الذئاب و بال  
 بدأت ترحل الذئاب واحداً تلو األخر حتي رحلوا جميعاً .. 

أخرج إبراهيم زفيراً ثم نادي علي حسن قائالً :     

تعالي يا حسن لقد رحل الذئاب .. -  

خرج حسن من الكوخ و ألتصق بإبراهيم ، وقال :     

من هذا المسن ؟ ..  -  

فقال له إبراهيم :    

عدنا و سمح لنا بالراحة في كوخه .. تهذب قليالً ، إنه الشيخ الذي سا -  

قال حسن :     

عذراً يا عماه ..  -  

 و رد عليه الشيخ : 

ال عليك يا صغيري ..  -  

أطفئ إبراهيم العصي المشتعلة في الرمال و قال للشيخ :    

أسف علي الدمار الذي لحق بالكوخ ..  -  

أطفئ الشيخ العصا المشتعلة أيضاً ثم قال إلبراهيم :     

بالك بهذا ، هل هم نفس األشخاص الذين حاولوا قتلك سابقاً ؟ ..  ال تشغل -  

نظر إبراهيم إلي وجههم ، فقال :     

ال ليسوا هم .. -  

فسأله الشيخ مرة أخري :    

هل أنت متأكد ؟ ..  -  



أجابه إبراهيم :     

ليسوا هم ، األخرين كانوا أكثر ضخامة من هؤالء ..  -  

بحث الشيخ في جيوب بنطال الرجال المسلحين وفي سيارتهم التي جائوا بها فلم يجد شئ    
 غير سالح ناري ، فقال :

إن الذي أرسلهم شخص ذكي ، لم يترك أي دليل يرشدنا إليه .. -  

شعر إبراهيم بالحيرة فقال :    

ب كل هذا ؟ .. ال زلت ال أفهم ، لما كل هذا ؟ .. ُمسلحين و مطاردات ! .. .. ما سب  -  

قال الشيخ :    

هل كان والديك لهم عالقة بالسالح أو المخدرات ؟ ..  -  

أجاب إبراهيم بحدة :     

أبي طبيب و ليس له عالقة بكل ما تقول ..  -  

ظهرت إبتسامة سخرية علي وجه الشيخ و قال :    

و ما تفسيرك لكل ما يحدث ؟ ..  -  

صمت إبراهيم للحظات ثم قال :     

له عالقة بالسالح   هناك كارثة حدثت أثناء وجودي في إنجلترا و لكن ال أعتقد أن أعرف أن  -
 أو المخدرات .. 

قال الشيخ إلبراهيم :     

يجب أن ترحل من هنا .. -  

أخرج الشيخ من جيب عبائته ورقة بها عنوان ألحد أصدقائه و أعطاها إلبراهيم و قال :     

ذهب إليه و سيعطي لك وظيفة و مكان لتعيش به .. أنه عنوان ألحد أصدقائي في المنيا ، أ -  

أخذ إبراهيم الورقة و قال :    



ألن يالحقني هوالء الرجال مرة أخرى ؟ ..  -  

أجاب الشيخ :    

ال أستطيع الجزم بذلك و لكن حاول الهروب طالما بإمكانك التنفس ..  -  

ثم أعطي مفتاح السيارة له و قال :    

قبل أن يأتي ضيوف أخرين ..  أرحل األن -  

أخذ إبراهيم المفتاح و قال للشيخ :    

شكراً لك علي المساعدة ، ألن أراك مرة أخري ؟ ..  -  

قال الشيخ :    

هذه المعركة لن تنتهي بسهولة و سيكون هناك العديد من الجوالت ، كن حريصاً و ال تتحدث   -
حراء فهذا سيجلب لك متاعب أنت في  مع أحد هناك بشأن ما حدث لك و ما حدث هنا في الص

 غني عنها .. 

صافح إبراهيم الشيخ و قال له :    

حسناً يا جدي ، وداعاً .. -  

قال إبراهيم لحسن :     

هيا يا أخي ، أمامنا رحلة طويلة ..  -  

ركب إبراهيم و حسن السيارة التي ال تحمل لوحة أرقام لها أو حتي رخصة قيادة ثم أدار     
لوا من الصحراء متوجهين إلي محافظة المنيا و أثناء سيرهم في هذا الطريق  السيارة و رح 

ي تماماً من أي سيارة أخري فكر إبراهيم أن الهروب ليس الحل و أن من يالحقه ذكي  الخال
 جداً و لن يستطيع اإلختباء منه لألبد ، أستدار إبراهيم سالكاً الطريق العكسي ..

فسأله حسن :     

لطريق األخر ؟ .. لماذا تسلُك ا -  

أجاب إبراهيم :     



سنعود إلي اإلسكندرية .. -  

فسأله حسن مجدداً :    

أليس هذا خطراً ؟ ..  -  

أجابه إبراهيم :     

من يالحقنا يستطيع إيجادنا حتي لو سافرنا إلي الفضاء ، الهروب ليس الحل ..  -  

سأله حسن :     

ماذا سنفعل إذاً ؟ ..  -  

أجاب إبراهيم :     

سنذهب إلي عيادة أبي ، ربما نجد هناك بداية حل اللغز .. -  

قال حسن شاعراً بالسعادة و الحماس :     

سنكون مثل المحقق كونان ! ..  -  

ضحك إبراهيم للمرة األولي منذ الحادث األليم و قال :     

نوعاً ما و ربما سنفوقه ذكاًءا .. -  

قال حسن و ما زالت السعادة تسيطر عليه :     

سأصبح محقق ، أنا سعيد ..  -  

ضحك إبراهيم ثم قال :    

و لكن أحذر أيها المحقق فاللغز القادم سيكون األصعب علي اإلطالق .. -  

  

  

  



عادل أنور                                               

  

ار و كان  و في تمام الساعة الثامنة مساًءا وصل المحقق عادل أنور للتحقيق في حادثة اإلنفج   
الجو ممطر و الشوارع ُمبتلة بالمياة فأخذ شمسيته الصغيرة ليحتمي بها من األمطار و كان في  

 إنتظاره مساعده الرائد حمزة باإلضافة إلي اللواء كامل رفعت .. 

نزل عادل أنور من سيارته ُمحتمياً بشمسيته و ألقي التحية علي صديقه الرائد حمزة الذي   
ن و الذي يرتجف من البرد فألقي عليه التحية و صافح حضرة اللواء و قال يعمل معه منذ عامي 

 لحمزة : 

هل هناك مستجدات جديدة ؟ ..  -  

نفخ حمزة في يديه كي يشعر بالدفئ و قال :     

ال يوجد أي جثة في هذا المنزل الذي تعرض لإلنفجار علي الرغم من تأكيد الجميع أن   -
لمنزل وقت حدوث اإلنفجار ..الطبيب أمجد و عائلته كانوا في ا  

قاطع حديثهم اللواء كامل رفعت قائالً :     

عادل ، حل لغز هذه القضية سريعاً .. -  

أشعل عادل لفافة من التبغ و قال :     

و لكن ما هي القضية من األساس ؟ .. أخبرني حمزة أنه لم يكن أحد في المنزل وقت حدوث   -
ال يوجد دليل علي إنه تفجير مقصود لقتل الطبيب أمجد و  اإلنفجار و بالتالي ال يوجد ضحايا و 

 عائلته .. 

قال حمزة :     

هذا هو الغريب يا عادل و لكن األمر ال يتعلق بالطبيب أمجد و عائلته فقط ..  -  

ثم أشار اللواء كامل رفعت إلي المنزل المقابل لمنزل الطبيب أمجد و قال :     

في هذا المنزل يعيش فتاة أسمها سوزان تبلغ من العمر ثالثة وعشرون عاماً و أختفت منذ   -
 شهرين تقريباً علي حسب أقوال األهالي ..



أعطي عادل إبتسامة خفيفة لحضرة اللواء و قال :     

أنت تطلب مني التحقيق في قضيتين في الوقت ذاته ، يبدو أن أحدهم أخبرك أنني شارلوك   -
.. هولمز   

بادله اللواء كامل رفعت بإبتسامة و قال :     

تستطيع فعل ذلك ، أنت أفضل محقق رأيته في حياتي ..  -  

قال عادل :    

هذه شهادة أعتز بها ، و لكن يجب أن تعلم أن التحقيق في القضيتين سيأخذ وقت طويل و   -
 ربما أفشل في حلهم .. 

يركبها قال : أتجه اللواء كامل رفعت إلي سيارته و قبل أن     

لديك جميع الصالحيات و لن ألومك إذا فشلت .. -  

اللواء سليمان جمعة ..   ركب اللواء كامل رفعت السيارة و بجانبه    

قال اللواء سليمان :    

لماذا تخص عادل أنور بهذه المعاملة الحسنة علي عكس باقي الظباط ؟ .. -  

أدار اللواء كامل السيارة :    

العب كرة القدم الموهوب جداً ، إذا وضعته تحت ضغط لن ينفعك أو يفيدك  عادل أنور مثل   -
 في شئ و لكن إذا أعطيته الهدوء و الثقة سيظهر لك موهبة لم تري مثلها من قبل .. 

قال اللواء سليمان :    

و لكنهم قضيتين من العيار الثقيل ..  -  

نظر اللواء كامل للواء سليمان و قال :     

عبة علي عادل أنور ، ستري ذلك بنفسك .. ال يوجد قضية ص -  

غادر اللواء محيط اإلنفجار عائداً إلي مديرية األمن و شعر عادل أنور بالراحة بعدما أزال   
أ بترتيب أسئلته و عرضها علي حمزة .. اللواء أي ضغط بخصوص القضيتين و بد  



قال عادل :    

ماذا تعمل هذه الفتاة ؟ .. -  

أجابه حمزة :     

رسامة محترفة و تبيع لوحاتها بنصف ثمنها األصلي .. إنها -  

سأله عادل :     

هل هي طالبة جامعية ؟ ..  -  

أجابه حمزة :     

لقد أنهت دراستها العام الماضي و تفرغت لهوايتها و هي الرسم .. -  

رمي عادل أنور لفافة التبغ علي األرض و دهسها تحت قدمه لتنطفئ ثم قال :    

منزلها .. أريد الدخول إلي -  

دخل عادل أنور إلي منزل السيدة سوزان و بدأ يتفحص بعينه الدقيقة كل سنتي من المنزل و    
 قال :

ال يوجد في المنزل إال لوحات ..  -  

فقال حمزة :     

هذه لوحات رسمتها عبر سنوات منذ أن كانت طفلة .. -  

بخط يدها فأرتدي عادل و وسط هذه اللوحات التي تملئ المنزل وجد عادل رسالة مكتوبة   
 قفازات جلدية كي ال تُطبع بصماته عليها و أمسكها و قام بقراءة ما بداخلها ..

و كان كاآلتي :     

ما سبب هذا التأخر ؟ .. الحفلة ستبدأ و يجب أن يبهر العالم " ..  " -  

قال عادل لحمزة :     

لمن كتبت هذه الرسالة ؟ ..  -  



أكثر من هاتف فقال : وجد حمزة أن المنزل به     

و لماذا تلجئ لكتابة رسالة ورقية لشخص بالرغم أن منزلها ملئ بالهواتف و تستطيع   -
 األتصال به بدالً من هذا الطريقة القديمة .. 

 وضع عادل الرسالة في جيبه و قال : 

الفنانين لديهم أسلوب مختلف عن الجميع ..  -  

 ثم تابع : 

تبدأ و يجب أن يبهر العالم " ؟ .. " الحفلة س و لكن ماذا تقصد ب -  

أكمل المحقق عادل بحثه في المنزل حتي وجد نفسه أمام غرفة نومها فدخل إليها و وجد    
حقيبة سوداء فدفعه الفضول أن يفتحها و يري ما بداخلها فوجد بها أموال من فئة الدوالر  

 األمريكي و فوق هذه األموال يوجد ورقة مكتوب بها : 

أة بسيطة و ال يوجد فرصة للتراجع " ..هذه مكاف " -  

أغلق عادل الحقيبة و قال :    

من األن لم تعد " سوزان " ُمختفية و إنما مشتبه بها في حادثة إنفجار منزل الطبيب أمجد ..  -  

قال حمزة :     

هل تعتقد أن لها عالقة بإنفجار المنزل و أختفاء الجثث ؟ ..  -  

قال :نظر عادل إلي تفاصيل الغرفة و     

هذه األموال تثبت أنها متورطة في هذا .. -  

فسأله حمزة :    

و لكن لماذا ستترك كل هذا المال و تختفي ؟ ..  -  

أجابه عادل :     

ال أعلم ، ربما حدث شئ لم تتوقع حدوثه ..  -  



خرج عادل و حمزة من الغرفة متوجهين إلي صالة المنزل فقال عادل :    

حي ..أريد أستجواب بعض أهالي ال -  

فقال حمزة :     

حسناً أنتظرني نصف ساعة .. -  

ذهب حمزة ليحضر بعض األهالي لإلستجواب بينما جلس عادل علي األريكة ذات الطراز   
نيق و طلب من أحد العساكر المنتشرين في المنزل أن يحضر له كوب قهوة  الفرنسي األ
 مظبوط .. 

و بعد نصف ساعة عاد حمزة ، فسأله عادل :    

كم من األشخاص أحضرت ؟ ..  -  

خلع حمزة معطفه الُمبلل و وضعه جانباً ثم قال :    

أحضرت لك ثالث أشخاص ، األول أسمه واصف و هو رجل في األربعين من عمره و هو   -
ني شاب صاحب المتجر الوحيد في هذا الحي و يعرف كل صغيرة و كبيرة تحدث فيه .. و الثا

ة و هي  يارات في الحي و الثالثة سيدة عجوز تُدعي نوارصغير أسمه عالء و هو ُمنظف الس
في هذا الحي و تعتبرها كأبنة لها .. الصديقة الوحيدة لسوزان  

ثم تابع :     

لها بالدخول ؟ ..   أعتقد أن السيدة نوارة تمتلك المعلومات التي نحتاجها ، هل أسمح -  

وضع عادل قدمه اليمني علي اليسري و قال :     

األن ، أدخل عالء ..ال أتركها  -  

أمر حمزة عالء بالدخول إلي المنزل و كان شاب نحيف الجسد و مالبسه بها شحوم سيارات    
و بنطاله واسع ، أحضر حمزة كرسي و جلس عالء عليه لي كون وجهاً لوجه أمام عادل أنور  

.. 

           قال عادل : 

منذ متي و أنت تعمل هنا ؟ ..  -  



أجابه عالء :     

امين يا سيدي .. منذ ع -  

سأله عادل :     

إذاً أنت تعرف الطبيب أمجد جيداً ؟ ..  -  

أجابه عالء :     

بالطبع ، أنه شخص جيد و كنت ألجئ إليه دائماً عندما يحدث لي أي مشكلة .. -  

قال عادل :    

جيد يا عالء ، أريد معرفة ما حدث قبل اإلنفجار ، هل كل شئ كان طبيعي في األيام األخيرة   -
النسبة للطبيب أمجد ؟ ..ب   

أجابه عالء :     

قبل أيام من اإلنفجار وجدت الطبيب أمجد جالس في سيارته و يضحك بشدة و يمسك بالمال   -
فخرج   " هل أنظف سيارتك يا سيدي ؟ " و يقطعه إلي أجزاء صغيرة فأقتربت منه و سألته

رة أخري ، أعتقد أنه  من سيارته و صفعني علي وجهي و حذرني من األقتراب من سيارته م
 أُصيب بالجنون .. 

سأله عادل :     

هل هذا كل شئ ؟ ..  -  

أجابه عالء :      

نعم يا سيدي هذا كل ما حدث و بعد ذلك شعرت بالخوف منه و لم أقترب من سيارته مرة   -
 أخري .. 

قال عادل :    

شكراً لك يا عالء ، تستطيع اإلنصراف األن ..  -  

حمزة مرة أخري و سأل عادل : غادر عالء و جاء     



صاحب المتجر أم السيدة العجوز ؟ ..  -  

أجاب عادل :    

صاحب المتاجر ..  -  

أستغرب حمزة من تأخير إستجواب السيدة العجوز علي الرغم أنها تمتلك المعلومات األهم    
بدهشة و سأله : ألنها كانت الصديقة األقرب لسوزان ، فنظر إلي عادل  

تجواب السيدة العجوز ؟ .. لماذا تأخر إس -  

أبتسم عادل و قال :     

أريدها أن تشعر بالتوتر حتي تبوح بكل ما بداخلها ..  -  

ضرب حمزة يده اليمني في يده اليسري و قال :    

تكتيك ممتاز ..  -  

أمر حمزة صاحب المتجر بالدخول و كان غاضباً لتعطيله عن عمله فطلب منه عادل    
بعصبية : الجلوس فجلس و قال   

أريد الرحيل سريعاً ألنني تركت المتجر بمفرده .. -  

قال عادل :    

سترحل سريعاً يا أستاذ واصف و لكن رجاًءا ركز معي ..  -  

ثم تابع و هو يقرأ التحقيقات :    

لقد أخبرت الشرطة أنك رأيت الطبيب أمجد يتحدث مع شخص علي هاتفه و كان غاضباً   -
هذه المكالمة ؟ .. بشدة ، ماذا كان يقول في   

أجاب واصف :    

" ال أستطيع الهرب يجب أن تساعدني ، لن أتصل بأكرم ، ال أريد تعريضه لهذا  كان يقول  -
ثم ألقي الهاتف علي األرض و حكمه .. الخطر " ..  

قال عادل :    



شكراً لك يا أستاذ واصف ، تستطيع المغادرة األن و نأسف علي إزعاجك ..  -  

ائداً إلي متجره ثم دخلت السيدة نوارة و كانت تبكي فأعطي لها عادل مناديل  غادر واصف ع  
 ورقية و قال لها :

أستريحي يا سيدة نوارة و حاولي الهدوء و ركزي معي جيداً ..  -  

مسحت السيدة نوارة دموعها و قالت :    

جميع يحبها .. أسفة يا سيدي و لكني ال أًصدق أن سوزان أختفت ، لقد كانت فتاة جميلة و ال -  

سألها عادل :    

متي الحظتي أختفائها ؟ ..  -  

أجابت :     

كنت معتادة علي زيارتها مرة أسبوعياً و فوجئت ذات مرة أن باب منزلها مفتوح و هي   -
 ليست بداخله .. 

سألها عادل :    

متي كان هذا ؟ ..  -  

أجايت نوارة :    

منذ أسبوع تقريباً .. -  

سألها عادل :    

هل ظهر عليها شئ غريب قبل أختفائها ؟ ..  -  

أجابت نوارة :    

نعم ، كانت طريقة كالمها غامضة و أخذت رأيي أكثر من مرة في الذهاب إلي مصحة نفسية   -
 و نصحتها بالتراجع عن هذه الفكرة .. 

أندهش عادل قائالً :     



مصحة نفسية ! ..  -  

أكملت نوارة حديثها قائلة :    

، فصحتها النفسية كانت سيئة جداً في الفترة األخيرة و كنت أسمع صوت بكائها نعم يا سيدي   -
لنسبة  كلما مررت بجانب منزلها و توقفت تماماً عن الرسم الذي كان بمثابة األكل و الشرب با

 لها ..

فسألها عادل بأهتمام :    

و ما سبب كل ذلك ؟ ..  -  

أجابت :     

مرة و لم أحصل علي إجابة مفيدة .. حاولت سؤالها عن ذلك أكثر من  -  

عاودت السيدة نوارة البكاء مرة أخري و قالت :    

أعيدوها لي أيها المحقق ..  -  

أمسك عادل بيدي السيدة نوارة و قال لها بلطف :    

أعدك بذلك يا سيدتي .. -  

الحظت السيدة نوارة وجود لوحة لم تراها من قبل فأشارت إليها و قالت :    

وحة لم ترسمها سوزان ..هذه الل -  

نظر عادل للوحة و قال :     

ربما أشترتها أو حصلت عليها كهدية ..  -  

فقالت السيدة :     

ربما ذلك .. -  

غادرت السيدة العجوز من تلقاء نفسها دون أذن من الرائد عادل و جاء حمزة و في يده ملف    
 ورقي مكتوب عليه أسم الطبيب أمجد فسأله عادل : 



هذا ؟ .. ما  -  

أجابه حمزة :     

أنه ملف وجدته داخل منزل الطبيب أمجد ..  -  

أمسك عادل بالملف و قال :    

علي ماذا يحتوي هذا الملف ؟ ..  -  

ثم قام عادل بفتحه و تفاجئ بأنه ملف من إحدي مصحات األمراض النفسية فأعاده إلي حمزة    
 و قال مندهشاً :

، ما سبب ذلك ؟ ..  كالهما كان يعاني من مشاكل نفسية -  

 قال حمزة : 

ماذا تقصد بكالهما ؟ .. -  

 أجابه عادل : 

سوزان أيضاً كانت تعاني من مشاكل نفسية و كانت تنوي الذهاب إلى مصحة نفسية للعالج   -
 فيها .. 

فقال حمزة :    

شئ محير ، يبدو أن كالهما تعرض لصدمة قوية جداً ..  -  

و يسترق النظر إليهم فقال عادل :الحظ عادل أن هناك شخص يقف خارجاً     

أنظر ورائك ، هناك من يراقبنا ..  -  

و عندما نظر إليه حمزة ، علم هذا الشخص أنه ُكشف أمره فركض هارباً فقال عادل سريعاً    
 لحمزة و للعساكر : 

أمسكوا به ..  -  

فخرج حمزة و معه مجموعة من العساكر و أستطاعوا اإلمساك به و وضعوه في إحدي    
 سيارات الشرطة ..



خرج عادل أنور من منزل سوزان و ألقي نظرة أدق علي هذا الشخص ثم ركب سيارته و    
مديرية األمن .. ركب بجانبه حمزة و أتبعوا سيارة الشرطة الذاهبة إلي   

قال عادل :    

سنجعله يعترف بكل شئ عندما نصل إلي مديرية األمن ..  -  

و قال حمزة مندهشاً :    

ج جداً .. أنه ساذ -  

و أثناء اتجاههم إلي مديرية األمن الحظ حمزة إنغماس عادل في التفكير لدرجة أنه ال    
يستطيع سماع ما يقوله حمزة عن أجواء إسكندرية في الشتاء و صعوبة السير بالسيارة فيها 

فقال حمزة بصوت عالي : ليالً و نهاراً ،   

عادل ! ..  -  

أفاق عادل من شروده و قال :     

ماذا ؟ ..  -  

سأله حمزة :    

هل يشغل بالك إختفاء الجثث ؟ ..  -  

أجابه عادل :     

ال ، الشئ األغرب من وجهة نظري هو تعرض الطبيب أمجد و سوزان لوعكة نفسية و في   -
 الوقت ذاته ..

قال حمزة ناظراً إلي األمطار في الخارج :    

بغموض مسلسالت يوسف الشريف ..هذه أغرب قضية تولينا مسؤوليتها ، إنها أشبه   -  

ضحك عادل و قال :     

ربما غموض هذه القضية يتجاوز قليالً ..  -  

أمر عادل السائق بالتوقف ، فسأله حمزة :    



لماذا توقفنا ؟ ..  -  

أجابه عادل :     

سأذهب إلي المصحة النفسية التي خضع فيها الطبيب أمجد للعالج فقد أجد هناك ما يفك قليالً   -
ز هذه القضية .. من لغ  

فقال حمزة :     

حسناً و أنا سأذهب للتحقيق مع المشتبه به ..  -  

أعترض عادل بحدة علي ذلك قائالً :    

ال يا حمزة أنا من سيحقق مع هذا الشخص ، من فضلك ال تقترب منه .. -  

قال حمزة شاعراً بقلة قدره :    

ألست واثقاً أنني أستطيع إستجوابه ؟ ..  -  

محاوالً تهدئته :  فقال عادل    

هذه القضية هي أصعب ما سنواجهه يوماً ، و ال أريدك أن ترتكب أي خطأ قد يُحسب عليك   -
 ، أنت مازلت صغير و إذا فشلت سيكون هذا بمثابة نقطة سوداء في ملف عملك .. 

ثم تابع :     

و لكي أطمئنك ، ستحضر معي هذا التحقيق و ستسأل عن كل ما تريد .. -  

ور قلة القدر الذي شعر به حمزة و قال :أختفي شع    

حسناً يا عادل ، سأكون بإنتظارك في مديرية األمن ..   -  

أبتسم عادل قائالً :     

هذا هو صديقي الذي أعرفه .. -  

و بدأوا بالتحرك   نزل عادل من السيارة و أوقف سيارة أجرة متوجهاً إلي المصحة النفسية   
 إليها فسأله السائق :



لماذا أنت ذاهب هناك يا سيدي ؟ ..  -  

فأعطي عادل له لفافة تبغ و قال له :     

لماذا تسأل ؟ ..  -  

أجاب السائق :    

أعذرني يا سيدي و لكن هذا المكان مخيف جداً و ال أستطيع األقتراب منه أثناء النهار و أنت   -
داً ..تريد الذهاب إليه في الساعة الحادية عشرة مساًءا ، يبدو أنك شجاع ج   

أبتسم عادل و قال :     

و كيف هو مخيف ؟ ..  -  

أجاب السائق :    

لقد مررت أكثر من مرة بجانبه و كل األشخاص الموجودين به غير طبيعين ، منهم من يقف   -
طح المبني يريد  عند نوافذ غرفته و يحاول تمزيقها بأظافر أصابعه و منهم من يقف علي س

اللحظات ..القفز و ينقذه العاملين في أخر   

أشعل عادل سيجارة و قال :    

و لكن هذه مصحة نفسية و من الطبيعي أن يحدث كل هذا ..  -  

توقف السائق فجأة و قال :     

أعذرني يا سيدي لن أستطيع الذهاب بك إلي هناك .. -  

أشهر عادل سالحه قائالً :    

ا يكفي و أعطيتك  أنا رائد شرطة و أنصحك أال تثير غضبي ، لقد كنت ودوداً معك بم -
 سيجارة ذات ماركة أجنبية و غالباً ال يوجد شرطي بهذا اللطف ..

ثم وضع عادل يده علي الزناد و قال :     

أنصحك بإكمال سيرك .. -  

أرتعب السائق و قال :    



رائد شرطة ! .. عذراً يا سيدي لم أكن أعلم ذلك . -  

وصوله إلي المصحة النفسية و نزوله من  ثم أدار السيارة مرة أخري و أكمل طريقه و عند   
السيارة أخرج بعض المال من جيبه لكي يحاسب السائق ولكن السائق أدار سياراته و قال  

 بطريقة هيستيرية : 

أنا خائف .. أنا خائف .. أنا خائف .  -  

ثم أنطلق بسيارته دون أن يأخذ تكلفة التوصيلة من الرائد عادل فضحك عادل قائالً :    

أنك أيضاً بحاجة للعالج في هذه المصحة .. يبدو  -  

ثم وقف أمام المصحة ناظراً إليها بالكامل قائالً :    

كل شئ يبدو بخير ، لماذا كل هذا الرعب الذي ظهر علي السائق ؟ .. -  

طرق عادل علي بوابة المصحة ففتح له حارس األمن و قال :    

هل أستطيع مساعدتك ؟ ..  -  

بطاقة هويته و قال : أخرج عادل     

أنا رائد شرطة و أريد الدخول ..  -  

أفسح حارس األمن الطريق أمام الرائد عادل فدخل إلي المصحة و سار بين أرجائها و أوقف    
 أحد عاملي النظافة و قال : 

أين أجد األطباء ؟ .. ال أري أياً منهم .  -  

أشار عامل النظافة إلي أحد الساللم و قال :    

ا سيدي من هذا السلم إلي الطابق الثاني و ستجد مكتب الطبيب خالد .. أصعد ي  -  

أطفئ عادل سيجارته التي أشعلها منذ لحظات و قال لعامل النظافة :    

شكراً لك .. -  

سار عادل إلي السلم و صعد إلي الطابق الثاني و نظر هنا و هناك حتي وجد مكتب الطبيب    
فسمح له بالدخول .. خالد فسار إليه و طرق علي الباب   



كان الطبيب خالد جالساً علي مكتبه و في يده بعض الملفات الخاصة بالمرضي فتركها و    
 صافح عادل و قال :

كيف أستطيع مساعدتك ؟ ..  -  

أخرج عادل بطاقة هويته مرة أخري و قال :     

أنا رائد شرطة و أحقق في قضية خاصة بمريض كان يخضع للعالج هنا .. -  

الطبيب خالد و قال : أندهش    

مريض كان يخضع للعالج هنا ! ..  -  

قال عادل :    

نعم أسمه أمجد و وهو طبيب ..  -  

ثم أخرج ملفه الذي يضعه في معطفه الواسع الذي يرتديه و أعطاه للطبيب خالد ، و قال :     

هذا هو ملفه و الحظت أنه خضع للعالج لشهرين فقط و خرج دون أي تحسن ..  -  

طبيب خالد :قال ال    

هذا المريض كان حالة إستثنائية أو بالمعني األدق لم يكن هناك أي جدوي من األستمرار في   -
 العالج معه .. 

سأله عادل :     

لماذا لم يكن هناك جدوي ؟ .. لقد سألت عن هذه المصحة قبل أن آتي و علمت أنها أفضل   -
ت الميؤوس منها ..مصحة نفسية في مصر و أستطعتم عالج عدد كبير من الحاال   

ضغط الطبيب خالد علي الجرس بجانبه فدخل عليهم أحد العمال و طلب منه الطبيب خالد أن   
 يحضر لهم كوبين من الشاي ، و تابع حديثه قائالً :

الطبيب أمجد كان يرفض الرجوع إلي عالمنا الواقعي و فضل األستمرار في عالم الهلوسة  -
.. داً في إخبارنا عن السبب الذي أدي به إلي مرضه النفسي الذي يعيش فيه و لم يرغب أب   

جلس عادل علي الكرسي و قال :     



و ماذا عن زوجته نادية ؟ .. ألم تتحدث معك بشأن سبب مرضه ؟ ..  -  

جلس الطبيب هو األخر و قال :     

تجلس معي  عندما رأيت السيدة نادية أول مرة كانت مضطربة و متوترة جداً فطلبت منها أن  -
ها حبوب مهدئة و عندما طلبت منها التحدث عن  في مكتبي و حاولت تهدئتها عن طريق إعطائ
و غادرت المصحة .. الطبيب أمجد وجدتها تبكي ثم تركت مكتبي    

ثم تابع :     

و في تحليلي الشخصي ، هذه السيدة كانت قريبة جداً من اإلصابة بنفس المرض النفسي الذي  -
الطبيب أمجد ..أُصيب به   

فسأله عادل :     

و ما هو هذا المرض ؟ ..  -  

أجابه خالد :    

رغبة العقل في اإلبتعاد عن عالمنا الواقعي و اإلنتقال إلي العوالم الوهمية و التي ليس لها   -
 وجود .. 

وقف عادل و قال :    

أريد رؤية الغرفة التي خضع فيها الطبيب أمجد للعالج .. -  

قال خالد :     

حسناً و لنشرب الشاي هناك ..  -  

خرج عادل و الطبيب خالد من مكتبه و أعطاهم العامل الشاي و توجهوا إلي الطابق الثالث و   
أشعل األضواء .. التي بها غرفة الطبيب أمجد ففتحها الطبيب خالد و   

نظر عادل إلي حوائط الغرفة و قال مندهشاً :     

.. هل هو من قام بذلك ؟ .. ما كل تلك الرسومات علي الحوائط ؟  -  

أجاب خالد :    



.. نعم هو الذي قام بذلك  -  

كانت الحوائط بالكامل مليئة بالرسوم و األشكال الغير مفهومة ، فقال خالد :    

أحياناً يُصاب بحالة هيستيرية و يركض في الطوابق و يصرخ و ال يهدأ إال إذا أعطيناه  -
طوال الليل و بعدما يستنفذ طاقته بالكامل ينام لمدة   ألوان خشبية و يظل يرسم علي الحائط
 طويلة تصل إلي أربعة عشر ساعة ..

سأله عادل :     

ما تحليلك الشخصي للطبيب أمجد ؟ ..  -  

أجابه خالد :    

التفسير الوحيد لذلك أنه تعرض لصدمة نفسية شديدة و لم يستطع عقله التعامل معها أو   -
 مقاومتها .. 

