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*  1  *

»�أين �أنا؟«

كان هذا ال�س�ؤال الأول يف عقل »فايز«، والذي انفجر بعده بركان 
من الأ�سئلة:

�إىل  خاوية  �ل�شو�رع  تبدو  وملاذ�  ومتى؟  هنا؟  �إىل  �أتيت  »كيف 
�لعلوم  �ملدر�شة.. ح�شة  �إىل  �أنني ذهبت  �أتذكره  �آخر ما  هذ� �حلد؟ 
لقد  �أدخلها،  مل  لكني  �ملدر�شة،  حافلة  �إىل  ذهبت  بعدها  �حليوية. 

عدت.. ال �أتذكر ملاذ�.

لي�س  �رتفاع  من  �شقطت  لقد  ا،  �أي�شً ذلك  �أتذكر  �شقطت..  لقد 
بقليل.. �أتذكر �الأمل يف موؤخرة عنقي، و�لدم �لد�فئ �لذي تدفق على 
كتفي، ولكن كيف �أتيت �إىل هنا؟ ومتى؟ وملاذ� تبدو �ل�شو�رع خاوية 

�إىل هذ� �حلد؟«

ينتِه  مل  وكذلك  تعب.  دون  �سارع  يف  ل�ساعات  بعدها  »فايز«  �سار 
ال�سارع. البي�ت على جانبي الطريق مت�سابهة اإىل حد كبري، وتتداخل 
فيما بينها ك�س�رة م�س��سة يف راأ�سه، يبدو اأن ذلك من اأثر ال�سدمة.. 

راأى ال�سم�س و�سط ال�سماء ووجد فيها الرفيق، فكالهما وحيد الي�م.
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اختيار  رفاهية  ميلك  مل  ال�سارع.  ينتِه  ومل  اأخرى،  ل�ساعاٍت  �سار 
الطريق، لأن هذه املدينة الغريبة كانت �سارًعا واحًدا دون اأي �س�ارع 
جانبية. اقت�سر دوره فقط على اختيار الجتاه، والذي اختاره منذ بداأ 
بداأت  »فايز«.  يتعب  اأخرى.. وجمدًدا مل  ل�ساعاٍت  ا�ستمر  الذي  �سريه 
ال�حدة يف ال�سيطرة عليه، وطغت على خ�فه. فقد خلت هذه املدينة 
الغريبة من الب�سر، اأب�اب البي�ت م��سدة.. يبدو اأن �س�ارعها كاأ�سئلته؛ 

كالهما بال نهاية.

وقبل الغروب بقليل لحظ ذلك ال�سيء البعيد، ل يعلم ما ه�، لكّنه 
الي�م.  ط�ال  الطريق  جانبي  على  يراها  التي  كالبي�ت  لي�س  بالتاأكيد 
راأى فيه الأمل والأن�س، راأى فيه �س�ؤاًل جديًدا، ولأول مرة الي�م ابت�سم 

»فايز«.

رك�س »فايز« نح� الأمل، ابت�سم لل�سم�س والأر�س والبي�ت املتكررة، 
ابت�سم لذلك ال�سيء البعيد الغام�س، وكلما اقرتب زاد يقينه باأنه على 
الطريق ال�سحيح. وّدع ال�سم�س اأثناء رك�سه، والتقى بقمر تلك الليلة 

العجيبة.

وفجاأة ت�قف. التفت ح�له بحركة مفاجئة، غري واثق مما �سمعه، 
اأو ما يتهياأ اأنه �سمعه. يبدو كحفيف اأ�سجار اأو مرور طائر ب�سرعة من 
م�سافة قريبة. كل حلظٍة ال�سارع يلّفه الظالم اأكرث، ويقل اأمله يف روؤية 
م�سدر ال�س�ت. اأح�ّس باإح�سا�س املُراقب، ونظر اإىل ال�سماء، فلم يجد 
ال�سم�س التي اآن�سته ط�ال الي�م، نزل بعينيه ببطء كاأنه يت�قع �سيًئا ما 
الطبيعية،  الزاوية  اإىل  نظره  و�سل  وعندما  م�اجهته،  يريد  ل  اأمامه 
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وجد اأمامه طيًفا اأ�س�د ميد يده ناحيته، اأجلمته املفاجاأة فلم يتحرك، 
بحث يف حلقه كثرًيا عن ال�سرخة ومل يجدها. مل يحاول فهم ال�سيء 
امل�ج�د اأمامه، مل يحاول فعل اأي �سيء.. فقط اأغم�س عينيه وا�ست�سلم 

لليد املمتدة ناحيته.

يالم�س  بارد  ب�سيء  �سعر  الكاب��س،  ذلك  بداخل  يحلم  وكاأنه 
املاء،  على  يتهادى  �سلًبا  ج�سًما  وجد  لغريق  غريزية  وبحركة  وجهه، 
نتج  قدمه،  يف  ي�سقط  بقلبه  اأح�س  خ�ف.  من  اأوتي  ما  بكل  به  ت�سبث 
ليجد  بالطريان عك�س اجلاذبية، ثم فتح عينيه مرتدًدا  اإح�سا�س  عن 
�سقط  ي�ست�عب  اأن  وقبل  الأر�س..  عن  يرتفع  اإنه  �سحيًحا،  اإح�سا�سه 
املنازل، و�سخ�س و�سط الظالم يزيل الأحبال من يده  اأحد تلك  ف�ق 
التي حتجرت ح�لها. حاول فح�س اجلزء الذي �سقط عليه، لكنه مل 

ي�ستطع حتديده لأنه مل ي�ؤمله مبا يكفي.

عقد ال�سخ�س احلبل ح�ل كتفه باحرتافية جاعاًل طرفه يف قب�سته، 
نظر اإىل الطيف بالأ�سفل ليجده قد اختفى، ثم ا�ستدار لي�اجه »فايز«. 
كانت املفاجاأة املر�س�مة على مالمح »فايز« اأكرب من تلك التي ظهرت 

عندما راأى الطيف. بحث عن �س�ته كثرًيا، ليخرج متقطًعا بعد فرتة:

اأمي؟ 

اأن�س.. هل اأنت بخري؟ ماذا اأتى بك اإىل هنا؟ كيف و�سلت؟ هل  
تعلم الطريق؟ هل تعلم كيفية اخلروج؟ هل اأنت بخري؟
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ما  تعلم  ل  اأنها  »فايز«  منها  ا�ست�سف  ولهفة،  ب�سرعة  اأمه  �ساألته 
اأمه خيبة الأمل من  يحدث هنا، واأنها تائهة مثله. بينما ظهرت على 
اأكرث �سه�لة، لأنهما  اأ�سبح الأمر  نظرته، ولكن تبعتها بابت�سامة. لقد 

واإن كانا خائفني، حائرين، فاإنهما الآن مل يع�دا وحيدين.

ا  بدت اأمه اأ�سغر يف ذلك الزمن، حيث ارتدت �س�رًتا بنًيا، وقمي�سً
عينيها  يبلغ  ل  املعتاد،  من  اأق�سر  �سعرها  ق�سرية.  باأكمام  اأبي�س 
الع�سليتني. كانت عدة الت�سلق ُمعلقة باحلزام الأ�س�د ح�ل خ�سرها، 
واحلبل ملف�ف على كتفها وطرفه احلر يف يدها. تاأملها قلياًل، وتاأملته 

ط�ياًل ثم احت�سنته، وقالت بهدوء غلب عليه احلزن:

ل اأتذكر كيف و�سلت اإىل هنا. و�سلت منذ اأكرث من مائة ي�م،  
ل اأعلم كم ي�ًما بالتحديد فقد فقدت العد بعد ال�سهر الثالث. 
دخ�لهم  وحاولت  منزل  كل  در�ست  لأيام،  املدينة  يف  م�سيت 
الزمان. كل ما  اأو  املكان  اأعلم هذا  فائدة. ل  لكن ل  جميًعا.. 
تلك  الليل.  يف  الأر�س  تلم�س  ل  واحد؛  قان�ن  هنا  اأن  اأعلمه 

الأ�سباح تطاردين كل ليلة منذ و�س�يل.

ت�قفت فجاأة وكاأنها تذكرت �سيًئا:

هل تتذكر اأين كنت قبل اأن تاأتي هنا؟ 

مكان   من  �سقطت  وكاأنني  املدر�سة،  يف  كنت  واثًقا..  ل�ست 
مرتفع.
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اأنا ل اأتذكر. 

اأ�سار »فايز« بيده ناحية البناء املختلف الذي اتخذ �سكل الفنار:

ما هذا البناء؟ 

اإنه الفنار.. و�سلت اإىل هناك وحاولت الت�سلق اإل اأنني ف�سلت.  
حاولت لفرتة وف�سلت. تنري يف بع�س الليايل، ويف بع�سها تظل 
كما تراها. اأظن مب�ساعدتك �سنت�سلقها مًعا، �سنفهم كل �سيء 

هناك.. اأنا واثقة من ذلك.

وما تلك الظالل امل�ج�دة ف�قها؟ 

�س�ء القمر يكفي لُينريها عادة، ولكن الغي�م كثيفة هذه الليلة..  
حروف حجرية �سخمة غري منتظمة تق�ل »كم« ويتبعها الرقم 
واحد. اأظنها كانت جزًءا من جملة ومل ُت�ستكمل، اأو هي كاملة 
ا؟ اأو ال�س�ؤال كم، والإجابة  على هذا الأ�سا�س وت�ساأل كم �سخ�سً

»واحد« لأين كنت وحدي.. وقد ُتنار لرناها اثنني بعد ذلك.

اآخر ذي بعد  اإىل عامل  انتقل من عامله  الأمر كاحللم.. فجاأة  بدا 
اآخر. عامل ب�ح��س ومنازل متكررة. عامل ل ي�جد به ب�سر �س�ى اأمه، 

والتي انت�سبت تنظر اإىل الفنار كاأنها تناجيه.

تلك  انهزما  وال�ح��س  ال�حدة  اأن  يبدو  يت�سامران.  ليلتهما  ق�سيا 
ا اأن يف هذا الُبعد ل حاجة لالأكل اأو ال�سرب اأو الن�م. الليلة. ويبدو اأي�سً
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املنزل،  اأمه من ف�ق  للفجر وبحركة �سريعة، قفزت  اأول �س�ء  مع 
لكنه  بها،  مقتدًيا  قفز  الأر�س.  على  منت�سبة  هبطت  الرتفاع  ورغم 

ا. �سقط على ظهره، ليكت�سف اأن هذا الُبعد ل ي�سله الأمل اأي�سً

�سارا ملدة وجيزة حتى و�سال حتت الفنار كما اأطلقت عليه. ربطت 
ل  الأ�سياء هنا  اأن  واأخربته  كتفه،  واحرتافية ح�ل  ب�سرعة  اأمه عقدة 
اأي  ك�سر  ت�ستطع  مل  لأنها  �سابًقا  الت�سلق  من  منعها  ما  وهذا  تنك�سر، 

�سيء لتثبيت احلبل.

اأخربته باأن يق�م بذلك الدور، واأل يقلق لأنه لن ي�سعر باأمل، وكذلك 
املحاولة  	يف  لي�سل  احلبل  ُتلقي  ظلت  تتاأثر.  لن  هي،  �سقطت  اإذا 

الرابعة	 اإىل ال�سرفة، وي�سقط من اجلهة املقابلة.

تعلقت يف احلبل وطلبت منه ال�سري، فاأ�سبح ي�سري من ناحية، وهي 
كذلك  الأمر  وظل  الرافعة.  عمل  كفكرة  الأخرى،  الناحية  من  ترتفع 
حتى و�سلت اإىل �سرفة الفنار. ثم �سحبته ب�سه�لة وه� متعلق يف احلبل.

غرفة  كانت  وقد  ال�حيدة.  الغرفة  اإىل  ال�سرفة  من  بحذر  دخال 
م�ستديرة مت��سطة الت�ساع، منخف�سة الرتفاع.. ولكنها خاوية.

بدت  ثم  بهدوء،  اجلدران  تتح�س�س  ليجدها  اأمه  اإىل  »فايز«  نظر 
حركاتها اأكرث ع�سبية. �ساألها يف حذر:

ماذا يحدث؟	 

اأين 	  اأن يحدث كل �سيء هنا.  ل �سيء.. ل �سيء يحدث. يجب 
ال�سبب؟ اأين الدليل؟ كيف �سنع�د؟
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اأمه،  اأقرب للبكاء رغم �سراخها. احت�سنته  قالت الأخرية بلهجة 
وه� غري م�ست�عب:

اأن�س؟   يا  الأبد. هل تفهمني  اإىل  انتهى كل �سيء.. �سنظل هنا 
�سنحيا هنا اإىل الأبد. لن من�ت.. لقد حاولت النتحار. �سنعي�س 

اإىل الأبد هنا.

وكعادة »فايز«، يحت�سن اأمه ويعلم يف قلبه اأن هذا حلم و�سينتهي 
بعد حلظات، لطاملا انتهت الأحالم والك�ابي�س. ما زال عقله �سارًدا، 
وما زالت اأمه تبكي.. وما زالت الغرفة خاوية. راآها ت�ستند اإىل احلائط، 

منك�سًة راأ�سها، فخرجت الكلمات منه ببطء:

ولكن ما م�سدر الأ�س�اء؟ 

انتبهت اأمه لكلماته:

ونرى   ليلة  يف  ت�م�س  حتى  هنا  �سنظل  الأ�س�اء.  �سحيح.. 
م�سدرها. هذا ه� ال�سر، ومنه �سنفهم كل �سيء. ل ي�جد اأي 

تف�سري اآخر.

متتمت بعدها بعبارات ق�سرية، ولكنها مل ت�سل اإىل �سمعه. وجل�سا 
م�ستندين اإىل احلائط. ومّر ذلك النهار.. ثم مّرت تلك الليلة.

وليلة وليلة وليلة.. ويف كل ليلة تقف الأ�سباح اأ�سفل الفنار بالآلف، 
كل  اختلف  اخلام�سة  الليلة  ويف  ُيقتل�ن.  كان�ا  اإن  يقتلهم  الغيظ  يكاد 

�سيء.
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جل�سا كعادتهما م�ستندين اإىل احلائط، وقد انف�س احلديث منذ 
الأ�سباح  �س�ت  اإل  ُي�سمع  ول  ال�سمت  عمَّ  ُيقال.  �سيء  يتبَق  ومل  لياٍل 
اأجربهما  الغرفة  و�سط  �سديد  اأبي�س  �س�ء  ظهر  الفنار،  اأ�سفل  حت�م 
وقد  ال�س�ء،  م�سدر  ظهر  اختفائه  وبعد  لثانية،  عي�نهما  تغطية  على 

كانت كرة بي�ساء مت�هجة يف حجم كرة القدم.

يتح�س�سها  الكرة  ناحية  يده  »فايز«  مّد  بينما  مت�ج�سة،  الأم  بدت 
بغري وعي. وفجاأة وجد نف�سه مُم�سًكا بيد اأمه يف اأر�س خ�سراء وا�سعة، 

يبدو اأنهما قد عادا اأخرًيا.. ابت�سامتها ت�حي بذلك.

وجد اأخته الكربى جتري ناحيتهما، دم�ع الفرح وال�ستياق:

اأمي، اأن�س.. اأخرباين اأنكما بخري.  

دون  فيه  ا�سرتكتا  الذي  والبكاء  الثالثة،  الذي جمع  بعد احل�سن 
»فايز«، جل�س�ا يف و�سط اخل�سرة. وما اأجمل تلك اجلل�سة! لقد اأ�سبح 

كل اجلمال م�ساعًفا بعد هذه التجربة.

ن�س�ا الك�ن وما فيه؛ ن�س�ا الأ�سباح، ون�س�ا احلزن، والأهم اأنهم قد 
ن�س�ا ال�حدة.

الأ�سغر  فاأخ�ها  بدونهما.  �سعبة  احلياة  كانت  كيف  البنة  حكت 
يغيب ملدة اأ�سب�ع بعد اأن كان كل �سيء بالن�سبة لها، خا�سًة بعد مر�س 
امل�ست�سفى،  يف  لهما  زيارتها  واحلزن،  ال�حدة  عليها  ق�ست  اأمهما. 

وحماولة األ ُت�سيع وظيفتها اجلديدة كمعيدة يف اجلامعة.
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نظر »فايز« اإىل اأمه يف فزع. لأول مرة يدرك اأن ما حدث مل يكن 
كاأنه  اأمه  وجه  على  نظرته  نف�س  راأى  عندما  اأكرب  كان  وفزعه  حلًما. 

ينظر يف مراآة. �ساألت اأمه بت�ّتر:

اأي مر�س؟ هل مر�ست؟ هل مر�س اأن�س؟	 

ومن 	  تقريًبا،  �سه�ر  اأربعة  منذ  ت�سلق  م�سابقة  يف  �سقطِت  لقد 
وقتها كنِت يف غيب�بة. اأما اأن�س فلقد وجدناه يف امل�ست�سفى منذ 
ا. ل نعلم ال�سبب ولكّنهم نقل�ه من فناء  اأ�سب�ع يف غيب�بة اأي�سً
املدر�سة، منذ اأ�سب�ع ظننا اأننا فقدناك يا اأن�س، ل�ل مقاومتك 

وع�دتك للحياة مرة اأخرى.

بعد،  ي�ست�عب  وكعادته مل  »فايز« خائف  النظرات؛  الثالثة  تبادل 
واأمه خائفة من اأن يك�ن ما خطر ببالها �سحيًحا وخافت اأكرث من اأن 
يك�ن خاطًئا وتع�د لال فهم. بينما اأخته ابت�سمت بفرح وهي ت�سد على 
يف  فا�ستطردت  اخل�ف،  عدوى  اإليها  انتقلت  حلظات  وبعد  اأن�س.  يد 

حماولة لت�سحيح خطاأ ل تعلم ما ه�:

الي�م جمدًدا 	  مًعا  لقد �ساهدت �س�رنا  اإليكما كثرًيا..  ا�ستقت 
قبل الن�م.

وفجاأة انتبهت للخطاأ.. اإنها حتلم. فاختفت الكرة البي�ساء، وعاد 
الظالم.

=

ب للنشر والتوزيع
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اإنها حتلم، ونحن يف غيب�بة. 

وعي،  عدم  يف  يجل�س  و»فايز«  فهم،  عدم  يف  ترددها  الأم  ظلت 
منتظًرا اأن ينتهي هذا الكاب��س. ومل يعلم ملاذا بدرت منه، وملاذا كانت 

بهذا ال�س�ت اخلافت:

اإين اأتذكر �سق�طي يف فناء املدر�سة. 

جمدت الأم للحظات، وردت الأخرى ب�س�ت خافت:

ق�سيت هنا اأربعة �سه�ر تقريًبا، اأي مدة غيب�بتي. 

مل يتفاجاأ »فايز«، فلقد و�سل اإىل نف�س ال�ستنتاج منذ مدة، ولكن 
فاجاأه ما بدر منه ب�س�ت اأعلى قلياًل:

اأن   كادت  وهي  اأ�سب�ع،  منذ  تاأ�سرين  اأن  الأ�سباح  كادت  لقد 
تفقدين من اأ�سب�ع.

ارتعد  اللحظة  بينما يف هذه  ال�سرفة.  اإىل  الأم، وذهبت  ُتعقب  مل 
ج�سده بعد ذكرهم، وظهر �س�تهم بالأ�سفل اأو�سح واأكرث رعًبا.

ق�سيا ثالث لياٍل مًعا �سمحت لهما با�ستيعاب اأكرب، وحتليل اأعمق. 
اإىل  الأب�سار  و�سخ�ست  الكالم  وقّل  الفهم  زاد  ال�قت،  م�سى  وكلما 

الفراغ.

يف  اأن�س  اإىل  نظرت  اأخرى.  مرة  الكرة  اأ�ساءت  الرابعة  الليلة  يف 
تردد، واأم�سكت يده ثم و�سعت يدها الأخرى على الكرة. تغرّي العامل 
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ح�لهما يف حلظة. يف ذلك العامل مل يفهم »فايز« �سبب �سع�بة التزان، 
ونظر يف تردد اإىل اأمه، بينما دخلت عليهما اأخته مبت�سمة وقد حملت 

فط�ًرا ذا رائحة نفاذة:

�سباح اخلري. 

مل يردا التحية، فا�ستطردت:

الي�م جميل جًدا، ولقد اأر�سيت القارب يف هذا املكان لهدوئه  
وقلة املراكب فيه.

فهم »فايز« �سبب �سع�ره ال�سابق بعدم التزان. نظر اإىل اأمه التي 
وجدها تقرتب من اأخته بهدوء وقالت:

هل تتذكرين احللم ال�سابق؟ 

راأى الفزع جت�سد على وجهها، واحمّر ب�سرعٍة تالئم التغريات يف 
الأحالم، ا�ستطردت الأم ب�سرعة قبل اأن ت�ستيقظ ابنتها:

نعم اإنه حلم اآخر، ولكن ل اأعلم كيف اأ�سيغ لِك العبارة.. لكننا  
حقيقيان.

تبّدل املكان فجاأة، ووجدا نف�سيهما يف غرفة اأخته يف املنزل. تبّدلت 
ا، واختفت ابت�سامة البنة. ا�ستاأنفت الأم حديثها حماولًة  املالب�س اأي�سً

اأن حتافظ على بقاء ابنتها يف احللم:

ب للنشر والتوزيع
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الطريقة ال�حيدة التي نتقابل بها، هنا يف حلمك. من ال�ا�سح 	 
األ  اأرج�ِك  ولكن  املُحيطة.  الظروف  يف  تتحكمني  من  اأنِك 

ت�ستيقظي.

اختتمت اجلملة الأخرية بدمعة �سقطت من عينيها، وبدًل من اأن 
مرة  املكان  تبّدل  لقد  ال�سحراء..  رمال  مل�ست  الغرفة،  اأر�سية  تلم�س 
اأخرى. ورغم ال�سدمة البادية على عيني البنة، ورغم بكاء الأم، بدا 

»فايز« متما�سًكا، وحتدثت البنة لأول مرة:

�ساأظل معكما.	 

مل ي�ستطع »فايز« اأن ي�ست�سف املعنى من نظرة اأمه كما تع�د، فقد 
اختفت كرة ال�س�ء.. وعادا اإىل الفنار.

=
اأنها �ستحاول 	  باأنها �ستظل معنا؟ هل كانت تق�سد  ماذا تعني 

اأمل  مة فيما بعد على  اأنها �ستاأخذ حب�ًبا ُمن�ِّ اأم  األ ت�ستيقظ؟ 
اأن نلتقي؟

�ساألت الأم نف�سها يف قلق، وب�س�ت مرتفع. ل تعلم ال�سبب ولكن رغم 
املُ�سيطر  القلق ه�  كان  الفهم  وال�حدة، وعدم  ال�ح��س،  اخل�ف من 
نف�سه،  قرارة  يف  »فايز«  فرح  بينما  اللحظة.  تلك  يف  بالغريزة  عليها 
لأن هناك �سيًئا جديًدا ي�ستطيعان التفكري فيه، والتحدث عنه لأيام. 

ب للنشر والتوزيع
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لطاملا  الأ�سئلة..  من  للعديد  وطرحها  للفهم،  اأمه  مبحاولت  ا�ستمتع 
اآن�سته الأ�سئلة يف وحدته. ويف حماولة منه لال�سرتاك قال بعف�ية:

اأو رمبا �ستحاول الدخ�ل يف غيب�بة. 

نظرتها،  وثبتت  جمدت  بع�سبية،  ت�سري  كانت  التي  الأم  ت�قفت 
»فايز«  يعلم  ل  والذي  الُبعد،  ذلك  يف  ال�حيدة  الغرفة  يف  القلق  زاد 
اأخته ُمعيدة  �سببه، ومل تبح هي بكلمة. حتى انتبه ملا قال. لقد كانت 
�سناعية  غيب�بة  اأبحاث  عن  م�س�ؤولة  الفرتة،  تلك  يف  الطب  كلية  يف 
بطرق  والأك�سجني  الطاقة  تقليل  على  الف�ساء  اإىل  املُ�سافرين  ت�ساعد 
حلمها  كان  املا�سي.  القرن  يف  ا�ستخدمت  التي  تلك  من  فاعلية  اأكرث 
التجارب  بداأت يف  القادمة. وعندما  القليلة  ال�سن�ات  ن�بل يف  جائزة 
يف  العلمية  اأبحاثها  ن�سر  ومت  ُمذهلة،  النتائج  كانت  احلي�انات،  على 
العديد من املجالت املتخ�س�سة على م�ست�ى العامل، وحاول اجلميع 
وهي  التقنية،  هذه  ا�ستخدام  ليتم  ب�سيطة  م�سكلة  حل  يف  م�ساعدتها 
يتمكن�ا من  الغيب�بة مل  التي دخلت  اإفاقة احلي�انات. كل احلي�انات 

اإفاقتها، وظل�ا يف الغيب�بة اإىل اأن مات�ا.

يجب اأن ي�ست�سلم اأحدهم. 

وجتده  اأمه  اإليه  لتلتفت  ومتما�سكة،  م�سم�عة  بنربة  »فايز«  قالها 
واقًفا على �س�ر ال�سرفة:

اأن�س، ل، انتظر.. اأن�س. 

ب للنشر والتوزيع
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بحزن  ُمعباأة  خرجت  فمها،  من  ل  قلبها  من  الكلمات  خرجت 
ووحدة واأمل تلك ال�سه�ر، خرجت بدم�ع حب�ستها ط�ياًل. ووقفت اأمامه 

ت�ستعطفه:

اأن�س ل تفعل ذلك، �ستاأ�سرك الأ�سباح.. �ساأك�ن وحيدة. اأن�س ل 	 
مُيكنك اأن ترتكني.

نحن م�تى بالفعل.. واإن كان جل��سنا يف ال�سرفة لأيام ميكننا 	 
قريًبا. غيب�بتك  اأي حال  �سنم�ت على  فاإننا  ن�سميه حياًة،  اأن 

ا�ستمرت اأربعة اأ�سهر.. ما احتمال اإفاقتك منها؟

وقبل اأن ترد اأمه، ختم كالمه ب�س�ٍت اأعلى حمل كل ما يف قلبه من 
اأمل:

اإننا م�تى.	 

كانت الأخرية ب�س�ت اأعلى من �س�ت الأ�سباح بالأ�سفل والتي بدت 
متلهفة. مد يده اإليها، فهزت راأ�سها و�سط الدم�ع، لي�ستاأنف ه�:

يجب اأن ن�ست�سلم نحن، قبل اأن ت�ست�سلم هي. نت�قف نحن، كي 	 
ت�ستاأنف هي. من�ت نحن، لتحيا هي. الأ�سباح �ستجعل الأجهزة 

تت�قف عن العمل. �سنحظى بالراحة.. �ستحظى هي بالراحة.

�س�تها. مدت  دم�عها وخفت  زادت  وكلما لنت،  اأكرث،  الأم  لنت 
اإىل  نظرا  ال�سرفة.  �س�ر  على  بج�اره  ووقفت  يده،  واأم�سكت  يدها 

ب للنشر والتوزيع
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ُتقدر  كاأنها  �س�تها  وانقطع  متاًما  �سكنت  والتي  الأ�سفل،  يف  الأ�سباح 
هذه الت�سحية. نظرت اإليه لرتى اإ�سراًرا و�سط دم�عه.

قبلت راأ�سه، ويده، وم�سح دم�عها بيده. انت�سبا م�ليني ظهريهما 
لالأ�سباح، ونظر بع�سهما اإىل بع�ٍس نظرة اأخرية �سكن الك�ن كله من 
اأغم�سا..  الدم�ع..  خلف  ومن  ترقب..  يف  الأ�سباح  �سكنت  جاللها.. 

مال بج�سديهما اإىل ال�راء.. و�سقطا.

اخرتقت  �سرخة  نتيجة  بفزع  عينيه  »فايز«  فتح  �سق�طه  واأثناء 
ال�سارع  من  اأخته  �س�ت  باأنه  الأ�سباح  تتلقفه  اأن  قبل  اأق�سم  اأذنيه، 
الالمنتهي هناك، ت�سبه ال�سرخة التي مل يجدها يف حلقه عندما كاد 

ال�سبح اأن ياأ�سره اأول مرة.

=
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* 2 *

واحد.. اثنان.. واحد.. اثنان.. واحد..	 

ظل يرددها بنغمة رتيبة متكررة، وب�س�ت خافت. وعندما اأيقن اأن 
م، قال ب�س�ت  هذه احليلة لن جتدي نفًعا، ول مفر من الع�دة اإىل املُن�ِّ

اأعلى قلياًل:

»اإ�ساءة الكتابة ودفرت املذكرات«

معامل  و�سحت  بي�ساء،  ني�ن  اإ�ساءة  اإىل  الغرفة  اإ�ساءة  تبدلت 
اآخر  �سيء  ول  بج�اره..  �سغري  وكم�د  �سرير  من  اإل  اخلاوية  الغرفة 
عند  ُيعاك�سه  ل  بحيث  جانبه  اإىل  بظله  ُتلقي  بزاوية  الإ�ساءة  جاعلة 
الكتابة. ومن جانب الغرفة ظهرت دائرة �س�ء اأحمر اأر�سلت اأ�سعة ليزر 
متفرقة، �سكلت اأمامه �سا�سة ول�حة مفاتيح من ال�س�ء الأحمر. اعتدل 
يف جل�سته، وراأى انعكا�س ب�سرته ال�سمراء املمتلئة بالتجاعيد، وال�سعر 
الأبي�س الذي مل يبق منه الكثري، وحليته غري املتنا�سقة. اعتدل مرة 
اأخرية لت�سدر مفا�سله �سرخات اعرتا�س، تذكره باأنه كثري احلركة. 

تنهد واأ�سابعه ف�ق ل�حة املفاتيح ثم كتب:

ب للنشر والتوزيع
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»الأول من �سبتمرب..

يوم اآخر من العذاب.. من الوا�سح اأنه لي�ص الأخري. يف�رقني النوم، 
يرتكني لعدوي الأكرب، يرتكني لأفك�ري وخم�ويف. مل يعد �سيء يفيد 

ل ترديد الأرق�م، ول العد التن�زيل. لن ي�أتيني النوم الليلة..

�س�رت  الأن�ص  من  حلظ�ٍت  به�  اأ�رسق  كنت  التي  الق�س�ص  حتى 
اأن�ص، فقد كل  ا�سمه  �س�ب  رمب�  اأو  اليوم ك�نت لطفل  كئيبة. ق�سة 
�. مل تكن حلظة جيدة عندم�  �سيء، وانتهت الق�سة بفقدانه حلي�ته اأي�سً
اأقراأ  اأن  اأمي.. ل بد  وقفت على تلك ال�رسفة، وراأيت الدموع يف عيني 

الق�س�ص قبل اأن اأقبله�.

رغم  الآن  حتى  املذكرات  يف  الآلة  هذه  عن  اأتكلم  مل  مل�ذا  اأعلم  ل 
ح�سًن�..  الق�س�ص.  على  ب�لتعقيب  واكتفيت  �سنة،  من  اأكرث  مرور 
طفولتي،  يف  جديد  ك�خرتاع  املحمول  اله�تف  �سهدوا  ممن  كنت 
و�س�هدت كيف انت�رس يف �سنوات قليلة، ثم حمى الهواتف الذكية 
اأ�س�بت الع�مل. بعده� ب�سنوات بداأت حمى جديدة وهي حمى  التي 

الألع�ب التخيلية ثالثية الأبع�د.

مع  تتوا�سل  اللعبة،  يف  ت�ستغرق  كي  ُم�سممة  الألع�ب  هذه 
و�سط  تتحرك  اأخرى.  ق�رٍة  من  ك�نوا  لو  حتى  بداخله�  الآخرين 
من  ك�نت  لك.  تظهر  قد  التي  الوحو�ص  وتقتل  امُل�سمم،  الديكور 
اأو �س�ب ثري  امُلكلفة والتي جتده� يف منزل ري��سي م�سهور،  الألع�ب 

يتب�هى به�.
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املتحدة  الولي�ت  اأعلنت  بعدم�  اأهميته�  اكت�س�ب  يف  وبداأت 
درا�سة  ج�ري  ب�أنه  وقته�،  الع�مل  يف  الأوىل  القوة  ب�عتب�ره�  الأمريكية 
التن�سيق ل�ستخدام هذه التقنية يف املن�ورات والتدريب�ت اخل��سة.. 

.»� وا�ستحوذت على انتب�ه الع�مل يومه�.. وال�سني انتبهت يومه� اأي�سً

اآيل من مكاٍن ما يف  ليخرج �س�ت  الكتابة حلظات  �سا�سة  ت�قفت 
الغرفة:

 »هل ترغب يف �لبحث عن �ل�شني؟«

رد »فايز« متاأفًفا من ذلك البحث التلقائي الذي ل ي�ستطيع تعطيله: 

»ل.. اإيقاف البحث التلقائي«

�لبحث  تعطيل  من  متاأكد  �أنت  »هل  اأخرى:  مرة  ال�س�ت  رد 
�لتلقائي لهذه �جلل�شة؟«

رد بغيظ: »نعم.. تعطيل البحث التلقائي اإىل الأبد«.

»مت تعطيل �لبحث �لتلقائي لهذه �جلل�شة«.

وحلظات  اأخرى،  مرة  الكتابة  �سا�سة  ُفتحت  حتى  حلظات  مرت 
اأخرى ل�ستعادة الأفكار، ثم ا�ستاأنف: 

واإي�س�له  �سيء  اأي  تعميم  على  قدرة  لديهم  ال�سينيني،  »كع�دة 
بن�سخة اأرخ�ص و جودة اأقل لدول الع�مل الث�لث. اأبدعوا يف الألع�ب ومل 
الع�مل؛  األع�ًب� ري��سية. ولأول مرة يف  واأ�سبحت  قت�ل فقط،  األع�ب  تعد 
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التقنية،  القدم بهذه  للعب كرة  الطبيعي  ب�حلجم  ملعًب�  اأن�س�أت دبي 
�سمح  كبري  ب�سكل  فيه�  وطورت  والقفز  ب�حلركة  فيه�  و�سمحت 

لزائري امللعب ب�للعب مع م�س�هري الع�مل دون احل�جة حل�سورهم امل�دي.

املحمولة،  الهواتف  حمى  ت�سبه  حمى  بداأت  بقليل  بعده� 
انت�رست  وبعده�  وال�سي�نة..  البيع  يف  املخت�سة  املحالت  وانت�رست 
الآلت ب�ل�س�عة. والتي اكتفوا بت�سميته� يف م�رس  حمالت ت�أجري هذه 
الآلة اأو اجله�ز. مل تكن الأم امل�رسية ب�أي ح�ل لتن�دي ب�سوت جهور »ي� 
امللعون وت�أِت �س�أخرب  الأبع�د  اإن مل ترتك ذلك اجله�ز خم��سي  م�سطفى 

والدك«.

مربمج  ولأنه  املحالت.  تلك  من  حماًل  »عم�ر«  افتتح  ح�ل  اأي  على 
مبديرته،  لفظًي�  حتر�ص  حتى  �سهرية  برجمة  �رسكة  يف  وعمل  متمكن 
ا�ستط�ع تطوير واحدة من تلك الآلت كي تخو�ص جتربة م� ي�سبه 
الفيلم الق�سري بداخله�. ولأنه ُم�سوق متمكن وعمل يف �رسكة ت�سويق 
�سهرية حتى تزوج مديرته، ج�ءته فكرة ت�سويق تلك الآلة اجلديدة 
على  عر�سه�  قبل  والرواي�ت  الق�س�ص  لختب�ر  اآلة  اأنه�  اأ�س��ص  على 
اأن يق�بلوا بطل ق�ستهم ليخربهم مب�  الق�رئ. لط�مل� ك�ن حلم الكّت�ب 

ع�ن�ه، وم� يراه خلاًل يف الرواية.

ق�سة،  لكل  والديكور  الأحداث  برجمة  اأمر  هو  يتوىل  وقته�  ومن 
ويتوىل املرتجمون ترجمة الق�س�ص اإن ك�نت من بلد غربي، واأتوىل اأن� 
ا�ستخدام الآلة. مل ي�سمد معن� ممثلون ُكرث، فمن يقدر على قتل نف�سه 
اليوم يف ق�سة كئيبة، واخلو�ص يف جتربة ك�تب رعب يف اليوم الت�يل، 

ثم يعود ب�لزواج يف جتربة اجتم�عية اأكرث رعًب�؟

ب للنشر والتوزيع
كت
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على اأي ح�ل، يوم اآخر من الوحدة قد انق�سى. والآن يجب اأن اأجل�أ 
م كي اأ�ستقبل الغد. مل يقل ا�ستخدامي له ب�سبب م� ق�له ذلك  اإىل امُلنوِّ
يف  ت�أثري  له  يعود  ول  ج�سدي،  عليه  يتعود  اأن  من  خلويف  واإمن�  الطبيب، 

نظ�مي الع�سبي.. وقته� �ستكون امل�سيبة الكربى((.

م�  م. يرتدد يف ذهني  امُلنوِّ الأفك�ر، لن يهزمه� �سوى  جمدًدا ت�رسقه 
:� م �سيهزم كالمه اأي�سً ق�له جويدة عن ح�لتي، ولكن اأظن امُلنوِّ

 �لليلة �أجل�س يا قلبي.. و�ل�شوء �شحيح

 و�شتائر بيتي �أور�ق مزقها �لريح

 �ل�شا�شة �شوء وظالل و�لوجه قبيح

 �خلوف يكبل �أجفاين في�شيع �لنوم

 و�لربد يزلزل �أعماقي مثل �لربكان

 �أفتح �شباكي في�شمت

 يت�شلل خويف يغلقه

 فاأرى �الأ�شباح يف كل مكان

�أتناثر وحدي يف �الأركان«

=

والتوزيع ب للنشر
كت

عصري ال
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بدا ال�سارع هادًئا يف ذلك ال�قت من النهار، فمن ذهب اإىل درا�سته 
اأو عمله قد ذهب، ومن ا�سرتى الفط�ر قد ا�سرتى. خال ال�سارع اإل من 
اأ�سعة ال�سم�س  عدد قليل من املارة، وتلك ال�سيارة. بدت متاألقة حتت 
ال�سم�س  اأ�سعة  حتت  حتركت  الن�سيابي.  وت�سميمها  الأزرق  بل�نها 
بهدوء كاأن �ساحبها يتفاخر بها، اأو كاأنه �سمن العي�س ملائة �سنة اأخرى 
فاإن  ال�سيارة  النا�س معرفة �ساحب  ورغم حماولة  لل�قت.  فال حاجة 

الزجاج العاك�س �سمح لهم مب�ساهدة انعكا�سهم فقط.

منها،  ل  ترجَّ ت�قفت.  حيث  املقهى  اإىل  قليل  بعد  ال�سيارة  و�سلت 
تناثر من  ما  �ساوى  قامته.  الذي عك�س ط�ل  املقهى  باب  اأمام  ووقف 
خ�سالته، وتاأمل نف�سه قلياًل؛ هيئته ريا�سية ل �سك، قليل�ن الي�م من 
ومالمح  مرفهة،  حياة  يعك�س  اأبي�س  وجه  الهيئة.  تلك  على  حافظ�ا 
ط�يل  ب�سهيق  �سدره  مالأ  مظهره.  عن  ر�سى  قد  اأنه  بد  ل  دقيقة.. 
اأخرجه يف زفرة واحدة ثم ابت�سم بثقة، وو�سع نظارته ال�سم�سية لتغطي 
عينيه البنيتني، وقد علم اأنه لن يحتاجها بعد حلظات، لكن يجب اأن 

يكتمل الدخ�ل الدرامي لـ»عمار«.. ثم دفع باب املقهى.

ب للنشر والتوزيع
كت
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كل  املكان.  تفح�س  �سريعة  وبنظرة  واثقة،  بخط�ات  املقهى  دخل 
مكانها  يف  براميل  �سكل  على  امل�ستديرة  املقاعد  يرام؛  ما  على  �سيء 
بني  مكانها  يف  وخلطات  اأع�ساب  عليها  املر�س�م  الطاولت  املعتاد، 
املقاعد، الربواز املُعلق على احلائط وبداخله ن�سخة من ل�حة م�سه�رة، 
والبخ�ر املحرتق  الأع�ساب  امل�ؤلفة من خليط من  املكان ذاتها  رائحة 
والتي تذكره ب�سيء ما يف طف�لته. ل�سبب ما ابت�سم باطمئنان عندما 
اعتادت  وعج�ز  ب�جبته،  م�سغ�ل  �ساب  من  اإل  فارغ  �سبه  املكان  راأى 
حتى  املقهى،  يف  تتهادى  التي  بامل��سيقى  م�سغ�لة  بدت  وقد  املكان 
الك�ؤو�س والزجاجات على املن�سة، ما زالت يف مكانها.. لكن اأين هي 

الآن؟

مل تاأِت بعد.	 

فاجاأه ال�س�ت املتح�سرج، ليلتفت اإىل املن�سة الط�يلة مرة اأخرى 
ابت�سامة  وابت�سم  بجهد،  قامته  فرد  اأ�سفلها.  من  يخرج  عج�ًزا  ليجد 
بدت طف�لية ُمبهجة. كذلك بدت عيناه غائرتني و�سط تلك الغيمة من 
التجاعيد، حاجباه فقدا الكثري بفعل الزمن كاأغلب �سعره، واإن اأ�سفت 
وجهه  اإىل  اجلمال  من  القليل  امل�ست�ية  غري  اخلفيفة  البي�ساء  حليته 

الأ�سمر.

انطلق �ساحبنا بخفة تليق ب�سبابه اإىل املن�سة، واتخذ مقعده اأمام 
العج�ز، وقال مبرحه املعتاد:

�ستاأتي يا عم »فايز«.. كلهن ياأتني.	 

ب للنشر والتوزيع
كت
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رفع الكاأ�س امل�ج�دة اأمامه 	والتي مالأها »فايز« لنف�سه	 اإىل فمه 
دون روؤية حمت�اها، واأردف:

مل يعد اأحد ي�ستمع اإىل م��سيقاك الكئيبة يا عم »فايز«.	 

»فايز«  انتظر  بينما  وبدت نظرتها متحفزة،  اإليه،  العج�ز  التفتت 
للحظة حتى ارتفع �س�ت الكمان:

تفقد 	  مل  اأنت  ال�سعادة.  اأن�س�دة  ا�سمها  الكئيبة  امل��سيقى  تلك 
ا.. اإنها م�ساد الكاآبة. الفتاة فقط، بل فقدت ذائقتك اأي�سً

اأوًل مل اأفقد الفتاة، �ستاأتي و�سرتى. ثانًيا مرت قرون، منذ اأن 	 
عزفها اأحدهم.. هذه اأقدم من اأن تك�ن كال�سيكيات حتى.

اأتت.  اأنها  »عمار«  ليفهم  الباب  على  عينيه  وثبت  »فايز«  يرد  مل 
ليتحدث »عمار« ب�س�ت اأعلى لت�سمعه هي:

اأعد ت�سغيلها مرة اأخرى، هذه الكال�سيكيات تقتلني.	 

اأمرك يا اأ�ستاذ »عمار«.	 

قاطعته فتاة مبالمح رقيقة، وف�ستان اأزرق ينم عن الذوق. ومل مينع 
ظهر الف�ستان العاري امل�سمم من اأن يجعله ق�سرًيا، ومل مينعه ِق�سر 

الف�ستان من اأن يك�ن �سيًقا:

مل اأعلم اأنك حتب امل��سيقى الكال�سيكية.	 

ل يدها برقة، ثم عّقب: قبَّ

ب للنشر والتوزيع
كت
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اإليها 	  ي�ستمع  الذي  ال�حيد  اأنني  لفرتة  وظننت  اأع�سقها،  اإنني 
الي�م.. ظننت اأنك لن تاأتي.