فة تبغ و قال :أشعل عادل لفا    

هل كان تركه للمصحة رأي صائب ؟ ..  -  

أجابه خالد :    

كنت سأوافق علي بقائه في المصحة لو كانت لديه أو لدي السيدة نادية رغبة في المحاولة و   -
ا الجحيم .. رغبة في العالج ، و لكن كليهما كان علي يقين بأنها النهاية و أنه ال سبيل إلنهاء هذ  

ثم تابع :     

و لكن لماذا تسأل عن هذا المريض بالتحديد ؟ .. -  

أجابه عادل :     

لقد تعرض منزل الطبيب أمجد لإلنفجار و أختفت جثته و جثة زوجته و أوالده أيضاً .. -  

أتي أحد األطباء يركض و يقول للطبيب خالد :    

.. مريض غرفة أربعة يشعر بالتعب الشديد و يريد التحدث إليك يا حضرة الطبيب  -  

الطبيب خالد لعادل :  قال   



عذراً ، و لكن لدي عمل ..  -  

قال عادل :   

سآتي معك ، هناك بعض األسئلة أود طرحها عليك ..  -  

ذهب الطبيب خالد و معه عادل إلي المريض الذي يجلس في غرفة أربعة و الذي كان ُمتعب    
 للغاية و يلتقط أخر أنفاسه ..

اشه و يمسك بصور لفتاة صغيرة و عندما أقترب منه الطبيب  كان هذا المريض نائماً علي فر  
 خالد أعطاها له .. 

أخذ الطبيب خالد الصورة و نظر إليها ثم قال للمريض :     

لمن هذه ؟ ..   -  

أجاب المريض :     

أنها أبنتي ، كانت تتمني أن أخرج من هنا و ألعب معها باأللعاب التي جلبتها لها و لكنني   -
ستطيع تنفيذ هذا الوعد ..أشعر أنني لم أ  

أقترب الطبيب خالد من المريض و قال له :    

لماذا ؟ ..  -  

أجاب المريض :     

أشعر أنني ُمتعب و لن أستطيع إكمال العالج ..  -  

قال الطبيب خالد :    

أنت شخص قوي و ستفعل ذلك ، ال تستسلم ..  -  

تنهد المريض ثم قال :     

إنها النهاية و دائماً ستكون النهاية جزًءا من الرحلة و مهما حاولنا تأخيرها  أنه ليس أستسالم -
 أو تجاهلها ستأتي ، و لكنني سعيد أنني كنت شجاع لخوض هذه الرحلة الطويلة ..

و أخر ما قاله هذا المريض قبل أن يفارق الحياة :    



شكراً لك علي كل شئ أيها الطبيب ..  -  

نبضات قلبه و ذهب بسالم إلي رب السالم ..و بعد ذلك توقفت     

خرج الطبيب خالد و عادل من هذه الغرفة و ظهر التأثر واضحاً علي وجه الطبيب خالد ،    
 فسأله عادل ؛ 

ما قصة هذا المريض ؟ ..  -  

أجاب خالد ..    

أنه محارب و ليس مريض ، هذا الشخص يخضع للعالج النفسي منذ أثنا عشر عاماً و كان   -
م دائماً أن يعود شخص طبيعي مرة أخري و لكن الوقت لم يكن في صالحه ..يحل  

قال عادل :    

أعذرني و لكني أشعر بالفضول لمعرفة سبب مرضه .. -  

و قبل أن يجيب الطبيب خالد ، حدث إنفجار في الطابق الثالث الذي توجد فيه غرفة الطبيب    
دما صعدوا وجدوا أن غرفة الطبيب أمجد  أمجد فركضوا سريعاً صاعدين إلي هذا الدور و عن 

 هي الغرفة الوحيدة التي حدث بها اإلنفجار في هذا الطابق ..

قال خالد :    

ما الذي يحدث ؟ ..  -  

أجاب عادل :    

هناك من تعمد إحداث إنفجار ذاتي في هذه الغرفة و ذات الشخص هو من فجر منزل   -
 الطبيب أمجد .. 

و أخذ سيارة أجرة متوجهاً إلي قسم الشرطة لكي يحقق مع  غادر عادل المصحة النفسية    
المشتبه به الذي أمسكوا به أثناء تجسسه عليهم و عندما وصل وجد اللواء كامل رفعت يتحدث  

 مع حمزة فقاطعهم قائالً :

هل كل شئ علي ما يرام ؟ .. -  

سأله اللواء :     



أين كنت يا عادل ؟ ..  -  

أجابه عادل :     

ة النفسية التي كان الطبيب أمجد يخضع للعالج فيها .. كنت في المصح  -  

فسأله حضرة اللواء :     

و هل حصلت علي أي معلومة ؟ ..  -  

أجابه عادل :     

ال لم أحصل علي أي معلومة مفيدة ..  -  

قال حمزة :     

المشتبه به جاهز في غرفة التحقيق ..  -  

لمشتبه به و أثناء صعود عادل و  فأستئذان عادل اللواء كامل رفعت ليذهب للتحقيق مع ا  
 حمزة علي الساللم ، قال حمزة : 

أعلم أنه حدث شئ هناك و ال تريد إخبار اللواء به ..  -  

قال عادل :    

نعم ، حدث شئ غريب جداً هناك ..  -  

فسأله حمزة بأهتمام :     

و ما هو ؟ ..  -  

أجاب عادل :    

سأخبرك الحقاً .. -  

غرفة التحقيق في الطابق السادس و التي يجلس بها المشتبه به  صعد عادل و حمزة إلي   
جهات و خلف أحدهم  فدخلوا إليها و كان الزجاج الذي يخفي من ورائه يحيط بها من األربع 

يقف اللواء كامل رفعت ليتابع التحقيق بعينه و معه بعض العاملين الذين يديرون أنظمة الغرفة 
.. 



عليها عادل دائماً في تحقيقه هي تهدئة من يحقق معه و جعله من األساليب التي كان يعتمد  
يشعر أنه ليس في تحقيق رسمي و إنما مفاوضات لعالج مشكلة معينة مما يجعل المشتبه به  

بل و يعطي له أكثر مما يريد ، و لكن في هذه المرة   يطمئن و يبوح بكل ما لديه من معلومات
له و جلس علي مكتب التحقيق و أشهر مسدسه و   تخلي عن هذه القاعدة الرئيسية بالنسبة

.. وضعه أمامه علي المكتب كي يرهب المشتبه   

شعر حمزة بغرابة من هذا األسلوب المفاجئ الذي لم ينتهجه عادل من قبل فتابع عادل و قال   
 للمشتبه به : 

لماذا كنت تتجسس علينا ؟ ..  -  

أجابه المشتبه به بثبات إنفعالي :     

سس ، كنت فقط أتجول في محيط المكان و أري أخر األخبار بعدما علمت صباحاً  لم أكن أتج  -
 أنه حدث إنفجار في منزل الطبيب أمجد .. 

فسأله عادل :     

لماذا ركضت عندما رأيتنا ؟ ..  -  

أجابه المشتبه به :     

كان مجرد تصرف طبيعي عندما رأيت نظراتك الحادة لي فركضت خوفاً من إعتقادك أن لي   -
قة بإنفجار منزل الطبيب أمجد .. عال  

ضحك عادل بسخرية و قال :     

أسمع جيداً يا هذا ، دروس التحكم في األعصاب التي تدربت عليها لن تفيدك ..  -  

أندهش المشتبه به :     

دروس التحكم في األعصاب ! .. -  

فقال عادل :    

ال أعلم من دربها لك و لكنني  نعم ، من الواضح جداً أنك تدربت علي هذه التمارين سابقاً و   -
 أعلم أنه دربك علي ذلك إلحتمالية وقوعك في هذا المأزق و محاولتي إستجوابك .. 



قال المشتبه به :     

لم يدربني أحد علي هذه األشياء و أنا مجرد عابر طريق و ال شك أنك مهووس باألفالم و   -
إليك من نافذة ..المسلسالت البوليسية لتشتبه بشخص لمجرد أنه نظر   

قال عادل :    

هدوئك المحكم يؤكد أنك لم تكن مجرد عابر طريق ، لقد حققت سابقاً مع مئات من   -
برئ من نظرات عينه .. سرعة تنفسه .. حركات  األشخاص و أستطيع معرفة الجاني و ال
دربك علي إخفاء هذا التوتر شخص عبقري .  جسده .. طريقة كالمه ، و يبدو أن من  

قاطعه حمزة ُملقياً سؤال علي المشتبه به :     

لقد قال أحد األهالي في هذا الشارع أنه رأك سابقاً تحدق في منزل الطبيب أمجد بشكل ملفت  -
 لإلنتباه ، هل كنت في هذا الوقت أيضاً مجرد عابر سبيل ؟ .. 

أجاب المشتبه به :     

ذهابي لعملي الذي يقع علي أحد المقاهي  أنا أسكن بجانب هذا الطريق و أمر عليه كثيراً أثناء  -
 التي تطل علي الشاطئ ..

ألقي عليه حمزة سؤال ثاني :     

هل يدفعون رواتب عالية هذه األيام في المقاهي ؟ ..  -  

فقال المشتبه به :     

لماذا تسأل ؟ ..  -  

أجاب حمزة :     

يفي بهذا .. الساعة التي ترتديها في يدك باهظة الثمن و ال أعتقد أن راتبك قد   -  

بدأ التوتر يظهر تدريجياً علي وجه المشتبه به فألقي عليه حمزة سؤال ثالث :    

ما أسم المقهي الذي تعمل به ؟ ..  -  

لم يُجب المشتبه به علي هذا السؤال فقال عادل :    



نستطيع إخراجك من هذا المأزق و لكن أخبرنا بمن طلب منك مراقبتنا و أعطي لك مال   -
، أعلم أنك ليس المشتبه الرئيسي الذي نبحث عنه .. مقابل ذلك    

ثم أشار عادل إلي باب الغرفة و قال :    

أستطيع فتح باب هذه الغرفة و إخراجك منه إذا أخبرتنا بالحقيقة ، من الذي طلب منك ذلك   -
 أيها الشاب ؟ ..

علي وجهه و   أختفت ميزة التحكم باألعصاب التي يمتلكها المشتبه به و بدأ العرق ينسال  
 بدأت يديه في اإلرتعاش و تحول الهدوء المثالي إلي توتر عظيم .. 

سأله عادل :     

هل أنت بخير ؟ .. هل أحضر لك طبيب ؟ ..  -  

قال المشتبه به :     

كان يجب أال أشترك في هذا من البداية ، لقد أخبرني أن كل شئ سيمر في لمح البصر .. -   

فسأله عادل :     

رك ؟ .. من الذي أخب  -  

أزداد العرق علي وجه المشتبه به أكثر و أكثر و زاد األحمرار في عينه و قال :     

لقد وعدني أنه سيختفي من حياتي لألبد إذا نفذت ما طلبه مني ..  -  

و أخر شئ قاله المشتبه به :     

لو كان ذهب في موعده ، لم يكن لكل هذا أن يحدث ..  -  

القدرة تماماً علي التنفس ، فركض عادل و حمزة طالبين حضور  ثم وقع علي األرض و فقد   
 طبيب علي الفور و عندما جاء الطبيب وفحصه ، قال :

لقد مات ..  -  

مرر عادل يده اليمني علي وجهه شاعراً بالغضب ، و قال :     

ماذا حدث له ؟ ..  -  



أجاب الطبيب :     

ما يكون هذا بسبب مخدر يتعاطعاه ..ال أستطيع إعطاؤك أي إفادة إال بعد فحص جثته ، رب -  

قال حمزة :     

حسناً أيها الطبيب ، تستطيع أن تغادر ..  -  

غادر الطبيب الغرفة و بعدها غادر عادل و حمزة أيضاً ..    

قال عادل :    

أشعر بالتعب ، سأعود إلي البيت و إذا حدث أمر طارئ أتصل بي ..  -  

قال حمزة :     

حسناً يا عادل ، و لكن ماذا أفعل مع اللواء الذي يريد األجتماع معك ؟ .. -  

قال عادل غاضباً :    

أخبره أنني مستيقظ يوم كامل و أحتاج للنوم مثل باقي البشر ..  -  

قال حمزة مهدئاً لعادل :    

في   حسناً يا عادل أهدأ ، عد إلي منزلك و نم جيداً و سأمر عليك صباحاً ألصطحبك معي -
 سيارتي الجديدة ..

قال عادل مندهشاً :     

سيارة جديدة ! ..  -  

قال حمزة :     

هذه مفاجأة ، كنت سأخبرك بها في وقت الحق ..  -  

فسأله عادل :     

كان ينقصك ثالثون ألف جنيه ، من أعطاك هذا المبلغ ؟ .. -  



أجاب حمزة :     

أستعرت هذا المبلغ من زوجتي فيروز ..  -  

حاً : قال عادل ماز    

كم أنتي عظيمة يا فيروز ! ..  -  

فقال حمزة مخيباً اظن عادل :    

و لكنها أشترطت أن أعيد لها المبلغ بفائدة خمسون بالمائة ..  -  

ضحك عادل و قال :     

كم أنتي أستغاللية يا فيروز ؟ ..  -  

قال حمزة :     

النساء ال يعطون شئ بدون مقابل ..  -  

عائداً إلي منزله و عندما وصل وجد بواب العمارة أمام التلفاز غادر عادل مديرية األمن   
كالعادة ماسكاً بكوب الشاي في يد و سيجارة في يد أخري و ال ينظر لمن يصعد إلي العمارة 

 أو لمن يغادرها ..

و ألن عادل كان ُمتعب لم يريد الدخول في جدال معه و إنذاره بأنه سيرحل و يأتي ببواب    
لي منزله الذي يوجد في الطابق الثالث و لكنه عندما وصل وجد باب منزله  جديد ، فصعد إ

خ بالدماء فأخرج مسدسه و سار ببطء و عندما فتح الباب وجد جثة سوزان موضوعة علي  ُملط
 أحد كراسي صالون منزله و مالبسها مليئة بالدماء و مكتوب علي رأسها بحبر أسود .. 

  

" لنبدأ اللعبة " ..                                     

  

  

  



  مدافن العائلة                                         

  

تجمد عادل عندما رأي هذا المشهد الذي لم يراه حتي في أسوء كوابيسه و لم يعلم ماذا يجب    
يضرب  أن يفعل في موقف كهذا ، هل يتصل باللواء كامل رفعت ؟ .. هل يخفي الجثة ؟ .. هل 

 برأسه في الحائط حتي يستيقظ من هذا الكابوس ؟ .. 

سار عادل في أرجاء شقته كالمجنون و كلما نظر إلي جثة سوزان تزداد حركته و جنونه    
اها بفراش طاولة الطعام حتي يهدأ و يستطيع التفكير في هذه الكارثة ..أكثر و أكثر فغط  

: أخرج عادل هاتفه و أتصل بحمزة ، فأجاب حمزة    

ماذا يا عادل ؟ .. هل غيرت رأيك و تريد العودة إلي العمل ؟ ..  -  

فسأله عادل :     

كيف الوضع في مديرية األمن ؟ ..  -  

أجاب حمزة :     

الوضع كما هو عليه ، الحركة ال تهدأ و الجميع يتحرك و اللواء كامل رفعت يهذب زمالئنا  -
 الذين لم يقدموا حلول لقضاياهم المعقدة ..

له عادل بصوت مرتبك و متقطع : سأ    

هل جاء لكم أي نوع من البالغات ؟ ..  -  

أجاب حمزة :     

لم يأتي بالغ منذ حادثة الطبيب أمجد ، هذا في صالحنا ففي حال ظهور قضية أخري في هذا   -
 الوقت سنظل في قسم الشرطة مستيقظين لألبد ..

ثم تابع :     

ماذا بك يا عادل ؟ .. لست معتاد علي هذه األسئلة منك ، هل كل شئ علي ما يرام ؟ ..  -  

أجاب عادل :    



لقد وجدت سوزان ..  -  

رمي حمزة بالعلكة التي يدهسها بين أسنانه و قال متفاجئاً :    

أين وجدتها ؟ ..  -  

أجاب عادل :    

أخر أنك قادم إلي .. تعالي إلي منزلي األن و ال تخبر اللواء أو أي شخص  -  

سأله حمزة :    

ماذا يحدث يا عادل ؟ .. -  

أغلق عادل الهاتف و ترك حمزة قضية جانبية كان يعمل عليها و وضعها في درج مكتبه و    
 قال :

فلتذهب إلي الجحيم يا كامل رفعت ..  -  

شديد  غادر حمزة مديرية األمن و توجه إلي منزل عادل و وصل بعد ساعتين بسبب إزدحام   
شقة عادل فوجد بابه  في الطرق و عندما وصل وجد بواب العمارة نائماً فتركه و صعد إلي 

ُمبلل بالمياه و كأنه قام بمسحه كما وجده مفتوح فدخل إلي المنزل و وجد عادل جالس علي  
 مكتبه و يفحص أوراق قضايا سابقة ..

فقال حمزة :     

لماذا لم تريدني أن أخبر أحد بمجيئي هنا ؟ ..  ماذا تفعل يا عادل ؟ .. أين سوزان ؟ .. و  -  

أخرج ملف من إحدي الملفات التي توجد في درج المكتب و سار إلي جثة سوزان و رفع    
 الغطاء ، فقال حمزة مفزوعاً :

من الذي فعل ذلك بها ؟ ..  -  

غطاها عادل مرة أخري ، و قال :     

الكرسي و مقتولة و مكتوب علي رأسها  عندما عدت إلي المنزل وجدتها هنا جالسة علي  -
" لنبدأ اللعبة " .. بحبر أسود  

رأي حمزة الورقة التي يمسكها عادل فقال :     



و ما هذا الملف ؟ .. -  

" قضية مغلقة "   وبجانبه مكتوب " الهجام " أعطي عادل الملف لحمزة و كان مكتوب عليه  
.. 

فقال حمزة :     

ن ؟ .. ما الذي ذكرك بهذه القضية األ -  

أجاب عادل :    

أال تتذكر المرة األخيرة التي رأيناه فيها و نحن نقبض عليه ؟ ..  -  

حاول حمزة التذكر و عندما فشل في ذلك قال :    

ال أتذكر ما حدث في هذا اليوم يا عادل ، كان هذا منذ ثالثة أعوام ..  -  

أخذ عادل الملف من حمزة و أعاده إلي الدرج و قال له :    

لقد هددنا بالعودة و األنتقام ..  -  

فقال حمزة :     

ال أعتقد ذلك ، الهجام ال يستطيع فعل ذلك ، علي حسب قولك أن من يفعل كل هذا هو   -
 شخص ذكي جداً و الهجام لم يكن له عالقة بالذكاء فالخطأ الذي أوقع به كان بسببب غبائه .. 

قال عادل :    

طيع تحويل الغبي إلي أذكي شخص في التاريخ ..ال يا حمزة ، رغبة اإلنتقام تست -  

قال حمزة :     

ليس مع الهجام يا عادل ، أنه ساذج للغاية ..  -  

ثم نظر إلي الجثة و قال :     

منظر الجثة هذا يثير فزعي ، ماذا سنفعل بها ؟ .. -  

أخرج عادل ورقة صغيرى من جيبه و قال :     



و جميع األفراد في عائلتها توفوا ، سنذهب و ندفنها  هذا هو عنوان مدافن عائلتها في القاهرة  -
 هناك ..

سأله حمزة :    

و لكن هذا يحتاج لتصريح ، أال تعلم ذلك ؟ ..  -  

أجاب عادل :    

أترك أمر التصريح األن ، هذه الجثة بمثابة قنبلة موقوته و يجب أن نتخلص منها .. -  

سأله حمزة شاعراً بغموض الموقف :     

لغ حضرة اللواء كامل رفعت بذلك ؟ ..لماذا ال نب  -  

فقال عادل ساخراً :    

و ماذا سأقول له ؟ .. صباح الخير يا حضرة اللواء لقد وجدت جثة سوزان التي نبحث عنها   -
 في منزلي و مقتولة بالرصاص ..

ثم تابع :     

القضية ..بمجرد إخباره بأن جثة سوزان في منزلي ، سأكون المشتبه به األول في هذه  -  

قال حمزة :     

معك حق يا عادل ، هذه مخاطرة يجب أال نقوم بها ..  -  

ثم نظر إلي العبارة المكتوبة علي رأس سوزان و قال :     

و لكن ما معني هذه العبارة ؟ ..  -  

نظر عادل إليها أيضاً و قال :     

طويلة و سيكون بها أشعر أنها لن تكون مجرد لعبة يلهو بها هذا القاتل بل ستكون حرب  -
 الكثير من الضحايا و األحداث و ربما نكون نحن الضحية القادمة له ..

قال حمزة :     



لماذا يجلب سوزان و هي مقتولة إلي هنا ؟ ..  -  

أجابه عادل :     

ليلفق لنا هذه التهمة و يكون برئ منها ..  -  

عارضه حمزة قائالً :     

ال أعتقد ذلك يا عادل .. -  

دل بأهتمام و قال : نظر له عا    

ماذا تقصد ؟ ..  -  

أجاب حمزة :     

لم يبلغ القاتل الشرطة ، ففي المواقف المشابهة عندما يريد أحد األشخاص أن يورط شخص   -
طة و لكن ما أراه أمامي األن أنه قام أخر في جريمة قتل ، يضع الجثة في منزله ثم يبلغ الشر

ك و لم يبلغ الشرطة ..لجثة في منزلباألولي و لم يقم بالثانية ، قام بوضع ا  

فسأله عادل :     

ماذا تريد القول يا حمزة ؟ ..  -  

أجابه حمزة :     

هذا القاتل ال يريد توريطك ..  -  

شعر عادل بالحيرة فقال :     

إذاً ، ما هدفه من وضع جثة سوزان هنا ؟ ..  -  

أجاب حمزة :     

ال أعلم ، هذه اإلجابة يمتلكها القاتل فقط ..  -  

أحضر عادل غطاء أخر أكثر ضخامة و لف بها جثة سوزان و قال لحمزة :    

هيا سنحملها إلي حقيبة سيارتي ..  -  



سأله حمزة :    

ألن يشك فينا بواب عمارتك ؟ ..  -  

أجاب عادل ساخراً :    

أنه ال يدري بما يحدث حوله ..  -  

حتي ال يراهم أحد   حمل حمزة جثة سوزان مع عادل و نزلوا علي الساللم بهدوء و حظر   
 فخرج أحد الجيران و قال : 

هل تريد مساعدة ؟ ..  -  

أجاب عادل :    

ال شكراً .. -  

و مع نزولهم لعدد من الساللم خرج أخر من منزله و قال :    

هل تريد مساعدة يا عادل ؟ ..  -  

أجاب عادل غاضباً :    

و يريد تقديم المساعدة ؟ ..   هل أصبح جميعكم ودود األن أيها الحمقي -  

ثم رفع صوته قائالً :     

إذا خرج أحد من منزله سأعتقله بتهمة إزعاج سلطات .. -  

فقال حمزة بصوت منخفض مازحاً :     

تقصد بتهمة إزعاجك يا عادل .. -  

غادر عادل و حمزة العمارة و كان البواب غارقاً في نومه فقال عادل :    

صحيح تفعله منذ مجيئك إلي هنا .. هذا أول شئ -  

ثم أكملوا سيرهم حتي وصلوا إلي السيارة ففتح عادل الحقيبة و وضعوا الجثة بها و ركب    
..  كالً منهم السيارة و أنطلقوا إلي مدافن العائلة في القاهرة  



قال حمزة :     

أرفع صوت الراديو يا عادل .. -  

عية تذيع أخبار حادثة اإلنفجار التي تعرض لها  رفع عادل صوت الراديو و كانت محطة إذا  
منزل الطبيب أمجد و تعيد جميع التفاصيل التي عرفها عادل و حمزة سابقاً و في نهاية هذه  

 النشرة ، قالت مذيعة النشرة :

نشرة أخبار الواحدة صباحاً ... تعرض المنزل المقابل لمنزل الطبيب أمجد للسرقة من بعض   -
منذ نصف ساعة و سرقوا جميع اللوحات التي في المنزل و تعد هذه    األشخاص المسلحين

ألن تلك اللوحات لن تُباع بمبلغ كبير و رغم أنهر لوحات    السرقة من أغرب عمليات السرقة
فكار فنية فريدة من نوعها إال أن قيمتها ال تدفع لمسلحين أن يسرقوها . جميلة و بها أ  

رة علي يديه و قال : مسح عادل بعض بقع الدماء المنتش    

القاتل هو من أرسلهم .. -  

سأله حمزة :    

ما الذي يريده من تلك اللوحات ؟ ..  -  

أجابه عادل :     

ربما هناك شئ لم نالحظه بها عندما رأيناها في منزل سوزان ، خطأ فاضح قد يدينه و لم   -
 نراه ..

قال حمزة :     

في منتهي الغرابة ..  هذا القاتل مجنون يا عادل ، أنه يفعل أشياء -  

قال عادل :    

ربما ما يفعله يُعتبر جنون و لكن بالنسبة له قد يكون شئ مهم و ذكي ، هذا القاتل يفوقنا   -
 ذكاًءا و تفكيراً .. 

أندهش حمزة قائالً :     

من الغريب أن تعترف بأنه أذكي منا ، هذه ليست من صفات رجال الشرطة ..  -  



ضحك عادل و قال :     

ليس معني إعترافي بأنه أذكي منا أننا لن نستطيع اإلمساك به و لكن هذا سيجعلنا حذرين    -
 بشكل كافي حتي ال نقع في مصيدة مميتة من مصائده ..

غير حمزة موضوع الحديث قائالً :     

ماذا حدث معك في مصحة األمراض النفسية ؟ ..  -  

زاد عادل سرعة السيارة و قال :     

ب الخاص بالطبيب أمجد و تحدثت معه بشأنه و الغريب أنه أراد أال يظل الطبيب  قابلت الطبي  -
 أمجد في مصحة األمراض النفسية أكثر من شهرين .. 

سأله حمزة :    

لماذا ؟ ..  -  

أجاب عادل :    

قال أنه لم يشعر أن لديه رغبة للعالج باإلضافة إلي شئ أخر ..  -  

سأله حمزة بأهتمام :     

ما هو ؟ ..  -  

أجاب عادل :    

لم يخبره الطبيب أمجد عن سبب مرضه النفسي و عندما سأل زوجته نادية عن سبب ذلك  -
 تركت المصحة و غادرت ..

قال حمزة مستنتجاً لرد فعل نادية :     

تجاهلها لإلجابة يعني أن هناك كارثة حقيقية وراء مرضه النفسي ..  -  

قال عادل :    

إذا علمنا سبب مرض الطبيب أمجد النفسي سننهي لغز هذه   حسناً يا حمزة ، دعنا نتفق أن -
 القضية بالكامل .. 



سأله حمزة :    

و لكن كيف سنعرفه ؟ .. -  

أجاب عادل :    

ال تتعجل األمر ، فما زالت الرحلة طويلة و لم تبوح بكامل أسرارها .. -  

نظر حمزة إلي ساعته و قال :     

متي سنصل إلي القاهرة ؟ .. -  

أجاب عادل :    

بعد أربع ساعات .. -  

و في تمام الساعة الخامسة صباحاً و وسط هدوء تام .. وصل عادل و حمزة إلي مدافن عائلة    
سوزان و لم يكن حارس المدافن الخاص بالعائلة موجود مما سهل من مهمة الدخول و قاموا 

 بإدخال الجثة في المقبرة ثم خرجوا في أقل من خمس دقائق .. 

ر عادل بهزة في كامل جسده فوضع حمزة يديه علي كتفه و قال : شع    

هل أنت بخير ؟ ..  -  

أجابه عادل :     

نعم أنا بخير و لكن هذه أول مرة أنزل فيها إلي مقبرة ..  -  

قال حمزة :     

يجب أن نرحل األن قبل أن يأتي حارس المقابر .. -  

أيده عادل :    

معك حق ، هيا بنا ..  -  

م من البوابة وجدوا حارس المقابر أمامهم مباشرةً مما أثار فزعهم فسألهم و عند خروجه  
 حارس المقابر : 



ماذا تفعلون هنا ؟ ..  -  

ظهر اإلرتباك واضحاً علي كليهما فقرر حمزة اإلرتجال قائالً :     

نحن ..  -  

و لكن قاطعه عادل بعد أن وجد حبكة أفضل :     

. نحن أقارب العائلة و جئنا لزيارتهم . -  

قال حارس المقابر :     

و لكن هذه أول مرة أراكم فيها هنا ..  -  

أشعل عادل لفافة تبغ لكي يخفي توتره و قال :     

نعم هذه أول مرة نأتي فيها إلي هنا ، نحن كنا نعيش في أوروبا منذ سنوات طويلة و عندما   -
 عدنا قررنا زيارة عائلتنا كنوع من التعويض عن التقصير في حقهم .. 

أخرج عادل مائتي جنيه من جيبه و أعطاها لحارس المقابر لكي يُنهي أسئلته التي لن تنتهي    
 ففرح حارس المقابر و قال :

شكراً لك يا سيدي ، أنتم أفضل من الزائر الذي جاء أمس ..  -  

ترك عادل و حمزة حارس المقابر عائدين إلي السيارة و لكنهم توقفوا عندما سمعوه يقول :     

كان يبكي .. لقد  -  

أستدار عادل و حمزة و ساروا إليه مرة أخري و سألوه :    

من هو ؟ ..   -  

أجاب :    

شاب لم يتجاوز الثالثين ، أتي في الثالثة صباحاً يوم أمس و رأيته يقف أمام مقبرة والدة  -
التغيير في الخطة  " لم أريد فعل ذلك و لكن  السيدة سوزان و يبكي بشدة و يعتذر إليها قائالً 

ثم غادر المقابر و رحل ..  هو ما أثار جنوني "  

أخرج عادل ورقة و قلم و سأله :    



هل تستطيع وصفه ؟ .. -  

أجاب :    

أنا رجل عجوز يا يبنّي و أعاني من ضعف شديد في النظر و كان من الصعب رؤيته   -
 بوضوح في هذه الساعة المتأخرة من الليل .. 

حمزة المقابر عائدين إلي سيارتهم و عندما عادوا وجدوا مكتوب علي زجاج  غادر عادل و    
و عندما نظروا داخل السيارة وجدوا أن  " الجولة األولي ستبدأ ، أستعدوا " السيارة بالدماء

المقعد الخلفي للسيارة مرفوع و أنه كان هناك شخص يختبئ أسفل هذا المقعد طوال رحلتهم  
.. التي أستمرت أربع ساعات  

ركل عادل إطار السيارة غاضباً :    

لقد كان معنا طوال الطريق و لم نشعر به و بالتأكيد سمع كل ما دار بيننا و أننا حريصين و   -
 خائفين منه .. 

أندهش حمزة من جرأة القاتل قائالً :    

و لماذا يعرض نفسه لهذا الخطر ؟ ..  -  

أجاب عادل :    

يستمتع بذلك ، حتي رجال المافيا ال يستطيعون القيام بما يقوم  هذا القاتل يلعب بنا كالدمي و  -
 به .. 

رن هاتف حمزة و كان المتصل هو اللواء كامل رفعت فقال حمزة :     

تباً ، هذا الرجل ال ينام أبداً .. -  

سأله عادل :     

كامل رفعت هو المتصل ؟ ..  -  

أجاب :    

نعم و سنلقي عقاب كبير إذا تأخرنا ..  -  

ادل العبارة المكتوبة بالدماء علي زجاج سيارته ثم قال : مسح ع    



إذاً يجب أن نعود إلي اإلسكندرية في أسرع وقت .. -  

فقال حمزة :     

فرصة جيدة أن أنام في هذه الفترة ، أنا ُمنهك جداً .. -  

قال عادل :    

حسناً ، أعد المقعد الخلفي إلي وضعه األصلي و نم عليه ..  -  

سأله حمزة :    

ماذا سنفعل عندما نصل إلي هناك ؟ ..  -  

رمي عادل قطعة القماش التي مسح بها زجاج السيارة و قال :    

سنزور الهجام ..  -  

قال    

أما زلت تعتقد أنه هو ؟ ..  -  

دعنا نسير وراء هذا األحتمال بشكل مؤقت ..  -  

عائدين إلي اإلسكندرية  ركب عادل و حمزة السيارة بعد أن تجاوزت الساعة السادسة صباحاً   
 ، و رحلتهم الطويلة إلي القاهرة لم تقدم أي إفادة سوي أنهم تخلصوا من جثة سوزان .. 

و بعد ساعتين من سيرهم بالسيارة علي الطريق الصحراوي .. توقف عادل عند أقرب    
ين و بجانبها مطعم صغير يقدم وجبات سريعة فتوقف عنده كي  إستراحة و كانت محطة بنز 

ال بعض الراحة و يتناولوا بعض األطعمة ليكونوا قادرين علي إكمال الطريق الطويل .. ين   

أيقظ عادل حمزة فقال :    

ماذا يا عادل ؟ .. هل وصلنا ؟ ..  -  

أجاب عادل :    

لقد قطعنا نصف المسافة فقط .. -  



نهض حمزة و خرج من السيارة و قال :    

أين نحن ؟ ..  -  

السيارة في جيبه و قال : وضع عادل مفتاح     

منطقة إستراحة ، سنتناول بعض الطعام و سأضع البنزين في السيارة حتي ال نعود سيراً   -
 علي األقدام ..

قال حمزة :      

فكرة جيدة ، أنا جائع جداً .. -  

أعطي عادل مفتاح السيارة إلحدي عمال المحطة و قال له :     

أمالها خزانها بالبنزين .. -  

ادل و حمزة إلي المطعم الصغير و كان مزدحماً و لكن لحسن الحظ وجدوا طاولة دخل ع  
 فارغة ذات مقعدين فجلسوا عليها فأتي إليهم أحد العمال وقال : 

أهالً بك يا سيدي في مطعمنا المتواضع .. -  

بادله عادل بإبتسامة :     

ال تقل هذا ، أنه مطعم جميل ..  -  

ثم تابع :     

ائر و كوبين من القهوة .. أحضر لنا عشر شط -  

دون العامل الطلبات علي النوتة الورقية و قال :    

هل تريد شئ أخر يا سيدي ؟ ..  -  

أجاب :    

ال شكراً لك ، و لكن رجاءاً أحضرهم سريعاً فما زال أمامنا طريق سفر طويل ..  -  



واضعاً رأسه علي ذهب العامل إلحضار الطلبات بينما نظر عادل لحمزة الذي كان نام   
 الطاولة و بأسفلها يديه فقام عادل بإيقاظه .. 

حمزة ، أستيقظ ..  -  

أستيقظ حمزة و مسح عينيه بيده و قال :     

يبدو أنك أكتسبت صفة اليقظة الطويلة من كامل رفعت ..  -  

قال عادل :    

ربما ذلك ، فأنا أتعامل معه منذ مدة طويلة ..  -  

عام و أثناء تناولهم له توقف عادل عن األكل و قال : أتي العامل و وضع لهم الط    

أين يعيش الهجام حالياً بعد أن خرج من السجن ؟ ..  -  

أجاب حمزة :     

أبو قير ..  -  

أشعل عادل سيجارة و قال :    

أتوقع أال يكون هناك .. -  

فسأله حمزة :    

لماذا ؟ ..  -  

أجاب عادل :    

ظل في منزله بل سينتقل إلي مكان أمن و سري .. ألنه إذا كان القاتل الحقيقي فلن ي -  

سأله حمزة :    

لماذا تضعه هو الوحيد في دائرة الشك رغم أننا قبضنا علي الكثير من المجرمين و جميعهم   -
 هددونا بالقتل و األنتقام ؟ .. 

أجاب عادل :    



و لكننا لم نكن السبب في ضياع أموال طائلة كالتي كان يمتلكها الهجام .. -  

أقتنع حمزة قائالً :     

معك حق ، عشرة مليون جنية كافية جداً إلشعال رغبة اإلنتقام بداخله دوناً عن غيره ..  -  

من تناول الطعام و شرب القهوة .. نادي عادل علي العامل لكي يري الفاتورة    و بعد إنتهائهم  
 فقال له العامل :

هناك من حاسب علي طلباتك يا سيدي ..  -  

أندهش عادل و قال :     

من قام بهذا ؟ ..  -  

أشار العامل علي شخصين يرتدون مالبس و نظرات سوداء يجلسون علي الطاولة التي   
المطعم .. توجد في أخر   

قال عادل للعامل :     

شكراً لك .. -  

رحل العامل لتكملة عمله و نظر عادل للرجلين ثم قال لحمزة :    

لدينا ُصحبة ..  -  

سأله حمزة :    

كيف سنهرب منهم ؟ .. -  

أجابه عادل :     

و لماذا نهرب ؟ .. سنواجههم .  -  

قال حمزة :     

اجههم بمفردك .. و لكن مسدسي ليس معي و هذا معناه أنك ستو -  

أبتسم عادل قائالً :     



يا لك من أحمق .. و لكن أتعلم ؟ ..  -  

فسأله حمزة :    

ماذا ؟ ..  -  

أجابه عادل :     

هناك دائماً خطة بديلة .. -  

فسأله حمزة :    

و ما هي ؟ ..  -  

أخرج عادل بعضاً من الدوالرات المزيفة ثم وقف و قال لجميع من في المطعم :     

بسيطة أقدمها لكم بمناسبة زواجي ..  هذه هدية -  

جميعها حول الطاولة التي يجلس عليها فتهافت الحضور   ثم رمي عادل المال عالياً فسقط   
علي أخذ الدوالرات حتي أجتمع حولهم العديد من الناس و أصبح من الصعب علي الرجال ذو  

لناس التي تتشاجر علي هذه المالبس السوداء أن يروهم فنهضوا من مقاعدهم و ساروا بأتجاه ا
 األموال و قالوا :

أفسحوا لنا الطريق ، أفسحوا لنا الطريق ..  -  

و عندما أبتعد الناس عن الطاولة التي كان عادل و حمزة يجلسوا عليها كانوا قد أختفوا فنظر    
ال ذو المالبس السوداء هنا و هناك حتي وجدوا عادل و حمزة يركبون السيارة سريعاً الرج 

يغادروا المكان فأطلقوا عليهم بعض الرصاصات التي كان مصيرها الهواء ، أتصل أحد  و 
 الرجلين بشخص و قال له :

لقد هرب ..  -  

  

 بعد ساعتين .. 

  



األحياء الضيقة في أبو قير فصعدوا   وصل عادل و حمزة إلي بيت الهجام الذي يقع في إحدي  
إليه و كان الباب ُمغلقاً بإحكام فقام عادل بكسره و عندما دخلوا إليه وجدوا الهجام ميتاً و  

 شرايين يده ممزقة عن طريق ألة حادة ..

فٍُزع حمزة و قال :     

ما هذا ؟ ..  -  

وجد عادل بعض النقود بجانب الهجام فأمسك بهم عادل و قال :     

إنه ليس القاتل ، لقد كان يساعده فقط .. -   

سأله حمزة :    

 و لكن لماذا قتله ؟ .. 

أجاب عادل :    

لنبدأ اللعبة " ..  " يبدو أن هذا ما كان يقصده ب  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



عيادة الطبيب أمجد                                       

  

فكرة هروبه و العودة إلي عيادة والده في  لم يكن يسيراً علي إبراهيم التراجع عن   
اإلسكندرية و لكنه رأي أن هذا أفضل من فكرة الهروب التي لن تكون مفيدة مع قاتل عبقري  

 يستطيع إيجادهم في أي مكان يذهبون إليه .. 

عند حلول الساعة العاشرة صباحاً كان إبراهيم قريباً من الوصول إلي اإلسكندرية و أثناء   
لسيارة سمع صوت منخفض لنشرة األخبار في الراديو فدفعه الفضول أن يرفع صوته  قيادته ل

و يستمع إلي األخبار فأستطاع معرفة خبر أختفاء الجثث و سرقة لوحات من منزل سوزان و  
الذي أثار حيرة الجميع و خبر أختفائها الذي يعتقد رجال الشرطة أنه حدث في وقت غريب و  

  ية هو عادل و حمزة ..أن من يحقق في هذه القض

حصل إبراهيم علي بعض المعلومات الغامضة و لكنها مفيدة نوعاً ما حتي يكون علي األقل    
 علي علم بما يحدث بشأن هذه القضية ..

وصل إبراهيم و حسن إلي اإلسكندرية فقام بإيقاظه و بدأوا في إخفاء مالمح وجوههم مرة    
القماشية التي أخذها إبراهيم من صديقه أسامة باإلضافة إلي نظارات أخري عن طريق القبعات 

 سوداء وجدها في السيارة ..

نظر حسن إلبراهيم و قال :    

منظرك مضحك و أنت ترتدي هذه النظارة .. -  

نظر عادل في مرأة السيارة و قال :    

هذا من أجل التخفي أيها الصعلوك الصغير ..  -  

قال حسن :     

نا من عيادة أبي ؟ .. هل أقترب  -  

أجابه إبراهيم :     

كدنا نصل ..  -  

قال حسن :     



ال تنسي أنني مساعدك في التحقيق ..  -  

قال إبراهيم :     

لم أنسي ، و لكن ال تنسي أنت أيضاً أن تظل حريصاً ..  -  

قال حسن :     

حسناً ، أنا متشوق لفعل ذلك .. -  

نفسه :نظر إبراهيم إلي حسن ُمبتسماً و قال في      

أنه حماس الطفولة ..  -  

و بعد نصف ساعة وصل إبراهيم و حسن إلي عيادة الطبيب أمجد التي كانت خالية من    
الحراسة علي عكس ما توقع إبراهيم و لكنه رأي عادل و حمزة يخرجون من العيادة متجهين  

سمع ما يدور بينهم   لسيارة الشرطة التي أتي بها عادل بدالً من سيارته فأختبئ إبراهيم جانباً و 
 من حوار .. 

قال عادل :    

لم نجد شئ في العيادة يُفيدنا في هذه القضية .. -  

قال حمزة :     

بالتأكيد أنه أرسل مجموعة من األشخاص لكي يخفوا أي دليل قد يقودنا إليه .. -  

أشعل عادل لفافة تبغ و قال :    

أنا واثق أن مقتل سوزان كان له عالقة بذلك ..  -  

ُصدم إبراهيم بعد معرفته بخبر وفاة سوزان الفتاة التي أحبها لسنوات و التي تمني الزواج    
 منها بعد عودته من لندن ، و لكنه تمالك نفسه و أنصت جيداً لباقي حوار عادل و حمزة .. 

قال عادل :    

ما هو المفترض أن نقوم به األن ؟ ..  -  

أجابه حمزة :     



نواصل التحقيق .. سنعود إلي العمل و   -  

قال عادل يائساً :    

يبدو أنه ال يوجد حل غير ذلك ، هيا بنا .. -  

غادر عادل و حمزة من هذا المكان عائدين إلي مديرية األمن علي أمل التحقيق و إيجاد دليل    
جديد ، دخل إبراهيم و حمزة إلي العيادة التي كان بابها مفتوح و عندما دخلوا وجدوا أُثاث 

دة ُمحطم و مقلوباً رأساً علي عقب ..العيا  

سأله حسن :    

هل الشرطة هي من فعلت ذلك ؟ ..  -  

أجابه إبراهيم :     

ال ، من جاء قبل الشرطة هو من فعل ذلك ..  -  

فسأله حسن :     

ماذا سنفعل األن ؟ ..  -  

أجابه إبراهيم :     

ن وقتك أيها المحقق هيا  سنبحث في أرجاء العيادة عن أي شئ غريب أو ملفت لإلنتباه ، حا -
 أذهب و أبحث في العيادة عن أي دليل .. 

بحث إبراهيم و حسن في أرجاء العيادة عن أي دليل بين بقايا األثاث الُمحطم حتي شعر    
إبراهيم بغباء نفسه ألنه لو كان هناك أدلة كان سيحصل عليها الشرطي و مساعده أو القاتل و  

 من يعاونه .. 

نة والده السرية التي أخبره عنها سابقاً عندما كان صغيراً و كان من  تذكر إبراهيم خز  
وها حيث أنها غير  ادل و حمزة أن يجد المستحيل علي الغرباء الذين جائوا إلي العيادة و ع

موجودة علي مكتب بمظهرها التقليدي أو ُمخبأة خلف لوحة حائط كما نري في األفالم و لكنها  
راميك أرض العيادة و كأن الطبيب أمجد كان يعلم أن هذا موضوعة تحت جزء معين من سي 

 اليوم سيأتي فقرر عمل الخزنة في مكان ُمبتكر كهذا ..



قام إبراهيم بإزالة السجاد و قام بعد سبع خطوات بدًءا من المكتب ثم توقف و قام بإزالة   
رج فتأكد أنه لم سرية و كانت مليئة بالغبار من الخابعض قطع السيراميك حتي وجد الخزنة ال

 يجدها أحد .. 

أندهش حسن قائالً :     

هل أبي صاحب هذه الفكرة ؟ ..  -  

أجابه إبراهيم :     

نعم يا حسن ..  -  

قام إبراهيم بفتح الخزنة يدوياً فوجد بها الكثير من المال و هذا جعله يشعر بسعادة و راحة    
كيف سيستطيعوا تجاوز هذه   لمال و بال ألن من أهم األشياء التي كانت تثير قلق إبراهيم هي ا

فقام بوضع أكبر قدر من المال في جيبه و مالبسه و أخذ حقيبة سوداء و مألها  الفترة بدونه ،
 بالمال أيضاً :

المال لم يكن الشئ الوحيد الذي وجده إبراهيم بل وجد أيضاً شئ كان يتوقعه من البداية و هي    
فتأكد   سأجدك , سأقلتك , لن تستطيع الهرب " " رسائل تهديد و كان جميعها مكتوب بها

بنسبة مائة بالمائة أن حادثة اإلنفجار كانت ُمدبرة من البداية و بالرغم أنه يظهر أن ال عالقة  
بإختفاء سوزان و قتلها بإنفجار المنزل و لكن كل شئ يشير أن القاتل و العقل المدبر لكل هذا  

 هو شخص واحد .. 

األغرب بالنسبة له و هو علبة دواء بها سائل أخضر و ال يوجد عليها  ثم وجد إبراهيم الشئ   
أسم أو وصف فوضعها إبراهيم مع الحقيبة التي بها األموال و دار في ذهنه العديد من  

" ما الذي سيجعل أبي يضع علبة الدواء في مكان كهذا ؟ .. ماذا فعل ليرسل له   األسئلة
 أحدهم رسائل تهديد بهذا الشكل ؟ " .. 

أراد إبراهيم الرحيل من هذا المكان علي الفور قبل أن يأتي إليه هؤالء األشخاص مرة أخري    
، و كانت الوجهة التالية و الطبيعية لهم هي الفندق لينالوا بعض الراحة بعد هذه الرحلة الشاقة  

 و المرهقة للغاية و قبل ذلك أحضر إبراهيم طعام ليتناولوه في الفندق .. 

هيم الطعام و توجه إلي إحدي الفنادق رديئة المستوي البعيدة عن منزله و الذي أحضر إبرا  
ن  يعمل به صديقه أحمد و سبب أختياره لفندق ذو مستوي منخفض أنه ال يريد أن ينفق الكثير م

 المال ألنه ال يعلم ما الذي سيحدث مستقبالً و أراد األحتفاظ بأكبر قدر من المال ..



العديد من القمامة التي يلقيها المارة و العديد من الكالب الذين يبحثون في  كان يحيط بالفندق   
 هذه القمامة عن شئ يُسكت جوع بطونهم .. 

  دخل إبراهيم الفندق و كان فارغ من الناس بإستثناء أحمد الذي يجلس في صالة األستعالمات  
 فسار إليه و ألقي عليه التحية .. 

فرح أحمد و قال :    

إبراهيم ! ..  -  

تفاجئ إبراهيم من عدم معرفة أحمد بخبر إنفجار منزله فقرر التعامل مع أحمد و كأن شيئاً لم   
 يحدث فقال له : 

ماذا يا أحمد ؟ .. لماذا أنت متفاجئ برؤيتي ؟ .. -  

قال أحمد :     

د سعيد لرؤيتك .. ال لست متفاجئ ، أنا فق -  

نظر إبراهيم هنا و هناك و قال :     

أال يوجد تلفاز هنا ؟ ..  -  

ضحك أحمد و قال :     

دائماً تسأل األسئلة غير المناسبة في األوقات غير المناسبة ، لماذا تسأل عن التلفاز ؟ ..  -  

حاول إبراهيم تبرير سؤاله الغريب قائالً :     

األهلي سيلعب اليوم ..  -  

خرج بعض المال و أعطاها ألحمد و قال : ثم أ    

أحتاج لغرفة واحدة لليلة واحدة ، أنا و حسن ُمنهكين و نريد النوم ..  -  

سأله أحمد :    

و لماذا ال تذهب إلي منزلك ؟ ..  -  



أجابه إبراهيم :     

أبي و أمي غادروا المنزل صباح اليوم و توجهوا إلي أوروبا و لألسف مفتاح المنزل   -
ضائع ..  الخاص بي  

ثم تابع :     

هناك شئ أخر ..  -  

فسأله أحمد :     

ما هو ؟ ..  -  

أجابه إبراهيم :     

ال أمتلك أي أوراق شخصية ..  -  

فقال أحمد :     

هذه ليست مشكلة علي اإلطالق ، ال أحد يراقب هذا الفندق الباهت منذ أشهر .. -  

فسأله إبراهيم :    

متاعب يا أحمد ؟ .. هل أنت متأكد أن هذا لن يسبب لك   -  

أجابه أحمد :     

أنا أعمل في هذا الفندق منذ عام يا صديقي ، أطمئن ..  -  

أخرج إبراهيم بعض المال اإلضافي و أعطاه ألحمد كنوع من اإلكرامية و قال له :    

شكراً لك يا صديقي ..  -  

وضع أحمد المال في جيبه :     

ال داعي للشكر و لكن يجب أن نذهب سوياً إلي الشاطئ في وقت الحق و نستعيد ذكريات   -
 شاطئ جليم .. 

أبتسم إبراهيم قائالً :     



بالطبع ، سيكون هذا شئ ممتع ..  -  

أعطي أحمد مفتاح الغرفة إلبراهيم و قال :     

الغرفة رقم أربعة في الطابق األول ..  -  

رفة و أغلق الباب ورائه بإحكام و وضع الطعام جانباً و قام صعد إبراهيم و حسن إلي الغ  
بتغيير الغطاء الطبي الذي وضعه الشيخ العجوز علي جرحه و وضع واحداً أخر بينما لم 

 يتحمل حسن رؤية هذا الطعام أمامه دون أن يلتهمه ، فقال إبراهيم مازحاً :

تبدو أحمقاً عندما تمأل فمك بالطعام ..  -  

وجد إبراهيم هاتف الغرفة يرن فقام بالرد ُمعتقداُ أنه أحمد و لكنه تفاجئ بشخص  و فجأة ..   
 صوته قوي و غليظ يقول : 

لقد وجدناك يا إبراهيم و سوف نقتلك ..  -  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



أكرم                                              

  

    شدة الرعب فأقترب منه حسن و قال :أغلق إبراهيم الهاتف و شعر أن جسده يرتجف من 

ماذا يا أخي ؟ .. هل كتفك ما زال يؤلمك ؟ ..  -  

أرتدي إبراهيم قميصه و قال لحسن :     

أننا موجودين هنا ..  يجب أن نرحل من هنا علي الفور ، إنهم علي علم -  

فسأله حسن :     

هل تقصد الرجال ذو األقنعة السوداء ؟ ..  -  

إبراهيم : أجابه     

نعم يا حسن ..  -  

خرج إبراهيم من الغرفة ببطئ شديد و حاول أن ينظر إلي أحمد ألنه أعتقد أن هذه مزحة    
سخيفة منه كما كان يفعل دائماً و لكنه وجد ثالث رجال يحيطون به و يطلقون عليه الرصاص 

الخوف ..فعاد إلي غرفته و أغلق الباب بهدوء تام بعد أن شعر يتجمد جسده من شدة   

قال إبراهيم :     

إنهم هنا يا حسن ..  -  

فسأله حسن :     

ماذا سنفعل األن ؟ ..  -  

نظر إبراهيم إلي النافذة و قال :     

لدي فكرة و لكن إذا فشلنا سنموت ..  -  

فقال حسن بحماسة :     

أنا متحمس لهذا ، ما هي الخطة ؟ ..  -  



أشار إبراهيم إلى النافذة و قال :    

النافذة إلي نافذة أخري ..سنقغز من  -   

-                                                                              

                                                                                 

فقال حسن :             

و لكنها ليست بخطة صعبة ..  -  

قال إبراهيم :     

النافذة متوسطة الحجم و إذا لم نقدر المسافة الصحيحة للقفزة سنقع علي األرض و أنت تعلم   -
 ماذا سيحدث بعد ذلك .. 

بدأت الدموع تطلق عنانها في عين حسن فأحتضنه إبراهيم و قال له :    

نستطيع فعل ذلك سوياً يا حسن ..  -  

ثم تابع :     

ا ..ال يوجد الكثير من الوقت أمامنا ، هيا بن  -  

وقف إبراهيم علي نافذة الغرفة و أمسك بحسن جيداً و قال :    

هل أنت مستعد ؟ ..  -  

أغلق حسن عينيه و قال :     

مستعد يا إبراهيم ..  -  

عد إبراهيم واحد ثم أثنان ثم ثالثة ثم قفز داخل النافذة بنجاح فكان بداخلها أثنين من عمال    
 البناء فقال إبراهيم : 

يلم الجزيرة الجزء التالت ..نحن طاقم عمل ف -  

قال أحد عمال البناء إلبراهيم :     

و من أنت من طاقم العمل هذا ؟ ..  -  



أجاب إبراهيم مازحاً :    

أحمد السقا .. -  

أمسك إبراهيم بيد حسن و ركضوا مغادرين هذا المنزل و ركب سيارته و أنطلق بسرعة    
 الصاروخ ..

السيارة فوجد سيارة سوداء تتعقبه و تأتي نحوه بسرعة جنونية فما كان  نظر إبراهيم في مرآة   
علي إبراهيم إال أنه أزاد السرعة حتي وصلوا إلي طريق مزدحم فتوقفت السيارات بما فيهم  

 سيارة إبراهيم و السيارة التي يقودها الغرباء ..

سالحه الناري و عندما  نزل إبراهيم من السيارة سريعاً و ركض بين تلك السيارات حامالً   
أطلق الغرباء الرصاص بادلهم إبراهيم برصاصة أصابت أحدهم و أستطاع الهروب من هذا  

 المكان المزدحم بالسيارات ..

توقف إبراهيم عند سيارة و قام بفتح بابها ، فقال حسن :     

كيف فعلت ذلك ؟ ..  -  

أجابه إبراهيم :     

مهارات خاصة ، هيا أركب ..  -  

:  قال حسن    

أين سنذهب ؟ ..  -  

أجابه إبراهيم :     

، ال أعلم كيف غاب عن أذهاننا منذ البداية ..  " أكرم " إلي صديق أبي -  

فسأله حسن و هو يشعر بالخوف :     

ألن يجدنا هؤالء الرجال مرة أخري ؟ ..  -  

أجابه حسن :     

" حاول الهروب طالما   العجوزال أعلم يا حسن و لكني سأفضل العمل بالمقولة الذهبية للشيخ  -
 بإمكانك التنفس " .. 



و ها هو رجل األعمال أكرم اإلسكندراني يدخل إلي  عادت األجواء ممطرة مرة أخري ،   
منزله الكبير سعيداً بإقتناصه صفقة كبيرة و مربحة من أقوي منافسيه في تجارة الحديد الصلب 

و معها بعض العقود الخاصة بتجارته و   " " فريدة و كانت بإنتظاره السيكرتيرة الخاصة به
 التي يجب أن يوقعها قبل يوم غد و إال لن تكون صالحة ..

قالت فريدة :     

أشعر أنك سعيد جداً هذه المرة رغم أننا أنجزنا العديد من الصفقات المشابهة لهذه .. -  

خلع كريم معطفه الجلدي و جلس علي أريكته الفاخرة و قال :    

فسين هذه المرة أوغاد و أخبروني أنني لن أستطيع إنجاز هذه الصفقة الصعبة جداً و  ألن المنا -
 أنني مجرد رجل أعمل روتيني يسعي لكسب المال دون إعمال عقله ..

جلست فريدة بجانب أكرم و قالت له :    

أنت تثبت دائماً أنك األفضل يا أكرم ..  -  

قال أكرم :    

ألكبر يعود لكي ، لقد جمعتي معلومات خاصة جداً عن هذه شكراً لكي يا فريدة ، الفضل ا -
 الصفقة و التي كان لها التأثير األكبر .. 

أخرجت فريدة بيرفيوم باهظ الثمن و أعطته ألكرم فقال لها :     

هدية مقبولة ، و لكن ما هي المناسبة ؟ ..  -  

أجابت :     

عيد ميالدك ..  -  

شعر أكرم بالسعادة فقال :     

الوحيدة التي تتذكري يوم مولدي ..  أنتي -  

قالت فريدة :     

متي يأتي الوقت و نتزوج يا أكرم ؟ ..  -  



مرر أكرم يده علي شعره و قال :    

يجب أن نتأني قليالً حتي تنتهي أبنتي ندي من دراستها ، لن يكون من السهل إخبارها أنني   -
 سأتزوج و أضع سيدة أخري في مكانة والدتها ..

يدة : قالت فر    

حسناً يا كريم و لكن ..  -  

قاطع أكرم حديث فريدة قائالً لها :     

أنتظري لحظة يا فريدة .. -  

نظر أكرم إلي التلفاز و رأي منزل صديقه الطبيب أمجد ُمحطم نتيجة اإلنفجار فقام برفع   
دة : أستمع إلي األخبار التي حدثت بالكامل فأرتدي معطفه الجلدي و قال لفري  صوت التلفاز و   

يجب أن أرحل األن ..  -  

فسألته مندهشة :    

هل خبر هذا اإلنفجار يخص شخص تعرفه ؟ .. -  

فنظر إليها و قال :     

أنه أمجد يا فريدة ..  -  

هناك الشرطي عادل أنور و مساعده حمزة ،   ذهب أكرم إلي موقع الحادث و كان بإنتظاره  
 في البداية صافحهم ثم ألقي نظرة حزينة علي منزل الطبيب أمجد و قال : 

متي حدث هذا اإلنفجار ؟ ..  -  

أجاب عادل :    

منذ ثالثة أيام ..  -  

قام عادل بسؤال أكرم :    

ما عالقتك بالطبيب أمجد ؟ ..  -  



أجاب أكرم :     

ولة ..نحن أصدقاء منذ الطف  -  

أندهش عادل :     

و لكن ، أليس من الغريب أن تكون صديق الطبيب أمجد منذ الطفولة و ال تعلم أن خبر وفاته   -
 كان منذ ثالث أيام ؟ 

أجاب أكرم :     

لقد كنت في ألمانيا أعقد صفقة خاصة بتجارتي و عندما عدت للمنزل و شاهدت التلفاز   -
 بالصدفة علمت أن ذلك حدث .. 

: قال عال    

أستاذ أكرم ، أريد التحدث معك قليالً ، هل تمانع ؟ ..  -  

رحب أكرم قائالً :     

ال علي اإلطالق ..  -  

أشار عادل إلي سيارته و قال :     

حسناً سنجلس في سيارتي حتي نستطيع التحدث في هدوء ..  -  

ركب عادل و أكرم السيارة و كان الجو بداخلها دافئاً و محفزاً للتركيز ..    

ال عادل :ق    

يا أكرم ؟ ..  ما الذي حدث  -  

قال أكرم :    

ماذا تقصد ؟ ..  -  

فسأله عادل بشكل أوضح :    



ماذا حدث قبل أشهر من األن ؟ .. هل كنت علي علم أن الطبيب أمجد ذهب إلي مصحة   -
 نفسية ؟ .. 

أجاب أكرم :     

بالطبع كنت علي علم باألمر فأنا الذي طلبت من نادية أن تفعل ذلك بعد أن رأيت صحته   -
 النفسية تزداد من سئ ألسوء .. 

فسأله عادل :     

ما الذي جعله يُصاب بهذا المرض النفسي ؟ ..  -  

  

 منذ ثالث أشهر .. 

  

أن عاد من رحلته في   كانت الزيارة األولي التي يأتي فيها أكرم للطبيب أمجد في منزله بعد  
شرم الشيخ و كان هناك بغرض إتمام صفقة مع رجل أعمال صيني ، ترك أكرم رحلته  

و أخبرته أنه ليس علي ما يرام ..  " زوجة الطبيب أمجد " الصيفية بعد أن أتصلت به نادية  

  سافر أكرم إلي اإلسكندرية لكي ينقذ ما يمكن إنقاذه و عند وصوله إلي المنزل وجد حسن  
 يلعب أمام المنزل فسأله :

هل والدك أمجد و نادية في الداخل يا حسن ؟ .. -  

فقال حسن :     

نعم هم بالداخل ، هل معك علكة يا عماه ؟ ..  -  

ضحك أكرم ثم قال :     

ليس معي حالياً ..  -  

ثم أعطي أكرم لحسن مائتي جنيه و قال له :     

ل .. أشتري ما تريد ، أنا أعلم أن الطبيب أمجد بخي -  



سار أكرم إلي باب المنزل و طرق علي الباب ففتحت له نادية و قالت :     

لقد أتيت سريعاً ! ..  -  

أبتسم أكرم قائالً :     

كيف أتأخر ! .. أنه أمجد يا نادية ، أين هو ؟ .. -  

أجابت :     

في شرفة غرفته ، ال يغادرها .. -  

.. دخل كريم إلي المنزل فوجد به لوحة في قمة الجمال     

فقال أكرم :    

منذ متي و هو يحب اللوحات ؟ ..  -  

أجابته نادية :     

منذ أن حدث ما حدث .. -  

نظر أكرم إلي نادية و قال :    

ماذا تقصدين ؟ ..  -  

فسألته نادية :    

هل تعتقد أن كل شئ سيعود كما كان ؟ ..  -  

أجابه أكرم :     

إنها المرة األولي التي أجدك تتحدثين فيها هكذا يا نادية ، هل أنتي بخير ؟ ..  -  

لمعت الدموع في عينها :    

بخير ! ..  -  

ثم تابعت :     



أجلس مع أمجد و سوف أحضر لكم شئ تشربوه .. -  

سار أكرم إلي غرفة أمجد و طرق علي الباب ثم دخل فوجد الطبيب أمجد جالساً علي كرسيه    
د ورائه و قال له :في الشرفة فسار ببطئ و فزعه مازحاً معه فنظر أمج   

يا لك من أحمق ! .. منذ أيام بلغت من العمر خمسة و خمسون عاماً و لكن تفكيرك توقف   -
. عند عمر طفل لديه عشر سنوات .  

ضحك أكرم ثم جلس بجانب أمجد و قال له :     

لماذا لم تتصل بي و تهنئني بعيد مولدي ؟ ..  -  

مرر أمجد يده علي شعر ذقنه الطويل الذي لم يزيله من فترة و قال :     

نسيت ، فما يدور ببالي األن قادر علي إلهاء عالم بأكمله .. -  

فسأله أكرم مازحاً :     

لهاء الطبيب أمجد بجاللة قدره ؟ ..و ما الشئ القادر علي إ -  

فقال أمجد :     

ليتني أستطيع العودة إلي الماضي ألمحو هذا اليوم الملعون من تاريخي ، ليتني أستطيع   -
 العودة ألنقذ روحي التي ذهبت و ال أعلم أين ذهبت ..

جلس أكرم بجانب أمجد و قال له :    

قي و ال أريد أن تظل في هذه الدائرة المظلمة ماذا بك يا أمجد ؟ .. أنا قلق بشأنك يا صدي  -
 لألبد .

وقف أمجد ُملقياً نظرات علي حسن الذي يلعب في الحديقة و قال :    

لألسف يا صديقي أنها النهاية ، لقد كان من الشرف لي معرفتك في يوم من األيام .. -  

ثم سقط الطبيب أمجد علي األرض فاقداً وعيه فأتصل أكرم علي الفور باإلسعاف و التي    
 نقلته إلي المشفي . 