بينما  بانت�سار،  لـ»فايز«  ينظر  وه�  الأخرية  اجلملة  »عمار«  قال 
اأعاد »فايز« ت�سغيل امل��سيقى مرة اأخرى:

ذلك 	  ي�ستحق  ولكنه  املكان،  عن  البحث  يف  قلياًل  تاأخرت  لقد 
املجه�د ب�سبب تلك امل��سيقى.

اأ�سار »عمار« اإىل ال�سماعة امل�ج�دة يف �سقف املقهى:

ا�سمها ن�سيد ال�سعادة.. منا�سبة جًدا لإح�سا�سي الي�م.	 

ابت�سمت بخجل، بينما كتم »فايز« �سحكته حتى ابتعد عنهما بقدر 
كاٍف.

=
ت�تَّر ب�سكل ب�سيط ل يليق مبن يخرج مع فاتنة كهذه يف م�عدهما 
اأن يت�سرف بطريقة  الب�سيط مل يكن خ�ًفا من  اإن ت�ّتره  الأول، حتى 
ل ترتك انطباًعا، واإمنا ت�ّتر بطل العامل الذي يالعب نا�سئني، يجب 
اإدارة  ُتتيح له  ُيعد انهزاًما. فخربته  اأن يحقق انت�ساًرا �ساحًقا.. واإل 
اجلل�سة، وُيلقي الكلمة منتظًرا رًدا معيًنا يعتمد على �سخ�سية الفتاة، 

والتي ي�ستطيع حتديدها بب�ساطة.

مرت يف اأف�سل مدة للمقابلة الأوىل وهي ما بعد ال�ساعة بقليل كما 
ال�سالة  يكن يف  الذي مل  »فايز«  رجع  اأن غادرت  وبعد  »عمار«،  يق�ل 

ب للنشر والتوزيع
كت
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اأمامه يف�سل بينهما املن�سة. ظل  وقتها ليجده يجل�س وحيًدا، ف�قف 
»فايز« �سامًتا للحظات حتى تكلم »عمار«:

اإنها مميزة بحق. 

اإن كانت مميزة، ما نظرت لك من الأ�سا�س. 

يق�له  ملا  الهتمام  ُمبدًيا  ي�ستمع  امل�قف،  هذا  يف  »فايز«  كعادة 
»عمار«:

وانبهرت   الكال�سيكية،  امل��سيقى  اأحبت  مُميزة..  كانت  لقد 
بامل��سيقى  و�سغفي  ال�سعادة  لأن�س�دة  حبي  لحظت  عندما 

الكال�سيكية ب�جه عام.

اكتفى الأول بتلك النظرة، لي�ستاأنف الأخري:

تكن   مل  امل��سيقى  ثم  الغرابة..  بهذه  ذوقها  اأن  اأعلم  اأكن  مل 
بذلك ال�س�ء، هي فقط ل ُتالئم اجل� العام يف املقهى.

مقهى ا�سمه »جراماف�ن« ُي�سغل م��سيقى كال�سيكية.. فعاًل غري  
منا�سب.

قالها يف �سخرية، لُيغري »عمار« دفة احلديث مرة اأخرى:

فخ�رة 	  واأنها  الأخرية،  الث�رة  ال�سهيد يف  اأخربتني عن جدها 
ب�طنيته وب�سجاعته.

ابت�سم »فايز« مت�قًعا ما �سيقال، و»عمار« فهم اأن »فايز« ا�ست�عب 
فابت�سم مكماًل:

ب للنشر والتوزيع
كت
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اجلي�س 	  يف  �سديقي  وعن  كفي،  يف  الندبة  تلك  عن  اأخربتها 
بيدي  ت�سبث  اأن  ل�ل  اجلبل،  حافة  من  ي�سقط  اأن  كاد  الذي 
الُيمنى، وت�سبثت بيدي الي�سرى ب�سخرة. ورغم جرح ال�سخرة 
ليدي، والدماء الزلقة التي تخللت اأ�سابعي، مل اأفلت �سديقي 

حتى اأدركتني الكتيبة واأنقذناه.

ل تقل اأنها �سدقتك.	 

هز »عمار« راأ�سه بثقة، قبل اأن يتحدث جدًيا:

لن 	  ه�  ق�سته.  يف  لتناق�سه  الليلة  امل�ؤلف  مرا�سلة  منك  اأنتظر 
باقي  اأن  تعلم  اأنت  ر�سالة.  يف  راأيك  �سرت�سل  فقط  يح�سر، 

احل�ساب معتمد على تلك املرا�سلة.

ا بتلك الكاآبة.. لقد اأ�سبحت اأقتل 	  ل تقلق، لكن ل تقبل ق�س�سً
نف�سي ب�سكل �سبه ي�مي.

الق�سة القادمة �ستك�ن �ساخرة ل تقلق.	 

قالها بلهجة �ساخرة، وا�ستاأنف:

مع 	  اجتماعك  يف  لك  اأن�سم  وقد  فيفتي،  لأقابل  اأنا  �ساأذهب 
امل�ؤلف.

ي�ساأل حتدث  اأن  التعجب على وجه »فايز«، وقبل  ظهرت عالمات 
»عمار« يف �سجر:

ب للنشر والتوزيع
كت
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علي فيفتي، ال�سم�سار الذي ياأتي بالق�س�س من معظم الدول 	 
العربية.. قابلته مرة.

ل اأتذكره.. ولكني لن اأن�ساه، ا�سمه مميز.	 

ا�سمه احلقيقي علي، وقد تعددت الق�س�س التي ُتروى ح�له. 	 
معدمة،  اأ�سرة  من  طفل  اأنه  تق�ل  رواًجا  الأكرث  الق�سة  ولكن 
فيفتي  يتعلم  مل  مبكرة.  �سن  يف  ال�س�ارع  اأطفال  من  اأ�سبح 
الإجنليزية..  اللغة  يتعلم  مل  وبالطبع  الكتابة،  ول  القراءة 
م�سروعة  تريدها؛  �سفقة  اأي  »فيفتي«.  هي  واحدة  كلمة  فقط 
اأو غري م�سروعة ي�ستطيع تدبريها لك، لكنه يرد عليك بكلمة 
اأنت  ال�سفقة،  تلك  من  العائد  معك  يق�سم  »فيفتي«.  واحدة: 
القان�ن. واجهتما  ما  اإذا  وامل�س�ؤولية  العالقات  وعليه   العقل 
ل اأعلم كيف �سمع بنا، ولكنه قدم لنا الق�سة الأخرية، و�سيقدم 
لنا بع�س الق�س�س قريًبا على حد ق�له، وياأخذ الُثلث باعتبارك 

�سريًكا ثالًثا لنا.

التقط »عمار« نظارته ال�سم�سية من على املن�سة وقام م�سرًعا.

هذه ق�سة فيفتي.. غًدا مع ق�سة جديدة من األف ليلة وليلة.	 

قالها بنربة عالية وه� يغادر، وعلى الرغم من �سخافة اجلملة فاإن 
عمل  الذي  »عمار«  نف�سها.  »عمار«  ل�سخ�سية  ابت�سم  ابت�سم..  »فايز« 
يف طف�لته، لي�سرف على درا�سته، ودر�س الربجمة، ورغم تف�قه فاإنه 
من  باملذاكرة  ا�ستمر  لكنه  امل�ساريف،  ب�سبب  ي�ستمر  اأن  ي�ستطع  مل 

ب للنشر والتوزيع
كت
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امل�سادر املجانية. ولأن العمل يف ال�سركات الكبرية يعتمد على الكفاءة 
غري  ولأنه  منهن،  �سركة  يف  ويلتحق  اجلميع  يهزم  اأن  ا�ستطاع  فقد 
اآخر، ولأنه  اأخرى يف جمال  مهذب ُطرد منها. عمل بعدها يف �سركة 
الفيلم  تكرار  ي�ستطع  ومل  مديرته،  تزوج  الالزم  من  اأكرث  مهذًبا  كان 
القدمي باأن ترتاأ�سه مديرته فا�ستقال، ولأنه مل يكن مهذًبا كفاية فقد 
تطلقت منه بعد ذلك.. وها نحن �سركاء يف املقهى والآلة. وها ه� رغم 

ما مّر به، مل يفقد ابت�سامته ي�ًما ول اإقباله على احلياة.

=

والتوزيع للنشر ب
كت

ال عصري
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يخرج �س�ت هادئ  الظالم  بني  كاحل، من  والظالم  ُمطبق  الليل 
»اإ�ساءة خافتة« نتبني على اأثر ال�س�ء »فايز« نائًما على �سريره ال�سغري 

يف الغرفة، و�س�ته م�ستمر بتلك النغمة الرتيبة:

واحد.. اثنان.. واحد.. اثنان.. واحد.. 

»اإ�ساءة الكتابة ودفرت املذكرات«

قالها ب�س�ت مل�ل بعد اأن يئ�س من الن�م مرة اأخرى، تبعها اإ�ساءة 
الليزر من جانب الغرفة لتظهر اأمامه ال�سا�سة ول�حة املفاتيح، و�سرع 

يف الكتابة:

»الث�من من �سبتمرب..

جميلة  ك�نت  الأم�ص  ق�سة  ب�لك�مل،  �سيًئ�  يوًم�  يكن  مل  احلقيقة 
تقريًب�  كله  اليوم  ق�سيت  يقظة.  اأحالم  يف  ت�أخذين  زالت  م�  واآث�ره� 
و�سط  ع�دي  جندي  الو�سطى،  الع�سور  يف  ك�نت  اأحداثه�.  م�ستعيًدا 
اآلف اجلنود، لكن ي�س�ء القدر اأن يف املعركة احل��سمة يكون قريًب� من 

امللك.

ب للنشر والتوزيع
كت
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الع�مل  على  امُل�سيطر  والبحر  الأر�ص  ح�كم  ال�س�بق،  ح�سن  امللك 
اأن  الع�مل، وا�ستط�ع  اأن يوّحد  ا�ستط�ع ب�سيطرته تلك  كله منذ زمن. 
احلروب  يخو�ص  والآن  عنهم.  رغًم�  �س�عدهم  ب�لقوة..  اجلميع  ي�س�عد 
ف�ملتمردون  خمتلفة،  اليوم  حرب  ولكن  املتمردين.  �سد  ال�سغرية 
جمعوا اأنف�سهم من اأق��سي الأر�ص اأم�مه، فكم� وّحد اأهل الأر�ص، ف�إنه 

قد وّحد متمردي اأهل الأر�ص.

من  هرب  املع�سكر  يف  قوًي�  عهدته  فمن  يومه�،  ف�ج�أين  الكل 
عني.  ال�رسب�ت  تلقى  �سهم  اأول  مع  �سيختبئ  ظننته  ومن  ال�س�حة، 
ل اأعلم هدف املوؤلف من �رسح �س�حة القت�ل بتلك التف��سيل، ف�لكل 
�س�هده� يف اأفالم �س�بقة، والكل �س�هد كيف تكون الهزمية. كّن� األوًف� 
امللك  حي�ة  على  نح�فظ  اأن  الهدف  اأ�سبح  الهزمية،  من  تيقن�  وعندم� 
فهربن� به من و�سط املعركة، عدد �سغري غري ملحوظ، �سبعة بيدهم 

م�سري امللك، بيدهم م�سري اململكة.

ولكن كع�دتي يف احلي�ة، كنت الأ�سعف بني حرا�ص امللك الأ�سداء، 
ف�أن� جمرد جندي ينتهي دوره غ�لًب� ب�لت�سحية به يف بداية املعركة. 
الكهف  ذلك  يف  خيمن�  التعب،  هزمن�  اأن  وبعد  الك�يف،  ب�لقدر  ابتعدن� 
هول  رغم  البطل،  ي�سبهني  وجمدًدا  خطتن�.  ك�نت  تلك  الفجر..  اإىل 
احلرب، وقلة الأكل، وطول ال�سفر، ف�إن �سلط�ن النوم مل يحل ليلته�.. 

وي� ليته حّل.

ي�ستيقظ،  ب�أحدهم  واإذا  ن�ئمون  حوله  من  واحلر�ص  ن�ئم،  امللك 
احلر�ص  انتظرت لأرى  اأراهم.  اأنني  والآخر ي�ستيقظ، وهم ل يدرون 

ب للنشر والتوزيع
كت
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اأنهم مل يهربوا بل قطعوا حب�ل  املف�ج�أة  الأ�سداء وهم يهربون، ولكن 
منهم�  كل  اإمي�ءة  وبعد  الهواء  يف  �سيفيهم�  ورفع�  اثنني،  اإّل  كله�  اخليل 
لالآخر دارت معركة بني امل�ستيقظني يف الليل والني�م. اأخذوهم على 

غفلة منهم.

الأحي�ء  اآخر  كنت  فلقد  ذلك  يعلم  واملوؤلف  �س�خرة،  احلي�ة  ولأن 
كيف  اأعلم  ل  ا�ستيقظت.  اإن  تهديًدا  اأمثل  فلم  الأ�سعف،  لأنني 
احل�ر�ص  قتل  بينم�  اخللف،  من  اأحدهم  وقتلت  �سج�عتي  ا�ستجمعت 

امُل�س�ب الآخر، ومل يتبق �سواي مع امللك اجلريح.

اإ�س�بة امللك مل تكن خطرية، ولكن جهلن� ب�لإ�سع�ف�ت..«

ت�قفت �سا�سة الكتابة جمدًدا ليخرج ذات ال�س�ت الآيل:

»هل تريد �لبحث عن �الإ�شعافات؟«

اأجفل من ال�س�ت املفاجئ، ثم رد بغ�سب: 

»ل.. تعطيل البحث التلقائي«.

»هل �أنت متاأكد من تعطيل �لبحث �لتلقائي لهذه �جلل�شة؟«

»نعم«

»مت تعطيل �لبحث �لتلقائي لهذه �جلل�شة«.

ما  اآخر  يقراأ  وجعلته  اأفكاره،  املفاجاأة  وتلك  ال�س�ت،  ذلك  قطع 
كتب مرة اأخرى لي�ستاأنف:

والتوزيع للنشر ب
كت
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اأحدهم.  نق�بل  مل  اإذا  مميتة  �سيجعله�  ب�لإ�سع�ف�ت  جهلن�  »ولكن 
وك�ن  لأنف�سهم  اخل�ئنون  تركه  والذي  املتبقي،  اخليل  زوج  اأخذن� 
بينهم� »الأترب« ح�س�ن امللك. �سموه كذلك ل�رسعته واإث�رته للرتاب 
وراءه على من�ف�سيه. �س�فرن� طوياًل، كالن� ل يعلم الطريق، كالن� مل 
يف  ب�رًع�  اأكن  مل  ف�أن�  ال�سيد  ي�ستطيع  ل  كالن�  النريان،  اإ�سع�ل  يتعلم 
القو�ص قط، وهو م�س�ب ل يقدر على حمله. ظلت رحلتن�  ا�ستخدام 
اأي�ًم� على ح�له�، على اأمل اأن نق�بل اأحدهم حتى متكنت الإ�س�بة من 
امللك، ومل يعد ب�إمك�نه احلركة. على قدر قدراتي املحدودة �س�عدته، 
ذلك  على  م�ت  امللك،  م�ت  لقد  فعاًل..  حمدودة  ك�نت  قدراتي  ولكن 

التل وقت املغيب.

مل  التل..  خلف  �سغرية  قرية  اأجد  اأخرى،  مرة  احلي�ة  ول�سخرية 
يكن بينن� �سوى اأقل من �س�عة. لقد �سمد اأي�ًم�، اإن �سمد �س�عًة اأخرى 
فقط. على اأي ح�ل اأخذت امللك على »الأترب« ونزلن� القرية، وبعد 
اأي�م وجدن� كتيبة من اجلي�ص لت�ستلم جثة امللك.. ومل� وجدوا �سيف 
انتهت  امللك.  هو  »البّت�ر«  ح�مل  اأن  امل�ست�س�ر  اأخربين  بيدي،  امللك 
اأعلم مَل ي�رس املوؤلفون على عدم اخلو�ص  الق�سة مع بداية �سع�دتي، ل 
يف اللحظ�ت ال�سعيدة دائًم�. اأًي� ك�ن ق�سيت اليوم متخياًل م�ذا �س�أ�سنع 
ب�سعبي بعد اأزمة احلرب؛ هل �س�أغري حر�ص امللك اأم اأعمل على ك�سب 

ولئهم؟

ب للنشر والتوزيع
كت
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على اأي ح�ل انتهت الق�سة، واأظن اأن انبه�ري به� �سيزول قريًب�، 
فهي  الآلة،  تلك  اأ�سكر  اأن  يجب  اأخرى  مرة  النوم  اأح�ول  اأن  وقبل 
مة«. ك�حللم ب�لن�سبة يل. اأظن اأنه� ث�ين اأف�سل اخرتاع بعد الأقرا�ص امُلنوِّ

=

والتوزيع للنشر ب
كت

ال عصري
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الن�م.  من  والقليل  والتفكري  ال�حدة  الكثري من  بعد  ال�سباح  اأتى 
حياة  اعتزل  لقد  املقهى،  لرواد  ب�سدق  »فايز«  وابت�سم  ال�سباح  اأتى 
الرثوة واّدعى اأنه مت��سط احلال كي ي�سارك »عمار« ويحتك بالنا�س. 
غالًبا ما تاأتي الرثوة م�سح�بة بالعزلة، خا�سة ملن هم يف عمره. اكتمل 
ال�سباح بدخ�ل »عمار« املقهى مع فتاة. مل تكن تلك الفتاة هي الفاتنة 
اإىل »عمار«  ال�سابق، واإن مل تقل عنها فتنًة. نظر »فايز«  من الأ�سب�ع 
يف عدم فهم فغمزه الأخري بعينه. وبعد اأن جل�سا على املن�سة اأمامه، 
مغادرتها  وف�ر  املياه،  لدورة  الذهاب  يف  اجلديدة  الفاتنة  ا�ستاأذنت 

ودون اأن ي�ساأل »فايز« حتدث »عمار«:

معها   اأت�افق  مل  الط�يلة،  املحا�سرة  وتلك  ال�قت  علينا  لأوفر 
وانقطعت عالقتنا قبل اأن مير اأ�سب�ع واحد.

هذا رقم قيا�سي حتى بالن�سبة لك، لقد تف�قت على نف�سك. 

كتم »عمار« �سحكته، وا�ستطرد:

ب للنشر والتوزيع
كت
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واحلرب 	  الفل�سفة  عن  تتحدث  زائد،  ب�سكل  مثقفة  كانت 
وامل��سيقى.. مل اأحتملها اأ�سب�ًعا.

لتفاهتك يا عزيزي، وهل �ساحبتنا هذه جاهلة؟	 

ت�سعر 	  رومان�سية  اأنها  والأهم  �سيء،  كل  يف  معتدلة  بالعك�س، 
وتغار على النقي�س متاًما.. وتعلم اأنني تزوجت.

هذا جيد، اأخربتها عن زواجك بهذه ال�سرعة وهذا يدل على 	 
جديتك هذه املرة.

قالها »فايز« بجدية ممزوجة باملفاجاأة. فـ»عمار« مل يخرب البنات 
الالتي قابلهن م�سبًقا عن زواجه اإل بعد فرتة، وا�ستطرد:

معدوم 	  واأنت  رومان�سي  �سخ�س  مع  التعامل  ت�ستطيع  هل  لكن 
الإح�سا�س؟

جانب  ليبدو  للي�سار  راأ�سه  اأمال  امل�قف  ذلك  يف  »عمار«  وكعادة 
وجهه فقط وعليه ابت�سامة غرور:

رومان�سًيا 	  كنت  لقد  »فايز«..  يا  رومان�سًيا  اأك�ن  اأن  مُيكنني 
عند  حفل  يف  قابلتها  اأن  بعد  م�عد  ثاين  فهذا  تعارفنا.  منذ 
�سديق، تعرفت عليها وحتدثنا يف اأم�ر عادية. وبعد اأن لحظت 
وكيف  بفاجعتي  اأخربتها  احل�ار،  يف  امل�ساعر  على  تركيزها 

كانت معاناتي مع..

قاطعه �ساحًكا:

ب للنشر والتوزيع
كت
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حتى   معاناة  بال  ا  �سخ�سً حياتي  يف  اأ�سادف  مل  »عمار«  يا 
�سادفتك.

ارت�سم  وقد  بالت�قف،  لـ»فايز«  اإ�سارة  يف  اأمامه،  يده  »عمار«  رفع 
على مالحمه الأ�سى وحتدث بنربة حزينة:

رحم اهلل زوجتي، بعد ق�سة حب دامت لثالث �سن�ات مر�ست  
بالزهامير، ورغم ن�سيانها يل ظللت مداوًما على زيارتي لها. 
ويف مرة وبعد �سنتني من املر�س، واأثناء اإطعامي لها، هجمت 

علّي ب�سكني الطعام خملفة تلك الندبة يف يدي.

قالها وما زالت يده اأمامه والندبة تت��سطها.. كتم �سحكته وحاول 
اأن ُيكمل بنف�س النربة احلزينة:

معها   ذكرياتي  اآخر  اأن  على  اأحزن  مل  ماتت.  بي�مني  وبعدها 
يدي  يف  تذكاًرا  تركها  على  فرحت  بل  علّي،  هج�مها  كانت 

ُيذكرين بها اإىل الأبد.

نظر »عمار« اإىل »فايز« منتظًرا اأن ي�ساركه ال�سحك، ولكن »فايز« 
بدا مذه�ًل:

مل   اأمامهن؟  حت�سرك  اأم  الليل،  يف  الق�س�س  تلك  ت�ؤلف  هل 
الكثري.. خا�سًة  راأيت  لقد  اأَر يف حياتي كذًبا كهذا، و�سدقني 

منك.

عادت الفاتنة، ووجدت يد »عمار« مفرودة على املن�سة تت��سطها 

والتوزيع للنشر ب
كت
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فخرج  وحتدثت،  بابت�سامة  »فايز«  وحيت  بحنان.  فاأم�سكتها  الندبة 
الكالم اأجمل من م��سيقى املقهى:

لقد اأخربين »عمار« عنك، واأنك كنت �ساهًدا على زواجه الأول.	 

اكت�ست مالمح »فايز« باملفاجاأة املُفتعلة:

هل اأخربك بزواجه بهذه ال�سرعة؟	 

ل اأعلم عن »عمار« الكثري، ولكن اإن كان هناك �سيء م�ؤكد فه� 	 
عدم قدرته على الكذب.

لقد قراأِت �سخ�سيته كاأنِك تعاملِت معه ل�سن�ات.	 

=
ا�ستمر اللقاء للمدة املثالية للم�عد، وبعد اأن اأقلها اإىل املنزل عاد 

اإىل »فايز« مرة اأخرى.

ل اأريد تعليقات اأخرى.. �سنتحدث جدًيا، هناك ق�سة جديدة..	 

بنقل  ا  خمت�سً �سغرًيا  جهاًزا  جيبه  من  اأخرج  وقد  »عمار«  قالها 
البيانات وا�ستطرد:

ولقد انتهيت من برجمتها.	 

ابت�سم »فايز« قائاًل:

ب للنشر والتوزيع
كت
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هل �ساأم�ت جمدًدا؟	 

�سحك »عمار«:

هذه الق�سة مميزة.. و�ستعجبك.	 

=

ب للنشر والتوزيع
كت
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»اأن� الأخري.. الكل م�ت �سواي.

ال�سم�ص.  وحرقته  العط�ص،  اأنهكه  بج�سد  الآن،  اإليكم  اأكتب 
اإليكم  اأنف��ص �سدري. اأكتب  اإليكم ب�آخر دق�ت قلبي، واآخر  اأكتب 
رك�ب  من  كنت  لقد  الب�ئ�ص.  ج�سدي  من  للخروج  تن�زع  بروح 
�سفينة بو�سيدون امل�رسية، والتي غ�درت بور�سعيد يف الأول من ين�ير 

ع�م األفني واأحد ع�رس.

اأن يعلم  النج�ة على عك�سي، فيجب  الر�س�لة من  اإذا متكنت هذه 
كل من له عزيز على هذه ال�سفينة اأن ل اأحد مفقود، ل يوجد جن�ة، 
ن�سف  اأغرق  التنظيم  و�سوء  ال�سفينة،  اأغرقت  الع��سفة  م�ت.  الكل 
الأ�س��ص.  من  الرك�ب  ن�سف  تكفي  ل  ك�نت  والتي  النج�ة  قوارب 
متكن الع�رسات فقط من الو�سول اإىل قوارب النج�ة، واأغلبهم مثلي من 

ب للنشر والتوزيع
كت
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الط�قم. وه� نحن فوج من القوارب ن�سري متج�ورين.. فوج من قوارب 
املوتى.

رحمن� اهلل..

الن�جي الأخري

                                                                                                      عمر فوؤاد«

=
�سع�ر حلظي بالغرق، اإىل جانب برودة مفاجئة:

اأين اأنا؟ هل مت؟ اأين اأنا؟	 

ت�قف »فايز« للحظات لي�ست�عب امل�قف، والذي كان غريًبا بالن�سبة 
ل�سخ�س ا�ست�سلم اإىل امل�ت. حيث وجد نف�سه جال�ًسا يف قاعة وا�سعة 
ن�سف دائرية واأمامه جمع غفري من ال�سباب والأطفال. فهم وقتها اأن 
الإح�سا�س ال�سابق نتج عن املاء املُلقى عليه يف حماولة لإفاقته. حاول اأن 
يقف، اكت�سف اأن اأقدامه مرب�طة، حاول اأن يحرك ذراعيه ليجدهما 
ا. دّقق يف ال�اقفني وال�اقفات، ليجدهم جميًعا يرتدون  مرب�طتني اأي�سً
مالب�س بالية تتك�ن يف الأ�سا�س من ال�س�ف، نظراتهم مليئة بالت�ج�س 
ه�  يذكره  ما  كل  لكن  و�سل،  كيف  يتذكر  اأن  »فايز«  حاول  واخل�ف. 
وج�ده على القارب، وكتابته للر�سالة، وو�سعها يف الزجاجة ثم اإلقاءها 

يف املياه.. ل يذكر �سيًئا بعدها.

ب للنشر والتوزيع
كت
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ظل على حاله خائًفا، والنا�س ظل�ا على حالهم خائفني حتى ظهر 
باقي  عن  خمتلفة  الل�ن  ذهبية  عباءة  يرتدي  اآخر  �ساب  خلفهم  من 
حتى  مكباًل  عمر  راأى  اإن  وما  اجلميع  عي�ن  به  تعلقت  وقد  املالب�س 
وب�س�ت  حقيقية،  �سعادة  يف  وقال  واملفاجاأة.  ال�سدمة  عليه  ظهرت 

ي�ؤكد زعامته عليهم:

اإذن الأمر حقيقي. 

مل ي�ساأل »فايز« عن اأي اأمر يتحدث، ول عن اأهمية حقيقته. �س�ؤاله 
�سيطر  ولكنه  بالفعل؟  غرقت  ال�سفينة  اأم  يحلم  كان  هل  كان  الأهم 
على ف�س�له للحظات، وتاأمل زعيمهم ال�ساب بهدوء. لقد كان و�سيًما، 
مع  متنا�سق  ولكنه  عينيه  ل�ن  يتبني  مل  الط�ل،  فارع  الب�سرة  اأبي�س 
وجهه، حتى اأنفه الط�يل بع�س ال�سيء متنا�سق مع ذقنه املدبب يف وجه 

ُيعطي انطباًعا بالق�ة والذكاء والزعامة. �ساأله الزعيم:

ما ا�سمك اأيها اخلالد؟ 

اأجابه »فايز« متجاهاًل و�سفه اإياه باخلالد:

عمر.. عمر ف�ؤاد. 

اأ�سار القائد بيده اإىل »فايز«، ففك بع�س الأطفال قي�ده يف حذر، 
ووقف لأول مرة منذ اأن اأفاق، واأخربه زعيمهم مرة اأخرى:

ا�سمي عا�سم، الزعيم ال�سابق لتلك الغابة. 

فبدون تفكري، وب�س�ؤال �سريع:

والتوزيع ب للنشر
كت
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هل ميكنني اأن اأقابل احلايل؟	 

اإنه م�ج�د معنا.	 

اأين ه�؟	 

اإنه اأنت اأيها اخلالد.	 

بق�ة،  اإىل �سدره  و�سمهما  ببع�ٍس  بع�سهما  قب�ستيه  و�سّم عا�سم 
ثم اأمال راأ�سه لأ�سفل يف حركة تنم عن الحرتام، وتبعه اجلميع بنف�س 
خميف.  غري  الأمر  اأن  يعلم  ولكنه  فهم،  غري  يف  »فايز«  نظر  الفعل. 
جمم�عة من ال�سباب والأطفال يت�ج�نه ملًكا عليهم، يف اأ�س�اأ الأح�ال 
حتدث  يحدث  ما  ملجاراة  حماولة  يف  الذباب«،  »ملك  ق�سة  �سيعي�س 

»فايز« ب�س�ت جه�ر:

فهل 	  عا�سم..  يا  ا  خا�سً م�ست�ساًرا  اأعينك  الزعيم،  وب�سفتي 
تتعهد بالإخال�س يل ط�ال العمر؟

نظر اجلميع اإىل بع�سهم البع�س يف غري فهم، وارتفعت الهمهمات 
بينهم. ولحظ »فايز« اأنه قد اقرتف خطاأ ما، نظر اإىل عا�سم نظرة 

اأن »اأنقذين مما يحدث« فتحدث عا�سم ب�س�ت جه�ر ي�سل للجميع:

ليلة 	  كان  واإن  عمري  من  تبقى  فيما  بالإخال�س  اإليك  اأتعهد 
واحدة.

انفرد »فايز« بعا�سم يف القاعة، و�سارا اإىل نهايتها. حافظ عا�سم 
مع�سمه  من  »فايز«  اأم�سكه  بينما  حتى.  يجاوره  اأو  ي�سبقه،  األ  على 

وجذبه اإليه كاأنه �سيخربه �سيًئا هاًما، فبداأ عا�سم الكالم:

ب للنشر والتوزيع
كت
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هل تـ..	 

منذ 	  املحيط  يف  مت  لقد  خالًدا،  ل�ست  للحديث..اأنا  حاجة  ل 
كنت  لقد  حتى،  زعيًما  اأو  قائًدا  ول�سُت  مت.  ليتني  اأو  دقائق، 
احلكم،  عليك  وهنيًئا  بلدي  اإىل  اأرجعني  ال�سفينة.  يف  طباًخا 

�ساعدين اأرج�ك.

ح�سًنا.. يف البداية..	 

ل اأحتاج اإىل مقدمات، اأرج�ك اأرجعني اإىل م�سر. اأين نحن 	 
يف الأ�سا�س؟

نحن يف الغابة، واأنا ل اأعلم اأين م�سر تلك، لكن..	 

ل تعرف م�سر؟ هل ي�جد عربي ل يعرف م�سر؟ اأين كبريكم، 	 
اأريد والدك اأو والد اأي منكم.

ل ي�جد اأحد من والدينا هنا.. فقط نحن لأن..	 

�سيع�د 	  �سينتهي؟ هل  متى  املخيمات؟  تلك  اإذن ه� خميم من 
اأحد لياأخذنا؟

كانت نربة عا�سم هادئة وق�رة ط�ال احلديث، بينما قاطعه »فايز« 
كلما هّم بالرد، حتى فقد الأول اأع�سابه قائاًل بنربة عالية:

بتلك 	  الزعيم  اإىل  التحدث  لنا  يحق  ل  تقاطعني..  ول  ا�سمع 
النربة، ولكنك ترف�س اأن تفهم.

ب للنشر والتوزيع
كت
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اأنا ل�ست الزعيم.	 

اأدرك »فايز« من نظرة عا�سم اأنه قد قاطعه لت�ه:

التي   م�سر  اأعرف  ل  الغابة.  اأهل  نحن  للنهاية..  ا�سمعني 
الأ�سا�س  يف  قلتها.  التي  »عربي«  اأعرف  ول  عنها،  تتحدث 
نحن مل نعلم اأن هناك عاملًا وراء البحر اأو خلف الغابة. لطاملا 
كانت النب�ءة التي ت�ارثناها تق�ل »باأن من البحر �سياأتي اإلينا 
اخلالد، �سياأتي يف ال�ساعة املحددة، وبال�ساعة �سيحرركم من 

لعنتكم«.

اأي لعنة تق�سد؟ 

جتاهله عا�سم:

ل   مثلك  هناك  والنا�س  البحر،  خلف  من  اأنك  ال�ا�سح  من 
ولكن  النب�ءة،  عنه  تخربنا  من  ل�ست  اأنت  فيك..  �سيء مميز 

اإن اأخربت �سعبي باأن اخلالد لي�س من يظن�نه، فاإنني اأقتلهم.

فقد »فايز« اأع�سابه وردَّ بانفعال وا�سح:

اأنا ل�ست خالًدا. 

ف�ساأل عا�سم بهدوء:

كم عمرك يا عمر؟ 

للنشر والتوزيع ب
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ح باأن هناك خدعة وراءه،  تردد قبل اأن يجيب، فنربة ال�س�ؤال ت��سّ
ولكنه اأجاب ب�س�ت خفي�س:

ثالثني اإل قلياًل.	 

الأربعة 	  يتعدى  ل  عمر  يا  هنا  عمرنا  خالًدا..  ندع�ك  لهذا 
والع�سرين عاًما. قد من�ت قبلها يف حادثة اأو مر�س، ولكن اإن 
والع�سرين..  الرابعة  يف  �ستم�ت  م�ساكل  بدون  حياتك  اأمتمت 

اأنت من تعديت امل�ت، لذا اأنت اخلالد.

وجم »فايز«، لي�ستطرد عا�سم:

اأ�سفل 	  من  نه�ست  كاأنك  مقل�ب،  قارب  على  اإلينا  و�سلت  لقد 
اأحًدا  نر  الذي مل  ال�سن  تعديت  باأنك  ت�حي  البحر، مالحمك 

يتعداه لهذا دع�ناك اخلالد.

الأمر  اأم  دعابة  هذه  هل  ليفهم  وانتظر  الرد،  »فايز«  ي�ستطع  مل 
حقيقي، واإن كان فكيف �سيت�سرف!

الأجيال مرت 	  ع�سرات  ال�سنني،  مئات  منذ  هنا  نعي�س  انظر.. 
من هنا، ومل ي�ستطع �سيء اأن يبيدنا رغم �سغر اأعمارنا ذلك 
لأننا مت�سكنا ب�سيء واحد.. الأمل. اإذا خرجت الآن لأخربهم 
باأن من يتطابق عليه و�سف اخلالد، لي�س خالًدا بل اإنه جمرد 
البحر، وكل من هم هناك مثله.. بل فكرة  �سخ�س من خلف 
به..  اآمن�ا  ما  كل  منهم  �ستنتزع  الغابة  تلك  خلف  ك�ن  وج�د 

�سيقتل الأمل بداخلهم.

ب للنشر والتوزيع
كت
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قبل اأن يرد »فايز«، ا�ستطرد عا�سم:

�ساأريك �سيًئا و�سنقرر ماذا نفعل بعدها. 

»فايز«  تبعه  بينما  جيًدا،  طريقها  تعرف  بخط�ات  عا�سم  �سار 
بخط�ات احلائر يف الطريق، احلائر يف ال�س�ؤال، احلائر يف الت�سرف، 
حتى و�سال اإىل جت�يف يف نهاية القاعة تخرج منه رائحة مكان ل يتم 
ته�يته ب�س�رة جيدة، وه�اء بارد يدل اأنه مل ير ال�سم�س منذ مدة حتى 
و�سال اإىل باب م��سد. وعلى الرغم من البدائية، فاإن يف اأعلى ي�سار 
عا�سم  اأدخل  »فايز«.  عامل  يف  اخلزنة  كقفل  باليد  ُيدار  قفاًل  الباب 

خم�سة اأرقام، لي�سدر �س�ت احتكاك معادن، وُيفتح الباب:

اأنك م�سطر للبقاء مع ال�سعب هنا لفرتة ط�يلة،   من ال�ا�سح 
ال�سمع  له  كخالد  اأمامهم  �س�رتك  على  احلفاظ  فيمكنني 
والطاعة، اأو كمنب�ذ يجب اأن ي�سطاد اأكله بنف�سه. ميكنني اأن 
اأزوجك كل ليلة ل�احدة من اأجمل بنات الغابة، لت�سكن معها يف 
اأن  الغابة.. ميكنك  اأق�سى  وحيًدا يف  تبقى  اأو  الزعيم،  ق�سر 

ت�سبح اخلالد، اأو اأن تبقى عمر.

»فايز«  �ساأله  اللحظة  هذه  يف  الختيار  من  للهروب  حماولة  ويف 
بثبات ظاهري:

ما املميز يف هذا الكهف؟ 

ب للنشر والتوزيع
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انظر بنف�سك.	 

قالها م�سرًيا اإىل الر�سم على احلائط. مل ي�ستطع »فايز« روؤيته يف 
البداية حتى تناول عا�سم �سعلة من جانب اجلدار وقربها من الر�سم. 
تعّرف »فايز« وقتها على الر�سم، فلقد كانت دائرة ُمق�سمة اإىل عدد من 
الأق�سام املت�ساوية وبها ثالثة خط�ط خمتلفة الط�ل تخرج من املركز 

يف زوايا خمتلفة.. قال »فايز« على الف�ر بلهجة حما�سية:

اإنها �ساعة!	 

ابت�سم عا�سم وت�غل يف الكهف قلياًل حتى ظهرت ر�س�مات اأكرث، 
اإن  حتى  الأعمار،  خمتلف  يف  واأطفاًل  و�سباًبا  ون�ساء  رجاًل  ت��سح 
اأحدهم كان عج�ًزا لدرجة اأنه ا�ستعان بعكاز، ورغم اعتياد »فايز« على 
ي��سح  الثاين  والر�سم  تفاجاأ منها هنا.  فاإنه  ال�س�رة يف وطنه،  هذه 
الثالث ي��سح  البحر، والر�سم  ا�سطيادهم ل�سيء ذهبي م�ستدير من 
يت��سطه رقم  انفجاًرا  ي��سح  الرابع  والر�سم  ال�سيء،  قتاًل على ذلك 

اأربعة وع�سرين.

نظر عا�سم اإىل »فايز« لريى انطباعه، فلما وجد ب�سره ثابًتا على 
الرقم و�سط النفجار قال:

ل اأعلم اإذا كنت ت�ستطيع قراءة الأرقام، هذا اأربعة وع�سرون.. 	 
العمر الذي ُكتب علينا نتيجة طمع اأجدادنا.

اأ�ستطيع القراءة، ولكني ل اأ�سدق.	 

ب للنشر والتوزيع
كت
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ما زلنا نحفظ ونقراأ الأرقام لأن فيها خال�سنا، ولكن احلروف 	 
والكتابة هي ما فقدناه مبرور الزمن. انظر، هذا ه� اللغز الذي 

ي�ستطيع اخلالد حله.

ب�سيطة  كلمات  لريى  اإليه،  اأ�سار  الذي  املكان  اإىل  »فايز«  نظر 
مكت�بة، واأ�سفلها �س�رة ل�سيء مل يتبينه:

ما امل�ج�د اأ�سفل الكالم؟	 

الر�س�مات  اأ�سط�انة مر�س�م عليها  ثيابه  اأ�سفل  اأخرج عا�سم من 
خانات  �ست  ويت��سطها  واأدق،  اأ�سغر  بخط  احلائط  على  امل�ج�دة 
متحركة كقفل حقيبة ال�سفر. ي�ستطيع تغيري الرقم امل�ج�د يف كل خانة 

لُيكّ�ن الرقم ال�سري الذي يفتح الأ�سط�انة.

اإذا اأدخلنا الرقم مرة واحدة ب�سكل خاطئ، �ستتلف اإىل الأبد، 	 
وحل لعنتنا امل�ج�د بداخلها لن ن�ستطيع معرفته.

اإىل  نظر  ثم  احلائط،  على  الكتابة  اإىل  اأخرى  مرة  »فايز«  نظر 
عا�سم يف حتٍد:

لقد �ساألتني اإذا ما اأردت اأن اأ�سبح اخلالد اأم ل. الإجابة اأنني 	 
اخلالد.. لقد ُكتب علّي ذلك.

والأ�سط�انة  الذهبية،  العباءة  و�سلمه  حب�ر،  يف  عا�سم  ابت�سم 
املغلقة قائاًل:

ب للنشر والتوزيع
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ل 	  هنا  النا�س  عمر.  يا  قدرك  هذا  حييت،  ما  الأمل  ان�سر 
ي�ستطيع�ن عمل اأكرث من �سيء، العمر ق�سري. �ساأ�سرح لك كل 

�سيء يف ج�لة الغد.. اأما الآن فاخرج اإىل �سعبك اأيها اخلالد.

=

ب للنشر والتوزيع
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القاعة،  في سقف  الشقوق  املنسل من  الفجر  مع ضوء 
ا »فايز«:

ً
دخل عاصم موقظ

هيا بنا.	 

األ ميكن اأن تتاأخر اجل�لة �ساعتني فقط؟	 

قالها »فايز« ب�س�ت ناع�س يعك�س تعب الأم�س.

اأعلم ما عانيته، لكن هل 	  نائًما لفرتة ط�يلة لأين  لقد تركتك 
�ستنام ط�ال العمر؟ ا�ستيقظ يا عمر.. هيا.

�سعر »فايز« اأنه كرر تلك التجربة التي فعلها مرات قليلة حينما نام 
اإح�سا�س اجل�ع الطاغي  اأكرث من ع�سرين �ساعة مت�سلة، وعّزز ذلك 

عليه. حتدث بنف�س النربة الناع�سة:

هل منت ط�ياًل؟	 

اأربع �ساعات كاملة.	 

نظر متاأفًفا وعلق وه� يق�م من مرقده يف جانب القاعة:

الن�م ال�سحي يف حدود ال�سبع �ساعات تقريًبا.	 

ب للنشر والتوزيع
كت
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بدت املفاجاأة على وجه عا�سم الذي قال ب�سرعة:

غري معق�ل، اإنكم ل تعرف�ن قيمة ال�قت.	 

ملاذا هل تنام�ن اأربع �ساعات فقط؟	 

بل �ساعتني يف الي�م.. لكن تركتك تقديًرا ملا عانيته م�ؤخًرا.	 

فج�ة  يف  الأ�سط�انة  وو�سع  الذهبية،  عباءته  وارتدى  »فايز«  قام 
مع عا�سم  قلبه، وخرج  ناحية  الداخل  العباءة من  لها يف  خم�س�سة 
كان  خروجهما  فعند  �سيًئا.  راأيا  كلما  والتعليق  احلديث  تناول  الذي 

ال�س�ء يف منت�سف الغابة وباقي الغابة كثيف مبا يكفي لعدم مروره.

هذا اأف�سل وقت، فاجلميع يف و�سط الغابة جلل�سة ال�سم�س.	 

جل�سة ال�سم�س؟	 

نظر عا�سم اإىل »فايز« وتنهد بعنف:

اأي �سيء، و�ساأ�سرح كل 	  اأي �سيء عن  اأنك ل تعرف  �ساأفرت�س 
�سيء لك، لكن ل تقاطعني.. ال�قت ل ي�سمح.