و بعد أن أنهي أكرم حكاية ما حدث في الثالث أشهر السابقة لعادل أنور ..      



قال عادل :    

و ماذا حدث بعد ذلك ؟ .. -  

أجاب أكرم :     

د أكرم وعيه ، أكتشفنا أن مرضه النفسي وصل إلي ذروته  عندما وصلنا إلي المشفي و أستعا -
ية  و أنه ال يستطيع التحدث مع األخرين أو الشعور بما يدور حوله ، كان هذا اليوم هو بدا 

 النهاية .. 

قاطعه عادل :     

أريد الرجوع معك إلي الوراء في بعض األحدث .. -  

سأله أكرم :    

إلي أي جزء تريد الرجوع ؟ ..  -  

عادل : أجاب    

لقد قلت أنك عندما دخلت إلي منزل الطبيب أمجد وجدت العديد من اللوحات ُمعلقة علي   -
 الحائط .. 

نعم و هذا ما أثار دهشتي ، فهو ليس له عالقة باللوحات الفنية من قريب أو من بعيد ..  -  

فسأله عادل :     

هل تتذكر شكل هذه اللوحات ؟ ..  -  

أجابه أكرم :     

ي جيدة نوعاً ما ..نعم ، ذاكرت -  

قال عادل :    

ممتاز ..  -  

أخرج عادل صورة ألتقطها للوحات منزل سوزان قبل أن تتعرض للسرقة علي يد مسلحين و    
 أعطاها ألمجد و قال له :



و اللوحة التي كانت الموجودة في منزل الطبيب   هل هناك لوحات متشابهة بين هذه اللوحة  -
 أمجد ؟ .. 

الصور جيداً و قال :  نظر أكرم في هذه    

إنها اللوحة ذاتها .. -  

سأله عادل :     

هل أنت متأكد أنها متشابهة ؟ ..  -  

أجابه أكرم :     

متأكد ، إنها اللوحة ذاتها .. -  

فقال عادل :    

و لكن أحرص علي جعل هاتفك يعمل فقد أحتاج   شكراً لك يا أكرم ، تستطيع الرحيل األن -
 إليك في أي وقت ..

صافحه أكرم و قال :     

حسناً أيها الرائد ، وداعا .. -  

غادر أكرم سيارة عادل و توجه لسيارته و ركبها و لكنه لم يستطع أال ينظر مرة أخري    
.. ريات السعيدة بينهم لمنزل الطبيب أمجد الذي كان ملئ بالكثير من الذك  

ثم رن هاتفه و تفاجئ أن المتصل هو إبراهيم فأندهش و أجاب :     

من المتصل ؟ ..  -  

قال إبراهيم :     

أنا و حسن علي قيد الحياة و بحاجة لمساعدتك .. -  

  

    



      راحة قصيرة                                         

  

إلي العنوان الذي أعطاه إياه إبراهيم و  بعد هذا األتصال المفاجئ من إبراهيم .. ذهب أكرم   
هي شقة ال يسكن بها أحد في عمارة مطلة علي الشاطئ و عندما وصل نظر في الورقة التي  

 كتب بها العنوان لكي يتأكد من صحة المكان . 

و طرق علي الباب ففتح له حسن ، شعر أكرم   8صعد أكرم إلي الطابق األخير الشقة رقم   
ندما وجد إبراهيم و حسن علي قيد الحياة و لكنه وجد إبراهيم نائماً علي  بسعادة ال تُوصف ع 

األريكة و يشعر بتعب شديد فأقترب منه و وضع يده علي رأسه لكي يشعر بدرجة حرارنه  
 فوجدها مرتفعة ، فسأله أكرم : 

ما هذا الدماء التي تملئ قميصك يا إبراهيم ؟ .. -  

خلع إبراهيم قميصه و قال :    

كتفي ، لقد أُصبت برصاصة فيه منذ أيام ..أنه  -  

أخرج أكرم هاتفه :     

حسناً حسناً ، سأتصل بطبيب ..  -  

أتصل أكرم بطبيب ثم أعطي له العنوان لكي يأتي .. و بعد نصف ساعة جاء الطبيب و قام   
تف إبراهيم بطريقة صحيحة و طلب منه الراحة لمدة يومين حتي ال ينزف جرحه مرة  بعالج ك

ثم أنصرف ..  أخري  

أحضر أكرم كرسي و قال :    

كيف أستطتعم الهروب من اإلنفجار ؟ ..  -  

من هذه   لم يستطع إبراهيم اإلجابة من شدة تعبه و ذهب إلي نوٍم عميق ُمختلساً لحظات راحة   
المغامرة التي لم يتوقع أنه سيخوضها في يوم من األيام و تمني لو أستيقظ و وجد كل هذا  

مزعج ، و لكن الحياة ال تسير علي هذا النسق ، ننام في بعض األوقات لكي  مجرد كابوس  
الهدنة مع مشاكلنا و مع يومنا الملئ باألحداث و لكن يجب بعد أن    نأخذ بعض الراحة و 

 نستيقظ أن نعود و نقاتل من جديد و نبذل كل ما لدينا إلنهاء .. 

و مزعج بالنسبة لنا .. إلنهاء كل ما ه                                     



  

أحضر أكرم بعض الحلوي لحسن و قال له :     

ماذا حدث معكم يا حسن في األيام السابقة ؟ ..  -  

بدأ حسن يلتهم هذه الحلوي فقام أكرم بسؤاله مرة أخري فأجاب حسن و فمه ممتلئ :     

ساعدتنا ..لقد خدنا معارك قوية يا عماه و لكن إبراهيم لديه بعض المهارات التي   -  

لم يفهم أكرم شئ مما قاله حسن فقال له :     

مهارات مثل ماذا ؟ ..  -  

أجاب حسن :     

فتح السيارة بدون مفتاح و أصاب أحد األشخاص من أول طلقة رغم أنني لم أراه يمسك  -
 سالح من قبل .. 

ثم تابع :     

عذراً لقد تذكرت شيئاً يا عماه .. -  

فقال كريم مركزاً :    

هو يا حسن ؟ .. ما  -  

أجابه حسن :     

لقد كنت مساعده الخاص ..  -  

شعر أكرم بالغضب ممتزج بضحكة صفراء ظهرت علي شفتيه و قال لحسن :     

معلوماتك ال فائدة منها أيها الصغير ..  -  

و أثناء هذا الحوار الذي ال فائدة منه مع حسن .. دخل صاحب المنزل إليها و قال ألكرم :     

ماذا تفعلون هنا ؟ .. من أنتم و  -  



و ألن أكرم رجل أعمال و يعلم أن المال له حل سحري و خصوصاً في مواقف كهذه فأخرج    
 دفتر شيكاته و قال لصاحب المنزل : 

أنا أسف يا سيدي ، كنت أريد شراء شقتك و لكنك لم تكن موجوداً فقررت الدخول دون أذن   -
 و إلقاء نظرة علي روعة شقتك .. 

إلي سقف شقته المتشقق و أثاث منزله المتهالك ُمتعجباً من رأي أكرم في شقته   نظر الرجل  
 فقال له :

هل أنت واثق أنك رأيت منزلي جيداً ؟ ..  -  

أجاب أكرم :     

بالتأكيد يا سيدي و أريد شرائها بأي مبلغ تريده .. -  

ثم أخرج أكرم دفتر شيكاته و أستعد لكتابة رقم عليه ثم سأل الرجل :     

مليون جنيه ، مبلغ جيد ؟ ..  -  

لم يصدق الرجل المبلغ الذي عرضه أكرم عليه للتو فقال :    

بالطبع يا سيدي ، بالطبع ..  -  

كتب أكرم مبلغ مليون جنيه علي الشيك ثم قام باإلمضاء عليه و أعطاه لصاحب الشقة ثم قال   
 له :

صفقة رابحة ، أليس كذلك ؟ .. -  

قال : أبتسم الرجل بشدة و     

رابحة جداً يا سيدي ..  -  

قام أكرم بحمل إبراهيم بين يديه ليخرج من المنزل ، فسأله صاحب الشقة :    

ماذا أصاب هذا الشاب ؟ ..  -  

أجابه أكرم :     

فقد وعيه من شدة جمال منزلك ..  -  



: خرج أكرم من المنزل حامالً إبراهيم بين يديه و بجانبه حسن الذي أنهي الحلوي ثم قال     

شكراً لك يا عماه ..  -  

قال أكرم :    

علي الرحب و السعة يا صغيري ..  -  

عاد أكرم إلي سيارته و وضع إبراهيم علي المقعد الخلفي للسيارة بينما جلس حسن علي    
 المقعد األمامي بجانب أكرم و سأله :

أين سنذهب يا عم أكرم ؟ ..  -  

أدار أكرم السيارة و أجاب :    

إلي منزلي ..  -  

فسأله حسن :     

هل به ألعاب ؟ ..  -  

أجاب أكرم :     

أعتقد ذلك يا حسن ..  -  

أنطلق كريم إلي منزله الذي يقع في إحدي المناطق الفاخرة في اإلسكندرية و أثناء القيادة   
 أتصلت به فريدة .. 

  أجاب أكرم علي الهاتف فقالت فريدة :   

أكرم ؟ .. هل الخبر الذي رأيناه في التلفاز صحيح يا  -  

قال أكرم :    

نعم يا فريدة لقد مات أمجد و زوجته نادية و لكن الخبر الجيد أن إبراهيم و حسن أستطاعوا   -
 النجاة بطريقٍة ما .. 

شعرت نادية بالطمأنينة فقالت :     



الحمد هلل ، متي ستعود إلي المنزل ؟ ..  -  

أجاب أكرم :     

ما زلتي في المنزل ؟ .. دقائق و أصل ، هل أنتي -  

أجابت فريدة :     

ال ، لقد عدت لمنزلي .. -  

فقال أكرم :    

حسناً يا فريدة ، سأتصل بك الحقاً .. -  

أغلق أكرم المكالمة سريعاً ألن كان هناك أتصال أخر من الرائد عادل أنور ، نظر أكرم إلي    
 إبراهيم نظرة سريعة ثم أجاب علي الهاتف ..

قال عادل :    

أسف إلزعاجك يا أستاذ أكرم و لكن هناك سؤال هام أود الحصول علي إجابته منك ..  -  

قال أكرم :    

ال يوجد إزعاج ، ما هو السؤال ؟ ..  -  

فقال عادل :    

هل يوجد أحتمال أن أحد أفراد عائلة الطبيب أمجد علي قيد الحياة ؟ ..  -  

أرتبك أكرم فقال :     

لماذا تسأل ؟ ..  -  

دل :أجاب عا    

ألن هناك بعض الشهود رأوا شخصين بنفس أوصاف إبراهيم و حسن بالقرب من إحدي   -
 الفنادق القديمة و التي حدث بها جريمة قتل .. 

نظر أكرم إلي إبراهيم ثم أجاب علي سؤال عادل :     



أو   ال أعتقد أن إبراهيم و حسن علي قيد الحياة ، ألنهم لو كانوا كذلك كانوا سيحتموا بأقاربهم -
 علي األقل سيلجئون للشرطة .. 

فقال عادل :    

أؤيد هذه اإلجابة يا أستاذ كريم ..  -  

قال أكرم :    

تحت أمرك في أي وقت .. -  

أنتهي األتصال فوجد حسن ينظر إليه قائالً :     

أنت كاذب بارع ..  -  

فضحك أكرم و قال :    

كذبة بيضاء يا حسن .. -   

لم يريد أكرم إخبار الرائد عادل أن إبراهيم و حسن علي قيد الحياة إال بعد أن يفهم ما حدث    
مع إبراهيم منذ حدوث اإلنفجار ، فالرصاصة التي أصابت كتفه مع قول حسن أنه أستطاع  

إدارة سيارة بدون مفتاح و إصابة أحد األشخاص إصابة بارعة و كأنه تمرن علي ذلك كثيراً  
علي عدم إبالغه الشرطة رغم أنه المساعد األول له في موقف كهذا ، كل هذا جعل   باإلضافة

 أكرم يعتقد أن إبراهيم لم يبلغ الشرطة لسبب ما ..

وصل أكرم إلي منزله و طلب من أحد أفراد حرس المنزل أن يحملوا إبراهيم إلي الداخل   
 بحرص حتي ال تتفاقم إصابة كتفه .. 

فنية تستحق اإلشادة بها .. شئ شبيه بالمتحف المصري أو بقصر  كان منزل أكرم تحفة   
ح النادرة أو التي ليس لها إال  بالتحف الفاخرة و اللو عابدين .. كل مكان في هذا المنزل ملئ  

نسخة واحدة في العالم كله باإلضافة إلي األُثاث ذات الطراز األسباني و الفرنسي و شاشة 
شاشات السينما العمالقة .كبيرة ُمعلقة علي الحائط تشبه   

األرائك و إحضار الطعام لحسن ثم قام بتشغيل هذه   أمر أكرم بوضع إبراهيم علي إحدي  
 الشاشة لرؤية األخبار و التي لم تأتي بمعلومات جديدة .. 

 



 بعد سبع ساعات .. 

 

ظل إبراهيم نائماً طوال سبع ساعات و أنخفضت درجة حرارة جسده و عادت إلي وضعها    
أكرم ..  الطبيعي و جائت السيدة فريدة إلي المنزل لكي تتابع األعمال مع  

عندما دخلت وجدت إبراهيم نائماً علي األريكة و حسن يشاهد الرسوم المتحركة علي التلفاز    
 و يضحك ، قالت ألكرم :

ماذا حدث إلبراهيم ؟ .. -  

أجاب أكرم :      

ال أعلم ، األمر كله أشبه بفيلم هندي ..  -  

فسألته فريدة :     

هل ستتركه هكذا ؟ ..  -  

أجابها أكرم :     

ا لم يستيقظ في خالل ساعة سأذهب به إلي المستشفي .. إذ -  

صمتت فريدة للحظة ثم قالت :     

و لكنهم هناك سيسألوك عن سبب إصابته و قد تتعرض لمشاكل ..  -  

أبتسم أكرم قال :     

حسناً سأحضر له أطباء المستشفي إلي هنا ، المال يستطيع شراء أي شئ يا فريدة ..  -  

إبراهيم و أقدامه فقالت فريدة : تحركت أطراف أصابع يد    

أنه يستيقظ يا أكرم ..  -  

أمسك أكرم بيد إبراهيم و قال بلطف و هدوء :     

إبراهيم ، هل أنت بخير ؟ ..  -  



فتح إبراهيم عيناه و أستطاع رؤية أكرم و فريدة بوضوح و قال :     

أين أنا ؟ ..  -  

أجاب أكرم :     

أنت في منزلي يا إبراهيم ..  -  

إبراهيم إلي حسن الذي كان جالساً أمام التلفاز فشعر بطمأنينة ثم غير وضعه من النوم  نظر   
 علي األريكة إلي الجلوس و قال : 

ماذا حدث ؟ ..  -  

فقال أكرم :    

أنا من يجب أن يسأل هذا السؤال يا إبراهيم ، كيف أستطعتم النجاة و أين ذهبت جثث أباك و   -
نك علي قيد الحياة ؟ .. أمك و لماذا أخفيت عن الشرطة أ  

أجاب إبراهيم :     

حسناً يا أكرم ، سأحكي لك كل ما حدث ..  -  

حكي إبراهيم القصة الملحمية التي حدثت معه منذ اإلنفجار و حتي اللحظة التي وصل فيها   
..  ٨إلي الشقة رقم   

قال أكرم :    

يا لها من رحلة ! ..  -  

تابعه إبراهيم :     

ية و الحظ هو الذي أبقانا علي قيد الحياة ..كانت رحلة صعبة للغا -  

قال أكرم :    

يبدو أن أمجد أرتكب كارثة .. -  

فسأله إبراهيم :    



هل كان لدي أبي أعداء ؟ ..  -  

أجاب أكرم :     

أمجد ! .. مستحيل لقد كان محبوباً من الجميع .  -  

فقال إبراهيم :     

ت صديقه الوحيد و بالتأكيد تحدث معك عن  لماذا ذهب إلي المصحة النفسية يا أكرم ؟ .. أن -
 شئ يزعجه . 

ظهر علي وجه أكرم الحزن و الحسرة و قال :     

لقد حاولت معرفة ذلك سابقاً و فشلت ، والدتك كانت تعرف و لكنها رفضت إخباري و لو   -
 كانت أخبرتني عن حقيقة ما يحدث كان بإمكاني إنقاذ الموقف ..

قاطعتهم فريدة :     

ن تخصص عمل والدك يا إبراهيم ؟ .. ماذا كا -  

أجاب :    

باطنة ..  -  

حدث معه خالل األيام السابقة و لم يخبر أكرم به فقال :  تذكر إبراهيم شيئاً     

هناك شئ واحد لم أخبرك به يا أكرم ..  -  

أخرج إبراهيم علبة الدواء التي وجدها في خزنة والده السرية و أعطاها ألكرم و قال له :     

لقد وجدتها مع األموال و رسائل التهديد التي أخبرتك عنها ..  -  

نظر أكرم إلي علبة الدواء و قال :     

ال يوجد عليها أسم أو وصف ، باإلضافة نوع السائل الذي بها غريب و لم أراه من قبل .. -  

فقال إبراهيم :     

هذا ما أثار دهشتي عندما رأيته في الخزنة ..  -  



دواء جانباً و قال : وضع أكرم علبة ال    

و لكن ما الذي أثار دهشتك في هذا ؟ .. قد يكون مجرد دواء عادي ؟ .. -  

قال إبراهيم :     

ليس مجرد دواء عادي .. -  

فسأله أكرم :    

لماذا ؟ ..  -  

أجابه إبراهيم :     

إذا كان مجرد علبة دواء عادية ، ما الذي سيجعله يضعها في خزنة سرية تحت األرض ؟ ..  -  

أقتنع أكرم بكالم إبراهيم :    

معك حق يا إبراهيم ، علبة الدواء هذه ورائها شئ غامض ..  -  

ثم تابع :     

و لكن هل تعتقد أن عدم إخبار الشرطة فعل صائب ؟ ..  -  

أجابه إبراهيم :     

الشرطة عملها روتيني و يحكمها قواعد و قوانين ال تستطيع تخطيها و في هذا الموقف  -
غباء إذا تعاملنا بقواعدهم .. سيكون من ال  

فقال أكرم :    

و لكن الشرطة أمسكت بالعديد من المجرمين بواسطة القواعد التي تقول أنها ال تصلح األن .  -  

قال إبراهيم :     

المجرم هذه المرة ذكي جداً و يتوقع تحركات الشرطة ..  -  

فسأله أكرم :    



و ماذا سنفعل لكي نمسك به ؟ ..  -  

 :  إبراهيمأجاب 

 
يجب أال تحكمنا قواعد ألن هذه اللعبة بال قواعد و البقاء سيكون لألذكي و ليس لألقوي ..  -  

ثم تابع :     

هل تستطيع معرفة في أي شئ يستخدم هذا الدواء ؟ ..  -   

أجاب أكرم :     

أعتقد ذلك ، هناك شخص يستطيع مساعدتنا .. -  

 فسأله إبراهيم :

من هو ؟ ..  -  

أكرم :قال     

تعالي معي إلي المكتب .. -  

سار أكرم و إبراهيم إلي المكتب و أخرج أكرم دفتر متوسط الحجم من درج المكتب بها    
 مئات األرقام و بدأ يبحث عن أسم معين حتي وجده ..

قال أكرم :    

لقد وجدته ..  -  

فساله إبراهيم :    

من هو ؟ ..  -  

أجاب أكرم :     

هو صديقي منذ سنوات و يعمل في مجال تحليل الدواء و يستطيع  أنه طبيب يدعي حسين و  -
 مساعدتنا في كشف سر هذا الدواء .. 



قال إبراهيم :     

هل تثق به يا أكرم ؟ .. -  

أجاب أكرم :     

بالطبع يا إبراهيم ..  -  

تنهد إبراهيم و قال :     

متي سنرسلها له ؟ .. -  

المكتب و قال :أمسك إبراهيم بهاتفه الموضوع علي     

األن ..  -  

أتصل أكرم بصديقه حسين و طلب منه المساعدة ..    

قال أكرم :     

كيف حالك يا صديقي العزيز ؟ ..  -  

أجاب حسين :     

بخير يا أكرم ، ماذا تريد ؟ ..  -  

ضحك أكرم و قال :     

و كيف عرفت أنني سأطلب منك شئ ؟ ..  -  

أجاب حسين :     

ا أحتجت لشئ .. ألنك ال تتصل بي إال إذ -  

فقال أكرم :    

نعم يا حسين أنا بحاجة إليك في شئ هام للغاية .. -  

فسأله حسين :    



ما هو ؟ ..  -  

أجاب أكرم :     

علبة دواء أريد معرفة أسمها و أسباب أستخدامها .. -  

أستغرب حسين و قال :    

علبة دواء ! .. حسناً أرسلها لي و سأفحصها . -  

فسأله أكرم :    

كم من الوقت سيأخذ فحصها ؟ ..  -  

أجابه حسين :     

علي حسب نوع العينة .. -  

قال أكرم :    

حسناً يا حسين سأرسل لك أحد الحرس إليك و معه علبة الدواء ، وداعاً .. -  

أغلق أكرم المكالمة فقال إبراهيم مندهشاً :     

و لماذا ال نذهب بأنفسنا ؟ .. -  

أجاب أكرم:     

خطر علينا فقد يتعقبنا هذا القاتل و قد ال نستطيع الهروب منه كما فعلت أنت في  سيكون هذا  -
 وقت سابق .. 

نادي أكرم علي أحد الحرس و أعطي له عنوان منزل حسين ورقة و معها علبة الدواء و قال    
 له :

ال تذهب بمفردك و خذ معك بعض الحرس ..  -  

قاتل ..ذهب الحارس و معه أخرين تحسباً لهجوم من ال    

قال إبراهيم :     



ال أعتقد أنك جعلت الحارس يذهب و معه أخرين خوفاً عليه ..  -  

أشعل أكرم سيجارة و قال :    

معك حق و إنما خوفاً علي علبة الدواء .. -  

فسأله إبراهيم :    

و لماذا أنت خائف عليها ؟ ..  -  

أجاب أكرم :     

غز و إذا حصل عليها القاتل سنفشل تماماً في  علبة الدواء األن أصبحت خيط هام لحل هذا الل -
 تفسير األحداث الغامضة التي تحدث .. 

فقال إبراهيم :     

و كيف سيعلم القاتل أن علبة الدواء معنا ؟ ..  -  

أبتسم أكرم و قال :     

قد يكون يراقبنا األن عبر أداة صوتية أو ما شابه .. -  

وقف إبراهيم و قال :     

يقة .. سأذهب ألجلس في الحد -  

فقال أكرم بعد أن تغيرت مالمح وجهه اللطيفة :    

أجلس يا إبراهيم ، يجب أن نتحدث في شئ قد يبدو مزعج بالنسبة لك .. -  

جلس إبراهيم واضعاً قدماً علي أخري و قال :     

ماذا تريد يا أكرم :  -  

أطفئ إكرم لفافة التبغ و قال :     

حتي نحاول حل هذا اللغز ..  يجب أن نضع بعض األحتماالت -  



فسأله إبراهيم :    

أي أحتماالت ؟ ..  -  

أجاب أكرم :     

دعنا نفترض أن الطبيب أمجد شخص سئ و أنه أذي شخص ما و أن كل ما حدث كان بدافع  -
 اإلنتقال من أباك .. 

قال إبراهيم غاضباً :    

تتوقع أنه سيأذي شخص أو  أخبرني أنك تمزح يا أكرم ، أنت صديق أبي منذ الطفولة ، هل  -
 يدمر حياته ؟ .. 

قال أكرم :    

ال يوجد شخص فينا لم يرتكب خطأ ، هناك العديد من األشخاص ذات النية الطيبة أرتكبوا  -
 أخطاء كارثية .. 

تابعه إبراهيم سريعاً :     

و لكن هذا ال ينطبق علي الطبيب أمجد ، أؤكد لك ذلك .. -  

قال أكرم :    

أسف ألنني قلت ذلك يا إبراهيم و لكننا يجب أن نفكر من جميع الزوايا و نضع جميع   -
 اإلحتماالت إذا أردنا إنهاء هذا اللغز الغامض ..

صمت إبراهيم للحظات يحاول التفكير ثم قال :    

و لكن ما نوع هذا الخطأ الذي قد يكون أبي قد أرتكبه و جعله يُصاب بمرض نفسي ، هل   -
هذا منطقي يا أكرم ؟ .. تري أن   

ثم وقف و سار بإتجاه النافذة و نظر إلي الحديقة و جمالها كي يشعر ببعض الهدوء و السالم   
 النفسي ثم أستدار ببطئ و نظر إلي أكرم و قال له :

عندما نرتكب أخطاء مهما كانت كبيرة فنحن نشعر بالحزن أو بالندم أو حتي باألكتئاب ، و   -
طاء التي تجعلنا نُصاب بمرض نفسي ؟ .. لكن ما نوع األخ  



أجاب أكرم :     

هذا هو مربط الفرس يا إبراهيم ، المرض النفسي و علبة الدواء و مقتل سوزان .. كل هذا   -
 يقودنا إلي حل هذا اللغز األكثر غموضاً .

خرج أكرم و إبراهيم من غرفة المكتب و ذهبوا إلي الصالة و جلسوا علي األريكة و أمسك   
 بإحدي الجرائد ليقرأها ..

قال إبراهيم :     

هل كتبوا شئ عن الحادثة ؟ ..  -  

أجابه أكرم ::     

لألسف ، ال يوجد صفحة في الجرائد أو برنامج إعالمي علي التلفاز لم يخلو من الحديث عن   -
 هذه الحادثة باإلضافة إلي سبابهم في الشرطة ألنهم عجزوا عن حل لغز أختفاء سوزان .. 

إبراهيم حزيناً :  قال    

ال يعلموا حتي األن أنها ماتت ..  -  

وضع أكرم يده علي كاهل إبراهيم و قال :     

ال تحزن يا إبراهيم ، أنا أعلم أنك تحبها و كنت تنوي الزواج منها بعد عودتك من لندن و   -
 لكنها األن في رحلة إلي السماء و لن تشعر باأللم هناك .. 

شعر إبراهيم باألسي و قال :    

حتي األن ال أصدق أنها ماتت ، سأشتاق لها كثيراً يا أكرم ..  -  

الذي تعود علي سماع الضوضاء منه و رؤيته يتحرك هنا و   شعر إبراهيم بعدم وجود حسن  
 هناك فقال إبراهيم : 

أين حسن ؟ ..  -  

أجاب أكرم :     

ربما يلعب في الحديقة .. -  



فُِزع إبراهيم فقال :     

بمفرده ! ..  -  

ركض إبراهيم سريعاً إلي الخارج فوجد جميع الحرس الذين في الحديقة مقتولين بالرصاص   
اقد الوعي و شخص يضعه في سيارة ثم أنطلق بها .. و رأي حسن ف  

ركض إبراهيم داخل المنزل و صرخ :     

لقد أخذ أحدهم حسن ..  -  

وجد إبراهيم هاتفه يرن فأجاب فوجد شخص يقول له :     

ما هو شعورك أيها الشاب األن بعد أن أصبح أخيك الصغير معي ؟ .. عذراً نسيت أن   -
منزلك و قتل سوزان و سيقتل أخاك قريباً ..أعرفك بنفسي ، أنا الذي فجر   

قال إبراهيم غاضباً :    

أنت القاتل إذا ! .. -  

أجاب :    

نعم أيها الشاب ، أنا القاتل الذي تبحث عنه ..  -  

قال إبراهيم :     

أسمعني جيداً ، أعلم أنك عبقري بشكل يفوق أي شخص علي وجه األرض و أعلم أنك تفعل   -
لسبب ال أعرفه و لكنني أعدك أنه إذا حدث أي شئ ألخي سأجدك و سأقتلك  هذا بدافع اإلنتقام 

 ، و إذا كنت أنت منتقم فسأصبح أنا أعظم المنتقمين و لن تستطيع اإلختباء مني مهما فعلت .. 

أغلق القاتل هاتفه بعد التهديد المباشر الذي حصل عليه من إبراهيم ، و أصبح إبراهيم يواجه    
لثقيل و ال يعرف ماذا يجب أن يفعل .. كارثة من العيار ا  

  

   

  



أختطاف حسن                                             

  

الشوارع الخالية من حركة   أنطلق أكرم بسيارته و معه إبراهيم وراء الخاطفين فسلكوا إحدي  
قد يُوقع بهم و   ئقو عامة الناس حتي يستطيعوا التحرك بسرعة و أال يوجد عا   السيارات

عندما رأوا سيارة كريم تالحقهم أطلقوا الرصاص علي إطارات السيارة فتوقفت و أصطدمت  
 بإحدي أعمدة اإلنارة الجانبية .. 

رة ناظرين إلي الخاطفين الذين أستطاعوا الهروب  نزل أكرم و إبراهيم و وقفوا أمام السيا  
 بنجاح .. 

صرخ إبراهيم في وجه أكرم :     

ماذا سنفعل األن ؟ .. سيقتلوا حسن .. سيقتلوا حسن .  -  

وضع أكرم يده علي كتف إبراهيم و قال :     

سنعيده حتي لو أضطررنا إلي إعالن الحرب و إشعال اإلسكندرية بالكامل ، سألجأ إلي حل   -
م أكن أتمني األقتراب منه .. ل  

أخرج أكرم هاتفه و أتصل برقم ال يوجد عليه أسم علي عكس األرقام األخري ، فأجاب هذا   
 الشخص و قال : 

أكرم باشا ! .. كنت أعلم أنك ستحتاجني ذات يوم ..  -  

قال أكرم :    

يجب أن أراك سريعاً .. -  

فقال الشخص :    

أين أنت ؟ ..  -  

أجابه خ :     

أرسل لك العنوان في رسالة علي هاتفك و يجب أن تأتي في أسرع وقت ممكن ، أنا في  س -
 كارثة كبيرة .. 



أغلق أكرم المكالمة فأقترب منه إبراهيم و قال :    

من الذي كنت تتصل به ؟ ..  -  

أجاب أكرم :     

عماد ، هو الوحيد الذي يستطيع مساعدتنا في هذا األمر ..  -  

فسأله إبراهيم :    

لماذا قلت أنه حل لم تكن تريد أن تلجأ إليه ؟ .. و  -  

أجاب أكرم :     

عملياته المشبوهة قبضت عليه الشرطة و   كان عماد يعمل في تجارة المخدرات و أثناء إحدي -
 معه عينات من مخدر جديد كان سيجربه علي عدد من األشخاص .. 

فسأله إبراهيم بأهتمام :    

و ماذا حدث ؟ ..  -  

أجابه أكرم :     

أتت لي زوجته و طلبت مني مساعدته و وعدتني أنه لن يعود لتجارة المخدرات مرة أخري   -
يصبح شخص معتدل ..  فقررت مساعدنه علي أمل أن  

قال إبراهيم :     

كيف ساعدته ؟ ..  -  

أجابه أكرم :     

الذي قبض عليه و طلبت منه أن يخفي المخدرات التي وجدها معه و    أعطيت رشوة للظباط -
 كأنها لم تكن موجودة من األساس ..

قال إبراهيم :     

و هل جري األمر كما خططت له ؟ ..  -  



أجابه أكرم :     

نعم سار األمر علي أكمل وجه و خرج عماد بعد عدة أيام لكنه لألسف عاد لتجارة المخدرات  -
يلتزم بالوعد الذي قطعته زوجته و شعرت بالندم ألنني ساعدته و لهذا لم أكن  مرة أخري و لم 

 أرغب في اإلتصال به و طلب المساعدة منه .. 

شعر إبراهيم بالحيرة فسأل أكرم :     

عذراً يا أكرم ، و لكن لماذا ذهبت إليك زوجته من البداية ؟ ..  -  

صمت أكرم للحظات ثم أستجمع قواه و قال :    

عماد هو أخي من زوجة أبي الثانية .. ألن  -  

أندهش إبراهيم فقال :     

أخاك ! .. كم هذا محزن ! .. لماذا لم يصبح شخص صالح مثلك ؟ ..  -  

أجابه أكرم :     

هذا هو طبعه منذ أن كان صغيراً ، دائماً يحب أرتكاب األخطاء يحب سرقة األلعاب يحب   -
قتراب منه أكثر من مرة قبل أن يتجه لتجارة مضايقة أصدقائه من األطفال ، لقد حاولت األ

المخدرات و أن يبتعد عن األنشطة الممنوعة بل و وعدته بأن يعمل معي في منصب رفيع جداً  
اتي و لكنه كان يرفض دائماً هذه العروض .. في إحدي شرك  

قال إبراهيم :     

ما هو فارق العمر بينك و بينه ؟ ..  -  

أجاب أكرم :     

مر بينك و بين أخاك ، خمسة عشرة عاماً ..نفس فارق الع -  

جاء عماد سريعاً راكباً دراجته البخارية و يدخن لفافة تبغ من نبات الحشيش الممنوعة و    
 صافح أخاه أكرم و عيناه ممتلئتان بالكره و الغضب و قال : 

  لم أكن أتوقع أن أخي أكرم باشا سيتصل بي و يطلب مني المساعدة بعد أن نقضت عهدي -
 معه .. 



أبعد أكرم يده من يد عماد و قال :     

أعلم أنك تحب المال الذي يأتي من الصفقات المشبوهة و جرائم الخطف ، أليس كذلك يا   -
 عماد ؟ .. 

نفخ عماد دخان لفافة التبغ في وجه أكرم قال :     

ماذا تريد ؟ ..  -  

قاطعهم إبراهيم :     

تقريباً ..هناك رجلين خطفوا أخي منذ ساعة  -  

سأله عماد :     

هل تتذكر أوصافهم ؟ .. -  

أجابه إبراهيم :     

لم ألمح إال واحد منهم فقط و كان بدين و حول رقبته وشم ..  -  

أشعل عماد سيجارة ثانية بعد األولي التي أنتهت و قال :     

سأجدهم و لكن يجب أن نتفق ..  -  

قال أكرم :    

كم من المال تريد ؟ ..  -  

عماد للحظات يحاول التفكير في مبلغ كبير حتي أستقر عليه فقال ألكرم : صمت     

خمسة مليون جنيه ..  -  

و دون نقاش وافق أكرم :    

موافق بشرط أن تجد هذا الطفل اليوم و إذا عاد سالماً سأعطيك أكثرمن هذا المبلغ .. -  

وافق عماد قائالً :     



أتفقنا ..  -  

قال إبراهيم لعماد :     

أنت واثق أنك ستجدهم ؟ ..  لماذا -  

أجابه عماد :     

ألنني أعلم كيف يفكر هؤالء األشخاص ..  -  

ركب عماد دراجته البخارية و قال ألكرم :     

أنتظر مني مكالمة ..  -  

ثم أنطلق بدراجته البخارية ..     

ل  ظل أكرم و إبراهيم ينتظرون في هذا المكان حتي حلول الليل ، فوجد أكرم هاتفه يرن فقا  
 إبراهيم : 

بالتأكيد ، أنه عماد ..  -  

و لكن المتصل كان الرائد عادل أنور ، فقال أكرم إلبراهيم :     

أنه عادل أنور ، الرائد الذي يحقق في قضيتك .. -  

قال إبراهيم :     

و لماذا يتصل األن ؟ .. -  

قال أكرم :    

.. بالتأكيد هو يتصل بشأنهم . هل نسيت أفراد الحراسة الذين ماتوا علي يد خاطفين حسن ؟  -  

أجاب أكرم علي الهاتف و قال :     

هل أستطيع مساعدتك ؟ ..  -  

قال عادل :    



من الذي قتل أفراد حراسة منزلك يا أستاذ أكرم ؟ ..  -  

أجاب أكرم :     

أنا خارج المنزل منذ الصباح و ال أعلم عن أي شئ تتحدث ..  -  

قال عادل :    

األن ، أنا بإنتظارك هناك .. يجب أن تأتي إلي منزلك -  

قال أكرم :    

سآتي إليك حاالً ..  -  

أغلق أكرم المكالمة و قال إلبراهيم :     

سأعود إلي المنزل األن حتي ال يشك في أي شئ .. -  

وافق إبراهيم و قال :     

حسناً أعطني هاتفك و سأتابع كل جديد مع عماد .. -  

قال أكرم :    

ك يا إبراهيم و لكنها الظروف .. ال أريد أن أتركك بمفرد -  

حاول إبراهيم طمئنة أكرم فقال له :    

ال تقلق يا أكرم سيسير كل شئ كما هو ُمخطط له .. -  

أبتسم أكرم و قال :     

حسناً يا إبراهيم حظاً موفقاً ، وداعاً ..  -  

أخذه و بعد ذهاب أكرم إلي منزله بواسطة سيارة أجرة أتصل عماد علي الهاتف الذي   
 إبراهيم من أكرم و قال : 

لقد وجدتهم ..  -  



سأله إبراهيم :    

أين أنت ؟ ..  -  

أجابه عماد :     

المكس ..  -  

فقال له إبراهيم :    

أنا قادم إليك ، لن أتأخر ..  -  

عاد أكرم إلي منزله و كانت سيارات الشرطة تحيط المنزل من كل أتجاه و سيارات   
اإلسعاف تنقل المصابين إلي المستشفي و بداخل المنزل يوجد عادل أنور و مساعده حمزة 

 يفحصون المنزل .. 

دخل أكرم إلي المنزل و تظاهر أنه ال يعلم أي شئ عن ما حدث ، و قال للرائد عادل أنور :     

ما الذي يحدث هنا ؟ ..  -  

خلع الرائد عادل قفازاته الجلدية و قال :     

لقد هجم مسلحون علي منزلك منذ ساعات و قتلوا أفراد حراستك و لكنهم لم يسرقوا شئ ..  -  

قال أكرم متظاهراً بعدم معرفة أي شئ مما حدث مرة أخري :     

لماذا جائوا إذاً ؟ ..  -  

سأله عادل :     

ء يا أستاذ أكرم ؟ .. هل لديك أعدا -  

أجابه أكرم :     

منافسين و ليس أعداء .. -  

قال عادل :    

و لكن قد يتحول المنافسين إلي أعداء .. -  



أشعل أكرم لفافة تبغ و قال :    

من فعل هذا ليس منافساً أو عدواً .. -  

فسأله عادل :     

من فعل ذلك إذاً يا أكرم ؟ ..  -  

أجابه أكرم :     

ال أعلم ..  -  

أقترب عادل من أكرم و زادت حدة كالمه :     

أستاذ أكرم ، إذا كان هناك شئ تخفيه أنصحك بالتحدث قبل أن ينفذ صبري .. -  

قال أكرم :    

ال أفهم ، هل تعتقد أن لي صلة بما حدث للطبيب أمجد ؟ ..  -  

أجاب عادل :    

تحاول إخفائها عني .. و لما ال ؟ .. منذ البداية و أنا أشعر أن لديك معلومات   -  

قال أكرم :    

إذاً أنت تبحث في األتجاه الخاطئ ..  -  

فقاطع حديثهم حمزة قائالً :     

أين كنت وقت حدوث هذا األعتداء علي منزلك ؟ ..  -  

أجاب أكرم :     

كنت أتجول بسيارتي .. -  

فقال عادل :    

و لكنك عدت إلي المنزل بدون سيارتك ..  -  



عودته بدون سيارته قائالً : و برر أكرم     

أصطدمت سيارتي بعمود إنارة .. -  

فقال عادل و هو متأكد أن أكرم يخفي شيئاً ما :     

حتي األن ال أستطيع إتهامك بأي شئ رسمي و لكني أنصحك بالتعاون معنا قبل أن تصبح   -
 مشتبه به بشكل رسمي ..

قال أكرم ساخراً :    

حسناً سأفكر في ذلك .. -  

عادل و حمزة فعاد أكرم سريعاً إلي المكان الذي يقف فيه إبراهيم خوفاً من أن يذهب   غادر  
إلي عماد بمفرده و لكنه عندما وصل لم يجده و وجد الهاتف الذي أعطاه إلبراهيم ُملقي علي  

 األرض باإلضافة إلي سيارته التي ألصطدمت .. 

شعر أكرم بخوف شديد علي إبراهيم فقال :      

ماذا يحدث معك األن يا إبراهيم ؟ .. يا تُري  -  

ذهب إبراهيم إلي المكس حامالً معه سالحه الناري الذي أخذه سابقاً من سيارة المجهولين و    
. كان عماد بإنتظاره هناك واقفاً خلف إحدي المنازل السكنية .  

قال عماد :    

أين أكرم :  -  

أجاب إبراهيم :     

المغادرة ..حدث له مشكلة في عمله و أضطر إلي  -  

سأله عماد :     

هل سيؤثر ذلك علي األتفاق ؟ ..  -  

فقال إبراهيم :     

أتقصد الخمسة مليون جنيه ؟ .. أكرم رجل أعمال و يلتزم بإتفاقاته ..  -  



قال عماد :    

يبدو أنك تعرفه جيداً .. -  

قال إبراهيم :     

لنتحدث عن الشئ المهم األن ، أين حسن ؟ ..  -  

أجاب عماد :    

تعالي معي و لكن كن حذر ، هؤالء الرجال يمتلكون أسلحة ..  -  

سار إبراهيم و عماد بين المنازل و دون أن يشعر إبراهيم وقع منه مسدسه .. و عندما   
 وصلوا إلي المنزل المحدد أشار عليه عماد و قال : 

كوتشينة في  يختبئون في هذا المنزل و عددهم رجلين و منذ أن جائوا و هم يلعبون أوراق ال -
 الغرفة المجاورة للغرفة التي يجلس فيها الطفل مربوطاً بالحبال .. 

سأله إبراهيم :    

و ما هي خطتك ؟ ..  -  

أجاب عماد :    

سنصعد إلي هذا المنزل و لن نصدر صوت و سنفك الحبال التي تقيد الطفل و سنغادر بهدوء   -
 تام ..

قال إبراهيم :     

ستكون مخاطرة علينا و علي حسن ..  و لكنها ليست خطة ناجحة و  -  

فسأله عماد بحدة :    

هل لديك خطة أفضل من هذه ؟ ..  -  

أجاب إبراهيم :     

ال ..  -  



فقال عماد :    

حسناً أصمت و دعنا نسرع قبل أن ينتهوا من اللعب .. -  

صعد إبراهيم و عماد الساللم التي كان إحداها موجود و األخر غير موجود أو متهالك ..     

قال إبراهيم :     

كيف يعيش األهالي في هذا المكان ؟ .. أنه قديم و متهالك .  -  

فأجابه عماد بصوت منخفض و غاضب :     

قلت لك ال تصدر أي صوت ..  -  

تابع إبراهيم و عماد صعود الساللم حتي وصلوا إلي الشقة المقصودة و كان بابها مفتوح    
فدخلوا إليها و لكن لسوء الحظ أصطدمت قدم إبراهيم بجسم معدني موجود علي األرض  

 فأستطاع الخاطفون رؤيتهم و لحسن الحظ أنهم لم يكن معهم سالح علي عكس ما قاله عماد ..

األول عماد و أسقطه أرضاً ثم قال إلبراهيم : ضرب الرجل     

لقد أرتكبت خطأ كبير بمجيئك هنا يا فتي ..  -  

فقال إبراهيم بهدوء و ثقة :    

كنت سأذهب ورائكم حتي لو أختبئتم في القمر .. -  

قال الرجل الثاني :     

رياء .. و لن تستطيع الرحيل من هنا ، سنقتلك و نأخذ أعضاء جسدك و نبيعها و سنصبح أث  -  

قال إبراهيم :     

و لكنكم لن تستطيعوا لمسي حتي ..  -  

ضحك الرجلين و قال أحدهم :    

يبدو أنك أحمق يا فتي ، نحن أثنين و أنت واحد .. -  

قال إبراهيم :     



لنجرب األمر إذاً .. -  

هجم الرجل األول علي إبراهيم و لكنه أستطاع تفادي قبضته العمالقة و أعطاه لكمة كانت    
 قادرة علي إسقاطه أرضاً ، فقال إبراهيم : 

هل تريد الرحيل أم السقوط مثله ؟ ..  -  

قال الرجل األخر غاضباً :    

يا لك من وغد لعين ..  -  

و ركض بإتجاه إبراهيم فقام إبراهيم بإعطاه ضربة قوية بقدمه في أسفل فكه فسقط علي    
 األرض هو األخر فاقداً الوعي .. 

اهيم و قال : نظر عماد إلي إبر    

أين تعلمت كل هذا ؟ .. -  

أجاب إبراهيم بعنجهية :    

لقد تعلمت العديد من الفنون القتالية في لندن عاصمة الضباب .. -  

ساعد إبراهيم عماد علي الوقوف و قال له :    

هل أنت بخير ؟ ..  -  

أجابه :     

أنها مجرد كدمة في ساقي ، ال تقلق ..  -  

سأله إبراهيم :    

الغرفة التي بها حسن ؟ .. أين  -  

أجاب عماد :    

الغرفة التي أمامنا ..  -  



دخل إبراهيم و عماد إلي الغرفة فوجدوا حسن مربوطاً بحبال في كرسي خشبي و كان نائماً    
 و ال يشعر بالمعركة التي دارت في الخارج ..

قال عماد مازحاً :     

أننا سنجده يبكي و يطلب المساعدة .. هذا أغرب طفل رأيته في حياته ، كنت أتوقع  -  

ضحك إبراهيم و قال :     

أراهنك أنه عندما يستيقظ سيطلب المثلجات ..  -  

قام إبراهيم بإيقاظ حسن و فك الحبال التي تحيط بجسده فبكي حسن :     

كنت أعتقد أنك لن تستطيع إيجادي يا إبراهيم .. -  

مسح إبراهيم دموع حسن بيده و قال :     

وا ذهبوا بك إلي القمر أو حتي خارج المجرة كنت سآتي و أنقذك ، هذا هو عهد  لو كان -
 األصدقاء يا حسن ..

نظر حسن لعماد و قال :    

من هذا الشخص يا إبراهيم ؟ ..  -  

أجاب إبراهيم :     

أنه السبب الرئيسي في إيجادك ، يجب أن تشكره .. -  

قال حسن لعماد :     

شكراً يا عماه ..  -  

فقال عماد :    

علي ماذا أيها الصغير ؟ .. أخاك هو الذي أنقذنا ، لقد تحول إلي جاكي شان أو بروسلي .  -  

ثم تابع :     

يجب أن نخرج من هنا بسرعة يا إبراهيم ، فقد يأتي أخرون ..  -  



خرج إبراهيم و عماد و حسن من هذه الغرفة و لكن قبل أن يخرجوا توقف و قال :     

عماد ..لحظة واحدة يا  -  

فسأله عماد :     

ماذا ستفعل ؟ ..  -  

بحث إبراهيم في جيوب بنطال الخاطفين فلم يجد إال هاتف واحد ثم رن فجأة فأجاب إبراهيم   
 علي الهاتف فسمع شخص يقول : 

أعترف يا إبراهيم أنني أستهنت بك قليالً و سأكون حريص أكثر علي قتلكم جميعاً في المرة  -
 القادمة ..

إبراهيم : قال     

لماذا تفعل كل هذا ؟ .. لماذا تريد األنتقام من الجميع ؟ ..  -  

فقال هذا الشخص :    

لقد أنتهت الجولة الثانية يا إبراهيم ، أستعد للقادم ألنه لن يكون سهالً ..  -  

ثم أنهي المكالمة ..     

سأله عماد :     

من هذا الشخص التي تحدثت معه ؟ ..  -  

أجاب إبراهيم :     

أعلم ..  ال -  

فقال عماد :    

و لكن يبدو أنه يعرفك جيداً ..  -  

ترك إبراهيم و عماد هذه الشقة و غادروا منطقة المكس بالكامل عائدين إلي المكان الذي    
إنتظارهم هناك ..أصطدمت فيه سيارة أكرم بعمود اإلنارة و كان أكرم   



مليون جنيه و أعطاه لعماد   سار ثالثتهم إلي أكرم و كان أكرم جاهز بشيك بمبلغ عشرة  
 فأندهش عماد قائالً : 

ما هذا يا أكرم ؟ .. إنه ضعف المبلغ .  -  

فقال أكرم :    

لقد ساعدتنا في مهمة مستحيلة و هذا المبلغ مجرد شكر بسيط ..  -  

سار عماد إلي دراجته النارية و قبل أن يغادر قال له أكرم :    

ألن تأتي للعمل معي يا عماد ؟ ..  -  

جاب عماد مبتسماً : أ    

سأفكر في األمر يا أخي ..  -  

ثم رحل ..     

قال إبراهيم :     

ماذا فعلت مع الرائد ؟ .. -  

أجاب أكرم :     

إنه يشك بي و يعتقد أن لي صلة بما حدث للطبيب أمجد ..  -  

قال إبراهيم :     

هذا الرائد سيسبب لنا اإلزعاج ..  -  

فسأله أكرم شاعراً بالفضول :     

أين وجدت حسن ؟ ..  -  

أجاب إبراهيم :     

في منزل قديم بالماكس .. -  



سأله أكرم مرة أخري :    

هل وجدت القاتل هناك ؟ ..  -  

أجابه إبراهيم :     

ال كانوا مجرد أثنان هواة و تخلصت منهم بسرعة .. -  

فقال أكرم مبتسماً :     

منك أن تتعلمها .. لقد فادتك دروس المهارات القتالية التي طلب الطبيب أمجد  -  

قال إبراهيم :     

أشعر أن الطبيب أمجد كان يستطيع قراءة المستقبل و تنبأ بأن كل هذا سيحدث ..  -  

قال أكرم :    

والدك كان له نظرة مستقبلية في كل شئ و يستطيع التنبؤ بها ..  -  

ألكرم : تذكر إبراهيم شئ مهم سيحكيه ألكرم و لكن فرحة إيجاد حسن أنسته األمر فقال     

لقد وجدت هاتف في جيوب أحد الخاطفين و أتصل بي القاتل ..  -  

شعر أكرم بالتوتر :     

و ماذا قال لك ؟ .. -  

أجاب إبراهيم :     

لقد أنتهت الجولة الثانية و أستعد للقادم ألنه سيكون أصعب ..  -  

صمت أكرم و كأنه يفكر في شئ أخر فسأله إبراهيم :    

في ماذا تفكر ؟ ..  -  

أجاب أكرم :     

أفكر بشأن الجولة الثانية .. -  



فقال إبراهيم :     

ال أفهم ، ما هو الغريب في الجولة الثانية ؟ ..  -  

فقال أكرم :    

أين الجولة األولي يا إبراهيم ؟ ..  -  

سأله إبراهيم :    

ماذا تقصد ؟ ..  -  

أجاب أكرم :     

هناك أحد مشترك معنا في هذه الجوالت ..  -  

إبراهيم : فقال     

و ما الذي أوحي لك بذلك ؟ .. فقد تكون الجولة األولي هي إنفجار منزلي أو موت سوزان .  -  

أجاب أكرم :     

ال يا إبراهيم ، هذا القاتل يريد األنتقام من الجميع و بالتأكيد هناك من يعاني مثلنا تماماً ..  -  

شعر إبراهيم بالحيرة فقال :    

و لكن من يكون ؟ ..  -  

اب أكرم مخمناً : أج     

ربما شخص قريب مننا و ال نشعر به ..  -  

فسأله إبراهيم :    

ماذا سنفعل األن ؟ ..  -  

أجاب أكرم :     



ببعض الراحة و لكي أتسلم طاقم الحراسة الجديد   سنعود إلي المنزل لنتناول الطعام و نحظي -
 لمنزلي .. 

سأله إبراهيم :    

هل سيكون متخاذل كالطاقم السابق ؟ .. -  

أجاب أكرم :     

أنها شركة حراسة أوروبية و هي األفضل في أوروبا وقامت بفتح فرع لها في مصر ..  -  

ة و عندما دخلوا إليه نام حسن  عاد إبراهيم و أكرم و حسن إلي المنزل مستقلين سيارة أجر  
 علي األريكة و جلس أكرم و إبراهيم علي األريكة المجاورة له .. 

قال إبراهيم :     

أنا جائع ..  -  

و تابعه أكرم :     

لنأكل إذاً ..  -  

تناول إبراهيم و أكرم الطعام و بعد أن أنتهوا عادوا للجلوس علي األريكة ليشربوا الشاي و   
يهم فتاة جميلة في نفس عمر إبراهيم أسمها ندي و هي أبنة أكرم ، عائدة من  أثناء هذا دخلت عل

رحلة سفر مع أصدقائها في الساحل الشمالي و شعرت بسعادة فائقة عند رؤيتها إلبراهيم الذي 
 كانت تحبه منذ الطفولة و هو ال يعيرها أي أهتمام ..

قالت ندي :    

مرة رأيتك فيها .. إبراهيم ! .. خمسة أعوام منذ أخر  -  

  

  

  

  



قرار مفاجئ                                              

  

الحب هو الشئ النقي القادر علي مساعدتنا في أصعب المواقف ، و رغم أننا نبتعد عنه و    
نفضل تركه حتي إنتهاء األزمة و نعتقد أنه سيلهينا عن حلها و لكن في الواقع الحب هو شئ  

كانه حل أصعب األلغاز و تحطيم جميع القيود .. سحري بإم   

الحب بإمكانه إنقاذنا من الوقوع في الهاوية ..     

جلست ندي بجانب أكرم و قالت :    

كيف حالك يا إبراهيم ؟ ..  -  

أجاب إبراهيم :     

الحمد هلل ، األمور تسير علي ما يرام ..  -  

أنه ال يبادلها نفس الشعور رغم جمالها  كان أكرم يعلم منذ وقت سابق أن ندي تحب إبراهيم و   
 فقرر المغادرة بحجة الذهاب إلي عمله لكي يدع لهم الفرصة ليتحدثوا .. 

قال أكرم :    

أنا ذاهب للعمل ..  -  

العصا التي يعلق عليها معطفه الجلدي و أرتاده لكي يغادر فسار إليه إبراهيم و   ثم سار بأتجاه  
 همس في أذنه : 

إذا غادرت سنظل أنا و ندي بمفردنا في المنزل و هذا غير الئق ..  -  

ضحك أكرم و قال :     

الخدم يملئون المنزل يا إبراهيم ، ال تقلق ..  -  

فقال إبراهيم :     

و لكن ...  -  

رم : قاطعه أك    



أنا متأخر عن العمل و أنت تعلم أن التجارة ال تنتظر أحد ..  -  

غادر أكرم المنزل فقالت ندي :     

هل وجودي يزعجك يا إبراهيم ؟ ..  -  

عاد إبراهيم للجلوس علي األريكة تاركاً مسافة بينه و بين ندي ثم قال :     

ال علي اإلطالق ..  -  

فقالت ندي :     

لست سعيد لرؤيتي .. و لكنني أشعر أنك  -  

قال إبراهيم :     

ال أنا فقد مرهق من رحلة السفر التي عدت منها .. -  

سألته ندي :    

أين هو الطبيب أمجد و السيدة نادية ؟ .. لم أراهم منذ مدة .  -  

شعر إبراهيم بهزة داخلية و أُعيد مشهد اإلنفجار في مخيلته بكل تفاصيله .. خروجه قبل    
ار .. سماعه لصوت العد التنازلي لإلنفجار .. النيران التي تلتهم كل جزء  لحظات من األنفج 

 من المنزل . 

قالت ندي :    

هل أنت بخير يا إبراهيم ؟ ..  -  

أجاب إبراهيم :     

نعم أنا بخير ، الطبيب أمجد و أمي نادية سافروا لقضاء العطلة الصيفية في أسبانيا ..  -  

أندهشت ندي قائلة :    

م يسافروا خارج البالد من قبل .. و لكنهم ل -  

برر إبراهيم ذلك قائالً :    



التغيير جيد يا ندي ..  -  

الحظت ندي وجود ضمادة علي كتف إبراهيم فقالت له :     

هل أُصيب كتفك ؟ ..  -  

أجاب إبراهيم :     

نعم ، أنها كرة القدم .. مليئة باإلصابات .  -  

سألته ندي :    

هل أتصل لك بالطبيب ؟ ..  -  

أجابه إبراهيم :     

ال ، والدك أكرم ذهب معي إلي المستشفي ..  -  

قالت ندي و الغيرة تملؤها :    

و كيف حال سوزان ؟ .. -  

سألها إبراهيم بنبرة صوت غاضبة :     

لماذا تسألي ؟ ..  -  

أجابت ندي :     

أعلم أنكم علي عالقة عاطفية منذ فترة وتخططون للزواج قريباً ..  -  

إبراهيم حزيناً :فقال     

و لكن هذا لن يحدث ..  -  

شعرت ندي بسعادة عند سماعها لهذ الخبر و لكنها حاولت بصعوبة أال تظهر ذلك ثم سألت    
 إبراهيم : 

لماذا ؟ ..  -  



لم يكن من الممكن أن يخبر إبراهيم ندي أن سوزان قد لقت حتفها و فضل إبقاء األمر سراً    
 إلي أجل غير مسمي فقال : 

رت بإختالف في طريقة تفكيرنا و كنا نتشاجر كثيراً .. شع -  

أطالت ندي النظر إلي إبراهيم فشعر بالخجل ، قررت ندي أستغالل الفراغ العاطفي الذي   
به .. يشعربه إبراهيم و قررت إخباره بشكل مباشر بحبها و تعلقها    

قالت ندي :    

هل أستطيع إخبارك بشئ يا إبراهيم ؟ ..  -  

يم قائالً : رحب إبراه     

بالتأكيد يمكنك ذلك ..  -  

فقالت ندي :    

أنا أحبك ..  -  

أرتبك إبراهيم قليالً ثم قال :    

تحبين من ؟ ..  -  

فزادت ندي من إرتباكه و خجله قائلة :    

أحبك أنت يا إبراهيم ، كنت أريد دائماً إخبارك بهذا منذ أن كنا أطفاالً و لكني كنت أراك   -
عمد و إنجذابك كان فقط لسوزان ..دائماً تتجاهلني عن   

هدأ إرتباك إبراهيم فقال :     

ال أستطيع تجاهلك يا ندي و لكني لم أكن أشعر سابقاً بأي إنجذاب تجاهك .. -  

ظهر الحزن علي وجه ندي ، فقال إبراهيم :     

و لكن األن األمر تغير .. -  

مرة أخري علي وجه ندي و قالت :   عادت اإلبتسامة    



ما معني هذا ؟ ..  -  

أمسك إبراهيم بيدي ندي و قال :     

أنا أحبك يا ندي ..  -  

قالت ندي غير مستوعبة لما سمعت :     

؟ .. " أنا أحبك " أشعر أنني في حلم ، هل تمسك بيدي األن و تقول لي -  

أجاب إبراهيم مبتسماً :    

لك األن و أعدك أننا سنعيش حياة سعيدة و لن أكون مصدر ألم أو ليس حلم يا ندي أنا أفعل ذ -
 إزعاج في يوم من األيام ..

فقالت ندي :    

هل سنتزوج ؟ ..  -  

أجاب إبراهيم :     

سنتزوج و لكن ليس األن ، أنتظري حتي تهدأ األضاع قليالً .. -  

سألته ندي :    

ما هي األوضاع التي ستهدأ ؟ ..  -  

إبراهيم : أجاب     

لقد تشاجرت مع أبي و أمي و لن أخبرهم بهذا الخبر األن ..  -  

قالت ندي :    

علي الرغم أنك أصبحت رومانسي يا إبراهيم و لكنك أصبحت أيضاً غريب األطوار ..  -  

 ثم تابعت : 

هل أنا أجمل أم سوزان ؟ ..  -  



ضحك إبراهيم و قال :     

أنتي بالطبع ..  -  

قالت ندي :    

ك تكذب .. أشعر أن  -  

دقق إبراهيم النظر في عين ندي و قال :     

و من يستطيع الكذب و هو ينظر لعيونك الخضراء التي لديها تأثير يعادل تأثير التنويم   -
 المغناطيسي ؟ .. 

أحمر وجه ندي من شدة الخجل و غادرت قائلة :    

سأدعك ترتاح قليالً ..  -  

نام إبراهيم بعدما شعر بهدوء و سالم نفسي كان يحتاج له ، و في األتجاه األخر ذهب أكرم    
إلي شركته الرئيسية التي تتم فيها جميع الصفقات التجارية األكثر أهمية و عندما وصل دخل  

إلي مكتبه مباشرة بمفرده لكي يتابع األعمال المتأخرة و التي كان يجب أن تحصل علي إمضاء  
شخصياً ..  منه  

و أثناء شربه للقهوة و متابعته لهذه األعمال رمي أحدهم بجواب من أسفل باب المكتب و    
عندما رأه أكرم نهض من علي مكتبه و سار ليمسك به فلم يجد عليه أسم للمرسل فقام بفتحه و  

 كان مكتوب بداخله :

مصير سوزان ، هذا  " أبتعد عن مساعدة إبراهيم كي ال يكون مصيرك كمصير والديه و  -
اضي عن أنك قمت بمساعدته في إيجاد حسن و أوقفت جزًءا من  هو التحذير األخير ، سأتغ

 خطتي و لكن إن تكرر شئ مشابه لهذا سأحجز لك تذكرة ذهاب بال عودة إلي الجحيم " ..

خرج أكرم من مكتبه سريعاً لكي يري من رمي هذا الجواب و لكن لسوء الحظ أنه كان هناك    
لعديد من الموظفين أمام المكتب فكان من المستحيل عليه معرفة من ألقي الجواب فذهب إلي ا

سكيرتيرته الخاصة فريدة و طلب منها أن تحضر شريط الفيديو الخاص بكاميرات المراقبة  
 التي تصور مكتبه و الشركة بالكامل .. 

قالت فريدة :     

و لماذا تريدها يا أكرم ؟ ..  -  



أجاب أكرم :     

أريد التأكد من شئ ..  -  

قالت فريدة :     

حسناً و لكن يجب عليك األنتظار قليالً ..  -  

فقال أكرم :    

ال يوجد مشكلة ، أنا جالس في مكتبي ..  -  

ذهب أكرم و جلس علي مكتبه ليقرأ هذه الرسالة أكثر من مرة و بعد ذلك مباشرة أتصل به    
فأجاب علي المكالمة ..  ء "" الطبيب الذي طلب منه فحص علبة الدوا حسين  

قال أكرم :    

كيف حالك يا حسين ؟ .. هل توصلت لشئ ؟ ..  -  

أجاب حسين :     

لقد علمت في أي شئ يُستخدم هذا الدواء .. -  

فسأله أكرم بأهتمام و تركيز شديد :     

و ما هو ؟ ..  -  

و عندما أخبره حسين عن سر هذا الدواء أندهش أكرم للغاية وغادر مكتبه عائداً إلي منزله   
لكي يخبر إبراهيم عن مفعول علبة الدواء هذه و نسي أن يأخذ شريط الفيديو الخاص بالمراقبة  

لبه من سكيرتيرته فريدة أن تحضره .. الذي ط  

لم تجده فأتصلت به علي الهاتف و أخبرها أنه  جائت فريدة إلي مكتبه لتعطيه شريط الفيديو و   
 سيمر علي منزلها ليالً ليأخذ شريط الفيديو .. 