اأوماأ »فايز« يف �سجر، وا�ستطرد حمدثه:

تلك 	  ه�  ال�سم�س  �س�ء  يعربه  الذي  الغابة  من  ال�حيد  اجلزء 
ال�سابق،  اجليل  حتى  ال�سم�س  بجل�سة  نهتم  نكن  مل  ال�ساحة. 
وهذا �سبب وج�د عدد كبري من جيلي ُم�ساب باأمرا�س عظمية 
ه�  زعيًما  كنت  عندما  قراري  كان  لذا  عالجها.  نعرف  ل 

ب للنشر والتوزيع
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اجلل��س الإجباري يف ال�سم�س لأهل الغابة جميًعا لن�سف �ساعة 
يف ال�سباح على الأقل، وراأينا انعكا�س ذلك على اأطفال اجليل 

اجلديد.. لقد كاد خطاأ ب�سيط كهذا اأن يفنينا.

قرار حكيم، ا�سرح يل ماذا يعمل النا�س هنا.	 

لالأ�سف امل��س�ع �ستجده ب�سيًطا على نح� خميب لالآمال. نحن 	 
ل نعمل، فنحن ل نحتاج للعمل. الغابة تكفينا عندما كّنا األ�ًفا 

فما بالك بعد اأن اأ�سبحنا مئتني فقط.

وهل ت�جد عمالت؟ اأو �سبيل للتجارة؟	 

من 	  اللحاد،  اأوًل:  رئي�سية.  مهن  اأربع  ت�جد  لكن  اأفهمك،  ل 
يدفن امل�تى ويق�م بهذه املهمة فتيان القرية الأطفال حتى �سن 
العا�سرة. ثانًيا: القابلة، التي ت�لد �سيدات الغابة، وتق�م بهذه 
املهمة فتاة من كل جيل يتم العهد عليها بعدم الزواج كي ن�سمن 
ا�ستعدادها لأداء وظيفتها يف اأي وقت، وجتل�س يف �ساحة الغابة 
ط�ال الي�م. ثالًثا: ال�سيادون، وهم ال�سبان يف مطلع الع�سرين، 
ي�سطادون احلي�انات ويجمع�ن الثمار، اأما املهنة الرابعة هي 
مهنتك.. الزعيم. وحالًيا نتيجة لأمرك، اأ�سبحت م�ست�ساًرا لك 

واأ�سبح هناك مهنة خام�سة.

األ ي�جد حداد اأو طباخ اأو عامل بناء؟ األ ي�جد اأي مهنة اأخرى؟	 

الكل ي�ستطيع الطبخ. قدر من املاء على النار ي��سع فيه ما اأتى 	 
به ال�سيادون بعد تنظيفه.. الأمر ب�سيط.

ب للنشر والتوزيع
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وتلك البي�ت املتهدمة؟ وتلك املالب�س البالية من �سنعها؟	 

لقد ورثناها عن الأجيال ال�سابقة.	 

الغابة،  يف  الكثيفة  الأ�سجار  بداية  مع  امل�سري  عن  عا�سم  ت�قف 
وبالتايل ت�قف »فايز«. وو�سع يده على كتف »فايز« قائاًل:

ا�سمع يا عمر، بعد خم�سة اأيام �ساأمت الأربعة والع�سرين عاًما. 	 
اأي �سيء قد ي�ساعدهم على  انقل لهم  اأرج�ك حافظ عليهم، 

احلياة.. �ساعدهم على النجاة، لقد اأ�سبحنا مئتني فقط.

اأراك متقبل امل�ت بثبات.	 

هذا ميعادي، ول يتخلف اأحد عن ميعاده.	 

هل هناك �سيء اآخر يجب اأن اأعرفه؟	 

ول 	  احفظه   ،)36810( الكهف  لباب  ال�سري  الرقم  بالطبع، 
اأحد  األ يدخله  اإنه مكان مقد�س، يجب  اأي �سيء..  تكتبه على 

�س�اك.

اأوماأ »فايز« ُمتفهًما، وقال ب�س�ت منخف�س:

اأيامك يف �سيء اأف�سل من تلك اجل�لت 	  هل تريد ق�ساء اآخر 
معي؟

ابت�سم عا�سم بهدوء:

ب للنشر والتوزيع
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تذكر اأنني م�ست�سارك حتى نهاية العمر.. هل تريد اأي طلب؟	 

نعم اأريد.	 

=
اأهل  ليتعرف على  ال�ساحة مع عا�سم  الليلة يف  تلك  »فايز«  ق�سى 
اأق�سام.  اإىل  »فايز«  ق�سمهم  اجل�سدية  لقدرتهم  وتبًعا  كلهم.  الغابة 
�سيك�ن�ن  وه�ؤلء  والإناث،  الذك�ر  من  العا�سرة  بعد  الأطفال  فهناك 
ع�سرة  الثامنة  �سن  من  الإناث  وهناك  الطبخ.  ليتعلم�ا  له  تالميًذا 
�سيتعلمن منه الكتابة واحلروف، ويتبقى لهم من العمر ما يكفي لتعليم 
اأما  التايل.  العلم للجيل  لين�سئ جياًل متعلًما ينقل  الغابة  اأهل  اأطفال 
ال�سبان ف�سيعلمهم »فايز« �سيًئا مهًما للغاية ل يعلم كيف يعي�س�ن من 

دونه.. كرة القدم.

اإل ويتاأكد من وج�ده،  بالقمر، ل متر حلظات  ولقد كان مه�و�ًسا 
اجلميع لحظ ذلك، وكلما مّر ال�قت، زاد ه��سه بالقمر، وزاد تكرار 

النظر اإليه.

حروف  يتعلمن  الفتيات  وبداأت  تنق�سي،  اخلم�سة  الأيام  بداأت 
وال�سرف  للنح�  يكن  مل  بحق.  التعلم  �سريعات  كن  ولقد  الهجاء 
فقد  الطبخ،  عن  اأما  حتتاجهما.  الغابة  ول  يتقنهما،  ه�  فال  مكاًنا 
ا�ستطاع »فايز« نقل خرباته لالأطفال ب�سرعة، و�سرح لهم يف �س�ء ما 

ب للنشر والتوزيع
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»فايز« يف  الرغم من �سعف  وعلى  ي�ستطيع�ن طبخه.  ما  ي�سطادونه 
احل�ساب والهند�سة، فاإن املبادئ الأ�سا�سية كال�سرب والق�سمة وق�اعد 
الهند�سة الأ�سا�سية التي اكت�سف معظمها الإغريق منذ اآلف ال�سنني يف 

عامله، كانت علًما �سخًما يحتاج�ن وقًتا له�سمه.

اإياه باحل�سائ�س اجلافة، ثم  اأما عن البناء، ف�سخن الطني مازًجا 
لزيادة  اللدن  الطني  بع�س  اإىل  احتاج  وقد  البع�س،  بع�سه  ف�ق  ه  ر�سَّ
التما�سك بينهم. وثق عا�سم يف »فايز« ب�سكل اأكرب، ف�سرح له اأن العديد 
ما  ياأكل�ن  وكان�ا  هنا،  اإىل  ب�سائعها  بع�س  ت�سل  الغارقة  ال�سفن  من 
والزجاج،  القما�س،  ال�سفن  يف  واكت�سف  ُيرتك.  والباقي  اأكله  ميكن 
ماهية  له  ي�سرح  ومل  فقط،  القما�س  »فايز«  ا�ستخدم  والأ�سلحة. 
من عدم  الرغم  وعلى  الزجاج.  من  ال�ستفادة  ي�ستطع  ومل  الأ�سلحة، 
نتج  بدائية  ب�س�رة  احلياكة  تعليمهم  ا�ستطاع  فاإنه  للحياكة،  اإتقانه 

عنها مالب�س م�سحكة.

املتهدمة  ن�سف  املنازل  فبع�س  اأيام؛  اأربعة  يف  الغابة  �سكل  تغري 
البالية  بدل  اأخرى  مالب�س  يرتدون  جتدهم  ال�سغار  وبع�س  اكتملت، 
القدمية، الأكل تف�ح رائحته من ال�ساحة كلما هّب الن�سيم، والأطفال 

يجل�س�ن يف تاأدب يف حلقات ح�ل البنات الالتي تعلمن الكتابة.

وكاأنه �س�رة حبيب  القمر يف حزن  اإىل  »فايز«  ينظر  ليلة  ويف كل 
قدمي قد فارقه. اأو لعله ال�سيء ال�حيد املُ�سرتك بني العاملني.

=
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بداية  على  قدمها  و�سعت  قد  والغابة  اخلام�سة،  الليلة  جاءت 
احل�سارة الإن�سانية، يف حني عا�سم قد و�سع قدمه على بداية الي�م 
يف  الليلة  تلك  »فايز«  ق�سى  الآن.  حلظة  اأي  يف  مي�ت  قد  الأخري. 
ال�ساحة معه، والأطفال يتابع�نهما من بعيد. بعد منت�سف الليل بقليل، 
اإليهما، ففهم عا�سم ما يريدون. ودع »فايز« بقليل من  جاء الأطفال 
الكالم، ورغم ِق�سر فرتة تعارفهما فاإن »فايز« �سعر بثقل كبري ناجت 
مع  عا�سم  بعدها  غادر  ال�سديق.  وغياب  امل�س�ؤولية  من  مزيج  عن 

الأطفال امل�س�ؤولني عن دفنه اإىل الغابة حيث �سيم�ت ويدفن�نه.

عاد »فايز« اإىل جل�سته مرة اأخرى، وكعادته نظر اإىل القمر الذي 
مل ينظر اإليه ول� ملرة واحدة هذه الليلة. تفاجاأ مّما راأى، فالليلة غري 
ب�سعلة  مُم�سًكا  الكهف  اإىل  اأ�سرع  اأخرًيا.  القمر  غاب  لقد  مقمرة.. 
النق�س الأخري  وجدها على احلائط يف الطريق، دخل الكهف وق�سد 
واأخرج  للغز،  اأقرب مكان  ال�سعلة يف  ثبت  اللعنة.  الذي �سريفع عنهم 
الأ�سط�انة. لقد كان اللغز كلمات ب�سيطة بالن�سبة لأي �سخ�س ي�ستطيع 

القراءة، لكنهم مل ي�ستطيع�ا.. نظر مرة اأخرى اإىل النق�س:

»يف ليلة يغيب عنه� القمر

من ميلك اأمره�

ميكنه اأن يج�زف ب�خلطر

ويح�ول فتحه�

ب للنشر والتوزيع
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واحد

اأحد ع�رس

�سبعة

اثن�ن

اأربعة

ع�رسة«

بب�ساطة مت كتابة الرقم ال�سري باحلروف، ومن ي�ستطيع القراءة 
�سي�ستطيع فتح الأ�سط�انة. ولكن ال�سرط الأ�سا�سي كان غياب القمر، 
والذي قد يدوم لفرتة ل يعلم �ساحبنا مدتها، فه� مل يقراأ يف الفلك، 

ومل يهتم به ط�ال حياته. اأدخل »فايز« ال�ستة اأرقام يف مكانهم 
املخ�س�س يف الأ�سط�انة، واأدارها بب�ساطة فانفتحت. وجد بها ورقة 

�سغرية فيها كلمات قليلة:

»اإنه� ال�سيط�ن.. اإنه� ال�رس..

اإنه� النه�ية. 

لقد قتلت يف النفج�ر كل م� حوله� من ب�رس واأ�سج�ر. 

جعلتن� نتق�تل فيم� بينن�، بعد اأن اأط�ح بريقه� ب�أذه�نن�. 

ب للنشر والتوزيع
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م� زالت يف نف�ص املك�ن، تتحدى بخبثه� كل اإن�س�ن. 

من البحر بداأت غوايته�، ويف البحر �ستكون نه�يته�«.

خرج »فايز« عدًوا اإىل ال�ساحة، واجلميع يراقب اخلالد وه� يخرج 
اأدوات  عن وقاره. بداأ باحلفر بيديه، وملا وجد الرتبة �سلبة �ساأل عن 
احلفر، فاأخربوه اأنها مع الأطفال يف انتظار م�ت عا�سم. نادى فيهم 
ياأت�ا بالأدوات وبعا�سم. حترك ال�سبان ب�سرعة تليق بال�سيادين،  اأن 

فهذا قرار اخلالد، ومن امل�ؤكد اأنه ينط�ى على حكمة كبرية.

مرت دقائق من الرتقب، وجميع اأهل الغابة يقف�ن يف دائرة مركزها 
»فايز« والنريان تتهادى من امل�ساعل يف اأيديهم. عاد ال�سيادون معهم 
الأدوات، يتبعهم عا�سم عدًوا، وبعدهم مب�سافة الأطفال. وقف عا�سم 
يف عدم فهم اأمام »فايز«، وقبل اأن يتحدث اأحدهم بكلمة، فرد الأخري 
حلظات  مرت  املفت�حة.  بالأ�سط�انة  مُم�سكة  وهي  الأعلى  اإىل  يده 

ا�ست�عب فيها النا�س معنى هذه الإ�سارة.

بداأ الأمر بهمهمات ب�سيطة، حتى علت واأ�سبحت تهلياًل و�سياًحا. 
اللعنة.  عنهم  و�سيزيل  الأ�سط�انة  اخلالد  وفتح  النب�ءة  حتققت  لقد 
باأيديهم  باحلفر  اجلميع  فبداأ  حتته،  من  الأر�س  اإىل  »فايز«  اأ�سار 
ال�سجر، وباأدوات احلفر. وعا�سم الذي كان متما�سًكا را�سًيا  وبفروع 
مب�ته، اأظهر طاقة غري عادية يف احلفر.. لقد جتدد الأمل بالن�سبة له.

لقد خاف »فايز« عليه من الأمل �سابًقا، ومل يخربه باأن باإمكانه فتح 
اأيام،  الأ�سط�انة يف ليلة غري مقمرة، لعلها ل تاأتي يف غ�س�ن خم�سة 
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ماذا �سيك�ن حاله وقتها؟ لقد كان ثابًتا را�سًيا لأن ميعاده قد حان.. 
فماذا اإن اأخربه اأن ذلك امليعاد ميكن تاأخريه، ثم مل يتاأخر؟

ا�ستمر احلفر ل�ساعة، وكلما ات�سعت احلفرة، زاد تعب وخ�ف النا�س 
وزاد ترقبهم مل�ت عا�سم. كلما مّر ال�قت، ا�ستعاد »فايز« الر�سالة يف 
ذهنه. لقد اقتلعت الأ�سجار يف النفجار، وال�ساحة املكان ال�حيد بدون 

اأ�سجار يف الغابة كلها.. ل بد اأنها هنا.

ب�سيء  احلفر  اأداة  ت�سادم  نتيجة  معدنًيا  �س�ًتا  جميًعا  �سمع�ا 
مدف�ن، انقطعت الأ�س�ات وت�قف احلفر. كان املنظر مهيًبا، حلقة من 
اأهل الغابة كلهم بال �س�ت اأو حركة، اجلميع يف انتظار اأن ُترفع اللعنة. 
املعدين.  ال�سيء  ذلك  اأخرج  وبيده  احلفرة،  اإىل  ونزل  »فايز«  تقدم 
ا ذهبًيا متاألًقا قطره مرت تقريًبا.. ثقيل ولكن  وبعد تنظيفه وجده قر�سً
يقدر »فايز« على حمله. وقف »فايز« يف احلفرة ورفعه لالأعلى.. انتظر 
التهليل وال�سراخ كاملرة الفائتة، ولكن بدًل من ذلك راأى نظرة ال�سر 
يف عي�ن اجلميع، اأطفال وبنات و�سبان.. الكل ينظر اإليه بحقد. ومن 
اخللف اأتت �سربة ب�سيء معدين ثقيل على م�ؤخرة راأ�سه جعلته ي�سقط 
على الف�ر يف احلفرة.. وقبل اأن يفقد ال�عي راأى عا�سًما مُم�سًكا باأداة 
اأياٍد  �سمن  يده  من  القر�س  خطف  ويحاول  بها  �سربه  التي  احلفر 

عديدة ممدودة ناحيته، وعيناه كاأمنا �سيطر عليهما اجلن�ن التام.

=
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واحد.. اثنان.. واحد.. اثنان.	 

زفر بعدها بق�ة واعتدل يف جل�سته على ال�سرير:

لي�س جمدًدا.	 

»�إ�شاءة �لكتابة ودفرت �ملذكر�ت«.

اأمامه، ظّل منتظًرا لفرتة ط�يلة يف جل�سته  ظهرت ل�حة املفاتيح 
ثم كتب:

»الع��رس من اأكتوبر..«

ثم رفع يده مبت�سًما قائاًل: 

»تعطيل البحث التلقائي«.

»هل �أنت متاأكد من تعطيل �لبحث �لتلقائي لهذه �جلل�شة؟«

»نعم« قالها بزه�، كاأنه انت�سر على ذلك ال�س�ت.

»مت تعطيل �لبحث �لتلقائي لهذه �جلل�شة«.

ب للنشر والتوزيع
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لبت�سامة  زه�  ابت�سامة  من  ابت�سامته  تتح�ل  اأن  قبل  قلياًل  ابت�سم 
منك�سرة، وا�ستاأنف:

»ل اأظنني �س�أعي�ص اإىل نه�ية هذا الع�م، اأو ل اأريد. الليل ب�ت عذاًب�، 
م ل يوؤثر. الغ�سب الذي ينتج عن عجزي عن النوم ل ينتج عن  وامُلنوِّ
ب�س�ع�ت  منه�  الهرب  اأ�ستطيع  األ  الوحدة؟  تكفيني  األ  غريه.  �سيء 
النوم؟ ن�سحني الطبيب ب�لأقرا�ص، والعد، والكت�بة وتفريغ الأفك�ر.. 

وه� اأن� اأخذت قر�سني، و�سئمت العد، واأح�ول تفريغ اأفك�ري.

ب�أنني  علّي  حتكم  ل  يوم،  ذات  املذكرات  تلك  يدك  يف  وقعت  اإذا 
اأخرج غ�سبي  اأن  اأو عنيف.. فهذا دوره� ب�لن�سبة يل  �سخ�ص غ��سب 

وعنفي فيه�. الآن �س�أخرج بع�ص اأفك�ري امُل�س�ملة لعلي اأن�م..

الأخرية.  الثالث  اأعجبتني  ال�رساحة  الأخرية،  الق�سة  اأعجبتني 
واحلزن  ب�لوحدة  فيه�  �سعرت  الأوىل  يل.  مكتوب�ت  ك�أنهن  �سعرت 
والث�نية  الوحو�ص..  اأ�رسته�  واأخته  واأمه،  اأن�ص  انتحر  عندم�  خ��سة 
�سعرت فيه� ب�لعجز، العجز البدين اأم�م حر�ص امللك اخل�ئنني، والعجز 
والث�لثة  �سيء.  كل  يف  ب�لعجز  �سعرت  امللك،  جرح  ت�سميد  عن 
انتح�ر، ويئ�ست  النج�ة وكتبت ر�س�لة  ب�لي�أ�ص.. يئ�ست من  �سعرت 
اأترك  وكدت  القمر  ظهور  من  ويئ�ست  احلكم،  وقبلت  الرجوع  من 
ع��سًم� ميوت، بل يف نه�يته� عندم� راأيت ال�رس يف عيونهم، يئ�ست منهم. 

هذا اأن�، خليٌط من الوحدة والعجز والي�أ�ص.

اأنه �س�فر دون  الق�س�ص كله� ج�ء به� فيفتي، ومّل� اأخربين »عم�ر« 
اأن ي�أخذ ب�قي ن�سبته عن الق�سة الث�لثة �سعرت بحزن �سديد. ومن 
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به.  مرتبط  كله  ال�سوق  وك�أن  جديدة،  ق�س�ص  اإلين�  ت�أِت  مل  وقته� 
را�سلتهم  وعندم�  للغ�ية،  مثقفني  ك�نوا  الق�س�ص  تلك  موؤلفو  كذلك 
لنتن�ق�ص يف نق�ط القوة وال�سعف من وجهة نظر ال�سخ�سية الرئي�سية 
التي قمت بتمثيله�، مل يطلبوا اأ�سئلة اإ�س�فية بعد تعليقي.. من الوا�سح 

اأنني قد ع�ست هذه الق�س�ص ب�ل�سورة الك�فية.

لط�مل� ه�جمتني الوحدة، ولط�مل� ق�ومته�، ولكن مع �سقوط جداري 
الأخري وانقط�ع الق�س�ص، اأ�سبحت مك�سوًف� له� طوال الوقت.

اأراه  م�  دائًم�  ب�ل�سبط،  املن�سة  اأم�م  ُمعلق  املقهى  يف  برواز   هن�ك 
اللوح  تعددت  كال�سيكي.  طراز  ذو  عتيق،  برواز  فهو  يل.  انعك��ًس� 
بداخله، من لوح طبيعية، اإىل فن�نني، اإىل لوح مر�سومة، ومل اأ�سعر اإي�ه� 
وبداخله  خمتلف،  ديكور  و�سط  الكال�سيكي  ب�سكله  يقف  به.  تليق 
لوحة ل تليق به.. غريب من اخل�رج، ووحيد من الداخل. ول يلحظه 
الفن�ء.  اأو�سك على  اأنه قدمي،  والأهم  اأحد رغم وجوده منذ �سنوات.. 
م�ل..  كلم�  م�ستقيًم�  عليه  واحلف�ظ  به،  اهتم�مي  من  »عم�ر«  يتعجب 

اأرى يف اعوج�جه اعوج�جي.. ويف ميله ميلي.. ويف �سقوطه موتي.

عن  ن�بعة  ولكنه�  مرتبة..  وغري  م�سطربة  كت�ب�تي  اأن  اأعلم 
اأفك�ري، واأفك�ري دائًم� م�سطربة وغري مرتبة.. هذا اعتذاري للق�رئ 

الذي قد ل ي�أتي اأبًدا، والآن �س�أح�ول النوم«.

=
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وقف »فايز« كعادته خلف املن�سة، ولقد كان �سبه خاٍل. وكعادته يف 
مثل هذه الظروف يقف ويتخيل ق�س�س رواد املقهى اجلال�سني. رمبا 
ذلك العج�ز الأعمى قد دفع بج�هرتي عينيه لأنه عرف �سيًئا مل ينبِغ 
له اأن يعرفه. وذلك الفتى الأ�سمر الذي ياأكل بنهم، قد تك�ن احلقيبة 
امل�ج�دة على ظهره مليئة باملتفجرات، واأنه يتناول وجبته الأخرية قبل 

اأن يقتل نف�سه يف عملية تفجريية.

�ساكن  اأنه  بد  ل  املقهى،  اإىل  مرة  لأول  دخل  الذي  الكهل  وذلك 
ونظرته  جامدة،  ومالحمه  ع�سكرية،  هيئته  تبدو  املنطقة.  يف  جديد 
ُيف�سر  اأو �سرطة. هذا  اإنه �سابط جي�س  الذكاء..  ال�سرامة مع  جتمع 
ق�ته اجل�سمانية رغم اأنه �سارف ال�ستني. �سعره رمادي ناعم، ل بد اأنه 
قد ورثه عن اأبيه الرثي. فال�سعر الناعم ل ميلكه اإل الأثرياء. ل بد اأنه 
اأنه تاجر  اأم  اأر�سه،  اإقطاعًيا كبرًيا، والث�رة حجزت على معظم  كان 
�سالح وا�ستغل ث�رات وحروب املنطقة؟ اأتراه تبع اأباه يف ذلك الطريق؟ 
فاإذا كان تاجر �سالح، وذلك الفتى يحمل قنابل يف حقيبته فال بد اأنها 

لي�ست �سدفة.. وما �سر رزمة الأوراق يف يده؟ هل هي...

اإذا �سمحت.	 

ب للنشر والتوزيع
كت

عصري ال





قالها الكهل ذو الق�ام الريا�سي م�جًها كالمه اإىل »فايز« قاطًعا 
تاجر  باأن  نف�سه  يخرب  وه�  »فايز«  ابت�سم  عقله.  يف  الدائرة  اللعبة 
ال�سالح يريد اأن ي�سرب �سيًئا. اأوماأ »فايز« له بابت�سامة دون اأن يتحدث، 

ليتقدم الرجل نح� املن�سة ب�سع خط�ات:

اأ�ساأل عن اأ�ستاذ »عمار �سعيد«.. هل ه� م�ج�د؟	 

اأعجبته اللهجة الر�سينة التي حتدث بها الرجل، فاأ�سار اإىل كر�سي 
اأمام املن�سة:

انتظر هنا لدقائق و�سياأتي.. هل ميكنني م�ساعدتك؟	 

ل.. �ساأنتظره فقط.	 

املن�سة.  على  اأمامه  الأوراق  رزمة  وا�سًعا  وجل�س،  الرجل  قالها 
ا�ستمرت جل�سته ب�سع دقائق ل يتحدث فيها، ول يتحرك من ج�سمه 
ب�سيطة  املكان، م�سح�بتني بحركة  اللتني جالتا يف  �سيء �س�ى عينيه 
لرقبته لالأعلى من وقت لآخر.. كاأنه يعاين املكان. كانت هالة الغم��س 
الثابتة  بخط�اته  »عمار«  و�سل  دقائق  وبعد  لـ»فايز«.  مثرية  ح�له 
يكّ�ن  الرجل  جتعل  قد  كلمة  باأي  يتف�ه  اأن  وقبل  ال�اثقة.  وابت�سامته 

انطباًعا عنه، قال »فايز«:

اأ�ستاذ »عمار«، هناك من يريدك.	 

قالها ب�س�ٍت عاٍل ليجذب انتباه الثنني.

اأهاًل اأ�ستاذ »عمار«، اأنا اأحمد بدوي.. م�ؤلف.	 

ب للنشر والتوزيع
كت
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بينما  و�سّلم عليه،  ب�د  ابت�سم  الذي  »عمار«  ناحية  يده  ماًدا  قالها 
تهلل »فايز« طرًبا، فهناك ق�سة.. هناك حياة اأخرى تنتظره. حتدث 

»عمار« بعد الرتحيب واملجامالت:

هل تريد �سرًحا لفكرة عمل الآلة؟	 

ابت�سم اأحمد يف هدوء:

قد 	  وق�س�سي  منك.  اأكرث  الآلة  تلك  عن  اأعرف  اإنني  ا�سمع.. 
مت متثيلها على العديد من تلك الآلت. اأنا اأريد اأمًرا خمتلًفا.

مل يرتك لهما فر�سة الت�ساوؤل حيث ا�ستطرد:

معظم 	  برجمت  من  اأنك  علمت  ق�ستي.  تكمل  اأن  منك  اأريد 
الآلت امل�ج�دة يف ال�س�ق، ولهذا اأظنك ت�ستطيع اأن تفعل ذلك.

هل تق�سد اأن الق�سة غري مكتملة؟	 

املكتملة 	  غري  الن�سخة  �ساأعطيك  ولكني  زمن،  منذ  كاملة  هي 
منها. �سيعي�س ممثلك الق�سة حتى قبل نهايتها متبًعا ما كتبته 
اأن ذلك  اأعلم  اأكتبها..  اأن  النهاية دون  يكمل  ثم  اأحداث،  من 
�سيعتمد ب�سكل كبري على �سخ�سية ممثلك، لذا يجب اأن تقراأ 
الق�سة بحر�س وتعطيها لأكرثهم �سبًها بال�سخ�سية الرئي�سية.. 
ثم �ساأعطيك نف�س الق�سة غري املكتملة ولكن �سيمثل ممثل اآخر 

�سخ�سية اأخرى.

اأنا ل اأفهم الغر�س من ذلك؟ ملاذا نتكبد هذا العناء ما دامت 	 
منتهية من الأ�سا�س؟

ب للنشر والتوزيع
كت
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لأنك �ستقب�س اأربعة اأ�سعاف املُعتاد يف كل ق�سة، ومعي العديد.	 

�ساأجرب واأرد عليك خالل اأيام.	 

املن�سة 	  على  الأوراق  رزمة  تارًكا  وانت�سب  الرجل  ابت�سم 
وغادر بدون كالم. ولأول مرة جند »عمار« مغتًما، بينما يكاد 
يعني  الرجل  ذلك  يطلبه  فما  الفرح،  من  ينفجر  »فايز«  قلب 

مغامرات من ن�ع جديد متاًما.

متى �ستربمج الق�سة الأوىل؟	 

ل 	  واإ�ساءة  و�س�ًتا  نعرفه،  ل  مكاًنا  �سنربمج  هل  ميكن..  ل 
نعرفهما، واأنت �ستتحدث بكالم ل تعرفه، ل ميكن.

هل �سرنف�س؟

قالها »فايز« بخ�ف حقيقي.

ل ميكننا الرف�س، فنحن مل نعمل منذ �سفر فيفتي.	 

اإذن هل �ست�ستطيع برجمتها؟	 

ال�س�ؤال الأهم ه� هل �ست�ستطيع متثيلها؟ اأق�سد متثيلهم؟	 

=
ب للنشر والتوزيع

كت
عصري ال





* 10 *

القصة األولى: شخصية الخبير

»�هلل �أكرب.. �هلل �أكرب

�هلل �أكرب.. �هلل �أكرب

�أ�شهد �أن ال �إله �إال �هلل..«

نظر بعني ناع�سة اإىل النافذة املغلقة، والتي تتحرك بفعل م�جات 
اإىل  يده  ومد  النافذة  فتح  بطيئة،  بحركة  �سريره  من  وقام  ال�س�ت. 
واأدار  نافذته،  وامللت�سقة يف  امل�سجد  املُعلق على مئذنة  ال�س�ت  مكرب 
ف�هة املكرب اإىل الناحية الأخرى. ثم نظر اإىل �ساعته ليجدها الرابعة 
الر�سائل  لتظهر  املناطق  بع�س  يف  ونقر  الل�حي،  جهازه  فتح  فجًرا. 
املُ�ستقبلة يف بريده الإلكرتوين. اأخذ يتنقل بني الر�سائل يف غري اهتمام 
حتى ا�ستح�ذت واحدة منهن على انتباهه. اأعاد قراءة الر�سالة اأكرث 
من مرة. ثم ترك جهازه وظهرت على وجهه عالمات الرتكيز، وظل 
ال�ساعتني..  زادت عن  لفرتة  �سطرجن  يفكر يف حركة  كاأنه  على حاله 

ثم ابت�سم.

ب للنشر والتوزيع
كت

عصري ال





قام واأخرج جهاز ت�سجيل �س�تي من الكم�د، وبعد ت��سيله باجلهاز 
الل�حي بداأ يف احلديث:

القراء.  اأحد  من  انتب�هي  جذبت  ر�س�لة  ا�ستقبلت  لقد  »ح�سًن�.. 
يف  موظف  الهدف  اأن  منك  فهمته  م�  ال�س�ئل،  عزيزي  ي�  اإيّل  ا�ستمع 
تهمة  عليك  يثبت  م�  امل�ستندات  من  ولديه  �سخمة،  ت�أمني  �رسكة 
منزله  ف�إن  اأخربتني  وكم�  منزله،  يف  موجود  الورق  ذلك  التالعب. 
حُم�ط ب�أجهزة اإنذار ل يقدر على تعطيله� رج�لك. وحتى بعد مغ�درته 
القتح�م  ح�ولت  ولو  به�تفه..  مت�ساًل  الإنذار  جه�ز  يظل  املنزل، 
�ست�سله ر�س�لة وجتد ال�رسطة عندك يف دق�ئق. واأي حم�ولة ل�ستخدام 
امتالكه  حول  ال�س�ئع�ت  ب�سبب  نحوك  ال�سكوك  �ستثري  معه،  القوة 

تلك الأوراق.

�ست�ست�أجر  الت�يل؛  ك�لنحو  تت�رسف  اأن  وراأيي  ب�سيط،  اأمٌر  ذلك 
اأجنبية، لتكن  ت�أمني  م�سمم مواقع ليبني لك ت�سميًم� ملوقع �رسكة 
�سخ�ص  من  وتطلب  بينن�.  الت�أمني  قوانني  لتق�رب  نظًرا  فرن�س�  يف 
اأن يكتب لك حمتوى املوقع، وكذلك ملف تعريفي  يجيد الفرن�سية 

لل�رسكة، وبهذا �سيكون عندك �رسكة ت�أمني فرن�سية.

� فرن�سًي� اأو م�رسًي� حتى اإذا اأردت اأن يت�سل به من  �ستجعل �سخ�سً
رقم فرن�سي ب�لطبع، ويعر�ص عليه وظيفة خي�لية يف �رسكتك. قد 
حتت�ج لعمل مق�بلة يف م�رس اإذا اأردت اأن ترفع م�ستوى احلبكة. الهدف 
الط�ئرة �ستنقطع  الطي�رة فقط.. فبدخوله  من هذا كله هو دخوله 
الإ�س�رة عن هذا اله�تف لفرتة تكفيك ل�رسقة امللف�ت دون اأن ي�ستقبل 

ب للنشر والتوزيع
كت
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الر�س�لة، وبعدم� يفتح اله�تف ويقراأ الر�س�لة ويبلغ ال�رسطة، لن جتد 
ال�رسطة �سوى �سوت جه�ز الإنذار.

الطويلة  الطرق  ل  اأف�سّ ولكني  ب�لطبع،  اأ�سهل  طرق  هن�ك 
م�رس،  يف  اآخر  �سخ�ص  اإىل  ه�تفه  يرتك  لن  ب�لطبع  فهو  امل�سمونة. 
نقلة جتعل  له �سيكون  ب�لن�سبة  العر�ص يف �رسكة �سخمة  وكذلك 
املق�بلة، ومل�ذا وقع الختي�ر عليه..  مب� �سيفعل يف يوم  تفكريه م�سغوًل 

وين�س�ك وين�سى اأوراقك.

مع حتي�تي.. اخلبري«.

ا�ستمع للت�سجيل مرة ليتاأكد كالعادة من اأن ال�س�ت مت تغيريه قبل 
اأن ير�سله اإىل �ساحب الربيد، ثم فتح مدونته اخلا�سة والتي اكت�سبت 
واأوجه  تقدمه من جرائم قدمية حمل�لة  ملا  الأخرية  الفرتة  �سيًتا يف 
العبقرية فيها، وحل�ل جلرائم يف م�سر عجزت عنها ال�سرطة، وطرق 

لتنفيذ جرائم اأخرى، وقام مب�ساركة الت�سجيل ال�س�تي عليها.

وال�سرطة  املجرمني  �سف�ف  يف  اخلبري  مدونة  ا�ستهرت  ولقد 
اأو  ال�ستفادة  يريد  فالأول  الب�لي�سية.  واحلبكات  باجلرائم  واملهتمني 
الن�سيحة، والثاين يريد اأن يكت�سف حل ق�سية قدمية اأو ا�ستباق ق�سية 
قد حتدث، والثالث ي�ستمتع مبا يقراأ من حبكات غري مهتم اإذا كانت 

جرائم حقيقية اأم جمرد �سطحات خيال.

منذ  افتتحها  اأن  منذ  تدوينة  اأق�سر  املدونة  على  �ساحبنا  كتب 
عامني، حيث كتب:

ب للنشر والتوزيع
كت
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»اجلرمية الأف�سل، هي اجلرمية املحتوية يف ب�طنه� على اأ�سل ودللة، 
اجلرمية  املقطوعة..  اأو  ك�للوحة  وتظهر  وامل�س�عر،  احل�فز  من  وخ�لية 

الأف�سل هي التي ل توؤذي اإل املوؤذيني.. ترقبوا اجلرمية الك�ملة«.

=
لحًقا يف نف�س الي�م..

وقف »فايز« �سمن الع�سرات املتجمهرين يف حلقة وا�سعة ح�ل �سيء 
ما مل يتبينه »فايز« من جمم�عة ال�سباط ال�اقفني اأمامها. التفت من 
بينهم �سابط يف اأواخر عقده الرابع، ط�يل القامة، ريا�سي اجل�سم ذو 
�سعر اأ�س�د ناعم، وعينني �سيقتني م�سيطرتني. عرف »فايز« ما مل يره، 
فه� من و�سع خطته.. لكنه اأراد اأن يتحقق من ال�سكل النهائي للتحفة 

الفنية.

دفع  يف  الع�ساكر  فتحركت  التجمهر  ذلك  اإىل  ال�سابط  اأ�سار 
ا ل يعرفه: امل�اطنني دفًعا اإىل اخللف. �ساأل »فايز« �سخ�سً

ماذا حدث؟	 

وجدوا راأ�ًسا بدون ج�سد هناك.	 

ت�سنع  بينما  قليل،  منذ  غادروها  التي  املنطقة  اإىل  ُم�سرًيا  قالها 
»فايز« الده�سة:

هل هذا معق�ل؟	 

ب للنشر والتوزيع
كت
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لقد جاءت يف و�سح النهار �سيارة نقل هبط منها اأربعة رجال 	 
اإن�سان.  لراأ�س  متثال  وعليها  رخامية،  متثال  قاعدة  وو�سع�ا 
ن�سب  التمثال  هذا  واأن  للمحافظة،  تابعة  �سيارة  اأنها  ت�قعنا 
تذكاري. لكن بع�س الأ�سقياء من اأطفال املنطقة عندما مل�س�ا 
التمثال طرًيا،  بالطبع	 وجدوا  ال�سيارة  التمثال 	بعد مغادرة 

و�سقطت الق�سرة اخلارجية لتظهر جمجة اإن�سان حقيقية.

ل ح�ل ول ق�ة اإل باهلل.	 

قالها اخلبري بتاأثر، وافرتقا. ذهب اخلبري بخطى واثقة نح� املقهى 
املقابل للجرمية، والذي غادره رواده ليك�ن�ا بقرب احلدث. جل�س يف 
مع  واحلديث  بفح�س اجلمجمة  من�سغاًل  بدا  الذي  ال�سابط  م�اجهة 
اأكرث من  ال�سابط واخلبري  اأعني  اإىل ج�اره. تالقت  ال�ساب  ال�سابط 
مرة، وقد جذب انتباه ال�سابط ذلك ال�سخ�س الهادئ اجلال�س و�سط 
ملتابعته و�سط  انتباهه، ولكن مبا ل يكفي  ابت�سامته  العا�سفة، جذبت 
ُم�سبًقا،  ر�سالة حمف�ظة  واأر�سل  هاتفه  اخلبري  اأخرج  الأحداث.  هذه 
رن هاتف ال�سابط بر�سالة ولكنه مل يهتم. وعندما تالقت العي�ن مرة 
اأخرى، كان اخلبري يجل�س يف هدوء مبت�سًما ُم�سرًيا لل�سابط بالهاتف.. 
قراءتها لريفع  يكمل  ال�سابقة ومل  الر�سالة  ال�سابط  فتح  اأثرها  وعلى 

راأ�سه حيث اخلبري.. اأو حيث كان اخلبري، لقد اختفى!

=

ب للنشر والتوزيع
كت
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القصة األولى: شخصية الضابط

ومالحمه  جانبه  اإىل  املثبت  و�سالحه  الق�ي  بج�سده  »فايز«  وقف 
ُيفتح  بالباب  واإذا  مكتبه.  يف  اخلم�سني  من  اقرتابه  رغم  ال��سيمة 

ويدخل �ساب بخط�ات �سريعة يف يده جهاز ل�حي يناوله اإليه قائاًل:

لقد ن�سر اخلبري تدوينة اأخرى.	 

واحدة  نقرة  ال�سا�سة  نقر  ثم  بتلهف  باجلهاز  اأم�سك  حتدث  دون 
�سخ�سية  �س�ت  ي�سبه  ب�س�ت  يتحدث  للخبري  �س�تًيا  ت�سجياًل  ف�سمع 
بط�ط الكرت�نية. ولقد و�سف اخلبري كيف �سي�هم م�ظف يف �سركة 
اإىل  ال�سع�د  اإىل  لي�سطره  فرن�سا،  يف  عمل  مقابلة  لديه  باأن  تاأمني 
اأكرث  الأمر طف�لًيا  بدا  الهاتف.  الإ�سارة عن  �سُتقطع  وبالتايل  طائرة 
من الالزم.. هناك طرق اأ�سهل واأ�سرع واأقل تكلفة، وف�ق هذا حتفظ 
ل�ساحب الأوراق كرامته بدًل من �س�ؤال اخلبري، وا�سطراره للجل��س 

جمل�س التلميذ من املعلم اأمامه. ابت�سم »فايز« ل�ستنتاجه ثم قال:

ح�سًنا.. الآن تاأكدنا اأن هذا امل�قع غري حقيقي، وهذه الأ�سئلة 	 
من تاأليف �ساحب امل�قع لزيادة التفاعل. هل راأيت جمرًما من 

ب للنشر والتوزيع
كت
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قبل يتحدث ب�س�ت بط�ط؟ وهذه اخلطة الغبية التي �ست�سطره 
لر�سم متثيلية كاملة، واإذا اأخطاأ يف اأي تف�سيلة �سغرية �سيهدم 

كل �سيء.

ولكن هناك جرائم حدثت بالفعل كما و�سف.	 

لريمقه  ورتبته،  �سنه  بحداثة  يليق  تردد  يف  عادل  حمم�د  قالها 
»فايز« معقًبا:

�سدفة يا حمم�د، فكر قبل اأن..	 

جاء الإنقاذ ملحم�د يف �س�ت من اجلهاز ُمعلًنا اأن اخلبري قد ن�سر 
التدوينة  فتح  الذي  حمم�د  اإىل  اجلهاز  »فايز«  ناول  اأخرى.  تدوينة 

ب�سرعة وعر�سها عليه:

»اجلرمية الأف�سل، هي اجلرمية املحتوية يف ب�طنه� على اأ�سل ودللة، 
اجلرمية  املقطوعة..  اأو  ك�للوحة  وتظهر  وامل�س�عر،  احل�فز  من  وخ�لية 

الأف�سل هي التي ل توؤذي اإل املوؤذيني.. ترقبوا اجلرمية الك�ملة«.

اأعاد »فايز« قراءتها عدة مرات ونظر اإىل حمم�د الذى بدا كاأنه 
يقاوم ل�سانه الذي يريد اأن ُيعقب:

هات ما عندك.	 

يا فندم هذه الفر�سة هي ال�حيدة التي �ست�ؤكد اإذا كان اخلبري 	 
جمرد اأكذوبة اأو حقيقة. ما علينا �س�ى النتظار.

ب للنشر والتوزيع
كت
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�ستحدث.	 

قالها »فايز« واأخرج لفافة تبغ ملف�فة يدوًيا، وا�ستاأنف وه� يبحث 
عن القداحة على املكتب:

غري 	  والق�سايا  الأفكار  تلك  ذكي،  اأنه  اخلبري  عن  نعلمه  ما 
املحل�لة والتي ا�ستطاع حلها، بالإ�سافة اإىل اإخفاء اأثره ب�سكل 
ُيهدد  اأن  املعق�ل  غري  من  مكانه.  لتتبع  حماولتنا  رغم  كامل 
قريًبا،  مهمة  حادثة  �ستحدث  متابعيه...  اأمام  م�سداقيته 

واأريدك معي.

اإذن هل تظن اأنه حقيقي؟	 

وهل قلت اأنه �سبح؟	 

قالها واأ�سعل لفافته:

تلك 	  حتدث  عندما  حقيقي؟  يفعله  ما  هل  ولكن  حقيقي،  اإنه 
جمرم  اإما  اثنني؛  من  واحٌد  اأنه  �سنتاأكد  الكاملة  اجلرمية 
�سيفعله  ما  ملعرفة  و�سيلة  لديه  �سخ�س  اأو  املجرمني،  وي�ساعد 
باخرتاق  اأو  ات�سالتهم  و�سائل  باخرتاق  �س�اء  املجرم�ن 

منظماتهم.

يت�سفح  واأخذ  املرة	  هذه  اقتناع  	عن  م�افًقا  حمم�د  اأوماأ 
التدوينات ال�سابقة للخبري حماوًل الربط بينها ب�سذاجة.