عاد أكرم إلي المنزل و أيقظ إبراهيم و قال له :     

هناك شئ هام أريد إخبارك به ..  -  

غير إبراهيم وضعه إلي الجلوس و قال :     



ماذا تريد يا أكرم ؟ ..  -  

أجاب أكرم :     

هناك رسالة تهديد جائت إلي مكتبي ..  -  

أنتفض إبراهيم و قال :     

هل كانت مثل رسائل التهديد التي جائت إلي أبي ؟ ..  -  

أعطي أكرم الرسالة إلبراهيم و قال له :    

ال هذه المرة كانت رسالة مطولة ..  -  

قرأ إبراهيم الرسالة فأُصيب بالصدمة ثم قال :     

نك تساعدني ، يجب أن أرحل األن حتي ال تتعرض لألذي ..هذا القاتل يستهدفك أل -  

قال أكرم :    

أجلس يا إبراهيم ..  -  

فجلس إبراهيم و قال :     

و لكن ماذا سنفعل ؟ ..  -  

أجاب أكرم :     

ستسافر أنت و حسن إلي باريس ..  -  

أندهش إبراهيم قائالً :     

باريس ! ..  -  

فقال أكرم :    

في باريس فندق و ستذهب للعيش فيه مع حسن ..نعم يا إبراهيم ، أمتلك   -  

قال إبراهيم :     



و لكن الهروب ليس الحل ..  -  

قال أكرم :    

و لكنك لن تهرب ..  -  

فقال إبراهيم إبراهيم غاضباً :    

ذهابي إلي باريس يعني أنني أهرب يا أكرم ..  -  

إلبراهيم ثم قال : خلع أكرم معطفه الجلدي و أخرج منه بعض الصور لفندقه و ألعطاها      

هذا هو الفندق ، ما رأيك فيه ؟ ..  -  

وضع إبراهيم الصور جانباً :     

ال تغير الموضوع يا أكرم ..  -  

جلس أكرم علي األريكة و وضع قدماً علي أخري ثم قال :     

هذا ليس هروب يا إبراهيم ، هذا حل مؤقت حتي تكون بأمان أنا و حسن ، نحن ال نعلم ما   -
بنا    هي الجولة القادمة و يجب أن أعترف أن هذا القاتل ذكي فعالً و أن اإلستهانة به ستطيح

 جميعاً .. 

فقال إبراهيم :     

حسناً أنا موافق و لكن ستخبرني بكل جديد من خالل الهاتف ..  -  

صافح أكرم إبراهيم ثم قال :    

أتفقنا و سأقوم بعمليات تحري سرية للحصول علي أدق التفاصيل منذ حدوث اإلنفجار و   -
 حتي األن .. 

شعر أكرم أن هناك شئ يريد إبراهيم التحدث بشـأنه فقال أكرم :    

يبدو أنك تريد قول شئ يا إبراهيم ..  -  

فقال إبراهيم :     



  ..نعم و لكنني محرج قليالً  -

قال أكرم :    

ال يوجد حرج بيني و بينك ، نحن بمثابة أصدقاء رغم فارق السن الكبير بيني و بينك ..  -  

كلمات أكرم شجعته علي قول طلبه ألكرم دون تردد فقال :     

أريد الزواج من ندي و السفر معنا إلي باريس .. -  

ضحك أكرم فأعتقد إبراهيم أن هذا رفض لطلبه فسأله :     

ل معني هذا أنك ترفض يا أكرم ؟ .. ه -  

أجاب أكرم :     

ال و لكنني كنت علي وشك طلب هذا منك و لكنك سبقتني ..  -  

فسأله إبراهيم :    

و لكن لماذا كنت ستطلب مني هذا ؟ ..  -  

أجاب أكرم :     

ألن ندي أصبحت معنا في دائرة الخطر و أشعر بالخوف عليها ..  -  

سأله إبراهيم مندهشاً :    

لماذا تعرض نفسك و كل من حولك للخطر من أجلي ؟ ..  -  

أجاب أكرم :     

ألنك أبن صديقي أمجد الذي كان معي دائماً في كل ضائقة واجهتها في حياتي و لم يتركني و   -
.. سأظل معك إلي النهاية يا إبراهيم مهما كانت   " لن تسير وحدك أبداً " كان دائماً يقول لي 

 العواقب ..

اهيم و قال : أبتسم إبر    

شكراً لك علي كل شئ يا أكرم ..  -  



بادله أكرم بإبتسامة و قال :    

و ستسافرون مع حسن    ال تشكرني مرة أخري يا إبراهيم و أذهب لتخبر ندي بأنكم ستتزوجوا -
 في الطائرة المتوجهة إلي باريس في تمام الساعة الثانية صباحاً .. 

فقال إبراهيم :     

 ثم تابع : 

أريد إخبارك بشئ قبل أن أغادر ..  -  

 فسأله إبراهيم :

ما هو ؟ ..  -  

أجاب أكرم :     

لقد أتصل بي حسين و تحدث معي بشأن علبة الدواء .. -  

مام :فسأله إبراهيم بأهت    

هل أكتشف شئ عنه ؟ .. -  

أجابه أكرم :     

نعم أكتشف شئ في منتهي الغرابة ..  -  

فقال إبراهيم :      

ال تلعب بأعصابي أكثر من ذلك يا أكرم و أخبرني ما قاله لك صديقك حسين ..  -  

صمت أكرم للحظات ثم قال :    

الدواء يُستخدم لعالج الزكام ..  -  

قائالً : أندهش إبراهيم     

زكام ! .. هل أنت واثق أنه األفضل في فحص األدوية كما قلت لي ؟ .. -  



أجاب أكرم :     

نعم أنه كذلك ..  -  

شعر إبراهيم بالحيرة فقال :    

و لماذا سيضع أبي علبة دواء لعالج الزكام في خزنة سرية تحت األرض ؟ ..  -  

وضع أكرم أحتمال لذلك قائالً :    

أ ، نحن أحياناً نضع أشياء في أماكن غير أماكنها الصحيح .. ربما نساها بالخط -  

فقال إبراهيم :     

ربما ذلك .. -  

ذهب إبراهيم ليخبر ندي بخبر الزواج و بدأوا في تجهيز حقائبهم بينما ذهب أكرم إلحضار   
أخبرته  أبنته ندي علي إبراهيم و أثناء عودته إلي منزله أتصلت به فريدة و  مأذون لعقد قران

بسخرية و   أنها تشعر بالخوف و أنها تشعر بوجود شخص معها في المنزل ، و لكن قابلها أكرم
مزاح ألنه تعود دائماً علي سماع هذه العبارات المرعبة منها و أخبرها أنه سيكون في منزلها  

 خالل ساعتين .. 

ي و أنتشرت الحلوي  عاد أكرم إلي منزله و تم عقد القران بنجاح ثم أرتفغت أصوات األغان   
 في المنزل كله و أعطي أكرم أموال ببزخ للعاملين في المنزل كنوع من التعبير عن سعادته .. 

أجتمع أكرم و إبراهيم علي إنفراد في مكتبه بعيداً عن اإلزعاج في الخارج ..    

قال إبراهيم :     

هل لديك شئ تريد قوله يا أكرم ؟ ..  -  

أجابه أكرم :     

يع معرفة من الذي رمي لي الجواب ..نعم ، أستط -  

قال إبراهيم متفاجئاً :     

تستطيع فعل ذلك حقاً ؟ ..  -  



أجاب أكرم :     

نعم ، الشركة بالكامل مراقبة بالكاميرات ..  -  

فسأله إبراهيم :    

و أين هو تسجيل الفيديو ؟ ..  -  

أجابه أكرم :     

مع فريدة السكرتيرة الخاصة بي ..  -  

: فقال إبراهيم     

إذاً القاتل أًصبح بين أيدينا األن ! ..  -  

قال أكرم :    

سأذهب لجلب الشريط الفيديو من فريدة األن ..  -  

فقال إبراهيم :     

سآتي معك ..  -  

رفض أكرم قائالً :     

لن تأتي معي إلي أي مكان ، أذهب لألحتفال مع ندي و صديقاتها و سأذهب لفريدة ألخذ   -
من ذهابك معي بل قد يكون هذا بداية للجولة الثالثة و قد يموت كلينا .. شريط الفيديو ، ال فائدة    

أقتنع إبراهيم بكالم أكرم فقال :    

حسناً يا أكرم و لكن كن حريصاً .. -  

غادر أكرم المنزل و ركب سيارته الجديدة .. و أثناء قيادته أتصلت به فريدة .    

قالت فريدة :     

لقد فحصت شريط الفيديو أكثر من مرة و وجدت شئ غريب ..  -  



قال أكرم :    

و من طلب منك فحصه يا فريدة ؟ .. ما هو الشئ الغريب الذي وجدتيه ؟ ..  -  

قالت فريدة :     

هناك أحد األشخاص تجول في أرجاء الشركة و كأنه يفحصها ثم رمي بجواب أسفل باب   -
ركة مبكراً يا أكرم ؟ .. ماذا كان يوجد في هذا الجواب يا  مكتبك ، ألهذا السبب غادرت الش

 أكرم ؟ .. 

و فجأة سمع أكرم صراخ فريدة و هي تقول :     

أنه هنا ، أنه يحاول قتلي ، ساعدني يا أكرم ..  -  

ثم أنقطع األتصال فأشتعل جنون أكرم و سار بسرعة متفاوتة و جنونية حتي يستطيع    
وقت .. الوصول لمنزل فريدة في أسرع   

حاول أكرم األتصال بها أكثر من مرة و لكن الهاتف كان مغلق و عندما وصل صعد إلي    
منزلها راكضاً و كسر باب منزلها بقدمه و عندما دخل إلي منزلها وجد رقبتها مذبوحة و  

 الدماء تمأل المكان ثم ضربه مجهول بمطرقة علي رأسه ففقد الوعي ..

عشرة مساًءا و لم يتبقي سوي ساعتين علي موعد الطائرة  الساعة األن أصبحت الثانية   
اج و كانت ندي في ذروة  حضور من شبان و شبات حفل الزو المتجهة إلي باريس ، غادر ال

سعادتها رغم عدم وجود والدها أكرم باإلضافة إلي إبراهيم الذي كان قلقاً و خائفاً لتأخر أكرم  
 في العودة و عدم إجابته علي هاتفه .. 

لست ندي بجانب إبراهيم دون أن يشعر فسمعته يقول بصوت منخفض أثناء تفكيره : ج     

يبدو أن الجولة الثالثة قد بدأت .. -  

فسألته ندي :    

عن أي جولة تتحدث يا إبراهيم ؟ ..  -  

عاد إبراهيم إلي تركيزه مرة أخرى فقال :     

عذراً يا ندي ، و لكن منذ متي و أنتي تجلسي بجانبي ؟ ..  -  



أجابت ندي :     

منذ دقائق ، يبدو أنك منغمس في التفكير بشأن شئ .. -  

قال إبراهيم :     

ال أبداً ..  -  

سمعت ندي هاتفها يرن في غرفتها فقالت :     

سأجيب علي األتصال .. -  

و بينما ذهبت ندي لترد علي هاتفها .. دخل إبرهيم لمكتب أكرم بغرض البحث عن عنوان   
رة فوجده مكتوب في نوتة األرقام فدونه علي يده و غادر المنزل .. منزل فريدة السكرتي   

أشار لسيارة أجرة كانت تسير أمام المنزل فركبها و أعطي العنوان للسائق و قال :     

وصلني إلي هذا العنوان سريعاً من فضلك .. -  

إبراهيم  أعاد إبراهيم األتصال بأكرم مرة تلو األخري دون فائدة و مع مرور الوقت وصل   
 إلي المنزل فصعد إليه و كان أكرم ُملقي علي األرض كما هو فأيقذه .. 

قال أكرم و هو يلهث :     

كان هنا يا إبراهيم ، كان هنا .. -  

فسأله إبراهيم :    

من هو يا أكرم ؟ ..  -  

أجاب أكرم :     

القاتل .. لقد ضربني علي رأسي ثم ركض .. قتل فريدة يا إبراهيم .  -  

سأله إبراهيم :    

هل رأيت وجهه ؟ ..  -  

أجابه أكرم :     



ال يا إبراهيم ..  -  

فقال إبراهيم :     

هيا يجب أن نرحل من هنا فقد تأتي الشرطة األن و لن يكون هذا جيداً لنا .. -  

  سمع إبراهيم صوت أقدام تصعد علي الساللم فذهب إللقاء نظرة فوجد عدد من ظباط  
 الشرطة و العساكر يصعدون .. 

قال إبراهيم :     

هيا سنهرب ..  -  

فقال أكرم يائساً :     

كيف يا إبراهيم ؟ .. نحن محاصرون .  -  

قال إبراهيم :     

سنصعد إلي سطح العمارة .. -  

صعد أكرم و إبراهيم إلي سطح العمارة قبل أن تقتحم الشرطة منزل فريدة و قفزوا من سطح    
ح عمارة أخري و إلي سطح عمارة أخري حتي أبتعدوا عن العمارة التي يوجد  العمارة إلي سط

 بها منزل فريدة .. 

قال أكرم :    

إلي متي سنستمر في القفز ؟ ..  -  

نظر إبراهيم إلي ما يحدث أسفل العمارة التي تسكن بها فريدة السكرتيرة فوجد أمامها العديد   
 من سيارات الشرطة ..

ثم قال إبراهيم :     

لقد أبتعدنا بشكل كافي عن الخطر ، هيا سننزل إلي الشارع ثم سنعود إلي المنزل ..  -  

و أكرم إلي الشارع و فتح إبراهيم إحدي السيارات و     و هذا هو ما حدث .. نزل إبراهيم  
 أنطلق بها . 



قال أكرم :    

أين تعلمت هذا بحق السماء ؟ ..  -  

أجابه إبراهيم :     

األصدقاء المنحرفين في لندن ..كان لدي بعض  -  

وصل أكرم و إبراهيم إلي المنزل و كانت ندي بإنتظاهم هناك و كان يبدو عليها الغضب لما    
 فعله إبراهيم و ذهابه خارج المنزل في ليلة زفافهم و ذهاب والدها أكرم إلي فريدة السكرتيرة . 

قالت ندي غاضبة :    

أنتم تتصرفوا بغرابة و يجب أن تتوقفوا عن هذه األفعال  أسمعوا أنتم ااألثنان ، منذ مدة و  -
 ألنني قريبة من اإلصابة بالجنون بسببكم .. 

ندي وجود األتربة علي مالبسهم فسألتهم : و الحظت     

و ما سبب هذه األتربة علي مالبسكم ؟ .. أي فعل أحمق أرتكبتم هذه المرة ؟ ..  -  

ر ثم قال إبراهيم : نظر كالً من إبراهيم و أكرم إلي األخ     

لقد هجم علينا مجموعة من قطاع الطرق و أخذوا كل ما لدينا ..  -  

أومأ أكرم برأسه مؤيداً كالم إبراهيم و قال :     

نعم هذا ما حدث ، لقد أخذوا كل ما أمتلك من مال .. -  

قالت ندي بعد أن أقتنعت :    

ار بسرعة ، تبقي ساعة علي موعد  هيا يا إبراهيم ، أرتدي مالبس جديدة و لنذهب إلي المط -
 إنطالق الطائرة .. 

دخل إبراهيم إلي المنزل و أرتدي بدلة فاخرة كان أكرم قد أحضرها له في وقت سابق و    
 أرتدي أيضاً حسن مالبس قد أشترته له ندي .. 

دخلت ندي إلي غرفته و نظرت إلي هيئته بالدلة و قالت :    

المرة األولي التي أراك فيها ترتدي بدلة .. مظهرها بديع و الئق عليك ، أنها -  



نظر إبراهيم إلي المرآة و قال :     

مظهرها جميل فعالً ..  -  

رشت له ندي بعض العطر من بيرفيوم غالي الثمن علي مالبسه ثم قالت :    

لنذهب األن ..  -  

وء التام  غادرت ندي و معها إبراهيم و حسن إلي المنزل متوجهين إلي المطار و أرتسم الهد  
ئب حتي أصبحت جزء منه و ال تؤثر فيه و  علي وجه إبراهيم ، ربما ألنه أعتاد علي المصا

 ربما هذا الهدوء ألنه يشعر أن الجحيم الحقيقي لم يبدء بعد .. 

وضعت ندي رأسها علي كتف إبراهيم و قالت :    

يس و ها قد تحققت هذه أنا سعيدة جداً يا إبراهيم ، كنت أتمني الذهاب معك ذات يوم إلي بار -
 األمنية .. 

ظهرت علي وجه إبراهيم إبتسامة مصطنعة و قال :    

و أنا أيضاً سعيد يا ندي و أتمني أال أكون قد سببت لك إزعاج بعدم وجودي في حفلة الزفاف  -
 هذه الليلة .. 

علي ما يرام ، أعلم أن هناك شئ يزعجك و ال تريد   ال عليك يا عزيزي ، سيكون كل شئ -
 إخباري به و لكن عندما نصل إلي باريس ستنسي كل شئ .. 

قال إبراهيم غير مقتنع بكالمها :     

أتمني ذلك يا ندي ، أتمني أن أنسي من أنا و لكن هناك شئ وحيد ال أريد أن أنساه .. -  

فسألته ندي بفضول :     

و ما هو ؟ ..  -  

فأجاب إبراهيم :    

أنتي الشئ الوحيد الذي ال أريد أنساه .. -  

فشعرت بالسعادة قائلة :    



ستظل حبيبي األول و األخير يا إبراهيم ..  -  

وصل إبراهيم و معه ندي وحسن إلي المطار وأستطاعوا ركوب الطائرة قبل دقائق من    
 إقالعها ، أراح إبراهيم رأسه علي كرسيه و نام ..

اهيم يعتقد أن إبتعاده عن هذا السيناريو الملئ بالدماء و القتلي سيكون بمثابة راحة له  كان إبر  
و بداية جيدة للتفكير بشكل أفضل بشأن اللغز و لكن لم يكن يعلم أن ما سيحدث في باريس  

 سيكون أشبه بحرب عالمية ثالثة بنكهة باريسية .. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

. 

  

  

  

  



الجولة الثالثة                                            

  

التحقيق في جريمة اإلنفجار لم يهدأ ، بل تزايدت أقوال الشهود يوماً عن أخر و طلب النائب    
العام إنضمام عادل و حمزة إلي فريق من أفضل الظباط و المحققين للتحقيق في هذه القضية  

من وجهة نظره .. التي أخذت حيزاً أكبر من حجمها  

و كانت المفاجأة أن اللواء كامل رفعت طلب من النائب العام إستبعاد الرائد عادل و حمزة   
من القضية لعدم جدارتهم في إيجاد أي معلومة مفيدة منذ أن تولوا مسئوليتها باإلضافة لعدم  

 قدرتهم علي كشف غموض أختفاء سوزان ..

ذهب عادل إلي مكتبه غاضباً بعد أن تلقي أتصال مباشر من النائب العام يخبره فيه أن أصبح    
خارج القضية و معه حمزة و ما أثار غضبه أكثر أنه علم أن قرار أستبعاده جاء بناًءأ علي 

 طلب من اللواء كامل رفعت بنفسه .. 

جلس حمزة مع عادل في مكتبه لكي يمتص قليالً من غضبه ..     

قال حمزة :     

هذه القضية كانت معقدة جدأ يا عادل ، خيراً أننا أبتعدنا عنها ..  -  

قال عادل :    

كان بإمكان كامل رفعت إخبارنا بذلك بشكل مباشر بدالً من أن يتصل بي النائب العام ..  -  

قال حمزة :     

أال تالحظ أن هذا غريب يا عادل ؟ ..    

ل : نظر عادل إلي حمزة بأهتمام و قا    

ما هو الغريب ؟ ..  -  

أشعل حمزة لفافة تبغ و قال :     

لماذا لم يخبرنا بهذا بشكل مباشر ؟ .. هل هو محرج مننا مثالً ؟ ..  -  

أخرج عادل زفير غضب و قال لحمزة :    



حضر لنا كوبين من القهوة يا حمزة حتي أستطيع التركيز ، لقد وضعت يدك األن علي شئ   -
المشتبه بهم تكتمل في رأسي .. هام جداً و جعلت دائرة  

قال حمزة :     

ما الذي يدور في رأسك يا عادل ؟ ..  -  

أجابه عادل :     

سأشرح لك ما يدور في رأسي بعد أن تجلب لنا القهوة .. -  

سار حمزة إلي ماكينة تحضير القهوة الموجودة في نفس الغرفة الموجودين بها و حضر    
ادل و أخري له ..كوبين من القهوة و أعطي واحدة لع  

قال حمزة :     

أخبرني ما يدور في خيالك الواسع يا عادل .. -  

أخرج عادل ورقة و قلم من درج مكتبه و بدأ يدون بعض األسماء فقال حمزة :     

ماذا تفعل ؟ ..  -  

أجاب عادل :    

أحصر أسماء المشتبه بهم ..  -  

ثم تابع :     

المقرب للطبيب أمجد .. في البداية " أكرم " الصديق  -  

أخذ حمزة رشفة من القهوة و سأله :    

و ما الذي جعلك تضعه في دائرة اإلشتباه ؟ ..  -  

أجاب إبراهيم :     

المسلحين الذي هاجموا منزله و مقتل فريدة السكرتيرة الخاصة به ..  -  

أختلف حمزة مع عادل فقال :    



هجم هؤالء المسلحين علي منزله ثم قتلوا   و لكن هذا يجعله مجني عليه و ليس جاني ، لقد -
 السكرتيرة فريدة التي كان ينوي الزواج منها .. 

قال عادل :    

معك حق يا حمزة ، قد يكون أكرم ليس القاتل الذي نبحث عنه و لكنه قام بشئ غريب و   -
 غامض في اليوم الذي قُتلت فيه السكرتيرىة فريدة ..

سأله حمزة :    

ماذا فعل ؟ ..  -  

أجابه عادل :     

لقد ذهبت إلي الحي الذي تسكن به فريدة و أجريت تحقيق غير رسمي مع األهالي و أخبرني   -
ساعة و نصف تقريباً رأه يقفز من   أحدهم أنه رأي أكرم يصعد إلي منزلها في ذات اليوم وبعد

 سطح العمارة إلي سطح العمارات األخري .. 

فقال حمزة :     

.. شئ غريب حقاً يا عادل  -  

ثم تابع :     

 _ لحظة واحدة يا عادل ، هل تعتقد أن أكرم هو من قتل فريدة ؟ .. 

قال : أخذ عادل رشفة من كوب القهوة و     

ال ، ال أعتقد أنه القاتل و لكني علي يقين أنه أحد خيوط هذه اللعبة التي يلعب بها القاتل   -
معلومات ال يريد البوح بها .. الحقيقي و يلهو بها كيفما يشاء ، أكرم لديه    

دون عادل أسم أخر علي الورقة و قال :     

الممرضة سماح ..  -  

سأله حمزة :    

و من تكون ؟ ..  -  



وضع عادل القلم علي الكتب و قال :     

أنها الممرضة التي كانت تعمل في عيادة الطبيب أمجد ، لقد ذهبت إلي مكان إقامتها للتحقيق   -
أجدها ..معها فلم   

قال حمزة غير مقتنعاً أن هذا يضعها ضمن قائمة المشتبه بهم :     

و لكن هذا ليس شئ كافي لتضعها في دائرة الشك .. -  

أبتسم عادل و قال :     

و لكنني لم أضعها في دائرة الشك لهذا السبب ، التحقيقات أظهرت أنها تشاجرت مع الطبيب   -
 أمجد قبل أيام من حدوث األنفجار .. 

عاد حمزة إلي تركيزه مرة أخرى و قال :     

و ما سبب هذا الشجار ؟ ..  -  

أجاب عادل :    

ال أعلم ، لم تظهر التحقيقات أكثر من هذا ..  -  

فقال حمزة مبرراً هذا الشجار :    

و لكنه قد يكون شجار عادي كأي شجار يحدث بين موظفة و مديرها في العمل ..  -  

ب قهوته و قال : أخذ عادل رشفة طويلة من كو     

كنت سأعتقد ذلك لو لم يخبرني أحد شهود العيان أنه سمعها تتوعد الطبيب أمجد و هي   -
 تخرج من العيادة بعد أن طردها .. 

ثم تابع :     

و أخيراً ، قال لي بائع الخبز الذي يقف أمام منزلها أنه رآها تركض من منزلها و معها  -
فجر فيه منزل الطبيب أمجد .. حقيبتها هاربة في ذات اليوم الذي أن   

صفق حمزة قائالً :     

أنت أفضل محقق رأيته في حياتي ..  -  



ضحك عادل و قال :     

ال تبالغ يا حمزة ، إنها مجرد إجتهادات .. -  

دون عادل أسم ثالث في الورقة و قال :     

الطبيب مدحت الطبيب الخاص بالطبيب أمجد في المصحة النفسية ..  -  

قائالً : أندهش حمزة     

لكن لماذا ؟ ..  -  

أجاب عادل :    

عندما أخبرته سابقاً عن حادثة اإلنفجار تظاهر أنه لم يكن علي علم بها علي الرغم أنه كان  -
 يعلم باإلضافة إلي رغبته في خروج الطبيب أمجد من المصحة بعد قضائه شهرين فقط فيها .. 

فبرر حمزة هذا السلوك قائالً :    

ه شعر بعدم وجود رغبة للطبيب أمجد في العالج و عدم رغبة زوجته نادية في  و لكنه قال أن  -
 إخباره بما حدث .. 

أراح عادل ظهره علي كرسيه و قال :     

لست مقتنعاً بهذا ، فال يوجد طبيب نفسي يطلب رحيل أحد المرضي ألنه لم يجد رغبة في   -
يُشفي .. العالج ، الطبيب النفسي يخلق دافع للمريض لكي   

و رغم وجهة نظر عادل ، قال حمزة :     

أعتقد يا عادل أن الطبيب خال هو أضعف المشتبهين بهم ..  -  

أيده عادل قائالً :    

وأنا أيضاً ولكنه سيظل في دائرة اإلشتباه حتي إشعاٍر أخر ..  -  

أنهي عادل قهوته و صمت فنظر إليه حمزة وقال :     

رابع تريد كتابة أسمه و لكنك تعلم أنني سأقول عنك أنك مختل عقلياً  أشعر أن هناك مشتبه به  -
 بمجرد كتابته .. 



ضحك عادل و قال :     

يا إلهي ! .. أشعر أنك تقرأ أفكاري . -  

مأل حمزة كوبه مرة أخري بالقهوة بعد أن أنتهي منها و قال :     

..  لقد أثرت فضولي يا شارلوك هولمز ، من هو المشتبه به الرابع ؟ -  

دون عادل األسم الرابع علي الورقة و كان :     

اللواء كامل رفعت ..  -  

أندهش حمزة قائالً :     

يبدو أنك فعالً مختل يا عادل .. -  

قال عادل :    

أنتظر يا حمزة حتي تسمع ما أريد قوله ..  -  

ثم تابع :     

ألم تالحظ الثراء الذي ظهر علي حضرة اللواء في الفترة األخيرة ؟ ..  -  

صمت حمزة للحظات ثم قال :     

الحظت ذلك ، لقد أشتري سيارة باهظة الثمن و أصبح يرتدي بدلة جديدة كل يوم ذات   -
 ماركات أجنبية وعالمية ..

 قال عادل :

و السبب األهم الذي جعلني أضعه في دائرة اإلشتباه هي رغبته الغريبة في إبعادنا عن هذه   -
. قدم معلومات هامة في حالة إستمرارنا في التحقيق .القضية رغم أنه علي علم أننا سن   

 

 

 



:  ً  قال حمزة مندهشا

 - هل تقصد أنه .. 

 قاطعه عادل : 

 
كان يعلم أننا قريبين من اإلمساك بالقاتل و لذلك أبعدنا عنها ..  -    

قال حمزة :     

الكبيرة التي أصبح  ولكن يا عادل ، من أين أتي بالمال ؟ .. هل القاتل سيعطي له هذه الثروة  -
 يمتلكها ؟ .. 

أجابه عادل :      

ما أريد قوله يا حمزة ، أنه من المحتمل أن القاتل أتفق مع حضرة اللواء أن يعطيه هذا المبلغ   -
و خطف سوزان و قتلها ، نحن  الكبير علي شرط أن يسهل له مسألة تفجير منزل الطبيب أمجد  

 في لعبة ذكية و محكمة للغاية ..

مزة شاعراً بالحيرة :قال ح     

ما الذي فعله الطبيب أمجد لكي يوقظ وحش مفترس يريد القتل و اإلنتقام من الجميع ؟ ..  -  

أجاب عادل :    

هذه اإلجابة لن تجدها إال عند القاتل نفسه ..  -  

و بعد ساعة من هذا التحقيق و حصر أسماء المشتبه بهم ، قال حمزة :      

..من أين نبدأ يا عادل ؟   -  

أجابه عادل :     

الممرضة التي كانت تعمل في العيادة " سماح " .. -  

سأله حمزة :    

و كيف سنعثر عليها ؟ .. -  



أجابه عادل :     

سنجلب والدتها إلي هنا و سنضغط عليها حتي تخبرنا بالحقيقة..  -  

ت  طلب عادل من أحد العساكر الذهاب و إحضار والدة الممرضة سماح و عندما جائت كان   
 خائفة فطمأنها عادل قائالً :

ال داعي لهذا الخوف يا سيدتي ، هناك سؤال واحد إذا أجبتي عليه سترحلي ..  -  

قال السيدة :     

سأجيبك علي أي شئ يا سيدي و لكن دعني أرحل ..  -  

سألها عادل :    

أين سماح ؟ ..  -  

أندهشت السيدة :     

سماح ! ..  -  

قال عادل :    

أبنتك سماح ؟ .. نعم ، أين  -  

تحول خوف السيدة علي نفسها إلي قلق علي أبنتها سماح فقالت :     

ماذا فعلت أبنتي ؟ ..طططط  -  

أجاب عادل :    

إنها مشتبه بها في جريمة قتل ..  -  

فُِزعت السيدة قائلة :     

جريمة قتل ! ..  -  

فقال عادل مطمئناً لها :    



قليالً في بعض األمور و سترحل بعد ذلك .. ال تقلقي يا سيدتي ، أريد التحدث معها  -  

فقالت السيدة :     

إنها تعمل في فندق في الغردقة .. -  

وقف عادل و قال :    

حسناً يا سيدتي ، تستطيعي المغادرة .. -  

قالت السيدة :     

ال تؤذي أبنتي ، إنها فتاة مسكينة و ال تستطيع قتل نملة حتي ..  -  

فقال عادل :    

ذا كانت بريئة فعالً فلن يستطيع أحد المساس بها .. ال تقلقي ، إ -  

نادي عادل علي العسكري الذي يقف أمام مكتبه و قال له :    

صل هذه السيدة إلي منزلها .. -  

غادر عادل مكتبه و ذهب إلي حمزة الذي كان يتحدث مع زوجته عبر الهاتف فأغلق   
 المكالمة و قال لعادل : 

؟ .. هل أخبرتك عن مكان سماح  -  

أجاب عادل :    

نعم ، إنها تعمل في فندق في الغردقة ..  -  

قال حمزة سعيداً :     

سنذهب إلي الغردقة ؟ .. -  

أبتسم عادل قائالً :     

لن نذهب لإلستجمام أيها المشاغب ، إنها رحلة عمل ..  -  



فقال حمزة شاعراً باإلحباط :     

أنت قاتل للمتعة يا عادل ..  -  

ثم قال عادل :     

و لكننا سنحظي ببعض الراحة ، سيكون غير عادل أن نذهب إلي هناك و أال نستجم ، مر   -
 وقت طويل منذ أخر مرة رأيت فيها البحر .. 

فقال حمزة :     

إذاً لقد حان الوقت لنلهو هناك و نتلقط الصور مع األجانب ..  -  

ضحك عادل و قال :    

ك هذه الصور حتي ال يكون مصيرك  يا لك من مراهق ! .. و لكن حاول أال تري زوجت  -
 كمصير سوزان و فريدة .

قال حمزة و هو يضبط أزرار قميصه :     

أنت تعلم أن شخصيتي قوية معها .. -  

فقال عادل مازحاً :     

سي السيد ..   و هذه ما يقلقني في األمر يا -  

يحظوا ببعض  غادر عادل و حمزة قسم الشرطة و جهزوا حقائبهم لكي يذهبوا إلي الغردقة و   
 الراحة التي كادوا يفقدوا معناها تماماً بسبب ظروف وظيفتهم الصعبة و المعقدة ..

أتفق عادل و حمزة علي عدم الذهاب بسيارتهم و أن يسافروا في سيارة ُمكيفة خاصة و أثناء    
يستطع حمزة كتم لسانه عن سؤال بشأن عادل ..   طريق سفرهم لم  

فسأله :      

ت و تتزوج يا عادل ؟ .. ألن يحين الوق -  

فقال عادل :    



زواج ! .. أنا عاشق للهدوء و راحة البال باإلضافة أن الزواج مسئولية كبيرة و يكفي ما   -
 نتحمله من مسؤوليات . 