مل يذهب »فايز« للمنزل يف ذلك الي�م، وبالتبعية مل يغادر حمم�د 

ب للنشر والتوزيع
كت
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اآخر يحكي عن  التالية يف قراءة كتاٍب  ال�ساعات  ا. ق�سى »فايز«  اأي�سً
الأ�ساطري الي�نانية. ه� قارئ نهم لالأدب خا�سًة الروايات ذات طابع 
من  اأكرث  يف  الإغريق  اآلهة  اإىل  بالإ�سارة  ولكن  والغم��س،  اجلرمية 
رواية قّرر اأن يقراأ عنهم اأكرث، وها ه� يقراأ كتاًبا اآخر ي�سف العالقات 

املت�سعبة بينهم، والأ�ساطري املروية عنهم.

=
لحًقا يف نف�س الي�م..

دخل حمم�د لهًثا اإىل املكتب قائاًل:

كما ت�قعت ح�سرتك.. اجلرمية حدثت.	 

بخط�اٍت  حتركا  مقعده.  من  »فايز«  انتف�س  وقد  جملته،  ُيتم  مل 
اإىل مكان احلادث. و�سال  وانتقال  ال�سرطة،  �سيارة  وا�سعة حتى ركبا 
�سقت  ال�سيارة،  من  ترجال  اأن  وبعد  امل�سافة.  لقرب  دقائق  خالل 
ا راأى، حيث وجد  الع�ساكر لهما طريًقا بني احل�سد. تفاجاأ »فايز« مَمّ
ُك�سرت وهذه حماولة لرتميمها.  كاأنها  جمجمة غري مت�ساوية احلجم 
تك�نت من ثالثة اأجزاء مت ل�سقهم بعناية، وعليها باقي الطني الذي 
كّ�ن وجه التمثال. و�سع كل ما �سبق على قاعدة رخامية �س�داء كاأنها 
ن�سب تذكاري ل�سخ�سية هامة، وُنحت عليها: »�إىل �الأبطال.. �إىل من 

ماتو� ليعي�س �الآخرون«.

ب للنشر والتوزيع
كت
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رغم املفاجاأة واللغز مل يهتز »فايز«، واإمنا مال على حمم�د قائاًل:

اقب�س 	  الت�س�ير،  يحاول  هاتف  اأو  كامريا  يحمل  �سخ�س  اأي 
عليه.

اإىل احل�سد الذي قد رفع معظمه كامريات اله�اتف  نظر حمم�د 
اأخرى،  »فايز« مرة  اإىل  بعينيه  ثم رجع  لهذه احلادثة،  ملتقًطا �س�ًرا 

ليجيبه »فايز«:

�سيتفاخر اخلبري بهذه التحفة، اإنه �سخ�س ممن ي�س�رون.	 

كلهم ي�س�رون.. لن ميكننا.	 

بداأوا  الذين  الع�ساكر  ُمنبًها  احل�سد  اإىل  »فايز«  اإثرها  على  اأ�سار 
بدفع تلك اجلماهري للخلف.

الآن، اقب�س على من ي�سر على الت�س�ير.	 

هناك  كان  اإذا  لريى  املُحيطة  العمارات  اإىل  ناظًرا  بعدها  التفت 
من  يطل�ن  العديدين  وجد  لكنه  الت�س�ير،  يحاول  بالأعلى  يقف  من 
كل ال�سقق واأ�سطح العمارات. دار بنظره بعدها على واجهة املحالت 
القريبة لريى اإذا ما كانت هناك كامريا ت�س�ير يف اأحدهم قد التقطت 
�س�ًرا لتلك ال�سيارة اأو الرجال وهم ي�سع�ن التمثال. لكن مل يجد �س�ى 
عربة كبدة تقف بج�ار ذلك املقهى الفارغ تقريًبا اإل من رجل قد جذب 
انتباهه. فذلك الرجل يف مطلع اخلم�سينات ظل مبت�سًما له رغم ه�ل 
�سيطرت  التي  الذعر  وحالة  ال�سارع،  يف  املتعالية  والأ�س�ات  امل�قف، 

ب للنشر والتوزيع
كت
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على اجلميع. بالطبع مل ي�ِله »فايز« انتباًها يف البداية، ولكن مع ثبات 
نظرته عليه �سعر يف داخله اأنه يعرفه وينتظر اأن يتذكره »فايز«، ولأنه 
جتاهله،  ولكنه  الظن..  هذا  عليه  غلب  يكفي،  مبا  ذاكرته  يف  يثق  ل 
فال�قت ل ي�سمح وهذه قد تك�ن الفر�سة ال�حيدة للقب�س على اخلبري.

اأنه  الف�ر  على  علم  الر�سائل،  بنغمة  »فايز«  هاتف  رّن  قليل  بعد 
ال�سغط  زاد  الر�سالة.  واأنها �ساحبة  تاأخر على ميعاده مع زوجته  قد 
بتذكره لذلك امليعاد، وظل على حاله من النظر اإىل اجلميع يف ال�سارع 
اأ�سار  والذي  اأخرى  مرة  املقهى  برجل  عينه  التقت  حتى  واملنازل، 

بابت�سامة اإىل »فايز« بالهاتف، يف اإ�سارة باأن يفتح الر�سالة.

تفاجاأ الأخري وفتح الر�سالة ليجدها: 

»هذه لي�ست اجلرمية.. اإنه�..«

مل ُيكمل الر�سالة ورفع راأ�سه نح� كر�سي الرجل يف املقهى، ولكنه 
قد اختفى.

ب للنشر والتوزيع=
كت
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»الث�ين ع�رس من ين�ير..

اأمتكن من النوم هذه الليلة، ف�أحداث اليومني  اأنني لن  اأعلم جيًدا 
علين�  دخل  لقد  الأ�سئلة.  عن  يكف  ب�أن  لعقلي  ت�سمح  لن  امل��سيني 
يطلبه  قد  طلب  اأغرب  »عم�ر«  من  وطلب  بدوي،  اأحمد  املوؤلف  ذلك 
موؤلف، وهو اأن ُتكمل ق�سته. قبلن� الأمر ظًن� ِمن� اأنه� اإحدى الق�س�ص 
الروم�ن�سية التي �سنتوقع نه�يته�، وب�لت�يل ُنبلغه به� ك�أنن� ا�ستطعن� 
ولكن  ا�ستح�لته-  »عم�ر«  اأكد  م�  -وهو  منه�  املجهول  اجلزء  برجمة 

وجدن� الق�سة مت�سعبة و�سعبة.

الأمر  ولكن  ت�فه،  اأمر  اأنه  يظن  قد  املذكرات؛  تلك  اأحد  قراأ  اإذا 
�سعب فعاًل. فبغ�ص النظر عن متعة التحدي والأن�ص امُلهدد ب�ل�سي�ع، 
م�دًي�  »عم�ر«  ُيهدد  الأمر  وهذا  فرتة  منذ  واحدة  ق�سة  ت�أِتن�  مل  ف�إنن� 

ب�سورة كبرية.

�سوؤاًل موجًزا قد  املوؤلف وي�س�ألن�  �سي�أتي  م� �سيحدث غًدا..  اأعلم 
يكون عن ب�قي حمتوى الر�س�لة مثاًل. �سنجيبه ب�أن الق�سة غري ك�فية، 

ب للنشر والتوزيع
كت
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العديد  الق�دم. كذلك هن�ك  لتوقع  م� ج�ء جمرد متهيد ل يكفي  واأن 
بهذه  ير�سى  لن  ولكنه  الق�سة،  لهذه  ت�سلح  قد  التي  النه�ي�ت  من 

� يف امل�ستقبل. الإج�بة و�سيبت�سم مغ�دًرا، ولن يعر�ص علين� ق�س�سً

اأو عن اخلبري  �سيًئ�،  ال�س�بط  الق�سة ول تعلم عن  اأنك مل تقراأ  اأعلم 
الذي ين�سح الن��ص ب�جلرائم ك�أنه »موري�تي« عدو »�سريلوك هوملز« 

ال�سهري..«

ت�قفت �سا�سة الكتابة لن�سمع ال�س�ت الذي جعله ي�ست�سيط غ�سًبا 
مل�ًحا بيده قاطًعا ال�سا�سة ال�س�ئية اأمامه:

»هل ترغب يف �لبحث عن �خلبري مورياتي؟«

هّم اأن ُيعطل تلك اخلا�سية، ولكنه ت�قف حلظة قبل اأن يرد برتقب 
وكاأنه يخاف من الإجابة: »كم نتيجة با�سم اخلبري م�رياتي؟«

عن  �لبحث  تريد  هل  نتائج.  وثالث  و�أربعمائة  �آالف  »ثالثة 
�خلبري �أو مورياتي منف�شلني؟«

»كم مدونة تظهر با�سم اخلبري؟«

»مائة و�ثنني. هل تريد �لبحث باأكرث �ملن�شور�ت �شعبية على تلك 
�ملو�قع؟«

انتظر ط�ياًل برتقب، قبل اأن يتحدث ببطء:

اأ�سالة  على  باطنها  املحت�ية يف  الأف�سل، هي اجلرمية  »اجلرمية 
ودللة«.

ب للنشر والتوزيع
كت
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»هل تق�شد: �جلرمية �الأف�شل، هي �جلرمية �ملحتوية يف باطنها 
على �أ�شل وداللة؟«

وملاذا  حقيقية؟  الق�سة  هل  حقيقية؟  املدونة  هل  عيناه،  ات�سعت 
ا�سم  تغيري  عناء  يتكلف  مل  ملاذا  حقيقية،  كانت  واإن  نهايتها؟  يريد 
اليمنى  ويده  جال�س،  ون�سف  راقد  ن�سف  و�سعه،  على  ظل  اخلبري؟ 

مقب��سة ويطرق بطرفها على فمه.

»هل تق�شد: �جلرمية �الأف�شل، هي �جلرمية �ملحتوية يف باطنها 
على �أ�شل وداللة؟«

كررها ال�س�ت لريد ب�سرعة: »نعم، فتح امل�قع«.

حت�لت �سا�سة الكتابة اإىل �سا�سة جانبية �سغرية هائمة ببطء ف�ق 
ال�سا�سة الأ�سلية، والتي انفتحت على م�قع اخلبري. امل�قع يبدو م�سابًها 
ملا راآه يف الق�سة بعني ال�سابط؛ نف�س الأل�ان واخلط. ل بد اأن امل�ؤلف 
قد بذل وقًتا يف و�سفها لتظهر بذلك ال�سكل. اأخذ بالت�سفح ب�سرعة، اإنه 
م�قع قدمي منذ اأكرث من �ستة اأع�ام، ولكن ها ه� الت�سجيل الذي راآه يف 
الق�سة، وها هي تدوينة »اجلرمية الأف�سل«. اأخذ يف ت�سفح التدوينات 

التالية، ورفع يده عن ال�سا�سة مرة اأخرى لُيعالج تلك املعل�مات.

حتّدث ب�س�ت خفي�س:

تلك الق�سة حقيقية، هذا اأمر مفروغ منه. ولكن هناك حلقة 	 
�سن�ات،  بالفعل منذ  تلك اجلرمية حدثت  كانت  اإذا  مفق�دة. 
ملاذا ي�ساألني امل�ؤلف عن نهايتها؟ فالكل يعرف نهايتها، وبقليل 

ب للنشر والتوزيع
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لق�س�س  كاختبار  ذلك  ُيريد  هل  اإليها.  �سن�سل  البحث  من 
ذلك  يف  معي  »عمار«  اأ�سرك  اأن  يجب  معروفة؟  غري  اأخرى 
الأمر.. يجب اأن نقراأ الق�سة مرة اأخرى بعد معرفة اأنها ق�سة 

حقيقية.. يجب اأن اأفهم غر�سه من ذلك.

ابت�سم بعدها لأنه اأدرك اأن هناك اأ�سابيع �ست�سيع يف تلك الرحلة، 
هناك مغامرة �ستهزم ال�حدة ول� لفرتة.

»ما تقييمك خلا�شية �لبحث �لتلقائي؟«

رد بهدوء ل يتفق مع حديثه:

الغباء  فيها  اجتمع  �سريرة،  خا�سية  راأيي؟  معرفة  تريد  »هل 
واحلقارة مع عدم التقدير واملبالغة وخ�سة الـ..«

قاطعه ال�س�ت بطريقة بدت له م�ستفزة: »هل تق�شد خم�شة؟«

�ساح بعنف، لريد ذات ال�س�ت: 

»مت �لتقييم بخم�شة جنوم، �شكًر� لك«.

=
ب للنشر والتوزيع

كت
عصري ال





* 12 *

املُعلق  امل�سباح  اأ�ساء  وقد  املن�سة  اأمام  املقهى  يف  »فايز«  جل�س 
ف�قها فقط، بينما غمر الظالم بقية املقهى. رغم تع�ده عليه، وحفظه 
يف  حمددة  غري  ككيانات  ظه�رها  فاإن  والكرا�سي  الطاولت  لأماكن 
الظالم قد اأثار يف نف�سه الت�ّتر حتى اإنه اأجفل عندما ُفتح الباب لريى 

»عمار« يدفعه.

ماذا حدث؟	 

دائرة  يدخل  اأن  وقبل  مبا�سرة،  الباب  فتح  اأن  بعد  »عمار«  قالها 
ال�س�ء حتت املن�سة.

هل قراأت ق�سة اأ�ستاذ اأحمد بدوي؟	 

بالطبع لقد برجمتها.. ماذا حدث؟ وملاذا تبدو م�سطرًبا؟	 

�سحب »فايز« كر�سًيا لـ»عمار« اأمامه يف جدية قائاًل:

اجل�س.	 

ماذا حدث يف الدنيا يجعلنا نتقابل فجًرا كتجار املخدرات؟	 

على غري عادة »عمار«، فلقد كان مت�ّتًرا هذه املرة بالفعل.

ب للنشر والتوزيع
كت
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ح�سًنا.. ا�سمعني جيًدا، ل تقاطعني لأن امل��س�ع �سيبدو تافًها 	 
يف البداية.

اأوماأ »عمار« يف �سمت.

اأحمد بدوي لي�س مب�ؤلف، واإمنا..	 

هل تق�سد اأن الق�سة م�سروقة؟ فهمت، لهذا ل يعرف نهايتها 	 
ويريد اأن..

قلت لك اأّل تقاطعني.	 

قالها بحزم جعل »عمار« يبلع الباقي من الكالم.

�سابط 	  واإمنا  م�ؤلًفا  لي�س  بدوي  اأحمد  اأخرى:  مرة  �ساأعيدها 
مباحث.

هّم اأن يقاطعه جمدًدا، ولكن نظرة »فايز« منعته.

التي 	  الق�سة  الأقل جزء منها.  اأو على  ق�سة اخلبري حقيقية، 
نق�ل  ما  مّنا  ي�سمع  اأن  يريد  ولكنه  نهايتها جيًدا،  يعلم  مثلتها 
كي يرى مدى تطابق الأحداث التي ميكن لالآلة اأن تت�قعها مع 

الأحداث احلقيقية، دورنا الآن اأن..

نتعامل مع 	  لنا دور يف كل هذا. نحن ل  لي�س  يا »فايز«،  ا�سمع 
احلك�مة، نحن نحتاج اإىل املال ولكن لي�س بتلك الدرجة، الآلة 
غري مرخ�سة وميكن اأن ت�ؤخذ ِمّنا حتت األف ُم�سمى خمتلف. 
اأنت ل تعرف كم خمالفة نرتكبها كلما �سغطنا على زر الت�سغيل.

ب للنشر والتوزيع
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اأعرف 	  اأن  اأريد  ولكني  بالكامل،  قرارك  والقرار  ملكك،  الآلة 
ماذا يريد.. اأريد اأن اأعرف نهاية الق�سة فقط.

فاأتيت بي فجًرا كي تخربين اأنك تريد اأن تعرف النهاية.	 

عّم ال�سمت للحظات قبل اأن ي�ستطرد:

اأعلم اأن تلك الق�س�س لي�ست م�سدر دخلك فقط، بل تنت�سر 	 
من  املمثل  جعلتك  لهذا  دائًما..  تردد  كما  وحدتك  على  بها 
اآخر  �سخ�س  اأنه  مدعًيا  علينا  �سابط  دخ�ل  ولكن  البداية، 
يعطيني احلق باأن اأخاف. �سنجل�س معه الي�م و�سنخربه باأننا 
نخربه  اأو  معه،  العالقة  تنتهي  وبالتايل  طلب،  فيما  ننجح  مل 

حتى باأن الآلة ُمعطلة.

املبلغ 	  اأ�سعاف  باأربعة  منه  اأخرج  قد  معه،  اأحتدث  ترتكني  اأو 
املُعتاد.. وكذلك بغر�سه من ذلك الطلب.

�سكت »عمار« للحظات، ثم رد:

�ساأتركك معه لدقائق ثم �ساأنهي ذلك اجلن�ن.	 

ابت�سم »فايز« يف ر�سا، بينما نظر »عمار« اإىل الأك�اب والزجاجات 
يف اخللف، وقام لي�سرب ما تقع عليه يده.

=
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مّر ذلك الي�م ثقياًل على »فايز«، فقد بداأ الي�م من الفجر منتظًرا 
فقدانه.  الت�تر من  �سبب ذلك  ول  ُيحركه،  ما  يعلم  ل  ال�سيف.  ذلك 
فه� ل يحتاج املال كـ»عمار«، وحتى الق�سة نف�سها غري منتهية وه� لن 
يتحمل ذلك ال�سخف كثرًيا. اأما »عمار« الذي قّل دخله ب�سكل كبري مع 
ندرة الق�س�س، اأ�سبح على م�سارف اأزمٍة مالية. انتظر »فايز« ط�ياًل، 

و»عمار« م�ج�د ط�ال الي�م يف املقهى على غري العادة.

الهادئة،  بابت�سامته  ليدخل  الباب  ذلك  بدوي  اأحمد  دفع  اأخرًيا 
على  لهما  ابت�سم  ال�اثقة.  وخط�اته  الرمادي،  و�سعره  الفارع،  وط�له 

الف�ر، واقرتب بخط�ات بطيئة كاأنه يتعمد زيادة الت�ّتر:

اأهاًل يا اأ�ستاذ »فايز«.. اأهاًل يا اأ�ستاذ »عمار«.	 

اأهاًل.	 

قالها الثنان يف نف�س ال�قت تقريًبا. اأ�سار »عمار« اإىل كر�سي اأمام 
يف�سل  ل  »فايز«  مقابلة  يف  ليجل�س  وي�سحبه  اأحمد  لي�سكره  املن�سة 

بينهما �س�ى املن�سة.

يا 	  �سيء  باأي  تاأمرين  هل  »فايز«؟  عم  يا  �سيء  اأي  حتتاج  هل 
مّثل  من  ه�  هنا  »فايز«  حلظات..  بعد  �ساأع�د  اأحمد؟  اأ�ستاذ 

ق�سة ح�سرتك.

مل يعلم »فايز« �سبب فرحه مبقابلة اأحمد، ولكن البت�سامة ارت�سمت 
على وجهه تلقائًيا. قد تك�ن ابت�سامة ن�سر، فه� مل ي�ستطع خداعه باأنه 
رجل  اأو  �سرطة  رجل  باأنه  مرة  لأول  راآه  عندما  تخمينه  واأن  م�ؤلف، 
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ع�سكري كان �سحيًحا.. اأو ابت�سامة غرور تق�ل »اإين اأعلم ما تظن اأنني 
ل اأعلمه«. حتدث اأحمد اأخرًيا ليقطع الأفكار:

اأنت تعلم، األي�س كذلك؟	 

اأعلم ماذا؟	 

تفاجاأ من ال��سيط الروحي الذي يقراأ الأفكار اأمامه.

تعلم اأنني �سابط مباحث.. اأنت اأذكى من »عمار«، ولكي ي�سل 	 
»عمار« لهذه النتيجة فال بد اأنك قد و�سلت اإليها قبله.

ماذا تـ..	 

اأن يغادر م�ستخدًما لفظ »تاأمرين«، وبعدها 	  �ساأل »عمار« قبل 
قال »ق�سة ح�سرتك«.. يف حني عندما تقابلنا لأول مرة حتدث 
ب�س�رة اأقل ر�سمية، ومل ي�ستخدم ح�سرتك، وقال »هل تريد«.. 

الر�سمية تقل بعدد املقابالت ولي�س العك�س.

كان يتحدث بتلقائية وهدوء وكاأن الأمر بديهي، وقبل اأن يرد »فايز« 
�سحك اأحمد لي�ستطرد:

ثم ابت�سامتك منذ قليل.. وجهك كتاب مفت�ح يا اأ�ستاذ »فايز«.	 

اأظن اأن اإجابة �س�ؤالك الآن اإذا كنت اأعلم اأو ل اأعلم لي�س لها 	 
قيمة.

�سحك اأحمد قلياًل قبل اأن يق�ل:	 

ب للنشر والتوزيع
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حتله، 	  عندما  تبت�سم  كي  »فايز«  اأ�ستاذ  يا  اللغز  يكن  مل  هذا 
اللغز احلقيقي ه� اأن ت�ستكمل الر�سالة.

خلف  خط�ات  ب�سع  �سار  باأن  الأخرية  اجلملة  من  الهرب  حاول 
املن�سة، وعاد بكاأ�ٍس ممل�ءة و�سعها اأمام اأحمد.

هل ا�ستطعتما برجمة ومتثيل الق�سة؟	 

ل.. من امل�ستحيل برجمة ما ل نعرفه. فنحن لن نخلق اأحداًثا 	 
و�سخ�سياٍت ومناظر من خيالنا.

اإذن لقد انتهى عملي هنا.. �ساأ�سرب هذه الكاأ�س واأغادر.	 

ليعرف  الآن  ُيعت�سر  قلبه  اأن  حني  يف  ُيعقب،  ومل  »فايز«  ابت�سم 
غر�سه ونهاية الق�سة.

كيف ا�ستنتجت باأين ال�سابط يف الق�سة؟	 

تفاجاأ »فايز«، فا�ستطرد اأحمد:

مل تكن تعلم اأنني ال�سابط يف الق�سة؟	 

�سحك قائاًل:

�سيء. 	  بكل  اأخربك  اأن  قبل  �سريًعا  الكاأ�س  اأنهي هذه  اأن  بد  ل 
كيف علمت اأنني �سابط اإذن؟

ب للنشر والتوزيع
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يخربه  باأن  للحظات  »فايز«  فكر  بجدية.  الأخرية  اجلملة  قال 
بخا�سية البحث التلقائي، ومدونة اخلبري وا�سمه امل�ج�د يف الأخبار. 

ولكن كاأنه قد اأبى اأن ين�سب الف�سل لتلك اخلا�سية:

ال�سابط، 	  تدور ح�ل  الأحداث  فكل  ب�سدة.  وا�سًحا  الأمر  كان 
حمم�د..  جتاه  وم�ساعره  ال�سابط،  ُيفكر  كيف  يعلم  فامل�ؤلف 
التي قالها ملحم�د عندما وجدا  الأوامر  يعلم ما هي  اإنه  حتى 
اخلبري،  نظر  وجهة  من  التحدث  عند  حني  يف  اجلمجمة. 
اأخرى،  مرة  ال�سابط  على  الأحداث  رّكز  قد  امل�ؤلف  فاإن 
بيته. و�سف  �س�ى  عنه  واحدة  �سخ�سية  معل�مة  ي�جد   ل 

خمنت اأنك �سديق لل�سابط، ولكن مل اأخمن اأنك ه�.

تعجب »فايز« من نف�سه وتلقائيته يف الكذب. فكل ما قاله ه� كذبة 
مرجتلة، ولكن يبدو اأنها لقت اإعجاب اأحمد.

عندما قابلتك اأول مرة عرفت اأنك �سخ�س ذكي، ولكنك اأثبّت 	 
الآن اأنك اأكرث ذكاًء مما اأتخيل.. ي�ؤ�سفني األ نعمل مًعا يف تلك 

الق�س�س.

ما هدفك من تلك الق�س�س؟	 

قالها باندفاع غري حم�س�ب، فنظر له اأحمد قلياًل قبل اأن يرد:

اأحتفظ بذلك لنف�سي.	 

ما نهاية الر�سالة؟	 

ب للنشر والتوزيع
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يجب اأن تعلمها وحدك كي ن�ستمر يف متثيل الق�س�س.	 

كانت وترية الكالم �سريعة، والرد بدون تفكري وكاأنه �سباق. نظر 
اأحمد اإىل كاأ�سه:

ها قد انتهى الع�سري، �ساأغادر الآن.	 

قالها، وغادر كر�سيه م�لًيا ظهره لـ»فايز«.

مل يكن القاتل.	 

ت�قف اأحمد عن امل�سري، ف�سعر »فايز« باأنه قد �سرب وتًرا مهًما، 
فا�ستطرد:

اخلبري مل يقم بهذه اجلرمية.	 

املن�سة  اإىل  قب�ستيه  و�سند  �سريعة،  بخط�ات  اأحمد  اإليه  التفت 
ومال بجذعه عليه حتى اأ�سبح وجهه مب�اجهة وجه »فايز«:

كيف عرفت ذلك؟ هذه املعل�مات غري ُمتاحة على الإنرتنت اأو 	 
اجلرائد.. هذه املعل�مة ل يعرفها غريي.

مل ي�ستطع »فايز« الرد، وتلعثم قبل اأن يرد:

التي 	  اجلرائم  كل  يف  وتعمقت  اخلبري،  مدونة  عن  بحثت  لقد 
التي  النا�س، وكذلك اجلرائم  التي ن�سح بها  األفها واجلرائم 
و�ساعد  ال�سرائب،  من  املتهربني  �ساعد  لقد  لل�سرطة.  حلها 
ل  قط..  القتلة  ي�ساعد  مل  لكنه  املزورين،  و�ساعد  الن�سابني، 

اأظنه قاتاًل.

ب للنشر والتوزيع
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اخلبري مل يقم بتلك اجلرمية، لكنه جمرم.	 

الأخرية متحكًما يف �س�ته ليخرج بنربة عادية، لكن  قال اجلملة 
املقهى  »عمار«  دخل  �سدره.  يف  يعتمالن  وغ�سًبا  �سًرا  عك�ستا  عينيه 
ليجد »فايز« خلف املن�سة، واأحمد اأمامه ل يف�سل بني وجهيهما �س�ى 

ب�سعة �سنتيمرتات، ونظرة اأحمد املتقدة زادت من ت�تره:

اأرى اأنكما اأ�سبحتما �سديقني.	 

مل يعلم ال�سبب، لكنه األقى تلك الدعابة رغًما عنه. نظر اأحمد اإليه 
مبت�سًما:

تقريًبا. 	  �سيء  كل  معرفة  ا�ستطاع  للغاية،  ذكي  »فايز«  اأ�ستاذ 
�ست�سلكما الدفعة ال�سابقة مع باقي الق�سة.. وكالعادة �ساأدفع 

اأربعة اأ�سعاف.

ل اأظن »فايز« قد �سرح لك امل��س�ع كاماًل، ل ميكننا برجمة ما 	 
جنهله.. قد تك�ن م�سادفة ل اأكرث.

ط�ال  واأحمد  »فايز«  بني  نظره  ناقاًل  با�سطراب  »عمار«  قالها 
الكالم:

الآلة 	  هذه  عن  اأعرف  اأنني  اأخربتك  مرة  اأول  تقابلنا  عندما 
تركت  لقد  تفعل.  واأل  تفعل  اأن  ميكنها  ما  اأعرف  منك،  اأكرث 
ا�سمي وا�سم املجرم.. كل من  الق�سة مثل  جزًءا مك�س�ًفا من 
ل  اأنا  تعرفان،  ما  ن�سف  تخمني  ي�ستطع  مل  الق�سة  هذه  مّثل 
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ممثاًل  اأريد  بل  برجمته،  ميكن  ل  ما  يل  يربمج  �ساحًرا  اأريد 
ليخربين  املا�سية  امل�اقف  يتقم�س روح اخلبري من  اأن  ميكنه 

كيف �سيت�سرف يف امل�اقف الآتية.

وكاأن »عمار« تذكر الآن اأن اأحمد �سابط �سرطة �سابق على الأقل:

اأُ�سبت 	  قد  اإنني  تعطلت، حتى  قد  الآلة  باأن  اأخربك  اأن  ن�سيت 
بهذه الندبة واأنا اأحاول ت�سليحها.. لكن ل فائدة.

قالها وقد فرد قب�سته لتظهر الندبة التي تت��سط كف يده. �سحك 
»فايز« رغًما عنه، وابت�سم اأحمد ناظًرا لـ»فايز«:

اأت�قع اأنكما بالذكاء الكايف لت�سليحها.	 

=
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* 13 *

	 واحد.. اثنان.. واحد.. اثنان.. واحد..

»اإ�ساءة الكتابة ودفرت املذكرات«

»تعطيل البحث التلقائي«.

»هل �أنت متاأكد من تعطيل �لبحث �لتلقائي لهذه �جلل�شة؟«

»نعم«

»مت �لتعطيل �لتلقائي لهذه �جلل�شة«

»الأول من فرباير..

ب�لقدر  حتى  اأح�ول  مل  الليلة،  النوم  اأ�ستطيع  لن  اأنني  علمت 
م.  الك�يف.. حتى بعد هذه الكت�بة لن اأمتكن من النوم اإل بقر�سي ُمنوِّ

م وي�سبح بال ت�أثري. اأمتنى اأن اأموت قبل اليوم الذي يخذلني فيه امُلنوِّ

�سعرت من قبل ب�أين �س�أموت قبل نه�ية الع�م، ولكن ه� اأن� يف مطلع 
ال�سهر الث�ين من الع�م اجلديد وم� زلت حًي�.

ب للنشر والتوزيع
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عن  عيني  اأزحت  كلم�  تتوقف  وك�أنه�  �سديد  ببطء  الأي�م  متّر 
ف�ليوم   ..� متن�ق�سً ل�ست  ل  غريبة.  ب�رسعة  ميّر  الزمن  ولكن  ال�س�عة، 
والآم�ل،  والذكري�ت  الوحدة  فيه  تعت�رسين  للغ�ية  طويل  طويل، 
كيف يت�سع لكل هذا اإىل ج�نب ق�س�ئي لفرتة طويلة يف املقهى اأو يف 

متثيل الق�س�ص اإذا مل يكن اليوم طوياًل؟

عدد  ح�س�ب  تركت  لقد  جًدا..  �رسيع  ف�لزمن  الزمن،  عن  اأم� 
اأم�  ين�هز...«  عمر  عن  »وم�ت  ليقول  �سيدفنني  ملن  عمري  �سنوات 
ب�لن�سبة يل، ف�إن هن�ك �سنوات كثرية يف عمري مرت دون اأن اأتذكر 
اأتذكر  كيف  اأعرف  ول  اأتذكره�  اأخرى  و�سنوات  �س�عت،  كيف 

كل هذه التف��سيل.

اأمل  ول  الأحبة،  فراق  اأمل  لي�ص  ب�لأمل..  اأح�س�ست  تذكرت،  كلم� 
الآن؛  حتى  الكتب  يف  اأحدهم  يذكره  مل  اآخر  اأمل  بل  احل�لية  الوحدة 

اأمل التحول.

اأحببت  �سيء..  كل  يف  مندفًع�  كنت  كيف  تذكرت  كلم� 
كلم�  ب�ندف�ع.  وف�رقت  ب�ندف�ع،  ق�تلت  ب�ندف�ع،  اعرتفت  ب�ندف�ع، 
كلم�  والكتب.  واحلبيبة  والع�ئلة  والأ�سدق�ء  الأن�ص  تذكرت 
اأمل ح�س�ن  اأ�سعر بذلك الأمل،  اأن� عليه اليوم  تذكرت ذلك وق�رنته مب� 
اأي اجت�ه يريده، واليوم حبي�ص ج�سده  العدو يف  يف الربية تعود على 
لأنني  اأي وحيد،  من  اأكرث  الوحدة  ب�أمل  اأ�سعر  الدفني،  الهرم وحزنه 
مل اأولد وحيًدا. لقد ق�سيت �سنوات و�سط اأ�رسة كبرية مل يهداأ �سوت 
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اليوم  الأي�م..  اأق�وم  لأن  يكفي  م�  الأ�سدق�ء  من  وعندي  قط،  منزله� 
اأعي�ص بال �سديق ول رفيق.

اأعلم اأنك قد حكمت على »عم�ر« بكونه �سديقي مل� اأكتبه عنه 
هن�، لكن عالقتن� مل تكن �سداقة قط. ل يوجد �سديق يكذب على 
�سديقه، واأن� كذبت عليه. هو ل يعلم اأنني غني، ول يعلم اأن عملي 
املقهى  يف  معه  �رساكتي  اأن  يعلم  ل  اأملك،  م�  اأم�م  له  قيمة  ل  ب�ملقهى 
ك�نت لإنق�ذه من الإفال�ص، ل كفر�سة ب�لن�سبة يل. اأعلم اأن عند موتي 

�سيحزن علّي، لكن لن تتوقف حي�ته.

ومغ�مرات  ق�س�سه  لأ�سمع  اإليه  جل�ست  عندم�  جدي  اأتذكر 
مل  ت�رسف  اأو  هن�،  فعله  ت�رسف  من  فرتة  كل  ي�سحك  ك�ن  �سب�به. 
يفعله هن�ك. اليوم اأ�ستعيد ذلك لأتذكر اأن تلك ال�سحكة م� ك�نت 
فبمرور  غريه..  ب�أفع�ل  يتف�خر  من  ابت�س�مة  مك�سورة،  ابت�س�مة  اإل 
ك�ن  يوم  عليه  ك�ن  م�  اإىل  يتطلع  اأ�سبح  نف�سه،  عن  انف�سل  الزمن 

مندفًع�.. مثلم� اأ�سبحت الآن.

كلم� جل�ست اإىل نف�سي يح�رسين ف�روق جويدة يف ق�سيدة »من 
لي�يل الغربة«.. عندم� ق�ل فيه� على ل�س�ين:

 »الليلة اأجل�ص ي� قلبي خلف الأبواب
 اأت�أمل وجهي ك�لأغراب

 يتلون وجهي ل اأدري

ب للنشر والتوزيع
كت
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 هل اأملح وجهي
 اأم هذا وجه كذاب

 مدف�أتي تنكر م��سين�
والدفء �رساب«

يوم  ال�سحك  �س�ركته  الذي  جدي  اإىل  ب�عتذاري  اليوم  �س�أختم 
�سحك على جرحه، ومل اأفهم«.

=

ب للنشر والتوزيع
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* 14 *

القصة الثانية

وقف »فايز« بقامته املم�س�قة اأمام نافذة مكتبه املُطلة على ال�سارع، 
وهداأت  ال�سارع،  �سكن  فقد  فجًرا،  اخلام�سة  تتعَد  مل  ال�ساعة  ولأن 
تلك  جمه�د  عك�ستا  ناع�ستني  بعينني  حمم�د  عليه  دخل  الأ�س�ات. 

الليلة. مد يده بال�رقة لـ»فايز« قائاًل:

هذا اأق�سى ما ت��سلت اإليه.	 

اقراأها.	 

فتح حمم�د ال�رقة، ثم مل ينظر فيها، بل نظر لظهر »فايز« الذي 
مل يلتفت من النافذة حتى الآن قائاًل:

ح�سرتك الأمر اأ�سبح �سخ�سًيا ب�س�رة اأكرب مما ينبغي.	 

ه� من جعله كذلك.	 

�سكت قلياًل يف م�ازنة بني هل يجب اأن يتحدث اأم ل، فقاطع »فايز« 
اأفكاره:

ب للنشر والتوزيع
كت
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ل تخف يا حمم�د، هات ما عندك.	 

وكاأنه حب�س الكالم ط�ياًل، وانتظر هذه اجلملة:

كبرية. 	  ب�س�رة  �سخ�سًيا  اأ�سبح  امل��س�ع  ح�سرتك  ح�سًنا.. 
اخلبري جمرم كاأي جمرم يف البلد، ذكي بع�س ال�سيء، لكن ل 
ُيهدد اأمن البلد مثاًل. هل نريد القب�س عليه؟ بالطبع نريد، بل 
اإننا نعمل خارج �ساعات العمل يف �سبيل ذلك. وقد حققنا ليلة 
اأن  لكن  قليل،  بعد  �ساأو�سحها حل�سرتك  الأم�س خط�ة كبرية 
ُير�سل لك ر�سالة من هاتفه، وتراه وجًها ل�جه وعند البحث عن 
�ساحب هذا اخلط جنده ُم�سجل با�سم �سعادتك، فاإنه يحاول 
بذكاء  نعمل  اأن  ويجب  بينكما..  حرب  يف  اجلرمية  �سخ�سنة 

على ال�ستفادة من ذلك، ل اأن نتبعه اإىل تلك احلرب.

رنني  قطع  ولكن  اأفكاره،  ُمرتًبا  للحظات  بعدها  حمم�د  �سمت 
ليتناول املحم�ل  اأخرًيا  ا�ستدار »فايز«  ال�سمت.  حمم�ل »فايز« ذلك 

من على املكتب لريد ب�سجر:

اإنني بخري.. كيف حالك اأنِت؟ لقد قطعنا �س�ًطا يف ق�سية كبرية، 	 
 ولن ميكنني احل�س�ر الليلة. قد اآتي يف ال�سباح اأو قبل الظهر.

ح�سًنا.. لن اأن�سى. اإىل اللقاء.

رفع »فايز« نظره ملُحدثه ُمعقًبا:

�سبيلك 	  ال�حدة هي  يا حمم�د.  تتزوج  ل  تنجح،  اأن  اأردت  اإذا 
لالإبداع والتميز.

ب للنشر والتوزيع
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اإىل  احلديث  حت�ل  ولكن  مبت�سم،  وه�  م�افًقا  راأ�سه  حمم�د  هّز 
اجلدية املطلقة عندما �ساأل »فايز«:

اإلَم ت��سلنا الليلة؟	 

ت��سلنا ل�ساحب الإعالن يف اجلريدة يا فندم.	 

عظيم.. من ه�؟	 

يف 	  كبرية  �سركة  يف  مهند�ًسا  عمل  العظيم،  عبد  علي  اأ�سامة 
القاهرة لفرتة ط�يلة حتى..

احلديث،  باقي  منتظر  باأنه  اإ�سارة  يف  لالأمام  راأ�سه  »فايز«  اأمال 
فا�ستكمل حمم�د:

حتى مات من �سنة ون�سف.	 

ابت�سم »فايز«، ثم اأم�سك بلفافة تبغ منبعجة اأ�سبه بلفافة املخدرات، 
وبحث عن قداحته ط�ياًل حتى وجدها، ثم حتدث وه� ُي�سعل اللفافة:

فاملُجرم 	  حياتي.  يف  �سادفتها  ق�سية  اأغرب  هذه  تعلم..  هل 
حتى الآن مل يرتكب اأي جرمية، لكنه جعل العديدين يرتكب�ن 
اجلرائم. حتى اجلمجمة التي �ساعدنا لنجدها كانت جتميًعا 
لأجزاء من جمجمتي الت�اأم املقت�ل العام املا�سي، ولأنهما دفعا 
عمريهما لقاء اأن يهرب باقي الأطفال املخط�فني معهما، فلقد 
ليعي�س  ماتو�  من  �إىل  �الأبطال..  »�إىل  قرب  �ساهد  لهما  كتب 
مكان  اإىل  ُتر�سدنا  ورقة  اجلمجمة  بداخل  وجند  �الآخرون«. 

ب للنشر والتوزيع
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حديًثا. خمط�فني  اآخرين  اأطفاًل  وننقذ  بل  الع�سابة،   تلك 
من  للتهرب  م�قعه  على  املجرمني  ي�ساعد  الذي  املجرم  ذلك 
ال�سرائب، والتزوير والختال�س ه� نف�سه الرجل الطيب الذي 
�ساعدنا يف القب�س على تلك الع�سابة.. وه� نف�سه الرجل الذي 
يل  يك�سف  لأن  يحتج  مل  ه�  ذلك،  عن  غنى  يف  وه�  حتداين 
وجهه واأن يخاطر باأن اأقب�س عليه. اأتدري اأين امل�سكلة؟ امل�سكلة 
اإعالًنا يف جريدة م�سه�رة  نف�سه من جند  الرجل ه�  اأن هذا 
بتحديد  ت�س�عدن�  معلوم�ٍت  يجد  من  »على  فيه:  مكت�ب 
ب�خلبري، برج�ء  امُللقب  الإلكرتوين  املجرم  القب�ص على  اأو  مك�ن 
الت�أكد من �سحة  الإعالن.. ومبجرد  ب�أ�سفل  ب�لأرق�م  الت�س�ل 
جنيه  مليون  ن�سف  بقيمة  مك�ف�أة  �رسف  �سيتم  املعلوم�ت 
ل�س�حب تلك املعلوم�ت«. لقد اأغ�سب الرجل الطيب اأحدهم.. 
لقد تاأكدت وهذا الإعالن غري �سادر عن اأي جهة حك�مية، بل 
اإن اأحدهم م�ستعد لدفع ن�سف ملي�ن ليقب�س على اخلبري. ل 
عند  الأمر  ينتِه  �سابق.ومل  عمل  بينهما  كان  اأو  يعرفه،  اأنه  بد 
�ساحب  �سخ�سية  الذكي  م�ساعدي  اكت�سف  بل  احلد،  ذلك 
الإعالن، والذي قد يعرف معل�مات عن ما�سي اخلبري.. لكن 

جنده املهند�س اأ�سامة املُت�فى من عام.

عام ون�سف.	 

قالها حمم�د ُم�سحًحا، لينفجر »فايز«:

ب للنشر والتوزيع
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كلها 	  جمه�ل..  �سخ�س  وهمية..  ه�ية  مات!  لقد  الفرق؟  وما 
نف�س امل�سميات ملا و�سلنا اإليه وه� »الال�سيء«.

عّم ال�سمت لدقيقة تقريًبا، عاتب فيها حمم�د نف�سه حتى حتدث 
»فايز« جمدًدا:

كيف و�سلتم ل�سخ�سيته؟	 

ومت 	  اجلريدة،  م�قع  على  الإنرتنت  من  الإعالن  حجز  مت  لقد 
البطاقة،  تتبعنا  لقد  بنكي.  ح�ساب  بطاقة  طريق  عن  الدفع 
املُ�ستخدم يف  الإلكرتوين  الربيد  اأ�سامة، وكذلك  با�سم  وكانت 

الت�ا�سل باجلريدة.

والأرقام؟	 

لقد عملت مبفردي ط�ال الليل للت��سل لتلك املعل�مات، لذلك 	 
اأردت اأن اأبلغك بها يف البداية. كذلك اأنتظر الق�سم التقني اإذا 

اأردنا تتبع املكاملة.

اكتب رقم الهاتف.	 

قالها وه� ميد له هاتفه، بينما تردد حمم�د قلياًل قبل اأن مُي�سك 
الهاتف ويكتب الأرقام:

اأن ننتظر الق�سم التقني 	  األ يجب  اإنه رقم �سهل احلفظ، لكن 
كي..

ب للنشر والتوزيع
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مل يكمل جملته عندما وجد »فايز« قد �سغط بالفعل على عالمة 
الت�سال، ومل�س ال�سا�سة ليخرج ال�س�ت من ال�سماعة اخلارجية. وبعد 
حلظات من �س�ت اجلر�س، رد �س�ت اأربعيني اأو خم�سيني ر�سني ينم 

عن �سخ�سية ق�ية:

من املتحدث؟	 

اأحمد.. قراأت اإعالنك يف اجلريدة، واأنت؟	 

ل تهتم مب��س�ع ال�سم.. ميكنك اأن تناديني باأي ا�سم، نادين 	 
با�سم القي�سر مثاًل.. ملاذا ات�سلت؟

لأنني اأعرف عن اخلبري ما ل يعرفه �سخ�ٌس اآخر.	 

ح�سًنا.. فلنتقابل، اأنا ل اأثق بالهاتف ومبن قد ي�سمعنا.	 

ح�سًنا اأين؟	 

انتظر »فايز« رًدا، لكن اخلط انقطع. نظر اإىل حمم�د يف حماولة 
نف�س  من  اأخرى  مرة  هاتفه  رن  يتحدث  اأن  وقبل  ما حدث،  يفهم  اأن 

الرقم.

ل 	  حتى  ثانية  واأربعني  خم�س  كل  املكاملة  مدة  تنتهي  معذرة، 
حُتدد اأجهزة التتبع مكاين.

ح�سًنا، اأين �سنتقابل؟	 

لي�س بتلك ال�سرعة يا عزيزي، قد تك�ن اأنت اخلبري وتريد اأن 	 
نتقابل لتعلم ملاذا اأجمع عنك املعل�مات؟

ب للنشر والتوزيع
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لكنني..	 

هذا جمرد افرتا�س، ولكن الأف�سل اأن..	 

�سجر 	  يف  حمم�د  اإىل  »فايز«  فنظر  جمدًدا،  املكاملة  انقطعت 
وهّم اأن يتحدث ل�ل اأن رن الهاتف مرة اأخرى.

جتهيز 	  من  ميكّنك  ل  �سيق  وقت  يف  عام  مكان  يف  ..نتقابل 
نف�سك ب�سكل كاٍف اإذا اأردت حما�سرتي.

لكنني اأريد املال ل اأكرث.	 

يجب اأن تتعب من اأجله.. قابلني يف حمطة مرتو ل�فن ال�ساعة 	 
ال�سابعة م�ساًء.

حمطة ماذا؟	 

ل�فن.. لم، واو، فاء، ن�ن.	 

ل ي�جد حمطة بهذا ال�سم.	 

ل�فن، ال�سابعة.	 

انتظر.	 

احلالتني  كلتا  يف  الغام�س.  املتحدث  اأغلقه  اأو  اخلط،  انقطع 
وكاأنهما  حرية،  يف  حمم�د  اإىل  »فايز«  نظر  حريتهما.  يف  تركهما  قد 

يعاجلان ما قاله حتى حتدث حمم�د:

ب للنشر والتوزيع
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هل ي�سك يف ك�ننا �سباًطا؟	 

ل، هذا اإجراء احرتازي حتى ل يرتك لأي ممن يريد اأن يقابله 	 
وقًتا كافًيا.

كان من املمكن اأن يجعل امليعاد بعد �ساعتني وبهذا ي�سيق علينا 	 
ال�قت كما يريد.

ابت�سم »فايز« لتلك امللح�ظة:

اإذا كان قريًبا وميكنه احل�س�ر يف خالل �ساعتني، ولكن 	  هذا 
من ال�ا�سح اأنه بعيد.

كان من املمكن اأن ينتظر حتى ياأتي، وُيعطينا ميعاًدا يف خالل 	 
�ساعتني مثاًل.

ظهر العجز على »فايز« ومل ي�ستطع الرد، فقال ب�س�ت ينم عن اأن 
ر�سيد �سربه قد اأو�سك على النفاد:

ل اأعلم يا حمم�د.. اح�سر حا�سبك املحم�ل لنبحث عن معنى 	 
واأح�سر يل خريطة لكل حمطات املرتو لنح�سر  الكلمة،  تلك 

الحتمالت.

املعطيات.  كل  يف  التفكري  يف  الدقائق  لتمر  وغادر،  حمم�د  اأوماأ 
ليبحث  مت�فى  رجل  �سخ�سية  ينتحل  القي�سر  ا�سمه  �سخ�س جمه�ل 
�سمنهم  ومن  عنه،  يبحث  من  هناك  اأن  ال�ا�سح  من  اخلبري.  عن 

ب للنشر والتوزيع
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ال�سرطة. ما لهذه الليلة التي ل تنتهي، ل بد اأنني �ساأتاأخر جُمدًدا عن 
املنزل. دخل حمم�د ليقطع اأفكار »فايز«:

لهذه 	  حمتملة  تف�سريات  عن  لنبحث  حا�سبي  اأح�سرت  لقد 
كانت  اإذا  لي�ساعدنا  التقني  الق�سم  �سننتظر  وكذلك  الكلمة، 
كل  اأ�سماء  بها  مطب�ع  الأوراق  هذه  وكذلك  �سفرة.  اأو  لغًزا 

حمطات املرتو اإذا جلاأنا لال�ستبعاد.

عظيم.. الآن فلنبحث عن كلمة »ل�فن«	 

اأجرى حمم�د البحث عدة مرات قائاًل:

الكلمة غري عربية بالتاأكيد.	 

ابحث عن اأ�سماء �سخ�سيات بهذا ال�سم.	 

ا�سم طبيب �س�يدي ولد يف القرن التا�سع ع�سر ومات يف بداية 	 
القرن الع�سرين.. اإجنازات عادية، ل ي�جد �سيء مميز.

ح�سًنا.. ابحث عن معنى الكلمة.	 

يف اللغة الإجنليزية، الكلمة م�ستقة من كلمة »Love« اأو حب، 	 
لكن بدون معنى. اأما باقي اللغات فهي مثاًل بالرنويجية تعني 

القان�ن، واإذا بدلنا احلروف.

متعلقة 	  اأو  مثاًل،  القان�ن  تخدم  التي  املحطات  ما  القان�ن؟ 
بالقان�ن.

ب للنشر والتوزيع
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األقى حمم�د نظرة �سريعة على ال�رق وبداأ بح�سر الحتمالت:

زغل�ل، 	  و�سعد  املعادي،  وثكنات  البلد،  وطرة  الأ�سمنت،  طرة 
وال�سادات، وعبد النـ...

ل، هذا خطاأ.. لنبداأ من الأول. هيا نفكر كما يريدنا القي�سر 	 
اأن نفكر.

القي�سر!	 

قالها حمم�د ب�س�ت عاٍل ينم عن حما�سة من اكت�سف �سيًئا هاًما. 
واأخذ  اجلهاز،  ل�سا�سة  نظره  حمم�د  وّجه  بينما  ليفهم  »فايز«  انتظر 
يبحث ويتنقل على الإنرتنت حتى و�سل اإىل ما ُيريد وظهرت على وجهه 

البت�سامة.

ما 	  وت�ساركني  �ستتف�سل  هل  هنا؟  زلت  ما  اأنني  تالحظ  هل 
و�سلت اإليه؟

قلت 	  �سيًئا عندما  تذكرت  لقد  اإنها احلما�سة.  فندم،  يا  اآ�سف 
القي�سر. �ساأقراأ عليك: 

»�سفرة القي�رس هي و�سيلة لت�سفري الن�سو�ص، هذه ال�سفرة �س�ع 
اأول من ا�ستخدمه�  اأن يوليو�ص قي�رس ك�ن  ا�ستخدامه� قدمًي� وُيعتقد 
وك�ن ذلك بني 58 ق.م حتى 51 ق.م. وخوارزمية الت�سفري ك�نت 
ب�سيطة جًدا، اإذ اإنه ك�ن يبدل احلرف امُلراد ت�سفريه ب�حلرف الث�لث 

الذي يليه«.

ب للنشر والتوزيع
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هذا �سحيح، لذلك قال يف نهاية املُكاملة »لم، واو، فاء، ن�ن«.. 	 
لقد ف�سلها كي يجذب اأنظارنا اإليها.. ممتاز يا حمم�د.

�سكًرا.. ح�سًنا.. الالم �سن�ستبدلها باحلرف الذي يليها بثالثة 	 
ل  الثالث...  باحلرف  �سن�ستبدله  ال�او  »الهاء«.  وه�  حروف 

ي�جد بعده �س�ى حرف الياء فقط.

الياء 	  مغلقة..  �سل�سلة  باعتبارها  جمدًدا  الألف  حلرف  ارجع 
بعدها الألف، ثم الباء. اإذن ن�ستبدل ال�او بحرف الباء.

والفاء �ست�سبح »لم«، والن�ن ت�سبح »ياء«.	 

وبهذا يك�ن لدينا حمطة »هبلي«.	 

ه� َهَبل بالفعل.. هناك خطاأ ما.	 

قالها »فايز«، لي�سعر حمم�د بالغباء فجاأة ويتحدث بثقة وكاأنه يرد 
الإهانة ال�سابقة:

لقد �ساألتك ملاذا جعل امليعاد ال�ساعة ال�سابعة، ح�سًنا هذه هي 	 
ي�ستبدل  ل  القي�سر،  �سفرة  على  تعدياًل  اأجرى  لقد  الإجابة. 
احلرف باحلرف التايل له بثالثة حروف، واإمنا احلرف التايل 

له ب�سبعة حروف.

نربة الثقة يف �س�ت حمم�د جعلت »فايز« ينتظر للنهاية.. انتظر 
وتابع  بالرتتيب.  الأبجدية  احلروف  عليها  ورقة  حمم�د  طبع  بينما 

حمم�د الذي يهم�س كاأنه ُيحدث نف�سه:

ب للنشر والتوزيع
كت
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الالم.. بعدها امليم، الن�ن، الهاء، ال�او، الياء، الألف، الباء.. 	 
الباء،  الألف،  الياء،  ال�او.. بعدها  بالباء.  ن�ستبدل الالم  اإذن 
الفاء..  باحلاء.  ن�ستبدلها  اإذن  احلاء..  اجليم،  الثاء،  التاء، 
بعدها القاف، الكاف، الالم، امليم، الن�ن، الهاء، ال�او.. اإذن 

ن�ستبدلها بال�او.

بح�ث.. البح�ث.. اأنت عبقري يا حمم�د.	 

ليتاأكد..  الأخري  ا�ستكمل حمم�د احلرف  بينما  »فايز«،  بها  �ساح 
وبالفعل كان الثاء.

ال�ساعة ال�سابعة يف حمطة البح�ث.	 

قالها حمم�د بزه�، ليبت�سم »فايز«:

قلت لك منذ قليل اأنك ذكي.	 

ب للنشر والتوزيع=
كت
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وقف »فايز« يف حمطة البح�ث وقد بلغت منه احلرية مبلغها؛ هل 
اأم بالقرب  اأم على الر�سيف  اأمام مكان بيع التذاكر،  اأن يقف  ينبغي 
من خمرج؟ واإن كان خمرًجا، فاأي خمرج؟ هل كان خُمطًئا يف عدم 
طلب ق�ات دعم؟ املحطة �سغرية، وعدد روادها قليل�ن مقارنة بباقي 
املحطات.. كذلك الـ.. قاطع تلك الأفكار رنني هاتفه فرد بلهفة دون 

اأن يرى ا�سم املتحدث:

القي�سر؟	 

تغريت تعبرياته من اللهفة واحلما�س اإىل خيبة الأمل:

واأترك 	  الب�اب  واأمر على  الع�ساء،  �ساأح�سر  اأن�سى..  لن  ح�سًنا 
معه الإيجار. اإىل اللقاء.. اأنا اأكرث.

نظر اإىل الر�سيف الثاين ليجد حمم�ًدا واقًفا كما اتفقا، وقد ظهر 
القطار  جاء  حلظات  وبعد  الزائد.  والتفاته  ج�سده،  لغة  على  الت�ّتر 
الروؤية. وبداأ جمدًدا بالبحث بني وج�ه مغادري القطار على  ليحجب 
بجانبه  الت�سق  عندما  اأجفل  تركيزه،  خ�سم  ويف  حُمتمل.  قي�سر 

ب للنشر والتوزيع
كت
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�سالح  ما�س�رة  اأنها  الف�ر  على  فهم  اأوراق،  حتت  �سلب  �سيء  الأي�سر 
حتت جريدة، الأ�سل�ب املُعتاد لالختطاف. و�سمع نف�س ال�س�ت الذي 

حدثه على الهاتف، يتحدث بهدوء:

ل تنظر اإيّل، واأي حركة قد اأفهمها ب�سكل خاطئ �ستقتلك.. ثم 	 
هذه اأول مرة نتقابل فيها، يجب اأن نرتك انطباًعا جيًدا بدون 

خ�سائر.

ل حاجة لكل هذا، اأنت لن تقتلني ملا اأملك من معل�مات، واأنا ل 	 
حاجة يل �س�ى املال.

هذا وا�سح.	 

قالها وه� ياأخذ �سالح »فايز« من حزامه، قائاًل بحزم:

عاملني كجدتك، و�سر اأمامي ببطء اإىل خارج املحطة.	 

اأمن  اأمام  نّفذ »فايز« التعليمات، و�سار ببطء ناحية املخرج، ومّر 
ب�سالح  به  يلت�سق  �سخ�س  ووج�د  البطيء،  منظره  يجذب  ومل  املرتو 
بنف�س  ال�س�ارع  مًعا يف  �سارا  ثم  اأيٍّ منهم.  انتباه  يك�ن ظاهًرا	  	قد 
اأحد  على  القي�سر  جل�س  حتى  ت�جيهاته،  على  بناًء  والبطء  الكيفية 

املقاعد املعدنية العامة قائاًل:

الآن ميكنك اأن جتل�س واأن نتحاور.	 

جل�س »فايز« ببطء، واأدار وجهه مبزيج من لهفة وترقب وخ�ف اإىل 
القي�سر ليق�ل ببطء:

ب للنشر والتوزيع
كت
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اأنت؟	 

نعم، اإنه اأنا.	 

اأم�سك ب�سالح »فايز« بهدوء و�س�به ناحيته، ورفع اجلريدة التي كان 
اأن ال�سالح الذي هدده  ي�ستعملها ك�ساتر ل�سالحه الأول، لريى »فايز« 
ال�س�كالتة  به مل يكن �س�ى قطعة �س�كالتة ط�يلة �سلبة. فتح غالف 

الأحمر، وق�سم جزًءا كبرًيا ثم �سرت �سالح »فايز« باجلريدة قائاًل:

ماذا تعرف عن اخلبري؟	 

اأعرف اأنه جال�س اأمامي الآن.	 

قالها »فايز« بهدوء كامًتا انفعاله، وبعد حلظة ا�ستطرد:

واأعرف اأنني �ساأقب�س عليه.	 

ق�سم اخلبري جزًءا اآخر من ال�س�كالتة قائاًل:

قد يحدث ذلك، لكن لي�س الي�م. فاأنت مل تتعب كي ت�سل يل، 	 
اأنا من اأظهرت نف�سي لك، لهذا ل ت�ستحق اأن تقب�س علّي هذه 

املرة على الأقل.

املقهى 	  ذلك  يف  راأيتك  اأن  منذ  حفظته  وجهك،  حفظت  لكني 
عند اأول جرمية.

ل.. تلك مل تكن جرمية، بل كان بالًغا. لقد اأر�سلت لك نف�س 	 
اجلملة اأو �سيًئا �سبيًها يف الر�سالة.. ل اأتذكر حقيقًة.

ب للنشر والتوزيع
كت
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ونربة  الهادئ،  احلديث  اأ�سل�ب  من  »فايز«  على  ال�سيق  ظهر 
ال�ستهزاء وال�ستفزاز:

اأرج� األ تقدم على فعل �سيء اأحمق. اأتفهم �سع�رك جيًدا، لكن 	 
ل داعي لأن مت�ت الي�م.

الأخري  حاول  اجلريدة.  اأ�سفل  من  »فايز«  ب�سالح  مل�ًحا  قالها 
الأ�سلع  والراأ�س  الأبي�س،  ال�جه  ذلك  متاأماًل  اأع�سابه  يتمالك  اأن 
والعينني ال�سيقتني التي مل يظهر ل�ن حدقتيهما ب�سبب نظارته الطبية 
امل�ستديرة. ج�سده املمتلئ؛ فه� ق�سري القامة، �سعيف البنية، ممتلئ 
بلكمة  »فايز«  ل�سرعه  عدًل  اأكرث  الظروف  كانت  ل�  ال�سيء..  بع�س 

واحدة، خا�سة مع �سنه الذي قد ُيقارب اخلم�سة واخلم�سني مثاًل.

حًقا.. مباذا اأ�سعر اأيها اخلبري؟	 

ت�سعر باملهانة بالطبع. لقد مت اختطافك ب�ا�سطة عج�ز يحمل 	 
ال�سخ�سي	 �سالحك  اأخذ  ثم  اأراد،  واقتادك حيث  �س�كالتة، 

والذي اأعتربه اإهانة اأكرب اإذا �ساألتني	 ويهددك به الآن.

لكن هناك جانًبا �سعيًدا بروؤية وجهك على هذا القرب.	 

�سحك اخلبري قائاًل:

�سعيد اأين تركت انطباًعا جيًدا يف اأول مقابلة بيننا.. لكن ملاذا 	 
تريد اأن تقب�س علّي يا ح�سرة ال�سابط؟

ماذا تق�سد؟ اأنت جمرم، واأنا �سابط.. هذا عملي.	 

ب للنشر والتوزيع
كت
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اإذا كنت جمرًما، فلماذا مل اأقتلك حتى الآن؟	 

كان احلديث كتبادل اإطالق نريان، كلما اأنهى اأحدهما جملة ر�سقه 
النظر يف  العي�ن عن  تتح�ل  الروؤو�س، ومل  تتحرك  باأخرى. مل  الآخر 

عي�ن خ�سمها، حتى قال »فايز«:

اأن تقتلني، يكفي اأنك قد قتلت القي�سر لأنه كان 	  لي�س �سرًطا 
يجمع عنك معل�مات.

وهنا �سحك اخلبري ب�سدة، وا�ستمر ذلك لفرتة زادت من ا�ستفزاز 
»فايز«. انتظر ثانية بعدها كامًتا �سحكه قائاًل:

كنت اأظنك تتظاهر بالغباء، لكن �ساحمني اأنت فعاًل مل تفهم 	 
اأن...

وقطع كالمه �ساحًكا مرة اأخرى، ليقاطعه »فايز« بغ�سب:

اأن ماذا؟	 

اأنني القي�سر.. 	 

ح: قالها وا�ستمر يف ال�سحك لفرتة، ثم و�سّ

بداأ الإعالم يف احلديث عني الفرتة املا�سية ب�سبب تغريدات 	 
ومن�س�رات وتدوينات ال�سباب عني، وبهذا بداأت عرو�س الربامج 
باأ�سعار خيالية ومع �سمان حفظ ال�سرية،  تاأتيني على املدونة 
حتى واإن كانت مقابلة عن ُبعد �س�ت فقط مثاًل. بعدها بداأت 

ب للنشر والتوزيع
كت

عصري ال





 تاأتيني تهديدات، حتى ر�سائل املُعجبني زادت عن احلد املُعتاد.
على اأي حال راأيت اأن اجلميع يحاول اأن يجمع عني معل�ماٍت، 
مدى  اأعرف  اأن  اأردت  ولهذا  �سًرا..  اأو  خرًيا  بي  اأراد  �س�اء 

املعل�مات التي يعرفها النا�س عني.. فن�سرت الإعالن.

وكيف عرفت اأنني املُت�سل؟	 

هل 	  ثم  ُم�سبًقا.  عليه  را�سلتك  لقد  مثاًل؟  رقمك  اأحفظ  لأنني 
تخيلت اأن يف �سفقة تبادل معل�مات، �سُيعطيك ال�سخ�س الذي 
كهذا؟  لغًزا  القراءة  ي�ستطيع  ل  جمرًما  يك�ن  اأن  املُرجح  من 
لكن  الغبي،  مبظهر  تظهر  اأن  وحتاول  ُمبكًرا  فهمت  ظننتك 

لالأ�سف اأنت بالفعل...

وانفجر يف ال�سحك مرًة اأخرى.

اأت�ساءل الآن عن كيفية انتهاء هذه املقابلة.	 

قالها »فايز« ناظًرا اإىل ال�سالح.

هل تظن اأنني �ساأقتلك؟ ل لن اأفعل، لكن اأرج�ك ل ت�سعني يف 	 
خانة حياتك اأو حياتي.. لأين لن اأف�سلك على نف�سي. �ساأجيبك 
كيف �ستنتهي مقابلتنا لكن بعد اأن ُتخربين ملاذا تريد اأن تقب�س 

علّي؟

�سحك »فايز« ن�سف �سحكة قائاًل:

اأريد القب�س عليك لأنك جمرم، ُت�ساعد املجرمني.	 

ب للنشر والتوزيع
كت
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تلك 	  غالف  حتى  القان�ن،  اأخالف  اأو  اأقتل  اأو  اأ�سرق  مل  اأنا 
ال�س�كالتة �ساأ�سعه يف جيبي حتى اأجد �سلة مهمالت. اأما عن 
م�ساعدتي للمجرمني، فمعظم احلالت على امل�قع من تاأليفي، 
واحلالت الأخرى اأكتب اأو اأ�سجل حل�ًل واأ�سعها على الإنرتنت، 
 املجرم ي�سمعها وال�سرطة ت�سمعها.. هذه مناف�سة �سريفة بينكم.
وعلى الرغم من ذلك، اإذا فاز املُجرم فاإنه لن يهرب بجرمية 
قتل مثاًل.. بل جرمية ب�سيطة غري م�ؤذية كالحتيال اأو الن�سب 

اأو ال�سرقة.. و�سُيقب�س عليه اآجاًل اأم عاجاًل.

كما �سُيقب�س عليك.	 

ي�سمعه  اأو مل  قال اخلبري،  يقتنع مبا  اأنه مل  ُم��سًحا  »فايز«  قالها 
من الأ�سا�س.

ا�سمع يا اأحمد.. اأريد اأن ن�سبح �سديقني، على الأقل نرتا�سل 	 
كل فرتة، وكبادرة طيبة مني �ستجد �سالحك غًدا يف مكتبك.

اأ�سدقاء؟	 

قالها �ساحًكا، وا�ستطرد:

وهل �ستدخل بال�سالح مديرية الأمن؟	 

وهل اأنا جمن�ن لأفعل ذلك؟ هيا لنعد اإىل املحطة.	 

قالها، وحرك ال�سالح اأ�سفل اجلريدة يف اإ�سارة لـ»فايز« باأن يقف.

ب للنشر والتوزيع
كت

عصري ال





ح�سًنا، �سنع�د لنظرية جدتك املري�سة. �ساألت�سق بك، ون�سري 	 
انتظر  تتحرك.  ول  تنظر،  ل  وجمدًدا  �سديد،  ببطء  ببطء.. 

اإ�سارتي.

قالها واأوقف »فايز« بجانب املقعد املعدين، وبعدها بلحظات �سعر 
ال�رق..  وف�قها  الأي�سر،  بجانبه  تلت�سق  جمدًدا  �سلبة  بف�هة  »فايز« 
اأن ال�سالح امل�ج�د  اأن هذه املرة ه� يعلم  اإل  نف�س الإح�سا�س ال�سابق 
حتت اجلريدة �سالحه. انتظر »فايز« لث�اٍن حتى يطلب منه اخلبري اأن 
يتحرك، وعندما تاأخر الأمر حترك ببطء. ومع اخلط�ة الأوىل �سمع 
�س�ت ارتطام وارتخاء يف جانبه الأي�سر كاأنه قد اأزال ال�سالح، فالتفت 
لياأخذ ال�سالح  اإىل اجلريدة  اإرادًيا ليجد اخلبري قد اختفى، فمال  ل 
لقد كانت قطعة  راآه.  ملا  ثم نظر بذه�ل  اأزاح اجلريدة،  اأ�سفلها.  من 
بجانبه  األ�سق  لقد  اأخرى،  مرة  الالمع  الأحمر  غالفها  يف  �س�كالتة 
قطعة �س�كالتة اأخرى م�ستندة على املقعد من الناحية الأخرى وعليها 
ابت�سم  املت�قع  عك�س  وعلى  حترك.  عندما  �سقطت  وقد  اجلريدة، 

وانحنى ليلتقطها ثم فتح الغالف لياأكلها يف طريق ع�دته للمحطة.

ب للنشر والتوزيع=
كت
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الربواز  عدل  اأن  بعد  للمن�سة  املُقابل  احلائط  من  »فايز«  عاد 
املائل كعادته، وه� ل ي�ستطيع �سماع امل��سيقى الكال�سيكية من �س�ت 

ال�سحك. 

اأمل تفرغ من ال�سحك؟	 

اأنت ل تعلم.. لقد برجمت هذه الق�سة قبل اأن متثلها بي�مني، 	 
ولأنه ل ميكن اأن اأحرق عليك الأحداث قبل اأن متثلها، قاومت 
كل هذه املدة، لكن الآن ميكنني ال�سحك. لقد اختطفه ب�ا�سطة 

�س�كالتة..

اأكرث  اأن يتكلم و�سط �سحكه  وانفجر يف ال�سحك جمدًدا، وحاول 
من مرة حتى جنح اأخرًيا قائاًل:

.. مرتني.	 

يف  فتاة  لتدخل  فتحه،  عند  ال�س�ت  ذلك  املقهى  باب  اأ�سدر  ثم 
ا�ستيقظت فجًرا كي  اأنها قد  بدا عليها  بي�ساء،  الع�سرينات  منت�سف 
تظهر بهذا املظهر يف هذه ال�ساعة املُبكرة. كانت جميلة، رقيقة حتى 
يف �سك�نها بعدما دخلت. نظرت ناحية »فايز« وابت�سمت، فزاد جمالها. 

ب للنشر والتوزيع
كت
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وت�جهت ناحيته، وكلما اقرتبت لحظ »فايز« تف�سيلة جديدة، فذلك 
الط�يلة  الأكمام  وتلك  ركبتها،  غطى  بالكاد  الذي  ال�ردي  الف�ستان 

ال�سفافة، يف ت�ساد وا�سح مع اجل� البارد ن�سبًيا يف بداية فرباير.

عالَم ت�سحك يا »عمار«؟	 

كعادة  لـ»عمار«  تتحدث  وجدها  عندما  اأمل  بخيبة  »فايز«  اأُ�سيب 
مل�سدر  متفاجًئا  »عمار«  التفت  بينما  املقهى.  دخلن  الالتي  الفاتنات 

ال�س�ت وقد ظهر عليه ال�سطراب:

اأهاًل.. كيف حالك؟	 

من ال�ا�سح اأنك ل تتذكرين.	 

كيف تق�لني هذا؟ بالطبع اأتذكرك.. كيف حالك؟	 

دخل املطعم حلظتها جمم�عة من الفتيات املعرت�سات على اجل� 
البارد، وجل�سن اإىل اإحدى الطاولت، لتق�ل اإحداهن:

بالفعل املكان ممتاز يا مرمي.	 

وكاأن الذاكرة عادت لـ»عمار« دفعة واحدة، حتدث بثقة:

اعتربي هذا املكان بيتك، و»فايز« هنا ل ي�سمح باأي تطاول يف 	 
النا�س.  اإل ل�سريحة معينة من  املقهى.. بل ل ي�سمح بالدخ�ل 
هذا بالإ�سافة اإىل امل��سيقى الكال�سيكية التي يتميز بها مقهى 

جراماف�ن.

ب للنشر والتوزيع
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ابت�سمت لـ»فايز«:

املكان جميل بالفعل.. اأ�ستاأذنكما.	 

بق�ة  ليزفر  �سديقاتها  مع  جل�ست  حتى  لها  ُمتابًعا  »عمار«  ظل 
ويلتفت لـ»فايز« هام�ًسا:

ل اأ�سدق اأنها جاءت.. لقد ن�سيتها كلًيا.	 

كان وا�سًحا.. من هذه؟ يبدو اأنكما تقابلتما مرة واحدة.	 

�سحيح، منذ اأكرث من �سهر يف مقهى اأطالنط�س.. هل تعرفه؟	 

ل.	 

وقعت 	  منذ  انتباهي  جذبت  هناك.  راأيتها  اأنني  املهم  يهم،  ل 
عيني عليها، فتابعتها و�سمعتها تتحدث مع اإحدى �سديقاتها، 
واتفقتا على اأن تتقابال يف مكان جديد لأنها كرهت تكرار زيارة 
 اأطالنط�س.. واقرتحت  هي الذهاب اإىل مقهى اآخر ل اأتذكر ا�سمه.
فقاطعتها قائاًل: »اأعتذر عن املقاطعة، لكن �سمعت اأنِك تريدين 
الذهاب اإىل ذلك املقهى فلم اأ�ستطع ال�سك�ت. هذا املقهى رغم 
قد  فيه  بجمالك  زب�نة  دخلت  واإذا  حمرتم،  غري  فاإنه  �سمعته 
وقد  هناك  كنت  الفائت  الأ�سب�ع  عليه.  القائم�ن  ي�سايقها 
�سايق العامل�ن اإحداهن، وتدخلت فك�سروا كاأ�ًسا علّي تاركني 

تلك الندبة يف يدي لالأبد«.

ب للنشر والتوزيع
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اأقرب اإىل الهم�س، بينما رد  كان حديث »عمار« ب�س�ت منخف�س 
»فايز« بنف�س درجة ال�س�ت لكن بانفعال:

هل اأ�سبحت ُمروًجا لالإ�ساعات؟	 

ثم اقرتحت عليها مقهى جراماف�ن كبديل.. وها قد اأتت.	 

ب�سمعة 	  واأ�سررت  مغ�ار،  كبطٍل  اأنت  وظهرت  اأتت،  قد  نعم 
املقهى الآخر.

لقد كان عماًل دعائًيا للمقهى ل اأكرث.	 

بالطبع.. ل �سيء يخ�س الفتاة على الإطالق. اأتراهن معك يا 	 
تلك  اأ�سب�ع على  �ستجل�س بج�ارك يف خالل  اأنها  »عمار« على 
املن�سة، لتخرجا وتاأكال وتكت�سف يف النهاية اأنها غري منا�سبة 
حياة  دورة  تتم  اأن  يجب  لكن  فارق..  ل  هي،  تكت�سف  اأو  لك، 

العالقة ذاتها يف كل مرة.

اأنت تبالغ، لن اأحاول جذب انتباهها حتى.	 

رن  ح�سّ قد  اأنهن  ُمعلًنا  طاولتها  على  املُثبت  اجلر�س  دق  بعدها 
ورقة طلباتهن ويف انتظار »فايز« كي ياأخذها. دار »فايز« ح�ل املن�سة 
الطلبات،  اإن خرج وجد »عمار« عائًدا ومعه ورقة  اإليهن، وما  ليخرج 

و�سعها على املن�سة قائاًل:

ل اأريد اأن اأ�سمع تعليقك.	 

=
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بعدها ب�شاعة ون�شف..

زالت  ما  بينما  من�سته،  خلف  الك�ؤو�س  تنظيم  يف  »فايز«  انهمك   
طاولة مرمي و�سديقاتها حمج�زة. وي�سل لـ»فايز« منها كل فرتة بع�س 

الكلمات اأو �سحكة عالية. ظل الأمر كذلك حتى جاء اأحمد.

اأهاًل يا اأ�ستاذ »فايز«.	 

مرحًبا يا ح�سرة ال�سابط.	 

هل انتهيت من الق�سة الثانية؟	 

نعم انتهيت منها، ولكنها كانت من وجهة نظر �سخ�سية واحدة.	 

فالأحداث 	  ثانية..  لق�سة  حاجة  هناك  يكن  مل  �سحيح،  هذا 
وا�سحة من وجهة نظري.

ما راأيك فيما حدث؟	 

يف اأي �سيء تق�سد؟	 

كاأ�ًسا  و�سب  اإحداها  لُيخرج  الزجاجات  ناحية  ودار  »فايز«  قالها 
وناولها لأحمد، فتحدث الأخري:

ل داعي لالإحراج، لقد خدعني، وهذه مل تكن اآخر خدعة. لقد 	 
كتبت الق�سة دون تغيري، لتتعرف على طريقة تفكريه، اأريدك 
الكيفية.. هذه هي  بنف�س  التفكري  اإىل  ما  اأن ت�سل يف مرحلة 

خدعتي التي �ساأرد بها.

ب للنشر والتوزيع
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ح�سًنا.. حًظا طيًبا، لكن هل اأعاد اإليك ال�سالح فعاًل؟	 

بالطبع، 	  املديرية  به  يدخل  مل  ال�سباح.  يف  و�سلني  قال  كما 
واإمنا..

ثم ت�قف عن احلديث فجاأة ُمبت�سًما:

قل يل يف راأيك كيف اأعاد ال�سالح اإيّل؟	 

كاأنه  حتدث  ثم  حلظات  وا�ستغرق  املفاجاأة،  لتلك  »فايز«  ابت�سم 
يفكر ب�س�ت عاٍل:

ل بد للخبري اأن يلتزم مبا قال لآخر حرف، فه� �سري�سل ال�سالح 	 
املديرية  حميط  من  يقرتب  لن  ه�  وبالطبع  املكتب.  اإىل  لك 
وبالتايل  ال�سجن.  يف  لزجه  يكفي  ل�سالحك  فحمله  حتى، 
بد  ل  مكتبك..  اإىل  ال��س�ل  لديه �سالحية  ل�سخ�س  �سيحتاج 

اأنه ا�ستعان مبحم�د.

ظهر الفرح على ق�سمات وجه اأحمد، وكاد يطري ُمعقًبا:

لقد وجده حمم�د يف ال�سيارة مع ر�سالة ُتفيد باأن ي�سلمه يل يًدا 	 
بيد. لقد اأبهرتني ب�سرعة حتليلك وتفكريك بطريقته.

ابت�سم »فايز« ومل ُيعقب، فلقد راأى اأن هذه هي الطريقة ال�حيدة 
اأنه اأ�سبح ُيفكر بنف�س الطريقة. نظر اإىل اأحمد  املنطقية للتفكري، ل 

الذي ارت�سف من الكاأ�س ثم قال:

ب للنشر والتوزيع
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على 	  دلياًل  لي�س  هذا  واأن  املنطقي،  احلل  ه�  هذا  اأن  اأعلم 
اأنه �سيلتزم بكلمته،  اأدركت  اأنك  تفكريك مثله، لكن الأمر ه� 
فرتة  �سدقني  ب�سرعة..  لتحليلك  و�سلت  ال�قت  نف�س  ويف 
هذه  مثل  لقد  �سخ�س،  اأي  من  اأكرث  اخلبري  و�ستفهم  ق�سرية 
الق�س�س عدد كبري قبلك، ومل ي�سل اأحدهم لربع ما و�سلت 

اأنت اإليه.

اأمتنى هذا.	 

اأخرج اأحمد من جيبه مظروًفا قائاًل:

اأجر الق�سة املا�سية. 	  الي�م، وهذا  �ست�سلك الق�سة اجلديدة 
كنت �ساأعطيه لـ»عمار« ل�ل اأنني قد راأيته م�سغ�ًل على طاولة 

البنات تلك.

ابت�سم »فايز«:

ل م�سكلة �ساأعطيه اإياه.	 

�سكًرا.. اإىل اللقاء.	 

=
ب للنشر والتوزيع
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ل 	  فائدة..  ل  اثنان.  واحد..  اثنان..  واحد..  اثنان..  واحد.. 
فائدة على الإطالق.

»اإ�ساءة الكتابة ودفرت املذكرات«

اأ�ساءت اللمبات الني�ن الغرفة ب�سكل هادئ، وظهرت حزمة الأ�سعة 
احلمراء التي �سكلت �سا�سة ول�حة مفاتيح اأثريية. اعتدل بعد حلظات، 

وب�س�ت ناع�س اأبطل خا�سية البحث التلقائي ثم بداأ بالكتابة:

»ل ح�جة لت�ريخ اليوم، ف�لأي�م مت�س�بهة.. لكن الأهم اأنن� مل ن�سل 
ملنت�سف الليل، وهذا يعني اأنني اأ�سيع ن�سف يومي يف حم�ولة ب�ئ�سة 
للنوم. هل اجلميع ي�سعر مب� اأ�سعر به؟ هل اجلميع يجل�ص جل�ستي تلك 

كل ليلة ل يعلم م�ذا عليه اأن يفعل كي مير الوقت؟

منذ زمن واأن� اأ�س�أل هذا ال�سوؤال، وكيف يل اأن اأعرف اإج�بته؛ ففي 
ال�سب�ح هم ي�سحكون واأن� اأ�سحك، قد اأن�سى م� حويل مهموًم�، وهم 
كذلك! حتى لو �س�ألت اأحدهم مل� اأج�بني، كم� لو �س�ألني اأحدهم 

�س�أقول اأين بخري.

ب للنشر والتوزيع
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اأتعجب من نف�سي، اأو قل اأتعجب من الإن�س�ن.. ذلك الك�ئن امُل�سيطر 
مع  اأ�سحك  اأن  اأ�ستطيع  نف�سه.  ال�سيطرة على  ف�قد  على كل �سيء، 
»عم�ر« حتى يوؤملني قلبي، وبعد دق�ئق اأجد نف�سي حزيًن� مهموًم� بال 
اأنت�رس  اإن ك�نت الوحدة عدوتي يف املنزل، فم� عدوي عندم�  �سبب. 

عليه� بتواجد الن��ص حويل؟

اإىل  اأجل�ص  قد  �سب�بي  يف  اأن  اأتذكر  لكني  اأعرف،  ل  احلقيقة  يف 
اإن مل  اأمي ب�ل�س�ع�ت نتحدث ونت�س�مر ول ُي�سيبني ذلك الهم حتى 
يكن احلديث ُم�سحًك�. اأتذكر اأنه قد �س�دفتني اأي�ٌم حدث فيه� من 
امل�س�كل م� حدث، وقد كنت خ�ئًف� من النت�ئج، لكن مل اأكن مهموًم�.. 
مل ينت�رس علّي احلزن بهذا ال�سكل. اأظن ال�سبب يف عدم وجود الأليف 
ب�أنن�  ن�سعر  اأن  يكفي  ن�سحك،  اأن  ي�سرتط  ل  القلب.  له  يرت�ح  الذي 
من  هن�ك  اأنه  نعرف  اأن  يلزم  لكن  يومًي�،  نتق�بل  اأن  لزاًم�  لي�ص  مًع�. 

ُيحبن� على هذه الأر�ص.

واأن�  اأ�سدق�ء  ل�سن�  اأنن�  يعلم  هو  غريه،  غ�در  كم�  �سيغ�در  »عم�ر« 
اأت�رسف على هذا الأ�س��ص. واإذا مل ُيغ�در، فمن الطبيعي اأن اأغ�در اأن� يف 

الفرتة الق�دمة. ف�ملحطة الق�دمة هي الأخرية.. املوت. لكن اأين هو؟

اأفك�ري اليوم غري مرتبة، لكن يجب اأن اأكتبه� بهذه الكيفية دون 
ترتيب، ك�أين اأقوله� ب�سوت ع�ٍل.. هكذا اأخربين اخلبري النف�سي.

مبن��سبة اخلبري..

ب للنشر والتوزيع
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اأظن اأن م� فعله هو حل عملي مل� اأ�سعر به.. لفرتة على الأقل. اأن تفعل 
�سيًئ� ب�سيًط� كم� فعل وجتل�ص على املقهى يف نه�ية اليوم لتجد كل 
من جل�ص يتحدث عن اخلبري وذك�ئه وهم ل يعلمون اأنك بينهم الآن، 
واأن هن�ك من يلحظونك وُيحبونك  ب�لألفة  الإح�س��ص  ُيعزز  اأمر  لهو 

حتى لو مل يعرفوا عنك �سوى لقب.

اأوافق على مبدئه ب�أنه مل يوؤِذ اأحًدا واأنه ُي�س�عد يف جرائم  قد ل 
معه  توا�سل  عندم�   � اأي�سً لكن  مب��رس.  ب�سكل  الن��ص  ت�رس  ل  ُمعينة 
جمرمون يخطفون الأطف�ل ف�إنه قد ق�م ب�إبالغ ال�رسطة. بغ�ص النظر عن 
�سمريه، مدونة اخلبري �سيء مث�يل ب�لن�سبة يل، لكن اأظن اأنه ينق�سني 
الذك�ء الالزم. على اأي ح�ل �س�أح�ول مرة اأخرى، وه� قد فعلت كل 

م� اأخربين به طبيبي.. فهل �سي�أتي النوم؟«

=
ب للنشر والتوزيع
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القصة الثالثة..

وقف »فايز« اأمام نافذة مكتبه يف ذلك الطابق املرتفع، مما �سمح 
له بك�سف جزء كبري من ال�س�ارع املُحيطة. وقد كان املنظر خُميًبا لأن 
يف هذه ال�ساعة من ال�سباح تكتظ ال�س�ارع بالذاهبني اإىل م�ساحلهم 
واأعمالهم. �سمع »فايز« طرقات مُميزة على الباب، فرد دون اأن يلتفت 

من النافذة:

ادخل يا حمم�د.	 

اأم 	  املنزل،  يف  الفط�ر  تناولت  هل  فندم..  يا  اخلري  �سباح 
�ستفطر معنا؟

�ساأفطر معكم.	 

لرُي�سل  وانطلق  اإذًنا،  اعتربها  الذي  ملحم�د  يلتفت  اأن  دون  قالها 
اأحدهم لي�سرتي الفط�ر. مل متر حلظات على »فايز« وه� على وقفته 
حتى عاد حمم�د ُم�سرًعا، حتى اإنه طرق الباب ودخل قبل اأن ياأذن له 

ب للنشر والتوزيع
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»فايز«.

يا فندم.. هل �ساهدت الأخبار؟	 

ماذا هناك؟	 

قالها وقد انتقل ت�ّتر حمم�د ل�س�ت »فايز«.

�سط� ُم�سلح.	 

خرج »فايز« اإىل املكتب املُقابل ليجد اجلميع ُي�ساهد ذلك اخلرب، 
ال�ستائر،  املجرم�ن  اأغلق  فلقد  املُعتم،  البنك  على  ثابتة  وال�س�رة 
ال�سرطة  عن  الروؤية  حاجبني  الباب  على  ُمعتًما  حائط  ورق  وو�سع�ا 
اأن  بعد  املقابلة  العمائر  واجهات  على  انت�سبت  التي  والف�سائيات 
ال�سا�سة  على  ُكتب  وقد  ال�سارع.  من  الت�س�ير  من  ال�سرطة  منعتهم 

بخلفية حمراء ت��سح اأن الأمر خطري:

»عاجل: عملية �شطو ُم�شلح يف قلب �لقاهرة«.

بينما �سدح �س�ت املرا�سلة يف اخللفية:

»هذ� ومل ُي�شرح �ملجرمون حتى �الآن بطلبات مقابل �لرهائن.. 
كطائرة  �ملو�قف  هذه  مثل  يف  تقليدية  طلبات  قريًبا  �شن�شمع  فهل 
لذ�  يعلم،  �أحد  �شاعة. ال  لن�شف  �ل�شرطة  �أو غياب  بالوقود،  ُمزودة 
�الأمريكي  �لرهائن  حترير  خبري  �شيفنا  مع  لال�شتوديو  �شنعود 

�ل�شيد جامي�س و�يت«.

ب للنشر والتوزيع
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رن هاتف حمم�د، فرد ب�سرعة:

نعم، اإنه هنا.. ثانية واحدة.	 

الل�اء طارق ُيريدك.	 

ويخرج  الأخري  ليتناوله  الهاتف،  »فايز«  ُيناول  وه�  حمم�د  قالها 
من املكتب:

تركته 	  املكتب..  تركته يف  لقد  يا فندم،  اآ�سف  يا فندم..  اأهاًل 
ا يف املكتب. كنت اأ�ساهده الآن.. نعم اأعرف  مع الال�سلكي اأي�سً

مكانه.. �ساآتي حاًل.

ثم نادى من خارج املكتب على حمم�د بخليط من الت�ّتر واحلما�س 
ليخرج �س�ته غا�سًبا جه�ًرا، خرج على اإثره حمم�د مهروًل:

بعد 	  والال�سلكي  بالهاتف  ذكرين  الق�سية..  هذه  يف  يريدوننا 
ذلك.