قال حمزة :     

معك حق يا صديقي ، فأحياناً كنت أتمني أال أتزوج و أن أعيش حياتي بدون صنف النساء  -
دة يقع فيها معظم الرجال .. فيه و لكن الزواج مكي   

قال عادل مازحاً :     

أشعر أنك ستطلق فيروز عند عودتنا من هذه الرحلة .. -  

فأجابه هو األخر مازحاً :    

قد أفعل هذا .. -  

و أثناء طريقهم قابلتهم لجنة تفتيش فشعر حمزة بقلق فقال :     

أنها لجنة ! ..  -  

فقال عادل مندهشاً :     

نحن الحكومة ، من ماذا تخاف أيها الألحمق ؟ .. -  

هدأ أَضطراب حمزة و قال :    

إنها رهبة الشرطة ال أكثر ..  -  

و لكن عندما أقتربوا أكثر وجدوا بعضاً من رجال الشرطة ساقطين علي األرض و زمالئهم    
للجنة ..يحاولون مساعدتهم فطلب عادل من السائق التوقف عند هذه ا  

ل من السيارة و ألقوا نظرة علي رجال الشرطة الساقطين علي األرض و سأل عادل  نزل عاد  
 أحد أفراد الشرطة :

ماذا حدث ؟ ..  -  

أجاب الشرطي :    

أنه هجوم إهابي من بعض األشخاص المسلحين .. -  



فعرض عليه عادل المساعدة قائالً :    

مساعدة لكم ؟ ..أنا الرائد عادل أنور ، هل أستطيع تقديم أي  -  

قال الشرطي :    

شكراً و لكنه شئ غريب .. -  

أندهش عادل :     

غريب ! .. لماذا تقول هذه أيها الضابط ؟ ..  -  

" يتسلمها   أعطي الشرطي ورقة بيضاء إلي عادل أنور و كان مكتوب في أسفلها          
 الرائد عادل أنور " ..

قال عادل :    

أين وجدت هذه الورقة ؟ ..  -  

أجابه الشرطي :     

 _ لقد رماها أحد الرجال المسلحين بعد قتلهم لبعض العساكر ..

قال عادل :    

أريد اإلحتفاظ بهذه الورقة من فضلك .. -  

فرحب الشرطي بذلك :    

تستطيع فعل ذلك ..  -  

شكر عادل الشرطي و عاد إلي السيارة ، فسأله حمزة :     

لماذا كنت تتحدث مع الشرطي ؟ ..  -  

أجابه عادل :     

كنت أعرض عليه المساعدة بشأن العساكر المصابين و لكنه عندما علم أسمي أعطاني هذه   -
 الورقة ..



أمسك حمزة الورقة وقال :    

أنها ورقة فارغة ، من الذي سيرسلها لك ؟ .. -  

أجاب عادل :    

أعتقد أنه هو ..  -  

سأله حمزة :    

هل تقصد القاتل ؟ ..  -  

قال عادل :    

و من قادر علي فعل شئ كهذا غيره ؟ ..  -  

سأله حمزة :    

و ما الذي يفعله هنا في الغردقة ؟ ..  -  

أجاب عادل :    

ال أعلم و لكني أشعر بالقلق .. -  

أكملت السيارة طريقها حتي وصلوا إلي الفندق الذي تعمل به سماح و الذي من المفترض أن    
 يقضوا فيه أجازتهم الصيفية .. 

من السيارة و قال :  نزل حمزة    

سيكون صيف رائع للغاية .. -  

ثم نزل عادل هو األخر من السيارة و قال :    

المكان مزدحم للغاية .. -  

دخل عادل و حمزة إلي الفندق لكي يحجزوا غرفة واحدة لهم فذهبوا لغرفة اإلستعالمات لكي    
 ينجزوا األمر سريعاً .. 

بحجز الغرف : قال حمزة للموظفة التي تقوم     



نريد غرفة مميزة لي و لصديقي ..  -  

فردت عليه الموظفة ناظرةً نظرة تقليل و عدم أحترام له فقالت :    

عذراً و لكن الغرف نفذت .. -  

أخرج بطاقته الشخصية و أظهرها لها و قال في غلظة :     

أنور أفضل ضابط قد نسيت إخبارك أنا الضابط حمزة و الوسيم الذي يقف بجانبي هو عادل  -
 ترينه في حياتك .. 

شعرت الموظفة بالخوف عندما علمت أنهم ضباط شرطة فقالت :    

أسفة جداً ، هناك غرفة مميزة ما زالت فارغة تطل علي البحر ..  -  

فأخرج حمزة المبلغ المالي المطلوب للغرفة و لكن الموظفة قالت :    

أنها هدية من الفندق لكم .. -  

ة ثم همس في أذن عادل :شكرها حمز    

هذه ميزة أن تكون ضابط شرطة ..  -  

صعد عادل وحمزة إلي الغرفة لوضع أغراضهم و نيل قسط من الراحة ..    

قال حمزة بعد دخوله للغرفة :    

إنها جميلة جداً و بها ثالجة مليئة بالحلوي ..  -  

ثم ألقي نظرة علي الشاطئ من شرفة الغرفة :    

. رغم هذا الجمال الذي أراه أمامي ، ستظل اإلسكندرية هي األفضل علي  و لكن أتعلم ؟ .  -
 اإلطالق . 

لم يلتفت عادل لكالم حمزة و كأنه في عالم أخر و ال يشعر بما يدور حوله فأراح جسده علي    
 الفراش و بدأ يتأمل هذه الورقة البيضاء و التي تحمل أسمه .. 

ثم قال لحمزة :    



بهذه الورقة البيضاء ؟ ..  ماذا يريد أن يخبرني -  

أجاب حمزة :     

أنه يريد تشتيت ذهنك فقط يا صديقي ، أستمتع قليالً و أترك أمر التفكير في هذا القاتل .. -  

وضع عادل الورقة جانباً و قال :     

معك حق ، أريد النزول إلي الشاطئ .. -  

تابعه حمزة :    

لنفعل ذلك إذاً .. -  

قال عادل :    

هب للسؤال عن سماح قبل ذلك .. و لكن سنذ -  

فقال حمزة :     

أذهب أنت و أسأل عنها و أنا سأسبقك إلي الشاطئ ..  -  

أرتدي عادل نظارته الشمسية و قال :     

حسناً و لكن ال تزعج األجانب عنها ، ال أريد المبيت الليلة عند شرطة السياحة ..  -  

ليتحدث مع الفتاة التي قامت بحجز الغرفة لهم ، فقالت : عاد إبراهيم إلي صالة اإلستعالمات    

هل أعجبتك الغرفة يا سيدي ؟ ..  -  

أجاب عادل :    

نعم أنها رائعة ، أريد السؤال علي فتاة هنا أسمها سماح .. -  

صمتت الفتاة للحظات فسألها عادل :     

ماذا ؟ .. هل غادرت ؟ ..  -  

فأجابت :    



أنا سماح التي تسأل عنها ..ال يا حضرة الضابط ،  -  

فقال عادل :    

حسناً ، يجب أنا أتحدث معك يا سماح بشأن الطبيب أمجد ..  -  

قالت سماح و التوتر يسيطر عليها :     

لقد تركت العمل في عيادته يا حضرة الضابط .. -  

سألها عادل :    

لماذا طردك الطبيب أمجد ؟ ..  -  

أجابت :     

نزله .. ليس لي عالقة بإنفجار م -  

قال عادل بنبرة حادة :     

أنا من سيحدد ذلك و ليس أنتي ، لقد سمعك فرد من شركة اإلتصاالت بجانبك أنك تتوعدين   -
 الطبيب أمجد .. 

سأخبرك يا حضرة الضابط ، لقد كنت أختلس المال من عيادة الطبيب   -فقالت سماح سريعاً :   
 أمجد .. 

سألها عادل :    

لقد كان الطبيب أمجد شخص جيد ، لماذا سرقتيه ؟ ..  لماذا يا سماح ؟ .. -  

أجابت سماح :     

ما كان باليد حيلة يا حضرة الضابط ، أمي كانت مريضة و تحتاج لعالج باهظ الثمن   -
تي علي شراء جهاز  باإلضافة إلي األشخاص الذين يتقدمون للزواج مني ثم يرحلون لعدم مقدر

 لي و مشاركتي بأي شئ في الزواج ..

ثم لمعت الدموع في عينها قائلة :    

أحياناً نرتكب أخطاء للنجاة لباقي حياتنا ..  -  



تعاطف عادل مع سماح و هدأت نبرة صوته الحادة إلي نبرة صوت هادئة فقال :     

هل هذا كل شئ يا سماح ؟ ..  -  

أجابت سماح :     

للطبيب أمجد ولكنه لم أقسم لك يا حضرة الضابط ، هذا هو كل ما حدث و حاولت شرح ذلك  -
 يترك لي فرصة للحديث و طردني علي الفور .. 

فقال عادل :    

أصدقك يا سماح ، كيف كانت حالة الطبيب أمجد النفسية في ذلك الوقت ؟ ..  -  

أجابت سماح :     

لم يكن علي ما يرام و كنت أسمعه يتحدث إلي نفسه في مكتبه و يظل يقول كلمة واحدة  -
 لساعات .. 

ا عادل :سأله    

و ما هي ؟ ..  -  

أجابت سماح :     

" أنا أسف " ..  كنت أسمعه يقول -  

سألها عادل :    

علي ماذا كان يتأسف ؟ ..  -  

فقالت سماح :     

ال أعلم و لكنه كان يشعر بذنب عظيم ..  -  

سألها عادل :    

و ما الذي أوحي بذلك ؟ ..  -  

أجابت سماح :     



عينه و التي لم تفارقه طيلة أشهر .. نظرة الحزن التي كنت أراها في  -  

أعطي عادل كارت هاتفه الشخصي لسماح و قال لها :    

هذا رقم هاتفي الشخصي ، أتصلي بي في أي وقت إذا تذكرتي أي معلومة ..  -  

قالت سماح مبتسمة :     

شكراً لك يا حضرة الضابط  -  

تذكر عادل شيئاً فقال لسماح :    

.أريد طلب شئ منك يا سماح . -  

فرحبت سماح قائلة :    

تحت أمرك يا حضرة الضابط ، ماذا تريد ؟ ..  -  

أخرج عادل هاتفه و عرض لها صورة بها لوحة و التي ألتقطها سابقاً من منزل سوزان و    
 سألها : 

هل رأيتي هذه اللوحة سابقاً ؟ .. -  

نظرت إلي هذه الصورة بدقة و قالت :    

االب توب الخاص بالطبيب أمجد حيث كنت أجده يحدق فيه  رأيت واحدة منها علي جهاز  -
 لوقت طويل .. 

بدأ غموض تلك اللوحة يصل إلي ذروته ، لقد كانت ذات اللوحة موجودة في منزل الطبيب    
أيضا في الشخص الذي نقل هذه اللوحة  أمجد و بعد ذلك في منزل سوزان ، و بدأ يفكر عادة 

ان قبل أن يخطفها بعد ذلك المسلحين الغرباء .. زمن منزل الطبيب أمجد إلي منزل سو  

ذهب عادل ليجلس علي الشاطئ فترك حمزة السيدات األجانب الذي يلتقط معهم الصور و    
ئ الرملي و سأله :يمزح معهم باإلنجليزية و جلس بجانب عادل علي الشاط  

هل وجدتها ؟ ..  -  

ساله عادل :     



من ؟ ..  -  

أجاب حمزة :    

سماح ..  -  

قال عادل :    

نعم وجدتها ، إنها الفتاة التي تحدثت معك بعنجهية ..  -  

أندهش حمزة قائالً :     

إنها هذه الفتاة اللعينة ! .. -  

عارض عادل وصفه للفتاة فقال :    

إنها بائسة جداً يا صديقي ..  -  

سأله حمزة :    

هل ما زالت في دائرة الشك ؟ .. -  

أجاب عادل :    

تبعدين من الدائرة ..ال إنها أول المس -  

جاء أحد العاملين في هذا الفندق و أعطي مشروب مجاني لعادل و حمزة و أثناء شربهم له    
الحظوا وجود كلمات علي الكوب و عندما أداروا الكوب إلي الوضع العكسي له ، كان مكتوب  

" أزل الشريط االصق الذي يحجب الرسالة " ..  عليها  

سريعاً إلي العامل الذي أعطي لهم المشروب فوجدوه أختفي .. نظر عادل و حمزة     

قال حمزة :     

أنتظرني هنا ، سأذهلب لجلب الورقة من الغرفة .. -  

ذهب حمزة لجلب الورقة التي تحمل الرسالة الخفية من الغرفة و عندما أتي أعطاها لعادل و    
إزالته وكانت  ام عادل ب بالفعل الحظوا وجود جزء من شريط الصق أبيض علي الورقة فق

 الرسالة ..



" الجولة الثالثة علي وشك البدء ، الوقت ما زال أمامك و تستطيع التراجع قبل فوات اآلوان  
تعد عن هذه القضية حتي ال تكتب نهايتك بحبر أسود " ..و حدوث كارثة جديدة ، أب  

قال حمزة :     

بالخوف يا عادل ، ماذا سنفعل ؟ .. أنه تهديد مباشر من القاتل ، بدأت أشعر  -  

قال إبراهيم :     

لن أجبرك يا حمزة علي خوض هذا الخطر معي و تستطيع اإلبتعاد عن هذه القضية وقتما   -
 شئت ، و لكني لن أترك هذا القاتل حتي أراه ينال جزائه علي كل ما فعله و كل ما سيفعله .. 

اد عن هذه القضية ولكنه في النهاية قرر  صمت حمزة للحظات و هو يفكر جدياً في اإلبتع  
 إكمال القضية .. 

قال حمزة :     

لن أتركك بمفردك يا عادل ، نحن نعمل معاً منذ ثالث سنوات ..  -  

فقال عادل :    

و لكن هذه القضية مختلفة يا صديقي ، قد نموت قبل أن نصل للحقيقة .. -  

صمم حمزة علي قراره فقال :    

دك ، لنحل هذه القضية سوياً أو نموت سوياً .. لن أتركك تموت بمفر -  

وضع حمزة يده علي كاهل عادل و قال :     

ال تقلق ، سيسير كل شئ كما هو ُمخطط له ..  -  

قال عادل :    

أتمني ذلك يا صديقي ، سنعود غدا إلي اإلسكندرية ..  -  

سأله حمزة :    

هل أتصل بك حضرة اللواء ؟ .. -  



أجاب عادل :    

ي ال أشعر بالراحة في هذا المكان ..ال و لكن -  

قال حمزة :     

حسناً لنذهب و نضع أغراضنا في الحقائب .. -  

جلس عادل بينما ذهب حمزة ليحضر الحقائب و عندما أنتهي أتصل بعادل و أخبره أنه    
 ينتظره عند بوابة الفندق ..

إلسكندرية .. ذهب عادل لحمزة و أستقلوا سيارة أجرة و أنطلقت عائدة بهم إلي ا    

قال حمزة :     

علي الرغم أنه يوم واحد فقط و لكننا حظينا ببعض الراحة ، أليس كذلك ؟ ..  -  

فقال عادل :    

بالفعل يا حمزة و سنكرر ذلك بعد إنتهائنا من هذه القضية و لكننا سنقضي أسبوع أو   -
 أسبوعين في هذه المرة ، أعدك بذلك ..

قال حمزة مازحاً :     

لكن سيكون ذلك علي نفقتك الخاصة حتي ال تسلمني سوزان إلي مفتي الديار ..و  -  

ضحك عادل و قال :     

ال تقلق ، ستكون الرحلة من البداية و حتي رجوعنا علي نفقتي الخاصة .. -  

و أثناء طريق عودتهم ظهرت سيارة ضخمة بها أفراد مسلحين و بدأوا بإطالق سيل من    
عادل وحمزة فحاول السائق تفادي الطلقات بمختلف الطرق و لكن في  الرصاص علي سيارة 

 النهاية أُصيب عادل و حمزة بعدد من الطلقات في أكثر من جزء في أجسادهم ..

و في الوقت ذاته ظهرت سيارة أخري و حطمت السيارة التي تطلق النار علي سيارة عادل   
 و حمزة ثم غادرت .. 

به حدث في وقت سابق و هو إنقاذ إبراهيم و حسن من قبل  هذا الموقف يشبه موقف مشا  
 سيارة سوداء مجهولة و هربت منهم سريعاً ثم رمت بهم في الصحراء .. 



مات األشخاص الذين حاولوا قتل عادل و حمزة و ذهب السائق إلي المستشفي و أجري كالً  
جسادهم .. من عادل و حمزة عملية طارئة إلزالة الرصاص المنتشر في أ  

بعد إجراء عادل و حمزة هذه العملية الصعبة تم وضعهم في غرفة واحدة في العناية المركزة    
 لمدة أسبوع .. 

أستيقظ عادل و لم يجد حمزة في الفراش الذي بجانبه فوقف بصعوبة و تحامل علي نفسه و    
و ظل يفتح  مرتدياً المالبس الطبية التي دخل و خرج بها من العملية  سار بين أرجاء المستشفي 

كل باب يقابله في المستشفي باحثاً عن حمزة و لكن جميع الغرف كانت فارغة من األطباء و  
 كأنها مستشفي مهجورة من سنوات .. 

قال إبراهيم بصوت مرتفع :     

هل يوجد أحد هنا ؟ ..  -  

عاد عادل إلي غرفته و بحث عن هاتفه لكي يتصل بحمزة و عندما أتصل به كان الهاتف   
فرمي به علي األرض غاضباً .. مغلق  

أرتدي عادل مالبسه و أستعد للخروج من المستشفي و عندما خرج من هذه الغرفة التي   
:  يرتدي بها مالبسه وجد أثنين من األشخاص يعترضون طريقه قائلين  

لن تغادر هذا المكان ..  -  

ده في الطابق الثالث فأخرج عادل مسدسه و قتلهم و ركض هارباً من المستشفي و أثناء وجو   
وجد عشرة األشخاص يقفون في أخر الممر عند الساللم مما يعوقه من الهرب ففتح باب  

المصعد الكهربائي كي يستطيع الهروب و قبل لحظات من إطالق هؤالء المسلحين الرصاص 
 علي عادل و إنتهاء األمر تماماً أُغلق باب المصعد الكهربائي .. 

بق األول و لكن تعطل المصعد الكهربائي ثم وجده هوي به إلي  ضغظ عادل علي زر الطا  
 أسفل ..

فتح عادل باب المصعد فوجد نفسه في مكان أشبه بسرداب مظلم ملئ باألتربة و شباك    
العنكبوت و كأنه لم يزوره أحد منذ زمن و تأكد أنه ُمحتجز في هذا المكان و لن يستطيع  

الموت علي يد المسلحين فجلس جانباً لكي يحظي  الخروج منه و لكنه وجد هذا أفضل من 
 ببعض الهدوء و يفكر في طريقة للخروج من هذا المكان ..

الحظ عادل وجود ممر تهوية في الحائط أعاله فقال :    



ال يوجد حل أخر ..  -  

أحضر عادل عدداً من الصناديق و وضعها فوق بعضها كي يستطيع الوصول إلي ممر    
ز الحديدي و رماه علي األرض و كان ال يوجد نور بداخله .. ظالم فقظ . التهوية فخلع الحاج   

سار عادل بداخله زاحفاً بصعوبة ألن الممر كان ضيق للغاية و بعد دقائق من زحفه و إنهاك    
طاقته بالكامل أستطاع الوصول إلي الجانب األخر من الممر و أستطاع رؤية النور .. الشئ  

ذه العتمة . الوحيد الذي أفتقده في ه  

خلع عادل الحاجز الذي يوجد في الجانب األخر من ممر التهوية فوجد أنه أصبح علي خطوة    
واحدة من الخروج من المستشفي فعدل وضع جسده و قفز علي األرض فأصيب بالعديد من  
 الجروح نتيجة قفزه من هذه المسافة العالية فوقف و سار حتي وصل إلي مقدمة المستشفي .. 

و المشتعلة باإلضافة إلي   انت المفاجأة أنه وجد العديد من سيارات الشرطة المتحطمةو ك  
ن  وجود العديد من ظباط الشرطة المقتولين فسار خلف هذه السيارات فوجد أن هناك أجزاء م

األرض مشتعلة و شعرأنها تكون كلمة ولكنه ال يستطيع رؤيتها بشكل واضح ألن النيران كانت  
 عالية ..

قف فوق إحدي هذه السيارات فوجد أن هناك عبارة مكتوبة بالنيران و هي : فو     

" نهاية الجولة الثالثة "                                       

  

  

                                   

  

  

  

 

 

  



     معركة شارل ديجول                                      

  

و أكملوا إجراءات  " شارل ديجول " إبراهيم و حسن و ندي إلي مطار باريس وصل   
دخولهم إلي فرنسا سريعاً بإعتبار أن ندي هي أبنة رجل من أهم رجال األعمال في مصر و  

 فرنسا و يجب إستقبال ضيوفهم بشكل جيد و متميز عن غيرهم من المسافرين العرب ..

لة فرصة ذهبية لنسيان ما يحدث مؤقتاً و أخذ بعض  كان إبراهيم يريد إعتبار هذه الرح   
طيع العودة و مواصلة مهمة البحث عن القاتل باإلضافة أنه شعر ببعض  الراحة لكي يست

الطمأنينة ألن أكرم وعده بمواصلة البحث عن القاتل بشكل سري و لم يشك حول مقدرته علي  
 أقتناص بعض المعلومات الهامة و المؤثرة عن القاتل ..

قال إبراهيم لحسن الجملة التي تعود سماعها من والدته نادية :     

كيف حالك أيها المشاكس ؟ ..  -  

أجاب حسن :     

أشعر ببعض الدوار ، هل سنزور برج أيفل ؟ .. -  

قال إبراهيم :     

بالتأكيد يا عزيزي ، نحن هنا لألستمتاع فقط .. -  

لخاصة بدخول إبراهيم و حسن إلي  كانت ندي تنجز بعض اإلجراءات األمنية السريعة ا  
 باريس فقال لها إبراهيم :

لقد أنجزتي هذا سريعاً ! .. -  

أشهرت ندي جواز سفرها إلبراهيم :     

هذا بفضل جواز سفري الذي يحمل الفئة المميزة ، لوال هذا كنا سنجلس في هذا المطار لمدة  -
 أطول .. 

ثم تابعت :     

هيا لنخرج من هنا ، ستكون هناك سيارة خاصة أمام المطار بإنتظارنا .. -  



قال حسن اندي :     

كم سيأخذ من المال ؟ .. -  

وضعت ندي يدها علي رأس حسن برفق و قالت مازحة :     

لن نعطيه شئ ، سنحتال عليه ..  -  

فقال إبراهيم مازحاً :    

أهالً بلصوص باريس .. -  

البقية من مطار شارل ديجول و ألتقط بعض الصور لندي و حسن أمام خرج إبراهيم و   
 المطار بالكاميرا المتواضعة الخاصة به ثم أراهم الصور و قال : 

يبدو أنني ال أصلح للتصوير تماماً ..  -  

فقالت ندي مجاملةً له :     

ال إنها جميلة يا إبراهيم .. -  

فنظر إليها حسن و قال :    

ئة و بها إهتزاز .. كاذبة ، الصور سي -  

فقال إبراهيم مازحاً :    

أؤيد رأي حسن ..  -  

و قاطع أكرم هذه اللحظات الرائعة حيث أتصل بإبراهيم و قال :     

لدي أخبار جديدة ..  -  

فسأله إبراهيم بأهتمام :    

؟ ..    ما هي -  

أجابه أكرم :     



قنبلة موقوتة بمواسير الغاز   لقد وصلت تحقيقات الشرطة إلي سبب اإلنفجار ، لقد ربط القاتل -
 في المنزل و هذا ما أدي لإلنفجار .. 

سأله إبراهيم :    

ألم يحصلوا علي أي معلومات بشأن إختفاء الجثث ؟ ..  -  

أجابه أكرم :     

و لكن لم يروا  ال لألسف ، و علي الرغم من ألتفاف الناس حول منزلك من لحظة اإلنفجار -
 أحد يسرق جثة أباك و أمك و كأنها أختفت من تلقاء نفسها ..

قال إبراهيم :     

شكراً لك يا أكرم ، أنا أعلم أنك ما زلت حزيناً علي فراق فريدة و مع ذلك تعمل جهاداً لجمع   -
 معلومات عن الحادث .. 

فقال أكرم :    

لرحلة مع ندي و حسن ، هناك الكثير من  ال تشكرني يا إبراهيم ، أذهب و أستمتع بهذه ا -
 األماكن الجميلة هناك و عندما تصل إلي الفندق ستجد طابق كامل خالي من أجلكم .. 

قال إبراهيم مازحاً :    

أتمني أن يكون هذا الفندق جيد ..  -  

ضحك أكرم و قال :     

رحلة سعيدة يا إبراهيم .. -  

ن فندق أكرم هو أفضل فندق في أوروبا و من أهم  أغلق إبراهيم المكالمة و الجدير بالذكر أ  
 معالم باريس منذ بداية األلفية الثالثة ..

وصلت السيارة الخاصة و ركبتها ندي و إبراهيم و حسن ، ثم قالت ندي إلبراهيم :     

أين تريد الذهاب يا عزيزي ؟ ..  -  

فأجابها إبراهيم بحماس :    



.  و هل يوجد غيره ؟ .. برج أيفل بالطبع  -  

تحدثت ندي مع السائق بالفرنسية التي تجيدها إجادة تامة و طلبت منه الذهاب بهم إلي برج    
أيفل و قامت بتشغيل أغنية للعندليب عبد الحليم حافظ ليحظي إبراهيم بإسترخاء عقلي و نفسي  

.. 

ثالية و  ظل إبراهيم ناظراً من نافذة السيارة التي بجانبه ليري جمال المتاجر و األحياء الم  
 األجواء األوروبية التي يحظي بها لثاني مرة بعد التي حظي بها أثناء دراسته في لندن .. 

قالت ندي :    

ليتني كنت باريس لتنظر لي بهذا األهتمام ..  -  

أمسك إبراهيم بيد ندي و قال :     

في   باريس مجرد مكان سيظل في عقلي و قد أنساه ذات يوم و لكنكي تسكني المكان الوحيد -
 قلبي و ما يسكن القلب ال يغادر .. ال يغادر أبداً .

أبتسمت ندي و قالت :    

كان أحمد شوقي سيضطر إلي أعتزال الشعر بصفة نهائية إذا سمع تلك الكلمات .. -  

ضحك إبراهيم و قال :     

ربما سيفعل ذلك ، و لكني أعتقد أنه قال ما هو أروع من ذلك بمراحل .. -  

قالت ندي :    

ال يوجد ما هو أروع من كلماتك و ال يوجد شخص علي وجه األرض يمتلك نصف روعتك   -
 ، أنت أستثنائي يا إبراهيم ..

وصلت السيارة إلي برج أيفل و كانت اللحظة التي كان يتمناها إبراهيم منذ أن كان في     
ل من السيارة و  شئ عندما وصل إلي برج أيفل غير النزو  اإلعدادية و ربما قبل ذلك و لم يفعل

تأمل كل شبر فيه و لم يالحظ حسن الذي أبتعد عنهم و ذهب لطلب المثلجات من بائع المثلجات  
.. 

قالت ندي :     



يبدو أنك سعيد للغاية .. -  

ضمها إبراهيم إليه و قال :     

المرحلة  هذا المكان سبب لي هوس حب منذ أن رأيته أول مرة في كتاب اللغة اإلنجليزية في  -
 اإلعدادية وتعاهدت علي الذهاب إليه ذات يوم و الوقوف أمامه .. 

ثم تابع :     

و لكن أتعلمين ! .. هناك شئ لم أتوقع أنه سيحدث عندما آتي إلي هنا .. -  

فسألته ندي بفضول :     

و ما هو ؟ ..  -  

أجاب :    

أن تكوني بجانبي ، فهذا زاد الجمال جمال ..  -  

ار الرومانسي .. نظر إبراهيم حوله فلم يجد حسن فأُصيب بالهوس و ترك  و أثناء هذا الحو   
و مذعور :   ندي و قال بصوت مرتفع  

ال ترحل يا حسن ، لن أستطيع فقدانك هذه المرة .. -  

ثم بكي و قال :     

عد رجاًءا ..  -  

أشارت ندي علي بائع المثلجات الذي يقف علي مسافة بعيدة بعض الشئ عنهم و قالت :     

هون عليك يا إبراهيم ، أنه فقط يشتري المثلجات .. -  

ركض إبراهيم نحوه و أحتضنه بشدة و قال له :    

ال تغادر مرة أخري دون أذن ..  -  

قال حسن غاضباً :    

هذا الرجل ال يرد إعطائي المثلجات ..  -  



ضحك إبراهيم رغم الدموع التي تمأل وجهه و قال :    

ت تُشتري بالمال ؟. . و يجب أن تتعلم الفرنسية حتي تستطيع  ألم يخبرك أحد أن المثلجا -
 التواصل مع البائعين هنا ..

قال حسن غير مهتماً بكل هذا :     

لنناقش هذا األمر الحقاً ، أريد الحصول علي المثلجات ..  -  

جائت ندي و أعطلت للبائع بعض المال ..     

سأل حسن ندي :     

؟ ..  هل سيعطيني الكثير من المثلجات -  

فأجابت ندي :     

أكثر مما تتصور ..  -  

شكر البائع ندي ثم ظهر علي وجهه السعادة و ترك عربة المثلجات و رحل ..     

أندهش إبراهيم فسأل ندي :    

أين يذهب هذا الرجل ؟ ..  -  

أجابته ندي :     

لقد أشتريت منه عربة المثلجات بضعف ثمنها .. -  

فعلته :فقال إبراهيم متفاجئاً بما     

يا لكي من مجنونة ! ..  -  

فقالت :     

كل هذا من أجل عيون حسن ..  -  

وقف حسن علي الكرسي الذي كان يجلس عليه البائع و بدأ بإلتهام المثلجات ..    



جلس إبراهيم و ندي بجانب عربة المثلجات علي إحدي المقاعد الخشبية ..    

قالت ندي :    

وصل إلي حد الهلع عندما لم تجد حسن بجانبك ؟ .. هل   ما سبب خوفك المبالغ فيه و الذي -
 ضاع منك سابقاً ؟ .. 

أخترع إبراهيم قصة وهمية حتي ال يضطر إلي الحديث عن قصة أختطاف حسن الحقيقية ..     

قال إبراهيم :     

نعم ، لقد تاه منذ أعوام في اإلسكندرية و وجدناه بمعجزة ..  -  

فقالت ندي :    

سؤالك عن شئ ..  فهمت إذاً ، أريد -  

سألها إبراهيم :    

ما هو ؟ ..  -  

فقالت ندي :    

هل ستفعل معي مثل ما فعلت مع حسن إذا ضعت منك في يوم من األيام ؟ ..  -  

أمسك إبراهيم بيد ندي و قال :     

سأجدك حتي لو أضطررت إلي أفتعال حرب عالمية ثالثة ، هل هذه اإلجابة كافية ؟ ..  -  

فائقة بعد اإلجابة النموذجية التي تتمني أي فتاة سماعها فقالت : شعرت ندي بسعادة     

إنها أكثر من كافية يا حبيبي ..  -  

بدأ الغروب في السيطرة علي األجواء فقالت ندي :    

لنذهب إلي الفندق لنرتاح قليالً ، فما زالت الرحلة في البداية و هناك العديد من األماكن   -
 سنزورها .. 