=
تقدم »فايز« ناحية الل�اء طارق واأدى التحية، قائاًل بلهجة ر�سمية:

يف خدمتك يا فندم.	 

التفت الل�اء اإليه وربت على كتفه قائاًل:

ب للنشر والتوزيع
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اتبعني.	 

الزحام،  عن  بعيًدا  الطريق  جانب  اإىل  و�سال  حتى  »فايز«،  تبعه 
وحتدث الل�اء بهدوء ولهجة اأقل ر�سمية:

ا�سمع يا اأحمد.. الأمر ل ُيجيد معظم املت�اجدين التعامل معه. 	 
يف ال�سباح و�سلتنا اإ�سارة ا�ستغاثة من البنك، ولأنه مل ي�سمع 
من  اأط�ل  وقًتا  الأمر  ا�ستغرق  قبل،  من  الإ�سارة  تلك  اأحدهم 
البنك على هذه  املفرت�س كي ي�سل�ا. وعندما و�سل�ا، وجدوا 
احلالة؛ الأب�اب م��سدة وُمغطاة، ال�ستائر ُم�سدلة. ظللنا على 
واأول ت�ا�سل مع املجرمني كان  اإىل الآن،  تلك احلالة �ساعتني 
قبل ات�سايل بك بدقائق. اأر�سل�ا اأحد الرهائن الذي قد جتاوز 

الثمانني معه ر�سالة مكت�بة.

قالها طارق، واأخرج من جيبه ن�سخة من الر�سالة ليناولها لـ»فايز« 
الذي قراأها ب�س�ت عاٍل:

لُنكمل  �الآن  �لد�خل  يف  �أريدك  ت�شمعني؟  هل  بدوي..  »�أحمد 
حديثنا �ل�شابق. حّول«

رفع »فايز« نظره ببطء لل�اء قائاًل:

اإنه اخلبري.	 

خبري ماذا؟ هل تق�سد �ساحب املدونة؟	 

نعم.	 

ب للنشر والتوزيع
كت

عصري ال





اأمل ينتِه من ن�سح املجرمني منذ زمن ون�سينا اأمره؟	 

نعم انتهى من ن�سحهم، ومن ال�ا�سح اأنه حّل حملهم واأ�سبح 	 
ينفذ بيده.

واأين قابلته؟ وكيف مل ُتبلغ عن الأمر؟	 

مل يجد »فايز« ُبًدا من الكذب:

مل اأعلم اأنني قابلته حتى اأر�سل يل ر�سالة ُيخربين اأنني حتدثت 	 
اإليه ي�ًما ما يف اأحد املقاهي.

للر�سا�س،  واقًيا  ارتدى  وقد  اأخرى،  التجمع مرة  اإىل  »فايز«  عاد 
على  فنادى  املالب�س.  حتت  ي�سعه  �سغري  تن�ست  جهاز  له  وجهزوا 

حمم�د، الذي اأتى ُم�سرًعا فمال على اأذنه قائاًل:

هذه اأول مرة اأقابل اخلبري.. هذا ما تعرفه ويجب اأن تق�له اإذا 	 
�ساألك اأحدهم.

التي  رحلته  بداأ  التن�ست.  له جهاز  وثبت�ا  تفهم،  اأوماأ حمم�د يف 
بدت بعيدة نح� باب البنك، رغم اأن امل�سافة ل تتعدى خم�سني مرًتا. 
اإل  ذاهٌب حلتفه  اأنه  اجلميع  وظن  كل خط�ة،  مع  اجلميع  قلب  هبط 
اأن  اإمنا ُيريد  اأراده ميًتا لقتله قبل هذا،  اأن اخلبري ل�  ه�.. فه� يعلم 
يدري  ل  الباب،  عند  و�سل  اأخرى.  مرة  اأمامه  من  يهرب  ثم  يتحدث 
كيفية التعبري عن وج�ده بالطريقة الأمثل. فل� كان اخلبري لن يقتله، 
ه� ل ي�سمن من يعاونه يف تلك العملية، قد يفقد اأع�سابه وتخرج من 

ب للنشر والتوزيع
كت
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ابت�سم »فايز« و�ساح ب�س�ت عاٍل كاأنه تلقى  �سالحه ر�سا�سة تقتله.. 
اأوامر من داخل البنك:

كما ُتريد، هذا �سالحي تركته على الأر�س.	 

ُفتح الباب جزئًيا فدخل »فايز« ليجد ما�س�رتي �سالح ملت�سقتني 
براأ�سه. مد واحٌد يده حتت قمي�س »فايز« ونزع جهاز التن�ست واألقاه 
من فتحة الباب ثم اأغلقه. فت�سه الآخر حت�سًبا ل�ج�د �سالح، وملا وجداه 
نظيًفا ربطا يديه وراء ظهره، وربطا قدميه بع�سهما ببع�س، واأجل�ساه 
وحمال  الكر�سي،  يف  املرب�طتني  قدميه  وربطا  معدين،  كر�سي  على 
للحائط  ووجهه  وتركاه  ُم�سبًقا،  املفت�حة  البنك  خزنة  اإىل  الكر�سي 
حلظات  يف  »فايز«  حاول  ال�قت.  ط�ال  ملرة  ول�  يلمحهما  اأن  دون 
غياب الرقابة اأن يفك وثاقه، ل�ل اأن �سمع �س�ًتا ماأل�ًفا خلفه يتحدث 

ب�سخرية:

اأرى اأنك مل ُتتعب الأولد.	 

ماذا ُتريد هذه املرة؟	 

اأريد التحدث من �سديق ل�سديقه.. األ�سنا اأ�سدقاء؟	 

الطبية  بنظارته  اأمامه  واقًفا  »فايز«  وجده  الكر�سي،  واأدار  قالها 
من  بقناع  مُم�سًكا  اأزرق  جينز  وبنطال  عادي  اأ�س�د  وقمي�س  ذاتها، 
�سالح  الأخرى  يده  ويف  بيد،  »بط�ط«  ل�سخ�سية  الرخ�  البال�ستيك 

مي�سكه با�ستهتار.

ب للنشر والتوزيع
كت
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ا اأنك ل�ست مبجرم؟	  ل اأ�سادق املجرمني.. اأما زلت ُم�سرًّ

اأين الإجرام فيما اأفعل؟	 

قالها �ساحًكا وه� يل�ح ب�سالحه، وا�ستطرد:

اإنه جمرد �سط� ُم�سلح.	 

وهل هذه الأ�سلحة حقيقية؟	 

�سحك اخلبري بج�سده املمتلئ:

نعم اإنها حقيقية. هذا م�سد�س دوار، ومع كل واحد من الأولد 	 
مثله. ويف كل �سالح ر�سا�سة واحدة فقط.. فال جمال هنا كي 
يقتل الأولد اأحد الرهائن ويرتك نف�سه بال حماية. اأعلم اأنني 
خيبت ظنك، كنت تظن اأن هذه العملية باأ�سلحة غري حقيقية، 
تركته  لهذا  �سابًقا،  فعلت  كما  �سالحك  على  �ساأ�ست�يل  واأنني 
اأخطط  اأمام الباب.. ه� ت�سرف ذكي منك، لكن لالأ�سف مل 

لهذا اأ�ساًل.

ملاذا اأردتني اأن اأدخل؟ بالإ�سافة اإىل حديث الأ�سدقاء؟	 

كي تنقل لهم ر�سالة �ساأخربك بها لحًقا.	 

ح�سًنا.. اأريد اأن اأرى الرهائن.	 

ل تقلق.. �سرتاهم قريًبا. هل تعلم؟ منذ فرتة لي�ست ببعيدة، 	 
كما  والآن  ملي�ًنا..  ثالثني  من  اأكرث  على  اخلزنة  هذه  احت�ت 

تراها، خاوية على عرو�سها.

ب للنشر والتوزيع
كت
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ُم�سل�سلة 	  باأرقام  اإنهم دفعة  اأنك لن تتمكن من �سرفهم،  تعلم 
من البنك املركزي.

اأعلم ذلك، هل تظن اأنني قد جئت الي�م على �سبيل ال�سدفة؟ 	 
اإذا جئت يف ي�م اآخر ما وجدنا هذا املبلغ، اأو ن�سفه حتى.

كيف �ستنفقه اإذن؟	 

اأنا 	  تعلم  اأنت  اأنفق قر�ًسا واحًدا..  لن  املال؟  بهذا  وما حاجتي 
ل�ست مبجرم لأغت�سب اأم�ال البنك التي ُتعترب مال النا�س يف 

النهاية.

الي�م؟ 	  نهاية  يف  للبنك  الأم�ال  �سُتعيد  هل  الآن؟  تفعل  وماذا 
اإجراًما؟  ُيعد  األ  الرهائن،  واإرهاب  لل�سعب؟  بها  �ستتربع  هل 
ل�ست مبجرم،  اأنك  اعتقدت  اإذا  لكن  اإذا كنت متزح،  اأعلم  ل 

فاإنك مري�س.

يا عزيزي هذا بنك خا�س م�ؤمن عليه، كل قر�س �سي�ؤخذ من 	 
�سركة  هي  ما  تعلم  هل  التاأمني.  �سركة  من  �سيع�د  اخلزنة 
التاأمني؟ اإنها �سركة �س�فيا للتاأمني، تلك ال�سركة التي ن�سبت 
ال�سفينة الغارقة، والتي  اأ�سرة يف حادث  اأربعني  اأكرث من  على 
مل تدفع تاأمني ال�سفينة اأو ال�سحايا.. تقنًيا اأنا اأ�سرق الآن من 
�سركة التاأمني. اأما عن اإرهاب الرهائن، فلك احلق مل اأح�سب 
هذا الأمر ُم�سبًقا على الرغم من تنبيهي لالأولد اأن يعامل�هم 
يتحدث  هكذا  اأراأيت؟  كافًيا.  لي�س  هذا  لكن  الُرقي..  مبنتهى 

ب للنشر والتوزيع
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الأ�سدقاء.. اأو�سح لك نقطة، وتلفت نظري لأخرى.

مل ُيعقب »فايز« حتى حتدث اخلبري مرة اأخرى:

هنا 	  لدّي  ل�سديقه..  �سديق  من  خدمة  اأريد  اأحمد،  يا  ا�سمع 
ت�سع  ل  واأرج�ك  وال�سرب.  لالأكل  يحتاج�ن  رهينة،  اأربع�ن 
جيب  يف  �ستجد  ذلك.  �سنكت�سف  م..  ُمن�ِّ اأو  تن�ست،  اأجهزة 
الأولد  و�سي��سلك  الرهائن،  باأ�سماء  قائمة  اخللفي  بنطالك 

اإىل الباب.

�ساأبلغهم بذلك.	 

 اأرج� األ تنقل خرب وج�د ر�سا�سة واحدة يف كل �سالح لقادتك، 	 
اأ�س�اأ  يف  رهائن  خم�سة  �سنقتل  اأننا  قائلني  �سيقتحم�ن  لأنهم 
الظروف.. لن ُت�سدق كيف قد يت�سرف اأحدهم اإذا تاأكد من 

�سعف خ�سمه.. لن يهتم باخل�سائر، واإمنا النت�سار. 

�سيهتم.	 

لن يفعل، اأنت ل تعلم كم اجلثث التي تدخل امل�سرحة كل ي�م.. 	 
اأحد  يهتم  ول  امل�سرحة  ُت�سرق من  التي  تعلم كم اجلثث  ل  بل 
لهم.  بالن�سبة  اأرقام  اإنها جمرد  اأو خروجها،  بكيفية دخ�لها، 
كذلك اإذا متكنت اأن تاأتي يل بالطعام �ساأك�ن �ساكًرا لك. اأما 
اإذا خفت من اأن ُيقال باأن بيننا �سداقة، واأنني طلبتك مرتني 
ل�جه  الباب  نفتح  لن  حمم�ًدا..  ُتر�سل  اأن  ميكنك  بال�سم، 

جديد.

ب للنشر والتوزيع
كت
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ثم اأ�سدر اخلبري �سفرًيا عالًيا فاأتى الثنان ال�سابقان وقد راآهما 
»فايز« ُمرتديني مالب�س عادية يف املُجمل وُمقنعني بقناع بط�ط، حمال 
الكر�سي بدون كالم حتى الباب، فكا وثاق قدمه من الكر�سي، ثم من 

بع�سهما البع�س، ودفعاه من الباب ويداه ما زالتا ُمقيدتني.

و�سل �سريًعا اإىل الل�اء قائاًل:

اأي 	  بدون  و�سرًبا  اأكاًل  يريدون  الرهائن..  باأ�سماء  قائمة  هذه 
خدع.

هل لحظت اأي �سيء مفيد؟	 

املُجمل. 	  اأي خم�سة يف  اأربعة ومعهم اخلبري؛  بالطبع، عددهم 
�سيهرب�ن باأقنعة ل�سخ�سية بط�ط.

بط�ط؟	 

نعم يا فندم، اإنه مرتبط بهذه ال�سخ�سية منذ الت�سجيالت التي 	 
ا. اعتاد ن�سرها على مدونته. لقد كانت ب�س�ت بط�ط اأي�سً

ثم مال على الل�اء وهم�س قائاًل:

يا فندم ت�سليحهم �سيئ.. كل �سخ�س لديه ر�سا�سة واحدة يف 	 
�سالحه، لكن ل ُنريد اأن نت�سرع بالهج�م كي..

بالطبع.. بالطبع.	 

ب للنشر والتوزيع
كت
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قاطعه الل�اء ثم اأم�سك الال�سلكي:

يجعلهم 	  اآخر  �سيء  اأي  اأو  �سمك  وقًتا..  ي�ستغرق  طعاًما  ُنريد 
ا�ستعدوا  التدخل،  وق�ة  طعامهم.  على  ط�ياًل  وقًتا  يجل�س�ن 

للمناورة.

نظر »فايز« لل�اء بعدم فهم، لُيعقب الل�اء:

حت�سًبا لأي حركة مفاجئة.. ل تقلق.	 

الع�سرينات 	  اأواخر  يف  �ساب  الطعام  ُيح�سر  اأن  ا�سرتط  لقد 
مثاًل.. اأر�سح حمم�ًدا لهذه املُهمة.

ابت�سم الل�اء لـ»فايز« قائاًل:

ل� طلبك مرة اأخرى لظننت اأنكما اأ�سدقاء.	 

ب للنشر والتوزيع=
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م�ستعد؟	 

نعم، يا فندم.	 

ل تتاأخر يا حمم�د، قد نقتحم يف اأي وقت.	 

قالها الل�اء ملحم�د الذي حمل حقائب الأكل ونقلها اأمام الباب على 
الطريقة،  بنف�س  الباب جزئًيا  فُفتح  وانتظر،  الباب  دفعات، ثم طرق 
على  الل�اء  بداأ  البنك.  باب  املجرم�ن  واأغلق  للداخل،  الطعام  ونقل 

اأثرها يتحدث يف الال�سلكي:

ا�ستعدوا، القتحام خالل ع�سر دقائق.	 

للرهائن،  يحدث  قد  ما  متخياًل  امل��سد  البنك  لباب  »فايز«  نظر 
ال�سرطة تط�ق  و�سيارات  ثقيلة،  الدقائق  بعدها  ا. مرت  اأي�سً وملحم�د 
التحرك  انتظار  يف  بالت�سكل  اأخذت  التدخل  وفرقة  البنك،  حُميط 
ناحية البنك، ثم حتدث الل�اء مرة اأخرى لفرقتي التدخل وجًها ل�جه:

املجرم�ن مرتدون قناع بط�ط.. اأظن اأن م��سم �سيد البط قد 	 
بداأ.

ب للنشر والتوزيع
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�س�ت  و�سمع�ا  فجاأة  البنك  باب  ُفتح  الفرقة،  تتحرك  اأن  وقبل 
والكل  الجتاهات،  جميع  يف  مذع�رين  الرهائن  وخرج  نارية،  اأعرية 
بينما  الرهائن،  حتت�ي  اأن  الأمن  ق�ات  حاولت  القناع.  نف�س  ارتدى 

�ساح »فايز«:

املجرم�ن خم�سة.. ابحث�ا عمن يحمل حقيبة كبرية.	 

يف غمرة احلركة والذعر وتدخل ق�ات التدخل بتلك الأ�سلحة قد 
وبالتايل  اأو�سك،  قد  النريان  اإطالق  باأن  الرهائن  لدى  ال�سع�ر  عّزز 

و�سل الذعر لذروته.

هناك.. يف اأق�سى الي�سار.	 

قالها »فايز« وه� ي�سحب �سالحه، فتبعته جمم�عة حتى و�سل لأربعة 
يحمل�ن حقائب �س�داء كبرية. اأما اخلام�س ف�جدوه يف قلب الرهائن 
وقد جثا على ركبتيه حتت تهديد اأ�سلحة الق�ات اخلا�سة يف ا�ست�سالم. 
اجل�سد  بنف�س  اثنان  بينهم  وكان  والل�اء،  »فايز«  اأمام  اخلم�سة  وقف 
املالب�س  بنف�س  ا�ستقباله  لأنهم  »فايز«  عليهم  تعّرف  واثنان  املمتلئ، 

عند الباب، والأخري بج�سد ر�سيق ن�سبًيا، ومالب�س �س�داء.

وبعدها  »فايز«،  ا�ستقبال  اللذين  الثنني  قناعي  برفع  الل�اء  بداأ 
واحد،  وقٍت  يف  فرفع�ها  الأقنعة،  لرفع  ع�ساكر  لثالثة  الل�اء  اأ�سار 
ليجد »فايز« رجلني اآخرين يف ج�سم اخلبري، ومل يكن بينهما، والرجل 
اخلام�س الذي ا�ست�سلم �سابًقا.. مل يكن �س�ى حمم�د وقد و�سع اخلبري 

�سريًطا ل�سًقا على فمه وربط احلقيبتني اإىل يديه.

ب للنشر والتوزيع
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لقد خرج بدون حقيبة.	 

قالها حمم�د مذع�ًرا بعد اأن اأزال�ا ال�سريط الال�سق.

=
بعد �شهرين..

وقف »فايز« يف ال�سابعة �سباًحا اأمام نافذة مكتبه، واللفافة يف يده. 
رن هاتفه فتناوله من جيبه دون اأن يح�ل نظره عن النافذة:

مع 	  خطاأ..  هناك  اأن  بد  ل  �سقة؟  اأي  اأنا..  اإنه  نعم  مرحًبا.. 
ال�سالمة.

وقطع املكاملة دون اأن ي�سمع رد حُمدثه. دخل عليه حمم�د بعد اأن 
اأن يرد  اإذا ما كانا �سيتناولن الفط�ر مًعا. وقبل  طرق الباب، و�ساأله 

»فايز« رن هاتفه مرة اأخرى:

اأهاًل.. اإنه اأنا.. اأي اإعالن؟ ل ت�جد �سقق للبيع.	 

وجمدًدا اأنهى املكاملة دون اأن ينتظر رده، وقال ُمعقًبا:

ل بد اأن اأحدهم قد اأ�ساف رقمي باخلطاأ يف اإعالن بيع �سقة.	 

�سي�ستمر الأمر ب�سعة اأيام وينتهي.	 

اأجب على كل الت�سالت الآتية من اأرقام غري ُم�سجلة..	 

ب للنشر والتوزيع
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قالها »فايز« وه� ُيلقي الهاتف ملحم�د الذي مل يت�قع اأن ُيلقيه بتلك 
الطريقة وكاد اأن ي�سقط منه ل�ل اأن التقطه يف اآخر حلظة، وجل�س اإىل 

مكتبه قائاًل:

ونعم �ساأفطر معك.	 

هّم حمم�د اأن يغادر ومعه هاتف »فايز« الذي رن قبل بل�غه الباب 
مرة اأخرى، فنظر يف تردد لـ»فايز« الذي �سجعه باإمياءة، فرد:

اأهاًل.. نعم هذا هاتفه، هذا خطاأ يف الإعالن اأعتذر لك علـ.. 	 
ماذا قلت؟ ما ا�سم ال�سركة مرة اأخرى؟ اأين وجدت الإعالن؟ 

ل اأمزح.. هل..

ولكن حمدثه قد اأنهى املكاملة. رفع حمم�د نظره ببطء اإىل »فايز« 
قائاًل:

مل ي��سع رقمك باخلطاأ.	 

ماذا تق�سد؟	 

هل تعرف ا�سم �سركة العقارات التي و�سعت الإعالن؟	 

مل يرتك له فر�سة للتفكري واأجاب:

اخلبري.	 

قفز »فايز« من مقعده قائاًل:

ب للنشر والتوزيع
كت
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اأر�سل اأحدهم لُيح�سر كل جرائد الي�م، وابحث على الإنرتنت 	 
عن ذلك الإعالن.

غادر حمم�د دون اأن يتكلم بعد اأن ترك الهاتف على املكتب، بينما 
حاول »فايز« اأن ي�ستبق ما يحدث. بداأ عقله بالتحليل:

من  �مل�شادفة  ن�شبة  فما  يل،  موجًها  �إعالًنا  �شاأجد  �أنني  بد  »ال 
من  ر�شالة  �إنها  هاتفي؟  برقم  �إعالًنا  »�خلبري«  �شركة  ت�شع  �أن 
�أكرث من �شهر  �خلبري بو�حدة من تلك �لطرق �لدر�مية. لقد مّر 
�أر�س  على  بعملية  قام  �أن  منذ  �أطول  ومدة  �الأخرية،  مقابلتنا  منذ 
�لو�قع. هل ُيريد �أن يتحد�ين فقط؟ �أم هذ� جزء من عملية يحاول 

تنفيذها؟ هل ُيريد مقابلتي جمدًد�؟«

قطع رنني الهاتف �سيل الأ�سئلة، فالتقطه بعنف لريد بتحفز:

تتحدث عن ال�سقة؟ ل ي�جد �سقق للبيع اإنه.. اأهاًل يا حبيبتي، 	 
لقد و�سع اأحدهم ا�سمي يف اإعالن �سقة باخلطاأ.. ل لي�س اأمًرا 

هاًما.. نعم لقد اأكلت.. اأنا اأكرث.. اإىل اللقاء.

فرك عينيه بق�ة، ثم اأخرج علبة �سجائره امللف�فة واأ�سعل اإحداها 
يف هدوء، وما زال عقله يت�ساءل. دخل عليه حمم�د ويف يده جريدة:

اإن الإعالن يف كل اجلرائد.	 

اجلريدة  حمم�د  وفرد  »فايز«،  كر�سي  جانب  اإىل  حمم�د  وقف 
اأمامهما على املكتب ليقراأ »فايز« الإعالن:

ب للنشر والتوزيع
كت
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»اإعالن

ُتعلن �رسكة »اخلبري« عن بيع �سقة يف �س�رع ج�معة الدول العربية 
الرئي�سي.  ال�س�رع  على  وتطل  م2   220 م�س�حة  ال�سفر.  لظروف 

ال�سعر املطلوب:700000 جنيه )ق�بلة للتف�و�ص(.

البيع لالأ�رسع، ف�ل�س�عة تدق.

قطعة 2.. احلي 3.. بلوك 8.. عم�رة 4.. الدور الأول.

للمخ�برة على مدار ال�س�عة: 0109136816((

اأعاد »فايز« قراءة الإعالن لُيعقب »فايز«:

حتقق من هذا العن�ان.	 

رن هاتف حمم�د بعد هذه اجلملة مبا�سرًة لريد باقت�ساب:

ح�سًنا.. فهمت.. �سكًرا.	 

وجدت 	  بعدما  يتحقق  اأحدهم  جعلت  لقد  وهمي،  العن�ان 
الإعالن مبا�سرًة، بل اإن �سيغة العن�ان نف�سها ل ُت�ستخدم بتلك 

الطريقة يف هذه املنطقة. فال ي�جد حي 3، اأو بل�ك 8.

اإنها �سفرة، اإنه يلعب جُمدًدا. اأر�سل للتقني ليحاول حلها، ولكن 	 
تذكر يجب األ يعلم اأن امل��س�ع بتلك الأهمية، نحن مل ُنبلغ ولن 
عنه..  للبحث  للمطار  �سنذهب  والآن  نتاأكد.  حتى  الأمر  نرفع 

لقد قال لظروف ال�سفر.

ب للنشر والتوزيع
كت
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هل تظنه �سي�سافر فعاًل؟ هل ه� بتلك ال�سذاجة؟	 

اأن يجعلنا نبحث عن حل ال�سفرة، وندور 	  اأن باإمكانه  بل يظن 
يف حلقات ُمفرغة بينما احلل م�ج�د اأمامنا. اأح�سر يل قائمة 
ر�سمها  التي  ب�س�رته  تعميًما  لهم  واأر�سل  الدولية،  باملطارات 

الر�ّسام اجلنائي.

متام.	 

وهيا لنذهب اإىل مطار القاهرة.. �سنبداأ من هناك.	 

التقط »فايز« معطفه، بينما التقط حمم�د احلا�سب الآيل املحم�ل 
بالقيادة،  »فايز«  ان�سغل  فبينما  اخلا�سة.  »فايز«  �سيارة  اإىل  وانطلقا 
بالبحث عن  املطارات، وكذلك  لأمن  ال�س�رة  باإر�سال  ان�سغل حمم�د 

م�اقع املطارات الدولية يف م�سر.

�سنبداأ 	  م�سر..  يف  دولية  مطارات  ع�سرة  لدينا  ح�سًنا.. 
العرب،  برج  مطارات  ا�ستلمت  وقد  الدويل  القاهرة  مبطار 
لباقي  الإر�سال  وجاري  املعل�مات..  واأ�س�ان  والإ�سكندرية، 

املطارات.

رن هاتف »فايز«، فاأ�سار ملحم�د اأن يرد، فرد حمم�د وفتح ال�سماعة 
اخلارجية لي�سمع �س�ت �ساب على الطرف الآخر يتحدث ب�سرعة:

اأحمد با�سا.. كيف حالك؟ اأنا خريي من البنك، اأخربتني اأن 	 
اأبلغك اإذا حدث اأي �سيء يخ�س تلك الق�سية.

ب للنشر والتوزيع
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ماذا حدث يا خريي؟	 

الي�م 	  اأن  بد  ل  ق�س�ى،  وتاأمني  ا�ستعداد  حالة  يف  البنك 
�سن�ستقبل املبلغ امل�سروق من �سركة التاأمني.

ماذا؟	 

قالها »فايز« �ساغًطا على مكابح ال�سيارة يف مفاجاأة جعلت ال�سيارة 
تت�قف و�سط الطريق الفارغ تقريًبا، وا�ستاأنف املكاملة دون اأن يركنها:

ما الطريق الذي �ستاأخذه ال�سيارة؟	 

ل نعلم �سيادتك، هذه معل�مات تعلمها �سركة التاأمني وحدها، 	 
نحن غري م�س�ؤولني عن هذه الأم�ال حتى ن�ستلمها.

اإىل  اأقرب  ب�س�ت  وحتدث  ملحم�د  ونظر  املكاملة،  »فايز«  اأنهى 
الهم�س كاأنه ُيفكر والكلمات قد خرجت رغًما عنه:

�سركة 	  حت�يل  ي�م  نف�س  يف  ر�سالة  اإيّل  ُير�سل  اأنه  �سدفة  هل 
التاأمني لالأم�ال؟ اأم ُيذكرين بانت�ساره علّي؟ اأم �سيحاول..

قطع حديثه رنني هاتف حمم�د هذه املرة، فرّد حمم�د ب�سرعة:

ح�سًنا.. فهمتك.. اأر�سلها يل. فهمتك.. نعم.. بالطبع.. �سكًرا.	 

انتظر »فايز« اأن ي�سرح له فح�ى املكاملة، فبداأ حمم�د الكالم:

العديد 	  وقد جّرب  ليحلها،  ال�سفرة  له  تركت  الذي  التقني  اإنه 
با�ستخدام  جديًدا  حاًل  برناجمه  اقرتح  حتى  ال�سفرات  من 

نظام يعتمد على العدد »12«.

ب للنشر والتوزيع
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ل اأفهمك.	 

الهجائية حتى 	  اأن يتم تبديل احلرف برتتيبه يف احلروف  اأي 
العدد 12، واإذا تعدى العدد 12 فاإنه ُيعيد العد مرة اأخرى.

وملاذا 12؟ األي�س مقب�ًل اأن يك�ن 11 مثاًل؟	 

بالطبع ممكن، لكن التقني حّدد 12 لأن الر�سالة احت�ت على 	 
كلمة »ال�ساعة«، وبالتايل 12 اأقرب.

ما حل ال�سفرة يف النهاية؟	 

اأنه 	  اأخربين  لذا  امل��س�ع،  اأهمية  اأ�سدد على  األ  اأخربتني  لقد 
اأر�سل يل مفتاح احلل كي اأحلها اأنا.لقد اأر�سل يل هذه ال�س�رة، 
قائاًل اأن �ساحب ال�سفرة مي�سي مع ترقيم ال�ساعة باحلروف، 
وبعد  التا�سع..  احلرف  والذال  مثاًل،  الأول  احلرف  فالألف 
احلرف الثاين ع�سر يع�د للرقم واحد مرة اأخرى. اأي اأن حرف 
وه�  ال�سني  اأما  بـ12..  ي�ستبدله  لذا  ع�سر،  الثاين  ه�  ال�سني 

الثالث ع�سر ي�ستبدله بـ1 باعتباره بعد الـ12 يف هذا النظام.

وماذا كان ن�س ال�سفرة يف الر�سالة؟	 

قطعة 2.. احلي 3.. بل�ك 8.. عمارة 4.. الدور الأول.	 

فبداأ »فايز« بالعد على ال�ساعة، واحلروف اأمامه:

ب للنشر والتوزيع
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2 تعني الباء اأو ال�ساد اأو الهاء.	 

3 تعني التاء اأو ال�ساد اأو ال�او.

8 تعني الدال اأو الفاء.

4 تعني الثاء اأو الطاء اأو الياء.

1 تعني الألف اأو ال�سني اأو الن�ن.

هل ميكننا ح�سر الحتمالت اأكرث من ذلك؟	 

ب للنشر والتوزيع
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بدا »فايز« وكاأنه يجرب تركيبات احلروف مع بع�سها البع�س:

ب�دي�س.. �ستفني.. �س�دي�س.. �س�فني..	 

فقاطعه حمم�د:

�س�فيا.. اإنها �س�فيا �سركة التاأمني.	 

لقد و�سع احلل اأمام اأعيننا.	 

اأدار »فايز« حمرك ال�سيارة وركنها اإىل جانب الطريق، ورفع هاتفه 
ليت�سل بالل�اء طارق:

املال 	  ينقل�ن  اإنهم  البنك،  بق�سية  يتعلق  فيما  فندم..  يا  اأهاًل 
هناك  لكن  الآن،  ق�سيتي  لي�ست  هذه  فندم  يا  اأعرف  الي�م. 
ح�سًنا..  م�ستهدفة..  التاأمني  �سركة  �سيارة  تك�ن  اأن  احتمالية 

متام.

نظر اأمامه قائاًل ب�س�ت منخف�س:

اأخربين اأنه �سيهتم بالأمر.. اأظنه مل يعد يثق يف كالمي.	 

رن هاتف »فايز«، فرد بحما�س:

اأي اأخبار يا فندم؟ ماذا؟ ل ت�جد �سقق للبيع.. ذلك الإعالن 	 
الغبي.

كتم حمم�د �سحكته رغم ت�ّتر امل�قف ل�ل اأن قال »فايز«:

ب للنشر والتوزيع
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ح�سل 	  التي  ملي�ًنا  الثالثني  يكفيه  األ  املال،  على  ي�سط�  ملاذا 
عليها من البنك؟

وا�ستطرد دون اأن يدع فر�سة ملحم�د اأن يرد:

ُيريد اأن يخدعنا نف�س اخلدعة مرتني.. هذا اأ�سل�به.	 

لكن الأمر لي�س بتلك ال�سه�لة، لن يتمكن من ال�سط� على �سيارة 	 
ُم�سفحة يف و�سح النهار يف قلب القاهرة.

نظر »فايز« بنفاد �سرب:

ل ُي�سرتط اأن تتم العملية يف قلب القاهرة، قد تك�ن على اأطراف 	 
املدينة اأو خارجها.. اهلل وحده يعلم م�سار تلك ال�سيارة، واأين 

خطط اخلبري اأن يـ...

وفجاأة اأدار »فايز« املحرك، وانطلق ب�سرعة جعلت العجالت ُت�سدر 
»�سارع  �س�ى  بعدها  كالمه  من  يت�سح  ومل  �س�ته،  على  يعل�  �سريًرا 

جامعة الدول«.

=
ب للنشر والتوزيع
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واحد.. اثنان.. واحد.. اثنان.	 

الكتابة  اإ�ساءة  وطلب  �سريره،  على  اعتدل  ثم  ببطء  »فايز«  تنهد 
ودفرت املذكرات، وبعد اأن عطل خا�سية البحث التلقائي، بداأ يف الكتابة:

»اخل�م�ص من م�يو..

لن  اأنني  اأعرف  قل  اأو  للنوم..  فيه  اأحت�ج  ل  يوم  مميز،  ليوم  اإنه 
اأن  يف  تتلخ�ص  بدوي  واأحمد  اخلبري  بني  اأخرى  ق�سة  مثلت  اأ�ستطيع. 
مل  اأنه  اخلبري  يرى  كذلك  الذك�ء.  خ�رق  اخلبري  لكن  ذكي،  اأحمد 

ُيخطئ حتى الآن.. بل يرى اأنه ُمفيد للمجتمع ويح�ول اإ�سالحه.

اأف�سل ع�دة الأفالم ذات ال�رسير النبيل الذكي، لكن لي�ص بتلك 
اأحمد  تهديد  من  بدايًة  مرتني؛  اللعبة  نف�ص  يلعب  اإنه  الطريقة.. 
ب�ل�سوكالتة مرتني، اإىل اإخب�ره املعلوم�ت مب��رسًة مرتني. اأظن اأن اأحمد 
بدوي مل يفهم اأن اخلبري اأخربه ب�أنه �سريى الره�ئن قريًب� يف اإ�س�رة اأنهم 

�سيخرجون قريًب�.

بعد  �س�بًط�  يدفع  الذي  م�  ق�سة  اأول  متثيل  بعد  نف�سي  �س�ألت 
هذه املدة، وبعد اأن اأ�سبح على املع��ص اأن يظل مت�بًع� للخبري ويح�ول 

ب للنشر والتوزيع
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القب�ص عليه؟ م� الذي يجعله يكتب الق�س�ص، ويدفع اأربعة اأ�سع�ف 
ثمن الق�سة الواحدة؟ بل م� الذي جعله يت�سور ذلك التخيل ب�أنه اإذا 
ع��ص ممثل نف�ص الأحداث، وتنب�أ بت�رسف�ت اخلبري واأ�سبح ُيفكر مثله، 

ف�إنه قد يفيده يف كمني م�ستقبلي؟

الآن عرفت ال�رس.. للخبري ه�لة ت�أ�رس من مي�سه�. لقد اأ�رسين اخلبري، 
اأتفوق به� على  اأرى طرًق�  اأرق�ًم�،  اأرى احلروف  اأرى بعينيه..  اأ�سبحت 
راأيت  كلم�  النبيل.  لالإجرام  اأميل  اأ�سبحت  لقد  املوجودين..  من  اأي 
�س�عة، ح�ولت تخيل احلروف وهي تدور عليه�.. كلم� راأيت كلمة 
»جرام�فون«  املقهى  لفتة  اأرى  حلروف.  اأحوله�  اأن  ح�ولت  غريبة 

فرُت�سم حتته� الأرق�م.

اأنه  يعلم  واأحمد  خدعته،  ُيكرر  اأنه  الق�س�ص  مغ�مرة  يف  امُلمتع 
�سُيكرر خدعته.. لكنه� تتكرر رغم ذلك، وبنج�ح!

على اأي ح�ل، يجب اأن اأ�سكر اأحمد ب��س� على اإت�حة هذه الفر�سة. 
وكذلك يجب اأن اأ�سكر اخلبري الذي ا�ستحوذ علّي كلًي�.

اأظن اأنني �س�أراجع كل الكلم�ت الغريبة التي ق�بلته� يف حي�تي 
يف  الإمالئي  اخلط�أ  لعل  اأ�ستوعبه�.  مل  م�  �سفرة  اإحداه�  لعل  الليلة، 
جريدة م�، والذي �سخرت من �سذاجته ك�ن كلمة �رس خلزنة.. لعل 
»اخلبري« نف�سه� اإذا حولته� حلروف ب�سفرة القي�رس، اأو بتوزيع احلروف 

على ال�س�عة ينتج عنه� معلومة جديدة.

=من يدري؟

ب للنشر والتوزيع
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وهل �سطا على ال�سيارة يف �سارع جامعة الدول فعاًل؟	 

قالها »فايز« ب�س�ت عاٍل يف املقهى وه� يعدل الربواز، لريد اأحمد 
بدوي اجلال�س على مقعده اأمام املن�سة كالعادة:

نعم، لكني تاأخرت. لقد �سرق من البنك اأكرث من ثالثني ملي�ًنا، 	 
و�سرق من �سركة �س�فيا التي ت�ؤمن على الأم�ال نف�س املبلغ.

لكن هناك حلقة مفق�دة.. اإنه ل ي�ستهدف البنك من الأ�سا�س 	 
كما اأخربين.. اأق�سد كما اأخربك.

ابت�سم اأحمد بهدوء: 

هذا ما �سرتاه يف الق�سة القادمة. 	 

الق�سة  التي حتت�ي على  الأوراق  ورزمة  الأم�ال،  ناوله ظرف  ثم 
اجلديدة، ف��سعهما »فايز« على املن�سة ودار ليقف خلفها يف م�اجهته.

فعل 	  ما  ترى  اأن  اأمتنى  اخلبري.  �سيفاجئك  الق�سة  هذه  يف 
ب�جهة نظر جديدة وخمتلفة عن وجهة نظري.

ب للنشر والتوزيع
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قالها وقام من كر�سيه يف اإ�سارة باأنه �سيغادر.

اإىل اللقاء.	 

اإىل اللقاء يا اأحمد با�سا.	 

اأن  اأمام الق�سة، ُيخربه قلبه  اأحمد من الباب ليقف »فايز«  خرج 
يّطلع عليها، بينما يخربه عقله اأنه اإذا قراأها، فاإنه لن ي�ستطيع متثيلها 
و�ستف�ته متعة اأكرب. واأثناء تاأرجحه بني عقله وقلبه دخل »عمار« وقد 
مكفهر  كان  حيث  مبظهره؛  الدائم  لهتمامه  خُمالف  مبظهر  ظهر 
اأ�سعث كاأنه  ال�جه، وقمي�سه مل يكن مفروًدا بعناية، حتى �سعره كان 

خرج لت�ه من عراك.. وقد خ�سره.

ماذا حدث؟	 

له،  امل�اجه  الكر�سي  على  جل�س  الذي  لـ»عمار«  الف�ر  على  قالها 
والذي جل�س عليه اأحمد منذ ث�اٍن:

اأعطني اأي �سيء بارد.	 

مل يتحرك »فايز«، وكررها ثانيًة:

ماذا حدث؟	 

دفعة  الباقي  ف�سرب  اأمامه،  ال�سابقة  اأحمد  كاأ�س  »عمار«  وجد 
واحدة:

يبدو اأن �سراكتنا �ستنتهي.	 

ب للنشر والتوزيع
كت
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مل ُيعقب »فايز«، واإمنا انتظر ت��سيًحا فا�ستطرد »عمار«:

اإنها طليقتي.. حادثة �سيارة، ل بد اأن ال�سائق كان خمم�ًرا. يف 	 
لإنقاذ  واأحتاج لأكرث من ثالثة ماليني  اأم�س،  ليلة  غيب�بة من 

حياتها.

ملاذا؟ ماذا حدث لها بال�سبط؟	 

باأن ن�سبة 	  اأعلم.. لقد حتدث الأطباء بعدة لغات ليخربوين  ل 
من املخ قد خمدت، واأن معدل ال�ستجابة �سينخف�س للن�سف 

بحل�ل الليلة.. واإذا انتظرنا اأكرث �ستم�ت ل حمالة.

وماذا عن اأهلها؟	 

ل اأهل لها.. فقط اأنا.	 

لطاملا اأيقن »فايز« باأن »عمار« قد اأحب زوجته فعاًل، لعلها ال�حيدة 
اأفكار  »عمار«  قطع  ال�سن�ات؟  هذه  لكل  يدوم  هل  لكن  اأحبها،  التي 

»فايز« ب�س�ت هام�س كاأنه ُيحدث نف�سه:

وال�سقة؟ 	  ال�سيارة  بيع  بعد  اأملك  كم  تعلم  هل  ماليني..  ثالثة 
ملي�ن. ملي�ن و�ساأ�سبح بدون �سيارة، و�ساأعي�س هنا يف املقهى.. 
املقهى  ن�سف  بيع  �س�ى  ميكنني  ل  اأمتلك.  ما  �سعف  ويتبقى 

الذي اأملكه.. اأظن �سعره �سيتعدى امللي�ن.

ابت�سم »فايز« على الف�ر عندما راأى احلل الذي ميكنه اأن ينقذ به 
»عمار« من بيع ال�سيارة وال�سقة دون اأن ي�سعر مبهانة الَدين، ويف نف�س 

ال�قت ل يعرف اأن »فايز« غني وقد اأخفى عنه ذلك:

ب للنشر والتوزيع
كت
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يبلغ 	  فكيف  بكثري،  ماليني  الع�سرة  يتعدى  املقهى  متزح؟  هل 
�سعر ن�سفه ملي�ًنا؟

ل تهزاأ مني يا »فايز«! هذا �سعر خيايل، لن جتد من ي�سرتيه 	 
منك بهذا ال�سعر، خا�سًة يف هذه املدة الق�سرية.

امل�سرتي م�ج�د.	 

من؟	 

ي�سرتي 	  اأن  وُيريد  املقهى  فكرة  اأعجبته  باخلارج،  يل  قريب 
الن�سف الذي اأمتلكه منذ فرتة.. وقد بلغ عر�سه يل اخلم�سة 

ماليني.

هل ميكنه ال�سراء قبل الليلة؟	 

قالها »عمار« بحما�س وقد جتدد لديه الأمل.

بالطبع، اأنِه اأنت اأوراق البيع، ووقعها من طرفك و�ساأتركها له 	 
حتى يع�د لي�قعها ه�. لن ُتبطل ت�قيعك اأو تبيعه ل�سخ�س اآخر 

األي�س كذلك؟

بالطبع ل، هل اأخ�ن من �سينقذ حياتها؟	 

الأم�ال يف ح�سابك يف غ�س�ن ثالث �ساعات.. 	  ح�سًنا، �ستجد 
اترك العقد يف غرفة الآلة.

ب للنشر والتوزيع
كت
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�ساأفعل.. �سكًرا يا »فايز«، وا�سكر قريبك. اأنا مدين لكما.	 

اإنها عملية بيع و�سراء.. ل دي�ن هنا. اأريد منك اأن ُتربمج ق�سة 	 
ال�سابط اجلديدة كي ل نفقده.

�ساأفعل غًدا بعد الطمئنان عليها.	 

=

ب للنشر والتوزيع
كت
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وقف »فايز« اأمام نافذة مكتبه ينفث دخان �سيجارته اإىل ال�سارع، 
بينما جل�س حمم�د على اأحد املقعدين امل�اجهني للمكتب:

ماذا ننتظر؟	 

اخلبري.. اإنه �سيت�ا�سل معي.	 

هل اأت�ا�سل مع اأحد التقنيني كي ُيحدد م�قعه عندما...	 

ثانًيا نحن 	  ال�سه�لة.  بهذه  يقع يف فخ  لن  لذلك، فه�  ل حاجة 
مل نعد امل�س�ؤولني عن هذه الق�سية، لذا اإذا و�سلتنا اأي معل�مة 
التحقيق..  م�ا�سلة  عن  نتنحى  اأن  مّنا  ويطلب�ن  �سياأخذونها 

فهمتني؟

بينما  حمم�د،  على  اأثره  لريى  كالمه  اأنهى  اأن  بعد  »فايز«  التفت 
حاول الأخري اأن ُيغري جمرى احلديث:

وملاذا �سيت�سل؟	 

ب للنشر والتوزيع
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التاأمني 	  �سركة  اأن  ويق�ل  نف�سه  �سيحاول تربئة  ا�سمه..  لُيربئ 
احلادثة  يف  غرق�ا  الذين  لل�سحايا  اأ�سرة  اأربعني  �سرقت 
الأخرية، ورف�ست تع�ي�سهم رغم اأن عقد تاأمني ال�سفينة ي�جب 
عليهم تاأمينها وما عليها من ممتلكات واأرواح يف حالة النكبات 

اأو الأعطال.. اأنت تعلم تالعب املحامني بالألفاظ.

وماذا عن اأم�ال البنك؟	 

�سيخربين اأنه وهبها للجمعيات اخلريية.	 

اأغنى بثالثني ملي�ن جنيه 	  الي�م  وملاذا يتكبد عناء ذلك.. ه� 
عما كان الأم�س. واإذا وهب الثالثني امللي�ن الأوىل للجمعيات 
العتزال  من  متكنه  ملي�ًنا  ثالث�ن  معه  زال  فما  اخلريية، 

وال�سفر للتمتع بالباقي من عمره يف اأي دولة يف العامل.

اأن 	  اأو الثالثني ملي�ًنا قبل  اأن ي�سرف من ال�ستني  لن ي�ستطيع 
ي�سدق اأنه ي�ستحق ذلك.. يجب اأن يقنعني ليقتنع.. اإنه مري�س.

ل اأعلم.. لكني ل اأظن اأنه �سيت�سل، على الأقل الآن.	 

وكاأن اخلبري انتظر هذه الكلمة ليت�سل به. مل يرد »فايز« للحظات 
ثم  للحظات،  بابت�سامة  ملحم�د  بالنظر  واكتفى  الغريب،  الرقم  على 
�سحب نف�ًسا اأخرًيا من لفافته قبل اأن ُيلقيها من النافذة ويرد جاعاًل 

الهاتف يف و�سع ال�سماعة اخلارجية:

اأهاًل يا خبري.	 

ب للنشر والتوزيع
كت

عصري ال





فرد �س�ت غليظ:

خبري ماذا؟ اأنا الل�اء اأمين.. هل هذا هاتف اأحمد بدوي؟	 

نعم.. اإنه اأنا.. اأعتذر يا فندم، الرقم مل يكن..	 

�سحك املتحدث على اجلهة الأخرى قلياًل قبل اأن يتحدث ب�س�ت 
اخلبري العادي:

ل ُتنكر اأنك مل تتعرف على �س�تي.	 

»فايز«  تبدل حال  راآه من  ملا  يكتم �سحكته  اأن  ي�ستطع حمم�د  مل 
الغ�سب  اإىل  ثم  واملفاجاأة  الت�ّتر  اإىل  البداية  والنت�سار يف  الثقة  من 

يف النهاية.

اأهاًل يا اأحمد با�سا.. كيف حالك الي�م؟	 

كيف حالك اأنت؟ لقد و�سلت متاأخًرا.	 

بهذه 	  للغز  بحلك  اأده�ستني  وحمم�د..  اأنت  راأيتك  فقد  اأعلم، 
ال�سرعة.

اأنت تعلم، لقد اأ�سبح لدينا فريًقا من التقنيني الذين..	 

غريب  رقم  من  اأخرى  مرة  »فايز«  هاتف  ورّن  املكاملة،  انقطعت 
خمتلف:

ب للنشر والتوزيع
كت
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لكن 	  بك.  اخلا�سني  التقنيني  فريق  من  اأمن  احتياطات  تعلم، 
ا�ستعنت  واأنت  ال�سفرة،  لك  اأر�سلت  اأنا  اأخالقي،  غري  هذا 

باأ�سخا�س وح�ا�سب اآلية.. هذا غ�س.

ماذا تريد؟	 

اأريد اأن اأخربك اأنني كنت من اأثرياء م�سر لفرتة الي�م، فلقد 	 
ملكت ثالثني ملي�ن جنيه.

تق�سد �ستني.	 

�سحك اخلبري:

هل تريد اأن نتقابل؟	 

تعلم اأنني �ساأقب�س عليك.	 

تعلم اأنك لن ت�ستطيع.	 

متى واأين؟	 

اإىل طريق منزلك 	  �سيارتك  بقيادة  قم  اأردت.. فقط  اإذا  الآن 
املُعتاد، ، و�ستجدين يف املقهى امل�ج�د يف نهاية �سارعك.

بهذه الب�ساطة؟ هل..	 

انقطعت املكاملة مرة اأخرى، فخاطب »فايز« حمم�د بلهجة اآمرة:

ب للنشر والتوزيع
كت
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�ساأذهب ملقابلته، ولن نقع يف نف�س الفخ مرتني. �ستتحدث اإىل 	 
باأن هناك قنبلة على  لهاتفي  الإدارة ب�ج�د بالغ من جمه�ل 
اأريد  عائلتي..  لتاأمني  هناك  اإىل  ذهبت  واأنني  املقهى،  هذا 
اأكرب ق�ة ت�ستطيع احل�س�ل عليها.. اأريد تاأميًنا كاماًل ملحيط 

املنطقة.. اأريد..

رن هاتفه قاطًعا حديثه لريد ب�سرعة:

اأنتظر 	  كنت  لقد  حبيبتي،  يا  لِك  لي�س  ل  فعاًل؟  �ستاأتي  هل 
مكاملة.. ل، �ساأع�د الي�م ُمبكًرا.. ح�سًنا.. اأنا اأكرث.

=

ب للنشر والتوزيع
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كمقدمة  الأمان  حزام  ربط  �سيارته،  اإىل  ُم�سرًعا  »فايز«  نزل 
املُحتملة  الطرق  يف  التفكري  يف  اأخذ  تالًيا.  بها  انطلق  التي  لل�سرعة 
لهروب اخلبري. ه� يحفظ هذا املقهى عن ظهر قلب، ول بد اأن اخلبري 

قد اأعد خطة ُم�سبقة، ثم غمغم ب�س�ت خفي�س:

�ستحتاج و�سيلة اإلهاء جديدة هذه املرة.. ولن اأنخدع.	 

خرج اخلبري من املقعد اخللفي ب�سالح م�جًها اإياه لـ»فايز«:

لقد انخدعت عندما وثقت فيما قلت مرة اأخرى.	 

تفاجاأ »فايز« اأنه لي�س وحده يف ال�سيارة، وكادت عجلة القيادة اأن 
اإىل جانب  النهاية، وركن �سيارته  اأن متالك نف�سه يف  تنزلق منه ل�ل 

الطريق:

اأعلم اأنك لن تقتلني.	 

قالها ب�س�ت حاول اأن يجعله هادًئا رغم املفاجاأة.

ب للنشر والتوزيع
كت
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بالطبع، فالأ�سدقاء ل يقتل�ن بع�سهم البع�س. لكن ميكنني اأن 	 
اأطلق ر�سا�سة على يدك التي حتاول فك حزام الأمان مثاًل.. 

ولن مت�ت.

�سحب »فايز« يده ب�سرعة وغيظ.

انظر يا اأحمد با�سا..	 

قالها اخلبري وه� يلف حباًل ح�ل »فايز« ليقيده مبقعده، وا�ستطرد:

اأف�سل من ح�ار 	  ي�جد  تعلم ل  اأنت  واأغادر..  قلياًل،  �سنتحاور 
بني �سديقني، فاأنا مدين لك بالتربير كرد جلزء من جميلك 

ي�م البنك.

جميلي؟	 

بالطبع، لقد �ساعدتني على الهرب.	 

�سحك قلياًل، وا�ستطرد:

تعرفها؛ 	  اأن  اأردتك  مبعل�مات  واأخربتك  لتدخل،  طلبتك  لقد 
مثل اأن عددنا خم�سة فقط، واأننا �سنهرب باأقنعة بط�ط، واأن 
�سنحتاج حقائب  اأننا  اأي  ملي�ًنا،  احت�ت على ثالثني  اخلزينة 
كبرية للهروب، وبالطبع اأردت اأن ياأمر القادة بالقتحام، لذا 
اأخربتك مبعل�مة الر�سا�سة ال�احدة يف كل �سالح، ولقد قمت 
بدورك يف اإي�سال املعل�مات. هل راأيت الآن كيف �ساعدتني يف 

الهرب؟

ب للنشر والتوزيع
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لنقب�س 	  احلقائب  واأعطيتهم  الأربعة،  رجالك  اأنت  خنت  بل 
عليهم هم وحمم�د وتهرب اأنت.

باأن 	  املدونة  على  اأر�سل�ا  ولقد  وقتلة،  جمرم�ن  اإنهم  رجايل؟ 
املركزي  البنك  من  اقرت�س  البنك  باأن  م�ؤكدة  معل�مة  لديهم 
اأهديتكم  لُيدير لهم املهمة. لقد  ثالثني ملي�ًنا ويريدون عقاًل 
التي  البنك  �سرقة  جرمية  منع  على  عالوة  جمرمني،  اأربعة 

اأرادوا تنفيذها من الأ�سا�س.

وهل تعد هذا منًعا؟ لقد �سرقته بدًل منهم.	 

رن هاتف »فايز«، فمد اخلبري يده يف جيبه لُيخرجه، وقراأ املكت�ب 
على ال�سا�سة:

ينقل 	  اأن  قبل  الآن  قابلتك  اأنني  بنك؟ حمًدا هلل  اأ�ستاذ خريي 
لك اخلرب.

خرب ماذا؟	 

قل يل اأوًل، ما هديف من ال�سط� على البنك؟	 

املال بالطبع.	 

اإجابة خاطئة.. بل اإيذاء �سركة �س�فيا.. �س�ؤال اآخر، ما هديف 	 
من ال�سط� على �سيارة ال�سركة؟

تريد اإيذاء ال�سركة واأخذ الأم�ال منها؟	 

ب للنشر والتوزيع
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قالها »فايز« بلهجة ت�سكيك، و�س�ؤال فرد اخلبري:

ا، بل ت�قيع غرامة على ال�سركة لتاأخرها يف 	  اإجابة خاطئة اأي�سً
حت�يل الأم�ال.. فهم لن يجدوا ثالثني ملي�ًنا جمدًدا قبل ثالثة 

�سه�ر مثاًل.

ل اأفهم.. ملاذا حتاول اإ�سفاء بط�لة على ما فعلت؟ لقد �سرقت 	 
�ستني ملي�ًنا، ميكنك ال�سفر لأي بلد وتتمتع ما تبقى لك.

وكيف التمتع واأنا وحيد. �ساأت�سل باأ�ستاذ خريي بنك لُيخربك 	 
بتف�سيلة قد ت��سح لك الأمر.

واأم�سك الهاتف، وات�سل بخريي وو�سع املكاملة على و�سع ال�سماعة 
اخلارجية، لريد الأخري ب�سرعة:

اأحمد با�سا.. هناك اأ�سياء غري مفه�مة حتدث. الأم�س وجدنا 	 
عن  متنازل�ن  باأنهم  ُتفيد  عمياًل  وع�سرين  لأربعة  خطابات 
فتح  وعند  للبنك.  بهم  اخلا�سة  الإيداع  �سناديق  حمت�يات 
الأم�ال  نف�س  ملي�ًنا..  وع�سرين  ت�سعة  وجدنا  ال�سناديق  تلك 
املفق�دة يف عملية ال�سط� منذ اأكرث من �سهرين بنف�س ت�سل�سل 

الأرقام.. اأنا ل..

اأنهى اخلبري املُكاملة:

وك�س�ر يف 	  وملي�ن  الإيداع،  ملي�ًنا يف �سناديق  وع�سرين  ت�سعة 
البنك  اأم�ال  تلك  عليهم..  املقب��س  الأربعة جمرمني  حقائب 

كاملة قد عادت اإليه.

ب للنشر والتوزيع
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هل تق�سد..	 

على 	  الإيداع  �سناديق  يف  تركته  لقد  باملال..  اأخرج  مل  نعم، 
اأ�سا�س اأننا �سن�سحبه بتلك اله�يات ال�همية فيما بعد، وها هي 

الأم�ال عادت للبنك.

ال�سا�سة،  على  املكت�ب  اخلبري  فقراأ  اأخرى  مرة  »فايز«  هاتف  رن 
وعقب:

الإ�سارة 	  حتاول  األ  اأرج�  زوجتك،  تلك  ُيحبني.  اهلل  اأن  بد  ل 
باأنك ُمقيد كي ل اأجعلها تقلق عليك اأكرث.

قالها، ثم �سغط زر الرد وو�سع املكاملة يف و�سع ال�سماعة اخلارجية:

يا اأحمد و�سلني طرد غريب، هل ه� من طرفك؟	 

اأوماأ اخلبري، فقال »فايز«:

نعم يا حبيبتي، افتحيه.	 

�سمعا مًعا �س�ت متزيق الغالف ثم �سهقة ق�ية:

ماذا هناك؟	 

قالها »فايز« بخ�ف وه� ينظر للخبري بت�عد:

اإنها اأم�ال.. اأكرث من مائة األف جنيه.	 

حرك اخلبري يده على رقبته يف اإ�سارة باأن ينهي املكاملة:

ب للنشر والتوزيع
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ح�سًنا يا حبيبتي.. اتركيها حتى اآتي.. اإىل اللقاء.	 

اأنهى اخلبري املكاملة، لينفجر »فايز«:

على 	  جتروؤ  كيف  منزيل؟  اإىل  اأم�اًل  اإر�سال  على  جتروؤ  كيف 
اإ�سراك عائلتي يف....

الأربعني 	  على  ملي�ًنا  ع�سرين  وزعت  لقد  حقك.  اإنه  اهداأ.. 
اأ�سرة التي �سرقتهم ال�سركة من قبل. اأخذوا مبالغ تع�ي�س اأكرث 
ملي�ًنا  الثالثني  اأوزع  اأن  اأن�ي  كنت  ال�سركة.  ُتعطيهم  قد  مما 
وامل�قف  الرهائن  خل�ف  نظري  لفّت  اأنك  ل�ل  عليهم،  كلها 
املُتبقية  ماليني  الع�سرة  وزعت  لذا  خا�س�ه،  الذي  الع�سيب 
جناح  يف  �ساهمت  اأنك  مبا  األف  مائة  كان  ن�سيبك  عليهم، 
اخلطة وهروبي، وحمم�د مائة األف لقاء الإهانة التي حلقت به 
عندما جعلتكم تقب�س�ن عليه بدًل مني. وباقي الرهائن بالطبع 

و�سلتهم مبالغ معق�لة جًدا لقاء �ساعتني من اخل�ف.

�سمت »فايز« حلظات قبل اأن ُيعقب اخلبري:

اإليك 	  اأر�سله  اأن  باملال، لكن كان واجبي  اأنك لن حتتفظ  اأعلم 
كالباقني.

اأنا ل اأفهمك.	 

قالها »فايز« ب�س�ت منخف�س من اأثر ال�سدمة.
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اأنني 	  بالقان�ن  اأتقيد  ل  اأنني  معنى  لي�س  فهمي.  يف  بداأت  بل 
الأم�ال  ُتعيد  لن  اأنك  الأمر؟  يف  اجلميل  ما  تعلم  هل  جُمرم. 
لل�سركة، ففي قلبك تعلم اأنها ا�ستحقت ذلك، وتعلم اأن ه�ؤلء 
النا�س ا�ستحق�ا تلك الأم�ال. وحتى ل� اأردت نقل تلك املعل�مات 

ملن يت�ىل الق�سية، فال اأحد من تلك الأ�سر �سيدعم ق�ستك.

مل يرد »فايز«، فا�ستطرد اخلبري وه� يعبث بحبال »فايز«:

ثم 	  �ستني..  ولي�س  ملي�ًنا  ثالثني  �سرقت  لقد  الآن؟  فهمت  هل 
واحد  بجنيه  اأ�ستفد  مل  فاأنا  األف،  مائة  و�سلك  اإذا  وزعتهم. 

منها.. اأنا ل�ست جمرًما.

ترجل اخلبري من ال�سيارة واألقى لـ»فايز« هاتفه من النافذة قائاًل:

�ستتمكن من فك وثاقك يف دقائق، لقد حللت العقدة الأ�سعب 	 
قبل اأن اأغادر.. اإىل اللقاء.

=
اأن  يجب  هل  يعلم  ل  النافذة  اأمام  »فايز«  وقف  التايل  الي�م  يف 
ُيبلغ القيادة فعاًل، اأم يرتك الأم�ال والق�سية وقد ذهبت اإىل مكانها 

ال�سحيح. طرق حمم�د الباب ليقطع عليه تفكريه قائاًل:

هل �ستتناول الفط�ر معنا؟	 

نعم.	 
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من  يلتفت  اأن  دون  »فايز«  ي�ست�قفه  اأن  قبل  يغادر  اأن  كاد حمم�د 
م�اجهة النافذة:

هل و�سلتك اأي طرود اأم�س؟	 

تلعثم حمم�د قلياًل قبل اأن يرد ب�س�ت مت�ّتر:

طرود؟ ماذا تق�سد؟ ل، مل ي�سلني.	 

وا�ستاأذن وغادر، بينما ابت�سم »فايز« لل�سارع.

=
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»تعطيل البحث التلقائي«.

»هل �أنت متاأكد من تعطيل �لبحث �لتلقائي لهذه �جلل�شة؟«

»نعم«

»مت تعطيل �لبحث �لتلقائي لهذه �جلل�شة«.

»لط�مل� �سعرت ب�أن هذه املذكرات �سيقراأه� �سخ�ص من بعدي. ف�إذا 
حتقق ذلك، يجب عليك اأيه� الق�رئ اأن تفرح معي لأن اأخرًيا قد فهمت 

�سخ�سية اخلبري.
تقنًي� اخلبري مل يقم ب�أي جرمية حتى الآن، بل ميكنن� حتى اأن ن�سعه 
يف مرتبة الأبط�ل. فهو مل يقتل ومل ي�رسق ومل يغ�ص اأو ين�سب، يف حني 
اأنه قد ف�سح القتلة وال�س�رقني وردَّ احلقوق التي اأكله� الن�س�بون. واإذا 
خدع  واإذا  العقل.  ا�ستعمل  اخلبري  ف�إن  القو�ص،  هود«  »روبن  ا�ستعمل 
حل�س�به  يعملون  وجعلهم  اجلميع  خدع  ف�لث�ين  املدينة،  ح�كم  الأول 

دون اأن ي�سعروا.
مل�ذا  اأوًل:  هم�:  لنف�سك  ت�س�ألهم�  اأن  يجب  اللذين  ال�سوؤالني  لكن 
يالحقه ال�س�بط بهذا الإ�رسار؟ والث�ين: مل�ذا يفعل اخلبري ذلك خ��سًة 

اأنه مل ي�ستفد م�دًي� ب�أي �سورة من ال�سور؟
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بنف�سك.  الأحداث  ف�إج�بته حتت�ج روؤية  الأول،  ال�سوؤال  اأم�  ح�سًن� 
من  ميلك  ول  لع�س�بة،   � رئي�سً لي�ص  فهو  مميزات؛  ب�أي  يتمتع  ل  ف�خلبري 
النفوذ �سيًئ�، ومل نر دللة على ثروته وبذلك ن�ستنتج اأنه فقري، اأو اأنه 
ي�سبقه  ممتلئ  ج�سده  حتى  خمطط�ته،  من  اأي  يف  ثروته  ي�ستخدم  مل 
الهرب  ي�ستطيع  هذا  كل  من  وب�لرغم  ت�س�بق�..  اإذا  الع��رسة  يف  فتى 

كل مرة.

مل  الأمر  هذا  و�سعه�.  التي  وب�خلطة  اأراد،  وقتم�  الهرب  ا�ستط�ع 
اأن ال�س�بط لديه  اأو اثنتني، بل فعله طوال الوقت. يف حني  يفعله مرة 
البدنية والع�س�كر طوع بن�نه، وب�لرغم من كل هذا  النفوذ والقوة 
انت�رس عليه اخلبري. اأه�ن ذك�ءه اأكرث من مرة، وحتداه اأكرث من مرة.. 
اأنه  واأظن  ال�س�بط له،  ب�لتحدي. هذا �سبب مط�ردة  وكل مرة يفوز 
اإذا اأعط�ين األف ق�سة اأخرى، لن اأجد جرمية واحدة قد ارتكبه� اخلبري 

فعاًل.

الذي  ال�سخ�ص  ذلك  بق�سة  ُتذكرين  ف�إج�بته  الث�ين،  ال�سوؤال  اأم� 
ورقة  وجدوا  مالب�سه  يف  �سخ�سية  اإثب�ت  عن  بحثوا  وعندم�  انتحر، 
ُكتب فيه� »�س�أ�سري على اجل�رس، واإن ابت�سم يل اأحد لن اأنتحر«. بغ�ص 
النظر عن �سحة الق�سة من عدمه�، ف�إنه لي�ص يف ا�ستط�عة ال�سخ�ص 
ن�سعر  قد  م�  يخمن  اأن  والزمالء،  والأحب�ء  الع�ئلة  ذي  املتزوج  الع�دي 
به نحن الوحيدون.. اأظنك اأيه� الق�رئ �ستكون واحًدا ممن لن يفهموا 

�سعورن�.
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اأف�سل احللول لوحدتي.  اأن مدونة اخلبري لهي  لكني قلت ُم�سبًق� 
�سخ�سيتي  ك�سف  عدم  من  الرغم  على  بي  الن��ص  اهتم�م  اأن  وقلت 
� من حي�تي تلك. اأن يراك الن��ص دون اأن يعرفوك،  �سيكون اأكرث اأن�سً
النطب�ع،  ذلك  يل  ت�أكد  اليوم  الأ�س��ص.  من  يرونك  األ  من  لك  خري 
اإنه�  هذه..  كوحدتي  وحيد  اإنه  وحيد.  اخلبري  ب�أن  الق�ئل  النطب�ع 

الدافع الذي ُيحركه، اأن يعرفه الن��ص ويتحدثون عنه.

اأظن  ول  يفعله،  مب�  وين�سغل  ال�س�بط  يت�بعه  اأن  اأ�سبح  وبعده� 
عن  خمتلف  م�ستوى  على  ولكن  فعاًل  اأ�سدق�ء  اأنهم�  راأى  اخلبري  اأن 
ال�سداق�ت الع�دية. م�ستوى من مل ُيجرب ال�سداق�ت قط، ويكتفي ب�أن 

يراه �سخ�ص، اأو يفكر به حتى لو يف �سبيل الإيق�ع به.

األي�ص  ذكي،  اخلبري  اأن  تعلم  الق�رئ؛  �سيدي  تعقيب  عندي  لكن 
بدوي  لأحمد  مُيكن  ل  التقدير.  اأ�س�ء  لكنه  �سحيح..  هذا  كذلك؟ 
الذي  والعمل  الأ�سدق�ء  ذي  للمتزوج  مُيكن  ول  اخلبري.  دافع  يفهم  اأن 
اأن  ميكن  ل  اخلبري..  به  ي�سعر  مب�  ي�سعر  اأن  املئ�ت  مع  يحتك  يجعله 
ال�س�بط  �س�أ�سمع تف�سري  غًدا  احلقيقي..  اأو يرى معدنه  يتع�طف معه، 
للق�سة، و�سيكون اأن اخلبري �س�رق ويتب�هى بذلك، اأو على اأقل تقدير 

اأنه ل ي�ستوعب مل�ذا فعل اخلبري ذلك!

اأم� اأن� ف�أعلم.. و�س�أخربه غًدا«.

=
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ملاذا تهتم بتلك الل�حة؟	 

بل اأهتم بالربواز.	 

اإىل  الربواز  و�سع  من  عّدل  بعدما  عائًدا  طريقه  يف  »فايز«  قالها 
اأحمد اجلال�س على املن�سة.

الربواز؟	 

نعم، الإطار اخلارجي فقط.	 

ل اأفهم.	 

ل عليك، ما راأيك فيما فعل اخلبري يف الق�سة الأخرية؟	 

اأريد اأن اأ�سمع راأيك اأوًل. اأنت من مثلت الق�سة.	 

اأعلم، و�ساأخربك به، لكن اأحتاج اأن اأ�سمع راأيك اأوًل.	 

الأحداث 	  كل  يف  تدقيق  وبعد  اأع�ام،  ملدة  تفكري  بعد  ح�سًنا، 
ومراجعتها ب�سكل كامل اأ�ستطيع اأن اأخربك اأنني بب�ساطة.. ل 

اأعلم.
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ابت�سم »فايز« ملّا تاأكد مما افرت�س، لي�ستطرد اأحمد:

و�سركة 	  البنك  اأم�ال  من  �سرق  اأنه  البداية  يف  افرت�ست  لقد 
الأ�سخا�س  بع�س  منهما.  ي�سرق  مل  اأنه  تاأكدت  لكن  التاأمني، 
اأنكروا و�س�ل دفعات لهم كتع�ي�س منه، لكن ا�ستطعت اأن اأثبتها 
 وقدرت املبالغ.. اخلال�سة اأنه مل ي�سرق. اإذن ه� مل ي�ستفد مادًيا.
يف  الق�سية  تفا�سيل  ن�سر  يتم  مل  ال�سهرة  �سعيد  على  بينما 
ال�سحافة، وه� مل يقم بن�سر اأي �سيء عنها على مدونته. ول 
اأرى اأي دافع قد ي�سعى وراءه غريهما، حتى عالقاته ال�سخ�سية 
�سهادة  ح�سب  تقريًبا  البيت  يف  اأحد  يزره  ومل  حمدودة  كانت 

اجلريان.

اأكرث،  وجهه  وتاألق  »فايز«  ابت�سامة  ات�سعت  اأحمد،  حتدث  كلما 
ف�ساأله اأحمد بت�سكك:

هل تعني بابت�سامتك هذه اأنك فهمت؟	 

حت�ل  الذي  لأحمد  ي�مئ  وه�  كالطفل  وبدا  اأكرث  »فايز«  ابت�سم 
لطفٍل ه� الآخر من فرط الت�س�يق، وحتدث ب�سرعة:

هل ه� تخمني اأم اأنك متاأكد؟ ما ه� تف�سريك اأ�ساًل؟	 

اإنه يفعل كل ذلك كي يبهرك.. كي..	 

ف�سكت  الف�ر،  على  ال�سابط  وجه  على  الأمل  خيبة  »فايز«  راأى 
دون اأن ينهي جملته. كانت حلظة �سمت ط�يلة ن�سبًيا خا�سًة بالن�سبة 

لـ»فايز« الذي انتظر رد فعل ُمغاير.

ب للنشر والتوزيع
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قطع اأحمد ذلك ال�سمت بلهجة جادة:

من 	  الأخرية  الق�سة  بعقلي،  ت�ستهني  األ  اأرج�  »فايز«..  اأ�ستاذ 
ن�سيبك ولن ميثلها �سخ�س اآخر، فلذا ل حاجة لتلك الـ..

قاطعه »فايز« وقد احمّر وجهه من الغ�سب:

اإنني ل اأكذب، ول حاجة يل بتلك الق�سة الأخرية. لقد فهمت 	 
�سخ�سيته من متثيل بع�س الق�س�س، بينما اأنت مل تفهمها وقد 

جل�ست اأمامه وجًها ل�جه.

ملاذا ُيريد اأن يبهرين؟ هل اأنا حبيبته مثاًل؟	 

بل �سديقه.	 

جعل  مما  العادة  غري  على  �س�ته  نربة  ارتفعت  وقد  »فايز«  قالها 
اإليه، فنظر لهم كاأنه اأفاق، ونظر  جميع اجلال�سني يف املقهى يلتفت�ن 

لأحمد ليتحدث الأخري بنربة هادئة:

ح�ساب 	  وهذا  »عمار«،  بريد  على  اجلديدة  الق�سة  �ساأر�سل 
الق�سة الفائتة. �ساأقابلك للمرة الأخرية بعد اأ�سب�ع، و�ساأنتظر 
اأكرث  راأًيا  ُتقدم  اأن  اأمتنى  �سيء،  كل  عن  ُمف�ساًل  راأًيا  منك 
عقالنية. اأما اإذا اأردت الن�سحاب، فقط اجعل »عمار« يخربين 

على الربيد.

ا�ستدار ليغادر، ثم ت�قف مرة اأخرى متحدًثا بهدوء:
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ظهر تعاطفك معه من البداية، والآن حتاول الدفاع عنه. اأرج� 	 
األ يك�ن اإح�سا�سي �سحيًحا يا اأ�ستاذ »فايز«.

اإىل  »فايز«  ا�ستند  بينما  يكن،  مل  �سيًئا  وكاأن  بهدوء  اأحمد  وغادر 
قلبه. فدخل »عمار« لريى  ت�سارع دقات  نتيجة  بعنف  احلائط متنهًدا 

»فايز« على هذه احلالة، فرك�س ناحيته:

ماذا حدث؟ هل ت�ساجرت معه؟	 

ل عجب اأنه مل يقب�س عليه حتى الآن.	 

املن�سة  ودار ح�ل  كر�سًيا  »عمار«  �سحب  يلهث.  وه�  »فايز«  قالها 
واأجل�س عليه »فايز«.

اهداأ.. تنف�س ببطء.	 

ملاذا تركت طليقتك؟	 

اإنها بخري، �ساأع�د اإليها بعد �ساعتني.. كيف حالك الآن؟	 

اإنني بخري.	 

ماذا حدث؟	 

كر�سيه  يف  »فايز«  اأمام  ليجل�س  املن�سة  ح�ل  ودار  »عمار«  قالها 
املُعتاد.
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ذلك الغبي عا�س اأمام اخلبري كل هذه الفرتة، وتقابال كل هذه 	 
املرات، وا�ستغرق كل هذه ال�سن�ات يف حتليل الأحداث بينهما 
ومل يفهم �سيًئا عنه. بينما اأنا من تلك الق�س�س فهمته، وعندما 

اأخربته ظن اأنني اأكذب عليه كي ي�ستمر يف تعامله معنا.

حًقا؟ ملاذا يفعل اخلبري كل هذا؟	 

كي.. لن تفهم، لن يفهم اأحد.	 

كاأنه  اأو  ي�ستنجده،  كاأنه  اأمامه  املُعلق  للربواز  ونظر  »فايز«  قالها 
يطلب منه اأن ُيخربه اأنه يفهمه.

من 	  فلديك  الفرتة،  هذه  تاأتي  األ  اأخربتك  لقد  اأتيت؟  ملاذا 
امل�ساغل ما يكفي.

لقد اأتيت يف عمل. لقد ات�سل بي علي.	 

علي؟ علي من؟	 

علي فيفتي.. الذي اأح�سر لنا الق�س�س ال�سابقة، واأخذ ن�سبة 	 
الـ..

لقد تذكرته، ذلك الذي ياأخذ الن�سف دائًما، لكن معنا ياأخذ 	 
الُثلث فقط.

بال�سبط.	 

هل معه ق�س�س جديدة؟	 

ب للنشر والتوزيع
كت
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هل تتذكر الق�س�س الثالث ال�سابقة لرحيله مبا�سرة؟	 

وق�ستي 	  املُ�ساب،  امللك  وق�سة  والفنار،  اأن�س  ق�سة  بالطبع؛ 
املُف�سلة عمر اخلالد.

اأخرى 	  ُتلقي نظرة  اأن  يريدونك  امل�ؤلف�ن  الق�س�س.  تلك  نعم، 
اأحدهم  لأن  وهذا  الأحداث.  لتتذكر  حتى،  متثيل  دون  عليهن 
اأن  ويرى  بالنقد،  يقتنع  والثاين مل  اأر�سلته،  الذي  الربيد  فقد 
هناك تعليقات اأخرى يجب اأن ي�سمعها، والثالث ُيريد نظرتك 
بعد خروجك من الق�سة، لأن بها ر�سائل خمفية مل ُتالحظها.

الثالثة يف نف�س ال�قت؟	 

�سدفة األي�س كذلك؟	 

ل، اإنها لي�ست �سدفة.	 

رن هاتف »عمار« بنغمة ق�سرية، لُيعقب:

اإنه اأحمد بدوي، قد اأر�سل يل بريًدا.	 

نعم اإنها ق�سته اجلديدة، والأخرية.	 

حًقا؟	 

نعم، الأخرية بالن�سبة له، ل اأعتقد اأنه �سيقب�س على اخلبري.	 

هل ُتريدين اأن اأبرجمها اأم �سنقطع عالقتنا به؟	 

ب للنشر والتوزيع
كت

عصري ال





األ ُتريد اأن تعرف ماذا حدث يف الف�سل الأخري؟	 

الف�س�ل يقتلني.	 

مائة مرة كي يقرتب من ف�س�يل.. برجمها 	  �ساعف ف�س�لك 
بالطبع.

�سحك »عمار« فرًحا للمال، ولإكمال الق�سة التي راآها واحدة من 
اأكرث الق�س�س ت�س�يًقا، واأهمية يف نف�س ال�قت.

�ساأفعل، واأنت ل تن�َس ما طلبه »فيفتي«.. اإنه يريدهن يف خالل 	 
اأ�سب�ع.

اأن يطلب الثالث 	  اأنها م�سادفة غريبة  األ ترى  �ساأحاول، لكن 
مراجعات اإ�سافية يف نف�س ال�قت؟

بالطبع، لكن قد يك�ن ال�سبب احلقيقي قد اأخفاه عني، اأو اأنه 	 
�سعًرا  يدفع  كي  واحدة  دفعة  الثالث  الق�س�س  ليجمع  انتظر 

اأقل.

رمبا.	 

قالها »فايز« يف عدم اقتناع.

=
ب للنشر والتوزيع

كت
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الفصل األخير في قصة الخبير

وقد  للمكتب،  املُقابلني  الكر�سيني  على  »فايز«  اأمام  حمم�د  جل�س 
فرد حمم�د بينهما خريطة �سغرية، وحتدث ب�س�ت منخف�س كاأنهما 

ُمراقبان:

كما اأمرت، حتققنا من كل الكامريات املُتاحة من وقت مغادرته 	 
ل�سيارتك.

هل حتققت من كامريات املطاعم والبن�ك والـ..	 

الأجنبية 	  املطاعم  حتى  الكامريات،  جميع  من  التحقق  مت 
والبن�ك اخلا�سة.. ا�ستعّنا بكل املعارف.

والنتيجة؟	 

اإذا 	  نعلم  ل  لكن  ال�سعبية،  املناطق  اإحدى  اإىل  تتبعه  ا�ستطعنا 
كانت زيارة اأم منزله. وحتى اإن كان منزله، فاملنطقة اأكرب من 
املنطقة  يف  عنه  ن�ساأل  اأن  يجب  ول  بالكامل،  تغطيتها  يتم  اأن 

وجنازف بحرق اأهم بطاقة لدينا دون فائدة.

ب للنشر والتوزيع
كت

عصري ال





هذا �سحيح.	 

قالها »فايز« بهدوء ودخان لفافة التبغ يت�ساعد من بني اأ�سابعه.

وما راأيك يا اأحمد با�سا؟	 

راأيي اأنها لي�ست ق�سيتنا.	 

ماذا؟	 

األقى »فايز« اجلزء الأخري من لفافته فيما تبقى من ك�ب ال�ساي 
البارد، وحمم�د يتابعه بعينيه يف ا�ستنكار م�س�ب بالتقزز، ثم مال اإليه 

ببطء قائاًل:

التي ل 	  الباردة  الق�سايا  ا�سمع يا حمم�د.. ق�سية اخلبري من 
يهتم بها اأحد حالًيا، لكن اإذا مت القب�س عليه اأو عاد لالأ�س�اء 
�سيث�ر متابع�ه جُمدًدا. بعبارة اأخرى؛ اخلبري �سيد ثمني، طاملا 

بقى حتت املاء.

ل اأفهم.	 

قالها حمم�د ب�سدق وبالهة لي�سرح »فايز«:

جمعتها 	  التي  املعل�مات  من  اأكرث  معل�مة  الآن  لدينا  بب�ساطة 
اأن نحاول القب�س عليه بها، لكن  الداخلية كلها عنه، واأمامنا 
كل  عن  م�س�ؤولني  �سنك�ن  ف�سلنا؟  ل�  �سيحدث  ماذا  تعلم  هل 
ميكننا  مما  اأكرب  هذا  و�سدقني  املُ�ستقبلية،  اخلبري  جرائم 

حتمله.

ب للنشر والتوزيع
كت
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اإذن هل �سنرتكه بهذه الب�ساطة؟ ملاذا تتبعناه من الأ�سا�س اإذن؟	 

مل ُيجب »فايز«، ووقف اأمام حمم�د ُمعدًل من هندامه:

من يت�ىل ق�سية اخلبري الآن؟	 

املُقدم م�سطفى خالد.	 

م�سطفى؟	 

ردد هازًئا، ودار ليقف اأمام النافذة:

اطِ� تلك اخلريطة، �سنحتاجها عند املُقدم م�سطفى.	 

=
اأج�س  لي�سمع �س�ًتا  اآخر يف نف�س الطابق  طرق »فايز« باب مكتب 
منت�سف  يف  �ساًبا  ليجدا  حمم�د  وخلفه  دخل  بالدخ�ل.  له  ياأذن 
ط�يل،  فه�  التمارين.  يف  ي�مه  معظم  يق�سي  اأنه  يبدو  الثالثينات، 
البناء  ب�سبب  ي�ستطيع  لن  جانبه،  اإىل  يديه  �سم  حاول  واإذا  عري�س، 
الع�سلي، لذا جل�س وقد �سّم �ساعديه اإىل �سدره وتداخلت الع�سالت 
فيما بينها، لي�ؤكد انطباع احلار�س ال�سخ�سي الذي ارت�سم يف خُميلة 

حمم�د.

وما اإن راأى »فايز«، حتى انتف�س:

اأحمد با�سا، كيف حالك؟	 

ب للنشر والتوزيع
كت
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تعار�س  يف  احلقيقية  والفرحة  املرح  عليه  يطغى  ب�س�ت  قالها 
�سارخ مع هيئته، لريد »فايز« بت�سنع:

كيف حال بطل املديرية يف كمال الأج�سام؟	 

التعبري  ذلك  تكرار  من  الرغم  على  ط�ياًل  م�سطفى  �سحك 
يفهم  تلك، مل  الزمالة  �سن�ات  الرغم من  بينهما. وعلى  �سن�ات  منذ 
م�سطفى اأن »فايز« ل ُيحبه خا�سة اأنه يح�سل على ترقياته ل�سببني؛ 

اإما لأنه يحمل ا�سم اأبيه، اأو لأن اأباه ت��ّسط له.

ماذا اأتى بك بعد هذه املدة؟ حلظة.. ماذا ت�سرب؟	 

ل.. لقد �سربنا لت�نا، واأريدك يف اأمر عاجل.	 

حتّ�لت نربته للجدية:

ماذا هناك؟	 

�سمعت اأنك امل�س�ؤول عن ق�سية اخلبري.	 

اأردت 	  اإذا  �س�ري.  ب�سكل  اإل  م�س�ؤوًل  ول�ست  ميتة،  ق�سية  هذه 
اأحاول  اأن  والتعليمات  قريًبا،  �سُتغلق  الق�سية  فاإن  احلقيقة، 

احلفاظ على هدوئها ذلك حتى ُتغلق.

اأمل تت��سل�ا لأي معل�مات عنه؟	 

معل�مات؟	 

قالها و�سحك، ثم ا�ستطرد:

ب للنشر والتوزيع
كت
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ل�ل اأنك حدثت هذا الرجل يف البنك، لأق�سمت اأنه �سبح غري 	 
م�ج�د.. ل ي�جد اأي معل�مات عنه.

بل ي�جد.	 

ت�قفت حركة م�سطفى ب�سكل كلي، وارت�سمت على وجهه كل معاين 
البالهة، ومال على »فايز«، ول�ل وج�د املكتب بينهما لحت�سنه:

ما درجة اأهميتها؟	 

ابت�سم »فايز«، وا�ستند اإىل كر�سيه قائاًل:

فلنقل اأننا عرفنا اأين ي�سكن.	 

هل متزح؟	 

قالها يف عدم ت�سديق، وملا راأى الثقة يف ابت�سامة »فايز«، والرتقب 
على وجه حمم�د، اأم�سك الال�سلكي والتقط معطفه وقام مندفًعا:

اأين؟	 

اأم�سك »فايز« بيده وحتدث بهدوء:

ي�سعر، 	  األ  يجب  اخلبري،  تعلم  اأنت  الت�سرع.  ميكننا  ل  اهداأ.. 
واأنت تعرف اأنه يتمكن من الإفالت كل مرة، وهذه املرة خمتلفة.

رد م�سطفى ب�س�ت منخف�س ظهر فيه القتناع:

ماذا تق�سد؟	 

ب للنشر والتوزيع
كت
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اأق�سد اأن الأوامر اأن ُتبقي الق�سية ميتة، فاإذا اأردت اأن حُتييها، 	 
يجب اأن حُتييها بالقب�س عليه لي�س بال�سماح له بالهروب. يجب 
اأنك  ويق�ل�ا  بالف�سل،  اإليك  ُي�سريوا  باأن  للكارهني  ت�سمح  األ 

و�سلت ملا و�سلت اإليه مب�ساعدات من البا�سا.

بالكامل،  لـ»فايز«  ِملًكا  اأ�سبح  الكر�سي، وقد  جل�س م�سطفى على 
بينما ا�ستطرد الأخري:

بامل�س�ؤول عن منطقته 	  ن�ستعني  اأن جنل�س ونتباحث، وقد  يجب 
ا. اأي�سً

اأ�سار اإىل حمم�د، الذي و�سع اخلريطة اأمامهما، واأ�سار على جزء 
منها:

ه� ي�سكن يف هذه املنطقة.	 

متتم م�سطفى ب�س�ت منخف�س:

يحيى ابن عمي ه� امل�س�ؤول عنها.	 

قال  ثم  العائلة،  تلك  من  »فايز«  وجه  على  جُمدًدا  التاأفف  ظهر 
بنف�س اللهجة النا�سحة:

اإذن يجب اأن ت�ستعني به، وكما قال�ا قدمًيا »اأنا وابن عمي على 	 
اخلبري«.

=

ب للنشر والتوزيع
كت

عصري ال





* 27 *

وماذا الآن يا فندم؟ �ست�سره بهذه الطريقة.	 

ل تقلق.. لطاملا لعبت معه تلك اللعبة، ولطاملا متت مكافاأته اإذا 	 
جنح، والتغا�سي عن اأخطائه اإذا ف�سل.

ل اأعلم.. اأظنه طيًبا.	 

اإنه طيب، لكنه ل ي�سلح لل�سرطة.. اأنت ل تعرفه.	 

بها  ت�سمح  �س�رة  باأق�سى  اعرتا�سه  �سّجل  بعدما  حمم�د  �سكت 
�ساب  ومعه  م�سطفى  دخل  الباب،  على  وطرق  دقائق،  وبعد  رتبته. 

و�سيم يغلب على هيئته العمل املكتبي.

اأحمد با�سا.. املُقدم يحيى الطيب ابن عمي مبا�سرًة، وامل�س�ؤول 	 
عن املنطقة التي...

ت�قف عن الكالم، ونظر اإىل الباب ليتاأكد من اأنه ُمغلق، وا�ستطرد:

التي ن�سك اأن اخلبري ي�سكن بها.	 