إبراهيم و قال :فوقف     



حسناً هيا بنا ..  -  

غادر إبراهيم و معه حسن و ندي منطقة برج أيفل و توجهوا إلي الفندق و عندما وصلوا و    
رأي إبراهيم الفندق ترك الحقائب التي بيده تقع علي األرض و قال مندهشاً من جمال الفندق  

 الذي ال مثيل له : 

هل هذا الفندق هو ملك ألكرم ؟ ..  -  

قالت ندي بفخر : ف    

نعم ، ما رأيك فيه ؟ ..  -  

أجاب إبراهيم :     

أنه أجمل ما رأت عيني ، أنه قطعة من جنة هللا علي األرض ..  -  

قالت ندي :    

لقد بدأ أبي بنائه منذ خمسة عشرة عاماً .. -  

ظل إبراهيم ناظراً إلي الفندق و قال :     

أنه مثير لإلعجاب فعالً .. -  

مشوقة إلبراهيم :قالت ندي      

ما زلت لم تراه من الداخل ..  -  

دخل إبراهيم و حسن وندي إلي الفندق و كان بإنتظارهم مدير الفندق و هو مصري الجنسية    
 و أستقبلهم بحفاوة قائالً : 

أهالً بك يا ندي هانم وبضيوفك الكرام .. -  

قالت ندي :    

نحن متعبين للغاية و بحاجة لغرفة ..  -  

ر الفندق : قال مدي     



لقد أتصل بي السيد أكرم و طلب مني حجز طابق كامل لكم و هو أفخر طابق ..  -  

أندهش إبراهيم قائالً :     

طابق كامل ! ..  -  

نادي مدير الفندق علي عامل بالفندق و طلب منه حمل الحقائب و توصيل ندي و ضيوفها   
 إلي الغرفة التي يريدونها ..

قالت ندي لمدير الفندق :    

شكراً لك ، سأخبر أبي أنك شخص مهذب للغاية .. -  

فقال مدير الفندق :     

هذا كرم و تقدير كبير منك يا سيدتي ..  -  

صعد حامل الحقائب مع ندي و ضيوفها إلي الطابق الرابع فقالت ندي إلبراهيم :     

أي غرفة تود أن تختار ؟ ..  -  

منتصف الطابق فقال : سار إبراهيم بين الغرف حتي وصل إلي غرفة في     

أتوقع أن هذه الغرفة هي األنسب ..  -  

طلبت ندي من حامل الحقائب أن يدخل الحقائب في الغرفة التي أختارها إبراهيم ثم أعطته    
ن ثم رحل ليكمل عمله ..بقشيش لم يسبق أن حصل علي مثله من أحد الزبائ   

قالت ندي إلبراهيم :     

رفة أخري ليبيت فيها حسن .. حسناً هذه هي غرفتنا ، أختر غ -  

فقال إبراهيم :     

و لكن حسن سيبيت معنا .. -  

أندهشت ندي قائلة :    

سيبيت معنا ! ..  -  



برر إبراهيم طلبه ببقاء حسن في نفس غرفتهم قائالً :    

أريد أن يظل حسن بجانبي ، لن أِشعر بإطمئنان و هو بعيد عني ..  -  

فقالت ندي و هي ما زالت مندهشة :     

لن يكون بعيد عنك ، سيكون في غرفة مجاورة لنا ، هذا كل ما في األمر ..  -  

قال إبراهيم :     

من فضلك يا ندي ، دعيه يبيت معنا في نفس الغرفة .. -  

قالت ندي :    

  نحن عروسين با إبراهيم و وجود حسن معنا سيكون مصدر إزعاج .. -

ثم تابعت :     

 لماذا تتهرب مني يا إبراهيم ؟ .. 

أجاب إبراهيم :     

األمر ليس هكذا يا ندي ، أنا فقط خائف علي حسن و أريد بقائه معنا .. -  

تركت ندي إبراهيم غاضبة ثم دخلت إلي الغرفة و نامت علي الفراش دون أن تغير مالبس    
 السفر ، دخل إبراهيم و حسن إلي الغرفة ثم أغلق الباب ..

مشاهدة الرسوم المتحركة كعادته بينما جلس إبراهيم علي  ذهب حسن لتشغيل التلفاز و   
 الفراش بجانب ندي وحاول تهدئة غضبها قائالً : 

أنا أسف يا ندي و لكن ما باليد حيلة ..  -  

لم تجب ندي و تظاهرت أنها نائمة ، أراح إبراهيم جسده علي السرير هو األخر و ذهب إلي   
 نوٍم عميق .. 

و بعد أربع ساعات من نوم إبراهيم و ندي باإلضافة إلي حسن الذي أًصابه اإلنهاك من السفر   
و مشاهدة الرسوم المتحركة ، يجب أن يكون لعالم األحالم بصمته الخاصة ليس في عقل ندي  

 و ال حسن و إنما في عقل إبراهيم الذي بدأ العرق ينسال من وجهه بغزارة ..



إبراهيم كابوس هو األسوء بالنسبة له بل شئ يفوق الكابوس سوًءا بمراحل  بدأ يتمثل في عقل   
قيده الحبال بكامل جسده و أمامه  ، كان هذا الكابوس يتمثل في جلوس إبراهيم علي كرسي و ت 

شخص يرتدي قناع و يمسك بسالح ناري ثم يطلق النيران علي حسن الذي يجلس هو األخر  
 علي كرسي و تقيده الحبال .. 

رخ إبراهيم في الحلم :ص    

ال تمت يا حسن ، سأساعدك .. سأساعدك .  -  

ثم أستيقظ إبراهيم مفزوعاً و العرق يمأل جسده فأستيقظت ندي و قالت :    

ماذا بك يا إبراهيم ؟ ..  -  

أجابها إبراهيم :     

أنا بخير ، كان مجرد كابوس ..  -  

رر يده علي شعره الحريري و  نهض إبراهيم من علي الفراش و سار بلهفة إلي حسن و م  
 قال له :

لن يحدث لك هذا يا حسن ، أعدك بذلك ..  -  

نهضت ندي هي األخري و سارت إلي إبراهيم و قالت :    

هل كان هذا الكابوس يخص حسن ؟ ..  -  

أجاب إبراهيم :     

نعم ، كان كذلك ..  -  

قالت ندي :    

تسمية هذا حب أم مرض ..  ال أفهم سر خوفك الغير طبيعي علي حسن و ال أستطيع -  

أرتدي إبراهيم معطغه الجلدي و أستعد لمغادرة الفندق فسألته ندي :    

إلي أين أنت ذاهب ؟ .. -  

أجابها إبراهيم :     



أريد أستنشاق بعض الهواء ..  -  

فقالت ندي :    

أنتظر ، سأرتدي مالبس بدالً من هذه و سآتي معك ..  -  

قائالً :و لكن إبراهيم أحبطها كالعادة     

أريد أن أكون بمفردي .. -  

غادر إبراهيم الغرفة و الفندق و عاد للجلوس أمام برج أيفل غير مهتماً باألمطار الغزيرة    
ال : التي تغزو أرجاء المكان في و أثناء هذا أتصل به أكرم و ق  

كيف حالك يا إبراهيم ؟ ..  -  

أجابه إبراهيم :     

جديدة ؟ .. بخير ، هل لديك أخبار  -  

قال أكرم :    

نعم نوعاً ما ..  -  

سأله إبراهيم :    

هل عملت شئ عن أختفاء الجثث ؟ ..  -  

أجاب أكرم :     

ال ، هناك معلومة أخري حصلت عليها من الضابط عادل ..  -  

أندهش إبراهيم ثم سأل أكرم :     

الضابط عادل ! .. هل تلتقون هذه األيام ؟ ..  -  

أخبرني أن الطبيب أمجد تبرع بمبالغ كبيرة لجمعيات خيرية قبل حادثة  ال ، لقد أتصل بي و  -
 اإلنفجار بأشهر .. 

قال إبراهيم :     



هذه ليست معلومة جديدة ، كان أبي معتاد علي فعل ذلك ..  -  

فقال أكرم :    

اإلسكندرية .. أعلم هذا و لكن المعلومة الجديدة هي أن تبرع بمبلغ كبير لمعرض مغمور في  -  

فسأله إبراهيم :    

أي نوعٍ من المعارض هذا ؟ .. -  

أجاب أكرم :     

كل شئ ، األثاث و األنتيكات و مختلف التحف الفنية ..  -  

شعر إبراهيم بالغرابة فقال :    

هذا شئ غريب يا أكرم .. -  

قال أكرم :    

بهما اللوحة التي كانت   و الجدير بالذكر يا إبراهيم أن الضابط عادل عرض علّي صورتين -
 في منزلك قبل اإلنفجار و منزل سوزان قبل سرقتها .. 

قال إبراهيم :     

و هذا معناه أن سوزان مشتركة بشكل كبير في هذا اللغز بما أنها في األصل رسامة محترفة   -
 و هي مهنتها .. 

و قبل أن تنتهي المكالمة ، قال أكرم :     

بك الحقاً في حالة توافر معلومات جديدة ، وداعاً .. سأعاود األتصال -  

أغلق إبراهيم المكالمة و نهض ليسير في أرجاء المكان المحيط ببرج أيفل و األستمتاع    
باألجواء الباريسية ثم نظر لعربة المثلجات التي أشترتها ندي في الصباح من أجل حسن و  

نهالون عليه بالضرب ..ه ، فوجد خمسة أشخاص يحيطون بشاب و يأكمل سير  

ركض إبراهيم بإتجاه هؤالء األشخاص و قال لهم :    

أبتعدوا ..  -  



فأجابوا باللغة العربية :     

أبتعد من هنا حتي ال نضعك مكانه و نبرحك ضرباً .. -  

فقال إبراهيم بإستهزاء :    

أشك أنكم قادرون علي فعل ذلك ..  -  

ل كبيرهم : توقف الخمسة أشخاص عن ضرب الشاب ثم قا    

لنجرب ذلك ، سنجعلك تتألم بشدة ..  -  

هجم الخمسة أشخاص دفعة واحدة علي إبراهيم بينما إبراهيم يقف ثابتاً واثقاً بنفسه ، قام   
فر الرابع و الخامس خوفاً منه .. بإسقاط األول ثم الثاني ثم الثالث ثم   

أقترب إبراهيم من هذا الشاب فتفاجئ قائالً :     

شوقي ! ..  -  

معن هذا الشاب النظر في إبراهيم ثم قال :     

لقد رأيتك سابقاً ، من أنت ؟ ..  -  

أجابه إبراهيم :     

أنا إبراهيم ، صديقك في المدرسة الثانوية ..  -  

أبتسم شوقي وقال :     

إبراهيم ! .. لقد تذكرتك . -  

ساعده إبراهيم علي الوقوف و قال له :     

هل أنت بخير ؟ ..  -  

أجابه :     

ال أستطيع الشعور بذراعي األيمن ..  -  



سأله إبراهيم :    

من هؤالء ؟ ..  -  

فقال شوقي :     

أريد الجلوس لكي أستطيع التحدث ..  -  

قال إبراهيم :     

حسناً لنفعل ذلك ..  -  

ساعده إبراهيم علي الوقوف ثم ساروا إلي مقهي قريب من برج أيفل و جلسوا علي مائدة   
 لشخصين .. 

قال شوقي :     

كنت أقصد مجرد الجلوس في أي مكان و ليس الجلوس علي أفخر المقاهي في باريس ..  -  

سأله إبراهيم :    

لماذا هاجمك هؤالء األشخاص ؟ ..  -  

أجابه شوقي :     

أنا أعمل في مطعم قريب من هنا و حصلت علي مكافأة إللتزامي في العمل علي عكس   -
 هؤالء الشبان الذين هاجموني .. 

هيم : قال إبرا    

هل يعملون معك في نفس المطعم ؟ ..  -  

أجاب شوقي :     

نعم و حصولي علي المكافأة أثار غضبهم ..  -  

نادي إبراهيم علي العامل و طلب منه كوبين من العصير ..     

ثم قال إبراهيم لشوقي :    



..  دعك من كل هذا يا شوقي ، أنا سعيد لرؤيتك -  

فقال شوقي :     

قي ، ماذا تفعل هنا ؟ .. و أنا أيضاً يا صدي  -  

أجابه إبراهيم :     

رحلة سياحية ..  -  

جاء العامل و معه كوبين العصير الذي طلبه إبراهيم و وضعهم علي المائدة ثم عاد ليكمل    
 عمله ..

قال شوقي إلبراهيم :     

يبدو أنك تعمل في وظيفة تعود عليك بالكثير من المال .. -  

صير ثم قال : أخذ إبراهيم رشفة من كوب الع    

ليس األمر هكذا .. -  

بدأ شوقي شرب العصير ثم قال :      

و متي تعلمت هذا المهارات القتالية ؟ .. لقد ضربتهم جميعاً بحركات قتالية كنت أراها من   -
 بروسلي و جاك شان ..

أبتسم إبراهيم ثم قال :     

تعلمت ذلك أثناء دراستي في لندن ..  -  

قائالً : أندهش شوقي     

سافرت أنجلترا أيضاً ! .. -  

قال إبراهيم :     

نعم ، هناك الكثير ألتحدث معك بشأنه ، هيا بنا .. -  

سأله شوقي :    



أين سنذهب ؟ ..  -  

أجاب إبراهيم :     

إلي الفندق ..  -  

ذهب إبراهيم و شوقي إلي الفندق و عندما رآه شوقي أندهش بشدة و قال :     

الفندق ؟ .. هل أخذت غرفة في هذا  -  

أبتسم إبراهيم قائالً :     

بل طابق كامل ..  -  

قال شوقي مازحاً :     

مخدرات أم سالح ؟ ..  -  

سأله إبراهيم :    

ماذا تقصد ؟ ..  -  

فقال شوقي :     

في أي شئ تتاجر ؟ .. مخدرات أم سالح ؟ ..  -  

ضحك إبراهيم ثم قال :    

توقف عن المزاح ..  -  

إلي الفندق فوجد إبراهيم ندي تقف مع مدير الفندق و بجوارها حسن و  دخل إبراهيم و شوقي    
 يبدو عليها القلق فأشار إبراهيم إلي كرسي و قال لشوقي :

أجلس هنا ، سأعود لك بعد لحظات ..  -  

سار إبراهيم إلي ندي فقال مدير الفندق :     

حمداً هلل أنك بخير ..  -  



قال إبراهيم لندي :     

ندي ؟ .. ماذا يحدث يا  -  

أجابته ندي :     

لقد مات مجموعة من األشخاص منذ قليل عند الشانزليزيه نتيجة أصطدام سيارة بضائع بهم   -
 و أعتقدت أنك واحد منهم عندما أتصلت بك و لم تجب علي الهاتف .. 

قال مدير الفندق :     

يجب أن تكون حذراً أكثر يا سيدي ، نحن هنا في باريس و ليس مصر .. -  

ل إبراهيم لندي : قا    

أنا أسف ، لقد قابلت أحد أصدقائي لم أراه منذ زمن و لم أشعر أنه مر أربع ساعات منذ   -
 خروجي .. 

قالت ندي :    

صديقك من ؟ ..  -  

نادي إبراهيم علي شوقي :     

تعالي يا شوقي ..  -  

جاء إليهم شوقي و عندما نظر لندي قال إلبراهيم بصوت منخفض :     

نة يا إبراهيم ؟ .. من هذه الفات  -  

همس إبراهيم في أّذنه :    

تهذب قليالً ، إنها زوجتي ..  -  

أندهش شوقي و قال بصوت عالي :     

زوجتك ! ..  -  

قال إبراهيم لندي :     



من فضلك يا ندي ، أحضري أحد األطباء إلي هنا لكي يعالج ذراع شوقي المصاب .. -  

أخرجت ندي هاتفها :    

المصريين الذين يعيشون بالقرب من هنا .. سأتصل بأحد األطباء  -  

فقال إبراهيم :     

شكراً يا ندي ، سنجلس أنا و شوقي في إحدي غرف الطابق الرابع .. -  

و جلسوا في شرفتها ..  43صعد إبراهيم و شوقي إلي الطابق الرابع و دخلوا في الغرفة رقم     

قال شوقي :     

من هذه الفتاة ؟ ..  -  

إبراهيم : أجاب     

إنها ندي و هي أبنة صاحب هذا الفندق .. -  

قال شوقي :     

يا لك من محظوظ ، لقد أصبحت ثروتها و ثروة أبيها بين يديك ، كنت أعتقد أن مثل هذه   -
 األشياء ال تحدث إال في األفالم ..

قال إبراهيم :     

أنت تعلم أنني لست هكذا يا شوقي ، أنا ال أستغل أحد ..  -  

فقال شوقي :     

أعلم ذلك ، أنا أمزح معك ..  -  

ثم تابع :     

أعلم أنه مر خمس أعوام أو أكثر علي أخر مرة تقابلنا فيها و لكني علي يقين أنه حدث شئ   -
 لك و ال تريد التحدث .. 

قال إبراهيم مازحاً :    



و ما الذي أوحي لك بذلك أيها المنجم ؟ ..  -  

أجابه شوقي :     

قسوتك علي الرجال عند برج أيفل ، أعلم أنك ضربتهم لكي تدافع عني و  طريقة كالمك و  -
 لكنني شعرت أن من يضربهم وحش و ليس إبراهيم رقيق المشاعر الذي كنت أعرفه ..

قال إبراهيم :     

لن أستطيع التحدث معك بشأن أي شئ األن يا شوقي و لكن عاجالً أم أجالً .. سيأتي الوقت   -
ل .. و تعلم القصة بالكام  

فقال شوقي مازحاً :    

و هل هي قصة مشوقة كالقصص التي كنت تكتبها في المرحلة الثانوية ؟ ..  -  

أجابه إبراهيم بجدية :     

ال ، أنها تفوق أي قصة كتبتها سابقاً ، أنها أغرب قصة قد تسمع عنها يوماً ..  -  

ب ليفتح الباب فقالت قاطعت حديثهم ندي عندما طرقت علي الباب فترك إبراهيم شوقي و ذه   
 ندي : 

لقد أحضرت الطبيب .. -  

دخلت ندي و معها الطبيب إلي الغرفة و ترك شوقي شرفة الغرفة و أراح جسده علي   
بعالج شوقي و أثناء هذا سارت ندي مع إبراهيم جانباً و قالت له :  الفراش و بدأ الطبيب  

أسفة ألنني كنت غاضبة عليك في الصباح .. -  

اهيم بيد ندي و قال لها :أمسك إبر    

أنا من يجب أن يتأسف يا ندي ..  -  

فقالت ندي :    

أعلم أن هناك شئ يزعجك و بالتأكيد ليس هيناً عليك ..  -  

أبتسم إبراهيم و قال :     



أشعر بالراحة ألنكي تعلمي أنني أعاني فهذا سيهون علّي كثيراً ..  -  

قالت ندي :    

تستطيع مشاركتي همك و معانتك .. أنا زوجتك يا إبراهيم ، و  -  

قاطعهم الطبيب قائالً :     

ليست إصابة كبيرة ولكن يجب أن يحظي ببعض الراحة حتي تعود مفاصل ذراعه إلي حالتها  -
 الطبيعية .. 

قالت ندي للطبيب :     

شكراً لك و نأسف علي إزعاجك ..  -  

ثم أخرجت بعض المال و أعطته للطبيب و لكنه رفض قائالً :     

والدك أكرم يعطيني راتب كبير و لست بحاجة لهذا المال .. -  

رحل الطبيب بينما قال إبراهيم لندي :     

سأبيت مع شوقي هنا الليلة .. -  

فقالت ندي محاولة إخفاء غضبها الذي أشتغل مرة أخرى :    

حسناً ، علي راحتك يا إبراهيم ..  -  

غادرت ندي الغرفة فقال شوقي إلبراهيم :     

و أنها منزعجة من وجودي هنا ..يبد -  

جلس إبراهيم بجانبه و قال :    

ال علي اإلطالق ..  -  

ثم تابع :     

هل أنت سعيد في وظيفتك ؟ ..  -  



أجاب شوقي حزيناً :    

ال و لكنها أفضل من العودة إلي مصر ..  -  

سأله إبراهيم :    

لماذا ؟ ..  -  

أجاب شوقي :     

لقد واجهت العديد من المشاكل بعد أنتهاء الثانوية العامة و لم أجد وظيفة جيدة و عندما  -
 سنحت لي الفرصة للسفر لم أتركها .. 

قاطع حديثهم أتصال أكرم ..    

قال إبراهيم :     

هل هناك جديد يا أكرم ؟ ..  -  

أجابه أكرم :     

لقد جائت رسالة إلي منزلي ..    

أنصت بشدة إلي المكالمة و قال :وقف إبراهيم و     

رسالة من القاتل ! ..  -  

أجاب أكرم :     

نعم ، و هي أول رسالة يرسلها تتضمن لغز ..  -  

سار إبراهيم تجاه الشرفة و قال :    

و ماذا يتضمن هذا اللغز ؟ ..  -  

أجابه أكرم :     

ورقة بها رسمة لطفل صغير شاحب الوجه و مالبسه ُمقطعة ..  -  



: ثم تابع     

هناك شئ أخر ..  -  

أرتفع اإلدرينالين في جسد إبراهيم و قال :     

ماذا ؟ ..  -  

أجاب أكرم :     

هذا الطفل يمسك بعلبة الدواء التي نمتلكها ..  -  

سأله إبراهيم :    

ما معني هذا يا أكرم ؟ .. -  

أجابه أكرم :     

علبة الدواء هذه ليست عادية .. -  

صمت إبراهيم للحظات ثم قال :     

و لكن صديقك قال أنها مجرد دواء لعالج الزكام .. -  

فقال أكرم :    

بالتأكيد أنه كان يكذب علينا ، لقد باع منزله و أختفي تماماً ..  -  

سأله إبراهيم :    

ماذا يجب أن نفعل األن يا أكرم ؟ ..  -  

فقال أكرم :    

لقد بحثت عن علبة الدواء و لم أجدها يا إبراهيم .. -  

إبراهيم يده علي شعر رأسه و قال : مرر     

لقد أخذتها معي يا أكرم .. -  



فسأله أكرم غاضباً :    

و من طلب منك فعل ذلك يا إبراهيم ؟ ..  -  

أجاب أكرم :     

لم يطلب مني أحد ذلك ، لقد أخذتها حتي تكون بأمان و بعيدة عن القاتل ، حصول القاتل   -
لم تقل ذلك ؟ .. علي علبة الدواء يعني أنتهاء اللعبة ، أ  

هدأ أكرم حتي ال يثير التوتر لدي إبراهيم و قال :     

حسناً يا إبراهيم ، يجب أن تعود لكي نفحص علبة الدواء من جديد ..  -  

سأله إبراهيم :    

متي سنعود ؟ ..  -  

أجاب أكرم :     

قد حجزت ثالثة تذاكر لك و لندي و لحسن ..  -  

نظر إبراهيم لشوقي ثم قال ألكرم :     

أحجز تذكرة رابعة ..  -  

أندهش أكرم قائالً :     

لمن هذه التذكرة ؟ ..  -  

أجاب إبراهيم :     

سأخبرك الحقاً يا أكرم ، أفعل هذا فقط ..  -  

همهم أكرم ثم قال :     

حسناً يا إبراهيم ، سأقوم بفعل ذلك ..  -  

قال إبراهيم :     



وم بها معنا .. أشعر أن القاتل سيستمر في ِزيادة صعوبة اللعبة التي يق  -  

فقال أكرم شاعراً باإلحباط :     

أخشي أن اللعبة الحقيقية لم تبدأ حتي األن يا إبراهيم .. -  

أنتهت المكالمة و عاد إبراهيم للجلوس بجانب شوقي و قال له :     

ستعود معي إلي اإلسكندرية ..  -  

رفض شوقي قائالً :     

لن أعود هناك مرة أخري يا إبراهيم ..  -  

قال إبراهيم     

ال تقلق يا شوقي ، إذا كنت تحمل هم الوظيفة فسوف أتحدث مع كريم بشأنك و سيجعلك   -
 تعمل في إحدي شركاته ..

فقال شوقي :     

حقاً يا إبراهيم ؟ ..  -  

أجاب إبراهيم :     

حقاً يا شوقي ، سنسافر بعد أسبوع من األن و أثناء هذا األسبوع ال أريدك أن تغادر الفندق   -
ما حدث .. مه   

سأله شوقي :    

لماذا يا إبراهيم ؟ ..  -  

أجاب إبراهيم :     

ألن هناك حرب تدق علي األبواب .. -  

  

 بعد أسبوع .. 



  

باإلضافة إلي حقائب إضافية كانت مليئة بالهدايا و    جهز إبراهيم و حسن و ندي حقابئهم  
 األنتيكات التي قامت ندي بشرائها لتعطيهم ألصدقائها في اإلسكندرية .. 

قالت ندي :    

آمل أن تكون الرحلة أعجبتك يا إبراهيم ..  -  

أمسك إبراهيم بيدي ندي و قال :     

لقد كانت الرحلة األروع علي اإلطالق ..  -  

سألته ندي :    

و لكن لماذا طلبت مني أن نبقي في الفندق طوال هذا األسبوع ؟ ..  -  

أجاب إبراهيم :     

أردت أن أبقي بجانبك فهذا يشعرني باإلطمئنان .. -  

قالت ندي :    

كنت أعتقد دائماً أن الرومانسية و الحب يقل بعد الزواج و لكنك كسرت هذه القاعدة بإمتياز   -
 يا إبراهيم .. 

فقال إبراهيم :     

أتمني أن أكون الزوج المثالي الذي تتمنيه يا ندي .. -  

أستمرت ندي في مغازلته فقالت :     

طالق .. مثالي كلمة قليلة عليك يا إبراهيم ، أنت األفضل علي اإل -  

أخرج إبراهيم سلسلة ذهبية من جيبه ثم قال لندي :    

لقد أشتريتها قبل أن نسافر إلي باريس و أردت أن أفاجئك بها هنا ، أجلسي علي الكرسي   -
 لكي أساعدك علي أرتدائها ..



جلست ندي علي الكرسي أمام المرآة و قام إبراهيم بمساعدتها علي إرتدائها و عندما أنتهي    
ندي : قالت  

هل أبدو جميلة بها ؟ .. -  

أجابها إبراهيم :     

بل السلسلة هي التي أصبحت جميلة عندما أرتديتها .. -  

ثم تابع :     

سأذهب ألري شوقي ، فهو بطئ في فعل كل شئ ..  -  

ذهب إبراهيم لرؤية شوقي الذي يجهز حقيبته المتواضعة و القديمة و عندما رأي إبراهيم    
اً من الخوف .. ظهر علي وجهه نوع  

قال إبراهيم :     

ماذا بك يا شوقي ؟ ..  -  

أجاب شوقي :     

أشعر أن هناك شئ سئ سيحدث ..  -  

قال إبراهيم :     

لماذا تقول هذا ؟ .. بعد ساعة سنصبح في الطائرة . -  

قال شوقي :     

ال أعلم يا إبراهيم لقد راوضتني كوابيس طوال الليل بشأنك و بشأن ندي .. -  

راهيم ببعض التوتر و لكنه حاول إخفائها عن شوقي فقال :شعر إب     

إنها مجرد كوابيس ، لن يحدث لنا أي شئ .. -  

خرج إبراهيم و شوقي من هذه الغرفة فوجدوا أن ما حلم به شوقي طوال الليل لم يكن    
 كوابيس و إنما قراءة للمستقبل القريب .. 



ينبطح أمامه ندي وحسن علي األرض في أخر  وجد إبراهيم رجل مقنع يمسك بمسدس و    
الرواق و جاء أخر من خلفه هو و شوقي ليضع مسدس خلف رؤوسهم و أصبح إبراهيم  

 محاصر من كل أتجاه .. 

جاء رجل ثالث و فتش في الحقائب و أخذ علبة الدواء و ركض مغادراً الفندق ..    

قال إبراهيم لشوقي :     

شاهدناه في سينما مترو ؟ .. هل تتذكر الفيلم الذي  -  

نظر شوقي إلي إبراهيم مندهشاً :     

ماذا ؟ ..  -  

فسأله إبراهيم :    

هل تتذكر كيف أستطاع مفتول العضالت الهرب ؟ ..  -  

أبتسم شوقي و قال :     

فهمت ما تقصده ..  -  

   ً و   ضرب شوقي بمعصمه في بطن الرجل المقنع الذي ورائه بينما أخذ إبراهيم مسدسه سريعا
لذي يقف خلف ندي و حسن فأستقرت في منتصف رأسه ثم قتل الرجل  نشن علي رأس الرجل ا

 الذي يقف ورائهم ، و رغم كارثية الخطة و صعوبتها و لكنها حدثت في أجزاء من الثانية .. 

ركض إبراهيم بإتجاه ندي التي أُصيبت بالصدمة من حدة الموقف وأصبحت ترتعش من شدة   
أعتقدت أن الرصاصة أصابتها هي و ليس الرجل المقنع .. الرعب و الهلع و   

أحتضنها إبراهيم و قال لها :    

أنتي بخير ، الرصاصة أتت في الرجل المقنع .. -  

ثم أمسك بيد حسن و ندي و ركضوا و أثناء ركوضهم قال شوقي :     

لقد فعلناها بشكل أفضل من الرجل المقنع ، يجب أن نذهب لهوليود ..  -  

د وصولهم للطابق األول وجدوه ملئ ببحر من الموتي كما وجدوا جثة مدير الفندق  و عن   
 مقطوع رأسه فصرخت ندي عند رؤيتها لذلك ..



خرج إبراهيم و البقية من الفندق و ركبوا سيارة كانت أبوابها مفتوحة و بال سائق فركب    
 شوقي في مقعد السائق و أنطلق بها ، فقال إبراهيم له :

ف الطريق إلي المطار ؟ .. هل تعر -  

أجابه إبراهيم :     

.. نعم ما زلت أتذكره  -  

قال شوقي :     

حسناً ، يجب أن نصل في أسرع وقت ..  -  

نظر شوقي في مرآة السيارة و قال :    

لدينا ُصحبة ..  -  

نظر إبراهيم هو األخر في مرآة السيارة فوجد سيارة بها ثالثة أشخاص ثم رآهم يخرجون    
من نافذة سيارتهم و بدأوا بإطالق الرصاص عليهم .. أيديهم    

قال شوقي :     

ماذا سنفعل ؟ .. قد تنفجر سيارتنا في أي لحظة .. -  

أمسك إبراهيم بمسدس وجده بجانبه و قال :    

الحرب بدأت ..  -  

ثم نظر إلي سقف السيارة التي يركبونها و قال لشوقي :    

تستطيع فتحه ؟ .. هذه السيارة بها سقف يُفتح ، هل  -  

نعم و لكن ماذا ستفعل ؟ ..  -  

فقال إبراهيم غاضباً :    

هل سنتشاور األن ؟ .. أفتحه فقط .  -  



فتح شوقي سقف السيارة سريعاً ثم طلب من شوقي القيادة بدالً منه و أخرج إبراهيم الجزء    
بينما فشل في  لي المقنعين و نجح في إصابة واحد  العلوي من جسده و بدأ بإطالق الرصاص ع

 إصابة األخرين .. 

قال شوقي و هو يستمر في القيادة :    

ماذا سنفعل يا إبراهيم ؟ .. لقد أصبحنا علي مسافة قريبة من المطار ..  -  

نفذ الرصاص من سالح إبراهيم فقال :     

سألجئ إلي الجزء األخير من الخطة ..  -  

عليها ثم قال لشوقي : خرج إبراهيم بكامل جسده من السيارة و وقف     

أبطئ السرعة .. -  

أبطأ شوقي السرعة فأقتربت سيارته من السيارة التي تالحقهم فأستجمع إبراهيم أنفاسه و قفز    
 علي سيارة المقنعين .. 

أهتزت سيارة المقنعين فأستغل إبراهيم هذه الفرصة حتي يستطيع الدخول من نافذة السيارة و   
ب الرجل الذي يجلس في الخلف حامالً سالح ناري ضخم حتي فقد  نجح في ذلك ، ثم قام بضر

 وعيه ثم أمسك بالسالح الناري و قتل السائق ..

توقفت السيارة و نزل منها إبراهيم و قال :    

لقد فزت .. -  

أوقف شوقي السيارة التي يقودها و خرج منها ليطمئن علي إبراهيم ، فقال إبراهيم :     

قية إلي المطار ..سنسير المسافة المتب  -  

سار إبراهيم و البقية إلي المطار وصعدوا إلي الطائرة بعد أن نجوا بمعجزة من هذه المعركة    
.. 

طيران الطائرة في الهواء سمع جميع من في الطائرة صوت إنفجار هائل في     و فجأة و بعد  
يحترق بالكامل ..  اره فرأي مطار شارل ديجولالمطار فنظر إبراهيم من النافذة التي علي يس  

ثم نظر علي األرض فوجد مكتوب بالنيران :     



" الجولة الرابعة "                                         

  

  

  

 يُتبع .. 

 

 