ب للنشر والتوزيع
كت
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اجلل�سة  يف  حمم�د  واإ�سراك  والتعارف  ال�سالم،  من  قليل  بعد 
وتعريفه على اأنه من اأجنب واأذكى من قابلهم »فايز« يف جيله، جل�س 
الكر�سيني  على  املُقدمان  وجل�س  املكتب،  خلف  كر�سيه  على  »فايز« 
املُتقابلني، بينما ظل حمم�د واقًفا مُم�سًكا مبجم�عة من الأوراق. وبداأ 

»فايز« يف عر�س املعل�مات التي ت��سال اإليها:

ح�سًنا، ما لدينا الآن ه� املنطقة التي ي�سكن بها اخلبري..	 

و�سع حمم�د اخلريطة على املكتب اأمامهم، واملكان املُحاط بدائرة 
يت��سطها.

الر�سام 	  ب�ا�سطة  مر�س�مة  �س�اء  للخبري،  �س�ر  لدينا  وكذلك 
اجلنائي، اأو �س�ر رقمية التقطتها الكامريات.

اأو �س�رة  تابع حمم�د احلديث، وكلما ذكر »فايز« �سيًئا عن ورقة 
و�سع حمم�د  وقد  »فايز« من احلديث  فانتهى  اأمامهم.  و�سعها  معه، 
له من  الر�سام اجلنائي، وعدة �س�ر  ر�سمها  التي  والل�حة  اخلريطة، 
كامريات البن�ك واملطاعم وه� مي�سي يف ال�سارع. وكان التعقيب الأول 

من ن�سيب م�سطفى:

اإنه بدين!	 

نظر »فايز« له با�سمئزاز، وا�ستطرد كاأنه مل يتكلم:

مهمتنا الآن، اأن نعرف اأين ي�سكن بال�سبط يف هذه املنطقة.. 	 
هذا �سيتطلب منك الت�ا�سل مع بع�س اأهل املنطقة.

ب للنشر والتوزيع
كت
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كان حديثه م�جًها ليحيى الذي اأوماأ براأ�سه دون اأن يرد، وا�ستطرد 
»فايز«:

ل اأظن املخربين، وُم�سجلي اخلطر �سيعرف�ن مكانه.. نريد اأن 	 
ن�ساأل اأهل املنطقة اأنف�سهم.

حديثه  »فايز«  لُينهي  راأ�سه،  بهز  واكتفى  يحيى،  يرد  مل  جمدًدا 
بجملة ق�سرية وجهها مل�سطفى:

و�سنحتاج ق�ة كبرية.	 

اأنت تبالغ يا اأحمد با�سا.. لكن كما حُتب.	 

حتدث يحيى بهدوء:

لكن كيف �سيتحرك البا�سا؟ اأين البالغ؟	 

البيت 	  هذا  باأن  جمه�ل  من  بالغ  �سياأتيك  عندك،  من  البالغ 
على  بق�ته  البا�سا  �سيتحرك  عليه  وبناًء  اخلبري..  ي�سكنه 

العن�ان.

بالطبع �سنذكر ا�سم البا�سا، وم�ساعدته لنا يا يحيى.	 

قالها م�سطفى �ساحًكا، لريد »فايز«:

ت�سلم يا م�سطفى، اأنا اأريد فقط اأن اأجل�س معه عندما تقب�س 	 
عليه.

ب للنشر والتوزيع
كت
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اتفقنا.. الآن ننتظر يحيى لريد علينا مبكانه.	 

اأهم �سيء يا يحيى با�سا الهدوء.. التحرك ببطء، ودون لفت 	 
اأنظار، نحن ل نعلم ما قد ياأخذه اخلبري من احتياطات.

جمدًدا مل يرد يحيى واكتفى بهز راأ�سه.. وبعد قليل تفرق اجلمع.

=
بعد مرور يومني..

وقف »فايز« كعادته اأمام النافذة، ولفافة التبغ بني �سفتيه، بينما 
جل�س حمم�د على الكر�سي وقد طال ال�سمت حتى قطعه حمم�د:

ماذا الآن؟	 

ا�ستغرق حلظات ليم�سك اللفافة بيده، ويرد دون اأن يلتفت:

ل �سيء.. �سننتظر.	 

اإىل متى �سننتظر؟	 

�سيظهر عن�انه الي�م اأو غًدا.	 

كاد حمم�د اأن يرد مرة اأخرى ل�ل اأن �سمعا طرقات على الباب، 
دخل على اإثرها م�سطفى:

لقد حددنا مكانه.	 

ب للنشر والتوزيع
كت
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التفت »فايز« على الف�ر ُمبت�سًما، وقبل اأن يرد ا�ستطرد م�سطفى:

ل تقلق يا با�سا، لقد �سقط اأخرًيا. مل ي�سعر ب�سيء، واملخربون 	 
اأمام املنزل الآن و�سنذهب اإليه.

خذ ق�ة كبرية.	 

كما اتفقنا.. ل تقلق، الق�ة ميكنها القب�س على احلي كله.	 

ا 	  مقب��سً اإل  �سقته  من  يخرج  األ  �سيء  اأهم  احلي،  يهمني  ل 
عليه.

اإنه يعي�س يف عمارة مبفرده. اأنتظر اأن اأجل�س معه، اأكاد اأق�سم 	 
اأنه يتمتع بخفة الظل، اإنه ُي�سمي عمارته با�سم »عمارة اخلبري«.

لينهي احلديث  ا�ستفزاًزا،  لـ»فايز«  و�سحك م�سطفى مبرح ظهر 
باقت�ساب:

ت�كل�ا على اهلل يا با�سا.	 

=
مل  بينما  جديدة،  تبغ  بلفافة  مُم�سًكا  النافذة  اأمام  »فايز«  وقف 

يتحرك حمم�د من مقعده امل�اجه للمكتب، ثم قال يف ت�تر:

ماذا الآن؟	 

ب للنشر والتوزيع
كت
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رد »فايز« بغ�سب ظهر وا�سًحا يف نربة �س�ته املرتفعة:

جُمدًدا؟ لقد �سمعت منك هذا ال�س�ؤال كثرًيا.	 

لريد  »فايز«  هاتف  رن  ثم  عليهما،  ط�يلة  لدقائق  ال�سمت  خّيم 
بتلهف:

نعم.. ح�سًنا.. جيد جًدا.	 

اأ�سرق وجهه،  وقد  اأمامه،  والتفت ملحم�د اجلال�س  الهاتف  واأغلق 
والفرحة تغمره:

لقد حا�سروا العمارة، وتاأكدوا من وج�ده بالداخل.	 

=

ب للنشر والتوزيع
كت
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�ليوم �لتايل..

له.  املُقابل  املقعد  على  اجلال�س  اخلبري  يف  يتطلع  »فايز«  جل�س 
ب�سخريته  اخلبري  يقطعه  اأن  قبل  للحظات  عليهما  ال�سمت  خّيم  وقد 

املعه�دة:

اأ�سدقائك 	  لإر�سال  حاجة  فال  با�سا،  يا  ُتقابلني  اأن  اأردت  اإذا 
قبل  اأ�سدقاء  فنحن  اإليك،  و�ساآتي  اأخربين  فقط  منزيل.  اإىل 

كل �سيء.

كيف؟	 

هل تغلبت على غرورك اأخرًيا لت�ساأل دون حرج؟	 

تدخل النادل حلظتها يف احلديث بتلك البت�سامة ال�دودة:

هل قررمتا ماذا ُتريدان قبل الأكل؟	 

كاد »فايز« اأن ي�سيح فيه، ل�ل اأن حتدث اخلبري بهدوء:

ب للنشر والتوزيع
كت
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اإح�سار 	  ميكن  لكن  الغداء،  نتناول  حتى  ننتظر  لن  حقيقًة، 
مثلجات يل و..

ثم التفت لـ»فايز«:

ماذا تطلب يا اأحمد با�سا؟	 

ل �سيء.	 

قالها باقت�ساب، فعّقب اخلبري:

يحتاجه.. 	  لأنه  با�سا  لأحمد  ليم�ن  وع�سري  يل  مثلجات  اإذن، 
ما ا�سمك؟

ا�سمي ح�سني، اأي خدمة اأخرى؟	 

معظمها 	  واأريد  باملثلجات،  يهتم�ن  اجعلهم  ح�سني،  يا  �سكًرا 
�س�كالتة.

لينفجر  وين�سرف،  تاأدب  يف  ح�سني  لي�مئ  الأخرية،  اجلملة  قال 
»فايز« بعدها:

ا�سمع، ل وقت عندي لألعابك، اإما..	 

قاطعه اخلبري بحدة مل يعهدها عنه:

اإذا نظرت ح�لك ومل تَر �س�ى منت�سرين، فاعلم 	  اأنت،  ا�سمع 
اأنك اخلا�سر ال�حيد. يجل�س على هذه الطاولة اثنان، اأحدهما 
يتحكم يف الأحداث.. وه� اأنا. اأنا من �سيت�ىل احلديث والتهديد 

هذه املرة، واأنت �ست�ستمع.

ب للنشر والتوزيع
كت
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اأين ه�؟	 

كيفية 	  عن  اأما  بالرتتيب.  ف�ساأجيبك  قبله،  �س�ؤاًل  �ساألت  لقد 
نعم  ال�سيء.  بع�س  خُميبة  �سرتاها  فاأظنك  الأم�س،  هروبي 
لقد كنت يف ال�سقة، ونعم خرجت من النافذة ونظرت اإىل كم 

رة للمنزل، بل وال�سارع باأكمله. ال�سرطة امل�ج�دة واملُحا�سِ

كيف هربت اإذن؟	 

�ساأله وقد غلب غ�سبه ف�س�له، لُيجيب الآخر �ساحًكا:

عندما ُتغادر منزلك، فاإنك تتاأكد من اأنك مل تن�َس حمفظتك، 	 
ن�سيت  فاإذا  املفتاح،  اأن�س  مل  اأنني  اأنا  اأتاأكد  بينما  هاتفك،  اأو 
باب  اأترك  ما  دائًما  لأخذه.  الرج�ع  مُيكنني  اآخر  �سيء  اأي 
انتقلت  جُمرًما،  ال�سرطة  اعتربتني  اأن  منذ  مفت�ًحا.  الرج�ع 
وجدت  حتى  وعمائر  ومنازل  �سقق  عن  باحًثا  منزيل  من 
كاملة  عمارة  ا�سرتيت  لقد  اأردتها.  التي  بامل�ا�سفات  اإحداها 
بج�ار امل�سجد، ولطاملا اأيقظني �س�ت املُكرب املُعلق على املئذنة 

املاُل�سقة لنافذتي، لكني..

لقد هربت اإىل املئذنة.	 

�سحك اخلبري حتى مالت نظارته ال�سغرية، فعدلها وقال:

�سحيح، واأنت ل تعلم.. املئذنة على النا�سية اجلانبية، فاأخرج 	 
يف �سارع خمتلف متاًما.

ب للنشر والتوزيع
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ومع تاأكد ال�سرطة اأنك بالأعلى، قد تقف و�سطهم ول يهتم بك 	 
اأحد.

ومعه  ح�سني  اأتى  حتى  اأعلى  وب�س�ت  جُمدًدا،  اخلبري  �سحك 
الليم�ن واملثلجات، وو�سعهما دون كالم وان�سرف.

اأم عاجاًل، لذا و�سعت خطة 	  اآجاًل  اإيّل  اأن ت�سل  من الطبيعي 
اإذا ما و�سلت اإيّل.

ل اأعلم ما مينعني من القب�س عليك الآن؟	 

اأم�سك مبلعقته، وبداأ باأكل املُثلجات، ما اإن اأكلها حتى اأ�سدر �س�ت 
ا�ستمتاع ُمبالًغا فيه، ورّد بعدها:

تذكر.. املفتاح، ل بد من طريقة للرج�ع.	 

بالطبع.. حمم�د، هذا ه� مفتاحك.	 

ثق يا اأحمد، اأمتلك مفاتيح كثرية.	 

اأين ه�؟	 

قالها »فايز« اأخرًيا بنفاد �سرب، لريد اخلبري بهدوء:

ا�ستطاع فرد 	  العاملي ل�سخ�س  القيا�سي  الرقم  تعلم ما ه�  هل 
ذراعه لالأعلى؟ اإنه �سبع ع�سرة �ساعة، اأي اإن لديه ح�ايل �ست 

�ساعات ليك�سر الرقم العاملي.

اأمامه �ست �ساعات؟	 

ب للنشر والتوزيع
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ليك�سر الرقم العاملي.	 

ال�سيء،  ُمع�جة بع�س  الكلمات  واملُثلجات يف فمه، فخرجت  قالها 
وا�ستطرد:

تتاأخر على 	  األ  اأي حلظة �سيم�ت. فلناأمل  اأنزل ذراعه يف  اإذا 
اإنقاذه.

ميزح،  ل  اأنه  يتاأكد  اأو  البيانات  ُيعالج  كاأنه  للحظات  »فايز«  وجم 
اأن يرد، وملّا تاأخر يف الرد،  اأخرى ُمنتظًرا  بينما تناول اخلبري ملعقة 

ترك امللعقة بخيبة اأمل، وقال م��سًحا:

ا�سمع يا اأحمد، اأمامك الآن اأن تذهب لإنقاذه اأو تنتظر وتقب�س 	 
علّي. بالطبع ميكنك اأن ُتبلغ ال�سرطة عن مكاين الآن، وتذهب 

لإنقاذه، لكنك تعلم اأنني �ساأهرب.

اأو اأبلغ ال�سرطة مبكانه، واأقب�س اأنا عليك.	 

�سحك اخلبري قلياًل وقال:

لن اأخربك مبكانه حتى نفرتق يا �سديقي.. والآن حياته رهن 	 
يديك.

قام »فايز« من مقعده بعنف، لي�سطدم بالطاولة، وُي�سقط املُثلجات 
اإليه، وقال بنربة  انتباه جميع امل�ج�دين  اإىل الأر�س، ولفت  والليم�ن 

عالية:

ب للنشر والتوزيع
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ميكنني اأن اأجعلك تتكلم.	 

لريد اخلبري بهدوء:

اإذا 	  ا�سمعني،  املُنا�سب؟  ال�قت  يف  هل  لكن  مُيكنك،  بالطبع 
تدعني  ل  ذنبه،  حاماًل  عمرك  من  تبقى  ما  تعي�س  اأن  اأردت 

اأغادر الآن.

وما اأدراين اأنه حي؟	 

حقيقًة ل اأدري، لكن لناأمل اأنه حي، فه� �ساب جمتهد ل يجب 	 
اأن مي�ت ب�سبب لعبتنا.

علمت اأنك لن ت�ستطيع خداعي مرة اأخرى، فا�ستخدمت الق�ة.	 

مبا 	  �سخ�س  كل  ُتعامل  اأن  يجب  الذكاء،  بنف�س  لي�س�ا  النا�س 
ي�ستحقه.

�سنتقابل جُمدًدا.	 

اأمتنى ذلك بدون جماملة.	 

اخلدعة 	  نف�س  خداعي  ت�ستطيع  ولن  الق�ة،  تنفعك  لن  وقتها 
مرتني.

ح�سًنا، �ساأغادر الآن.. انتظر ات�سايل يف خالل خم�س دقائق.	 

قالها اخلبري واألقى لـ»فايز« ال�اقف اأمامه هاتًفا حمم�ًل ُمعقًبا:

ب للنشر والتوزيع
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باملنا�سبة، هذا هاتفه اأعطه له عندما ُتقابله.	 

جيب  من  اأخرج  وبهدوء  معطفه،  وتناول  مقعده،  من  اخلبري  قام 
تكاليف ما  ُيغطي  املال، ما  الطاولة من  معطفه املحفظة، وترك على 

ك�سره »فايز«، ونادى على ح�سني وه� قرب الباب قائاًل:

اأعتذر عن الف��سى يا ح�سني.. الباقي لك.	 

=

ب للنشر والتوزيع
كت
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دقيقتني  وبعد  اخلبري،  مكاملة  ُمنتظًرا  �سيارته  يف  »فايز«  جل�س 
بالفعل رّن هاتفه فرّد ب�سرعة:

ح�سًنا، لقد �سمحت لك باملغادرة. اأين ه�؟	 

لكن 	  مرتني،  اخلدعة  نف�س  اأخدعك  اأن  ميكنني  ل  اأنني  تظن 
ومل  اللعبة،  نف�س  األعب  كلها  حياتي  ق�سيت  اأنني  تعلم  ل  اأنت 

تف�سل قط.

ح�سًنا.. اأين ه�؟ �ساأ�ستمتع باحلديث معك لحًقا.	 

اأظنه يف املديرية يبحث عنك.	 

من؟	 

حمم�د.. اأظنه يف املديرية يبحث عنك.	 

هل اأطلقت �سراحه؟	 

ب للنشر والتوزيع
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�سحك اخلبري قلياًل، لريد:

ات�سال من رقم 	  ا�ستيقظت على  لقد  الأحداث،  ا�سرتجع معي 
حمم�د �سحيح؟

�سحيح، لكن..	 

قاطعه اخلبري:

واأخربتك 	  منه.  بدًل  معك  يتحدث  من  اأنا  وجدتني  ولالأ�سف 
اأنني اختطفته، واأنه يجب اأن تقابلني، واإذا راأيت ال�سرطة من 

قريب اأو بعيد �سـ..

اأنت مل تختطفه من الأ�سا�س، األي�س كذلك؟	 

لتخرج  ال�سحك  اأثناء  الكالم  وحاول  مط�ًل،  اخلبري  �سحك 
الكلمات متقطعة:

نعم.. �سرقت.. الهاتف فقط.	 

�سمت »فايز« للحظات، وبدًل من اأن يغ�سب على اخلبري، اأو تعل� 
نربة �س�ته، حتّدث ب�س�ت يغلب عليه احلزن وال�سعف:

كي 	  عليك  ُيقب�س  اأن  وجازفت  هذا،  كل  فعلت  تريد؟  ماذا 
تقابلني.. ملاذا؟

ب للنشر والتوزيع
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لقد كّنا اأ�سدقاء لفرتة، وهذه الفرتة انتهت.	 

�سمت اخلبري قلياًل قبل اأن ي�ستطرد بنربة حزينة:

اأو 	  �سريًرا  ل�ست  اأنني  تعرف  اأن  اأردتك  ال�داع.  لقاء  كان  لقد 
جُمرًما، واإذا نظرت اإىل كل ما فعلت ب�جهة نظر اأكرث حيادية، 
ا  �سرتاين قد �ساعدت من ا�ستطعت م�ساعدته، ومل اأ�سّر �سخ�سً

قط.

كاأنه  الطرق  ُمفرتق  عند  ال�سارع  نهاية  يف  وظهر  اخلبري  قالها 
ي�دعه:

م�ساعدتك للمجرمني من البداية، اإرهابك للنا�س يف البنك..	 

قاطعه اخلبري وقد عال �س�ته، واأ�سبحت لغة ج�سده اأكرث عنًفا:

هذا ق�س�ر يف تفكريك.. هذا ق�س�ر يف تفكري اجلميع. نف�س 	 
الق�س�ر الذي يدفعهم ملنح الأديب اجلائزة لأنه عرّب عن حالة 
اأين  نف�سها،  الإن�سانية  احلالة  اأين  روايته.  يف  كاملة  اإن�سانية 

املُلهم، اأين امل�س�ؤول؟

اأفعل لأنه 	  اأ�ساألك عما دفعك لفعل ذلك، لكني لن  اأن  ُتريدين 
لن ُيربر.

هداأت حركة اخلبري من تلك امل�سافة قائاًل:

ب للنشر والتوزيع
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ول� �ساألتني ما اأجبتك.. كيف ملثلك اأن يفهم مثلي؟	 

وانتهت املكاملة.

اجلانبي  لل�سارع  خط�ة  وخطا  وداع،  اإ�سارة  يف  ببطء  يده  ورفع 
ليختفي من نظره. انطلق »فايز« ب�سيارته، وو�سل لل�سارع اجلانبي يف 

اأقل من ع�سر ث�اٍن.. لكن ل �سيء.

=

ب للنشر والتوزيع
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جل�س »عمار« على املن�سة اأمام »فايز«، وقال بنربة اإقناع:

يجب اأن ُتقابله بنف�سك، اأنت من ع�ست الأحداث وبالطبع لديك 	 
وجهة نظر اأخرى ميكن اأن تعر�سها عليه.

وحيد، 	  اخلبري  الآن؛  تاأكدت  ولقد  احلقيقة،  اأخربته  لكني 
اخلبري اأراد اأن يك�ن �سديقه، اخلبري لي�س �سيًئا كما يظن.

قل له اأي �سيء اآخر.. ل تقل له �سيًئا، فقط ا�سمع منه.. لكن 	 
اآخر  اأجر  ُنريد  وكذلك  احلك�مة،  مع  م�ساكل  ُنريد  ل  اأرج�ك 

ق�سة.

اأن نظر »فايز« ُمثبت على احلائط خلفه، فا�ستدار  لحظ »عمار« 
»عمار« ناحية تلك النقطة وقال ُمعقًبا:

الل�حة، 	  لتلك  ُحبك  ما  اأعلم  ل  اأنا..  �ساأعدلها  مائلة،  الل�حة 
اأظن اأنه جزء من حبك لتلك امل��سيقى غري املفه�مة.

الإطار ولي�س الل�حة.	 

ب للنشر والتوزيع
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ماذا؟	 

الإطار، ه� ما اأهتم به.. اإذا مت، اأرج� اأن تهتم به، حافظ عليه 	 
نظيًفا، ومعتدًل.

مل ُيعقب »عمار«، واإمنا اكتفى بالنظر اإليه:

ل تنظر اإيّل بتلك الطريقة، �ساأقابله.	 

=
ال�سالم على اجلميع،  واألقى  اأحمد بعدها بقامته املنت�سبة،  دخل 

ثم حتدث لـ»فايز« متجاهاًل وج�د »عمار«:

ا�سمع، ب�ساأن ما حدث املرة الفائتة، مل اأق�سد معظم ما قلت، 	 
لكني غري مقتنع مبا..

قاطعه »فايز«:

ل تقلق، لقد ن�سيت.. تعرف اآثار ال�سيخ�خة.	 

�سحك »فايز« بعدها، و�سحك اأحمد جُماماًل، بينما �سحك »عمار« 
يف ارتياح، ولقد ا�ستنتج اأن هذه البداية لن ينتج عنها م�ساكل.. غالًبا.

ا�سمع يا اأ�ستاذ »فايز«، هديف من كل ما فعلت اأن اأقب�س على 	 
اخلبري. فاملمثل الذي ا�ستطاع جت�سيده، وك�سف ج�انب جديدة 
من �سخ�سيته، ميكنه اأن ُيخربين كيف �سيت�سرف اخلبري اإذا 
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ن�سبت له فًخا ُمعيًنا.. هل تفهمني؟

نعم اأفهمك، لكن هل اأنت واثق من اأنه ما زال حًيا؟	 

م�ته 	  ي�م  اأن  اأخربين  اأكتبها..  مل  بيننا  اأحداث  هناك  نعم، 
�سي��سي باأن ُير�سل اإيّل بطاقة فيها كل بياناته وعن�انه لأح�سر 

العزاء.

متى حدثت الق�س�س ال�سابقة؟	 

على مدار عامني تقريًبا، وانتهت منذ خم�سة اأع�ام.	 

اأو طريقة جتذب بها اخلبري 	  اأن تقرتح فًخا  اأنت تريد  ح�سًنا، 
واأخربك كيف �سيت�سرف، األي�س كذلك؟

بلى، اأريد منك اأن تخربين كيف �سيت�سرف اإذا حاولت..	 

ح�سًنا، اخلبري لن يظهر مرة اأخرى.	 

ماذا؟	 

قالها اأحمد م�سدوًما.

لن يظهر جُمدًدا. احرتامه لنف�سه، ولعمله. ذلك العمل الذي 	 
يراه فًنا اأكرث من ك�نه جرمية �سُيجربه على عدم الظه�ر مرة 

اأخرى.

هل اأنت متاأكد؟	 

ب للنشر والتوزيع
كت
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نعم، اخلبري لن يظهر.	 

هل تق�سد اأن كل هذا بدون فائدة؟	 

للخروج 	  ن�ستفزه  اأن  الأخرية كان يف ذهني  الق�سة  نعم، حتى 
والقيام بجرمية اأخرى.

ثم؟	 

على 	  اجلمه�ر  فعل  رد  لُي�ساهد  جرمية  كل  بعد  يقف  اخلبري 
حتفته. كنا �سنرتك اجلرمية متر ب�سالم، ونقب�س عليه بعدها. 
ونت�قع  املثالية،  والتغطية  املثايل،  املكان  �سنختار  كنا  بالطبع 
يظهر  لن  اخلبري  لالأ�سف،  لكن  به..  يهرب  قد  الذي  املفتاح 

جُمدًدا.

و�سكرهما،  الق�سة  ثمن  دفع  بعدما  اأمل،  خيبة  يف  اأحمد  غادر 
وبعد اأن اأخرب »فايز« باأنه �سيجد خطة ت�ستفزه للخروج قريًبا و�سيع�د 
الق�سبان،  وراء  مكانه  واأن اخلبري  ال�سرعة،  بهذه  يياأ�س  واأنه مل  بها، 
و�سيحر�س على تنفيذ ذلك، واأنه يتمنى اأن هذا الراأي نابع مما عا�سه، 

ولي�س ليخفي اأثر اخلبري. وما اإن غادر اأحمد حتى حتدث »عمار«:

هل تظن اأنه لن يظهر جُمدًدا؟	 

ل اأعلم.. لكنك اأردت اأن اأخربه باأي ا�ستنتاج غري ما اأقتنع به.	 

هل اأنت واثق منه من الأ�سا�س؟	 

ب للنشر والتوزيع
كت
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نعم، لقد اأراد اأن ُي�سبحا اأ�سدقاء، واأحمد مل يقتنع.	 

�سراحًة، هذا اأمر غري ُمقنع.	 

اأنت ل تفهم يا »عمار«، ل تفهم اأن تعي�س ط�ال حياتك بدون 	 
الكل  كالظل  تعي�س  اأحد،  يالحظك  اأن  بدون  اأحد،  يراك  اأن 
يبت�سم  اأن  تتمناه  ما  اأكرث  بغيابك،  يهتم�ن  ول  وج�دك،  يعتاد 
تتنقل  اأنت  واإن كان جُماماًل حتى.  »اأراك«  اأحدهم ويق�ل  لك 
من هذه لتلك، واأ�سدقاوؤك كثريون، حتى اإنك تزوجت ُم�سبًقا.. 
حلياتك قيمة عند اأحدهم. هل تعلم ملاذا اأخربه اخلبري باأنه 
ملثله،  ل عزاء  اأنه  يعلم  لأنه  بطاقة عندما مي�ت؟  له  �سرُي�سل 
اإننا خمتلفان، لذا ل ميكنك  اأ�سدقاء، يا »عمار«  اأهل ول  فال 
اأن تقتنع مبا اقتنعت به.. كيف ملثلك يا »عمار« اأن يفهم مثلي؟

=
ب للنشر والتوزيع

كت
عصري ال
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 »�س�أموت وحيًدا
 ق�لت عرافة قريتن� �ستموت وحيًدا

 قد اأ�سعل يوًم� مدف�أتي
 فتثور الن�ر.. وحترقني
 قد اأفتح �سب�كي خوًف�
 فيجيء ظالٌم يغرقني
 قد اأفتح ب�بي مهموًم�

 كي يدخل ل�ٌص يخنقني
 اأو يدخل ح�ر�ص قريتن�
 يحمل اأحك�ًم� وق�س�ي�

 يخطئ يف فهم الأحك�م
 يطلق يف �سدري النريان

 فيعود يلملم اأ�سالئي
 ويظل ي�سيح على قربي
اأخط�أت وربي يف العنوان«

ب للنشر والتوزيع
كت
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هكذا عرّب جويدة يف نف�ص الق�سيدة عم� اأ�سعر به. �س�أموت وحيًدا، 
هذا م� �سيحدث. اأظن اأن هذا م� �سيحدث قريًب�.. اأو هذا م� �س�أفعله اأن�.

�سيء..  ل  �سيتغري؟  م�ذا  طريقة،  ب�أي  اأو  بيدي  �سواء  الآن،  مت  اإذا 
رفيقته  ت�أتي  وقد  »عم�ر«  �سيدفنني  الإطالق.  على  �سيتغري  �سيء  ل 

احل�لية -اإذا ك�ن ُمرافًق� الآن- وقد ي�أتي اأحمد بدوي.

اأحمد يراين، ولكن ي� لغب�ئي، لقد تع�مل معي  اأن  �سعرت للحظة 
اأكذب  قد  واأنني  العمل،  يف  اأ�ستمر  اأن  الأول  هديف  الآلة  من  كجزء 
عليه لي�ستمر يف تزويدن� ب�لق�س�ص. ح�سًن� لقد كذبت عليك هذه 
املرة ي� اأحمد، على الأرجح اخلبري م� زال ُيراقبك، ومن ال�سهل جًدا اأن 

يخرج اإذا �سعر اأنك تفهمته اأخرًيا.. لكن ل ت�ستحق اأن تعرف ذلك.

اإىل الأعم�ق؟  م� هذا الظلم؟ م� هذا الِثقل يف قلبي الذي يجذبني 
ِع�ست األف حي�ة ومل اأ�ستمتع ب�إحداه�.. راأيت املوت مرات، ومل اأر احلي�ة 
مرة. جتّرعت الظالم دهًرا، ومل اأب�رس النور حلظة. ذهب الوب�ء ب�أ�سدق�ئي 

مرة، و�سحيت بنف�سي ليعي�سوا مرة، وقتلتهم بيدي مرات.

احلقد  راأيت  قبلي،  لأحٍد  يت�سَن  مل  كم�  الداخل،  من  الب�رس  راأيت 
والأمل يف قلب  راأيت اخلوف وال�سعف  الع��سق.  والظلم والكره يف قلب 
ول  �سيء..  كل  راأيت  املقهور.  وابت�س�مة  اجلالد،  دمعة  راأيت  امُلح�رب. 

يراين اأحد.

ول  ُتريدين..  ل  احلي�ة  تلك  ذلك،  من  اأكرث  التظ�هر  ميكنني  ل 
اأريده�. هذه الأر�ص ل...

ب للنشر والتوزيع
كت
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»هل  الآيل:  ال�س�ت  ذات  ليخرج  جمدًدا  الكتابة  �سا�سة  ت�قفت 
تريد �لبحث عن �الأر�س؟«

البحث  تعطيل  »ل..  بغ�سب:  رد  ثم  املفاجئ،  ال�س�ت  من  اأجفل 
التلقائي«.

»هل �أنت متاأكد من تعطيل �لبحث �لتلقائي لهذه �جلل�شة؟«

»نعم«

»مت تعطيل �لبحث �لتلقائي لهذه �جلل�شة«.

انتظر قلياًل على و�سعه هذا، ثم ا�ستاأنف:

والأرق،  والوحدة،  احلي�ة،  مني..  اأقوى  �سيء  كل  �سعيف..  »اأن� 
حتى هذه الآلة.. حتى هذه اخل��سية الغبية.. كل �سيء اأقوى مني.

اأن� �سعيف للغ�ية.. �سئيل للغ�ية.. اأن�..«

ثم رفع يديه، ودم�عه تن�ساب بهدوء، وقال:

»م�سح املذكرات«

»هل �أنت متاأكد من م�شح �ملذكر�ت؟«

»نعم«

»بتاأكيدك �الأمر �شيتم حذف �ملذكر�ت نهائًيا، هل �أنت و�ثق؟«

ب للنشر والتوزيع
كت
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�سهق بني دم�عه، وقال ب�س�ت متقطع:

»نعم«

»مت حذف �ملذكر�ت.. هل تريد �إن�شاء مذكر�ت جديدة؟«

هنا عال �س�ت بكائه:

»ل داعي، ل ي�جد وقت لذلك«.

=

ب للنشر والتوزيع
كت
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ا اأخرى، اأبحث عن ممثل جديد.	  لن اأمثل ق�س�سً

ملاذا؟ األي�ست تلك التي تتغلب على وحدتك بها؟	 

كنت اأظن ذلك. اجلميع ميكنه اأن يفعل ما اأفعل، لكني ل اأريد 	 
اأن اأفعله بعد الآن.

�سكت »عمار« قلياًل، واأردف:

ان�سحابك هذا يدفعني للقلق، واأنت تفهم ما اأق�سد.	 

هل تق�سد النتحار؟ ل تقلق، لقد اقرتبت النهاية على اأي حال.	 

غمر ال�سمت املقهى املُعتم اإل من دائرة ال�س�ء ال�ساقطة عليهما، 
ليقطعه »فايز« اأخرًيا:

ا�سمع، �سننهي الآن اأمر مراجعة ق�س�س »فيفتي« ولن اأ�سرتك 	 
يف اأي �سيء يتعلق بتلك الآلة جُمدًدا.

م�جة الكتئاب هذه �ستمّر، اأنا واثق.	 

ب للنشر والتوزيع
كت
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اإن �ساء اهلل، اأعطني الثالث ق�س�س.	 

ع�سر دقائق فقط، و�سيتم طباعتهن.	 

اأريد تعليقات امل�ؤلفني كذلك.	 

�ساأكتب لك على كل ق�سة ملح�ظة امل�ؤلف.	 

=
جل�س »فايز« على ال�سرير، وقال:

»اإ�ساءة القراءة«.

مرت حلظات ثم اأُ�سيئت الغرفة باإ�ساءة ني�ن ق�ية، وحتدث »فايز« 
ب�س�ت م�سم�ع كاأن هناك من يحاوره:

ح�سًنا، من اأين نبداأ؟	 

واأخرج الثالث ُرزم، واأم�سك واحدة منها:

اأنني 	  اأ�سدق  ل  اخلائن.  واحلر�س  امللك  ق�سة  العجز،  ق�سة 
جعلتني  التي  ال�حيدة  الق�سة  اإنها  الق�سة،  هذه  اأن�سى  كدت 

امللك.. لقد اأم�سكت البتار، وركبت الأترب.

ثم اأم�سك رزمة ورق اأخرى:

ب للنشر والتوزيع
كت
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�سبابي 	  راأيتها يف  ال�حدة.  اآٍه من  ال�حدة..  اأن�س، ق�سة  ق�سة 
ك�ح�س ُمقب�س يثري الرهبة، فهربت منها، وظللت اأهرب ط�ل 
كانت  راأيت  ما  اأن  عمري  نهاية  يف  اأكت�سف  اأنا  وها  حياتي. 
�س�رة ال�ح�س يف املراآة، واأنني كنت اأهرب منها ناحية ال�ح�س 
ل�ست�سلم  يفعل،  اأن  يجب  ما  ُمبكًرا  اأن�س  فهم  ل�  احلقيقي. 
القتال  من  اأف�سل  ال�ست�سالم  اأخته..  واأنقذ  ُمبكًرا  لالأ�سباح 

بدون هدف.

واأم�سك الق�سة الأخرية:

الب�سيط الذي وجد نف�سه حاكًما، 	  ال�ساب  الياأ�س. ق�سة  ق�سة 
وال�سعب ينظر اإليه على اأنه خمل�سهم من اللعنة. حاول اأن ُيغري 
الغابة، ويفيد اأهلها على الرغم من ِق�سر حياتهم، حتى ظهر 

ال�سر مرة اأخرى.

تنهد ببطء، وا�ستطرد:

اأتذكر كيف ُكتب يف الر�سالة 	  اأتذكر كل تفا�سيل تلك الق�سة، 
النق��س  اأتذكر  النهاية«.  اإنها  ال�سر..  اإنها  ال�سيطان..  »اإنها 
وال�ساعة   ،24 يت��سطه  الذي  النفجار  الكهف؛  حائط  على 
املر�س�مة، اأتذكر �سكل الأ�سط�انة.. بل اأتذكر حتى الرقم الذي 
يفتح الأ�سط�انة )1 11 7 2 4 10(.. اأتذكر نظرة عا�سم وه� 

يقتلني، ول يهتم �س�ى بالقر�س.

ب للنشر والتوزيع
كت
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كتب  والتي  البي�ساء،  الأخرية  ال�سفحة  نظر يف  ثم  قلياًل،  �سمت 
على  قلمه  واأم�سك  اأخرى،  مرة  الق�سة  مراجعة  �سبب  »عمار«  فيها 
لت�سقط  دم�عه  و�سالت  كلمات،  ب�سع  ال�سفحة  نف�س  يف  وكتب  الف�ر 

على ال�سفحة، ويختلط احلرب بالدم�ع.. حتى انتهى الأمر.

=

ب للنشر والتوزيع
كت
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جاء »عمار« يف التا�سعة �سباًحا اإىل املقهى، وف�جئ عندما وجده 
مغلًقا. فتح »عمار« املقهى، لعل »فايز« ق�سى ليلته بالداخل كما فعل يف 
مراٍت �سابقة، لكن »فايز« مل يكن م�ج�ًدا. �ساوره القلق بع�س ال�سيء، 
وكذلك  حمم�ًل،  هاتًفا  يحمل  ل  فـ»فايز«  ليفعله  �سيًئا  ميلك  ل  لكن 
اأن  قرر  وقد  لالنتظار.  »عمار«  فا�ست�سلم  عن�انه..  يعرف  ل  »عمار« 
يبداأ ي�م املقهى، خا�سًة اأنه قد تاأخر عن ميعاده الي�مي، فقام بت�سغيل 
امل��سيقى، واأ�سعل البخ�ر، وبداأ يف تنظيف الطاولت، وبينما ه� على 
تلك احلالة دخل عليه �ساب ثالثيني، ذو مالمح جامدة واإن كان على 

جانبها احلزن، وقال بلهجة جادة:

اأ�ستاذ »عمار«؟	 

نعم، اإنه اأنا.	 

يا�سني ال�سيد.. مباحث.	 

ات�سعت عينا »عمار« على الف�ر، وا�ستند اإىل املن�سة ونظره معلق 
كلماته  ال�سابط فت�سل  يتحدث  بينما  ال�سابط،  املائل خلف  بالربواز 

ب للنشر والتوزيع
كت
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حاجة  يف  يكن  مل  املاء،  حتت  من  اأنها  اأو  بعيدة،  م�سافة  من  كاأنها 
ل�سماعها، واإن و�سل لأذنيه بع�س منها رغًما عنه:

اأغلب 	  انتحار..  الأ�ستاذ »فايز«..  البقاء هلل..  اأ�ستاذ »عمار«.. 
الظن.. م�سرحة.. منزله.. ال��سية.

تثاقل ج�سد »عمار« على املن�سة، ولأول مرة مل تتحمل قدمه ذلك 
ال�زن، وكاد اأن ي�سقط ل�ل اأن اأم�سك ال�سابط بذراعه، واأجل�سه على 

الكر�سي الذي طاملا جل�س عليه اأمام »فايز«.

اأ�ستاذ »عمار«.	 

قالها ال�سابط بلهجة اأكرث �سرامة جذبت انتباهه، وا�ستطرد:

لقد 	  مة،  املُن�ِّ الأقرا�س  ُم�ستخدًما  انتحر  قد  اأنه  الظن  اأغلب 
البحث  املفت�حة على جهازه، �سفحة  الأخرية  ال�سفحة  كانت 

م. عن اجلرعة القاتلة من املُن�ِّ

هّز »عمار« راأ�سه يف تفهم، فاطماأن ال�سابط اأن »عمار« قد فهم ما 
قال، وا�ستطرد:

اإليك، كان من املفرت�س 	  مل يرتك �س�ى ر�سالة واحدة م�جهة 
ل��سيته،  احرتامي  من  بدافع  لكن  فيها،  ما  ونقراأ  نفتحها  اأن 

�ساأجعلك تقراأها قبلي.. اأو معي.

منها  الأوىل  ال�سط�ر  ورقة من جيبه، مطب�ع يف  ال�سابط  واأخرج 
م�سهد نهاية ق�سة عمر، وا�سح من الآثار عليها اأن »فايز« قد قطعها 

من الق�سة ليكتب يف املُتبقي منها، ومكت�ب حتتها بخط مرجتف:

ب للنشر والتوزيع
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اأردته لعدة �سنوات، فال حتزن..  اأردته ي� »عم�ر«.. هذا م�  »هذا م� 
هذا اأف�سل على الأقل ب�لن�سبة يل. لقد ع�ست اأكرث مم� اأ�ستحق.. اأكرث 
مم� اأريد حتى هزمني امللل، ودمرتني الوحدة. ح�ولت احلي�ة كثرًيا، 

لكن من الوا�سح اأنه يجب جتربة املوت قبل حم�ولة احلي�ة.

الوحدة تخللت يف كل �سيء اأتع�مل معه، تخللت �رسيري فمنعت 
عني النوم، تخللت قلبي فمنعت عني الفرح، تخللتني فمنعتني من 
يراك  اأحد  ل  متكرر  يوم  يومي،  اأق�سي  كيف  تعرف  ل  اأنت  احلي�ة. 

فيه.. جمرد �سخ�ص ع�بر ب�لن�سبة للجميع.

كنت اأح�سدك طوال الوقت على حي�تك لأنك �س�ب.. لي�ص لأنك 
�ستعي�ص طوياًل، واإمن� لأنك م� زلت حتتفظ بتلك ال�سعلة، بذلك احلم��ص 
ك�ن  ولقد  يوم،  ذات  كذلك  كنت  لكني  ُت�سدق،  ل  قد  والتهور. 
جدي كذلك ذات يوم.. لكن �رست اأن� اإىل م� �س�ر اإليه جدي، مهزوًم� 

من اجلميع.. فال تكن مثلن�.

� بتلك الأهمية لأكتب كلم�ت اأخرية يقراأه� الن��ص  ل�ست �سخ�سً
بعدي، لكن ل يهمني من هذا الع�مل الآن �سواك. لقد وجدت راحتي، 
ِع�سته�  ب�حلي�ة، ففيه� جوانب ممتعة  اأن جتد راحتك وت�ستمتع  فح�ول 
يف �سب�بي، واأرى اأنه م� زال ب�إمك�نك التمتع به�. واإي�ك اأن متوت واأنت 
حي، العجوز هو من ل ي�ستطيع احللم، من ل ي�ستطيع احلي�ة.. لي�ص من 

ل ي�ستطيع احلركة.

ب للنشر والتوزيع
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و�سعته  قد  ممتلك�تي،  كل  عن  ك�ماًل  تن�زًل  املقهى  يف  �ستجد 
اأوثق  مل  لأين  ممتلك�تي،  �سمن  جتده  لن  املقهى  النه�ية.  قبل  ب�لأم�ص 
اأًي� من عقدي البيع ال�س�بقني.. تقنًي� م� زال ملكك كله، ومل اأ�سرِت منك 

�سيًئ�.

التي تعرف  اأردت ن�سيحتي، فعد لطليقتك.. هي الوحيدة  واإذا 
حقيقة تلك الندبة. اأق�سد هن� ندبة روحك ل ندبة كفك. ل ُتكمل 
بل  بوحدتك،  تراأف  ولن  ترحمك،  لن  ق��سية  لأنه�  وحيًدا،  حي�تك 
�ستع�قبك على كل �سديق فّرطت فيه، وكل حبيب تخ�ذلت عنه، 

�ستع�قبك على كل حلم ن�سيته ذات يوم.

مت�أكد  اأن�  م�  لكن  انتح�ري،  يولده  قد  فرا�سة  ت�أثري  اأي  اأعلم  ل 
منه، اأنه لن يتج�وز هذه الغرفة. ولعل هذه النه�ية كئيبة ووحيدة 

ك�لق�س�ص ال�س�بقة، التي اأظنه� تليق بي.

م قد بداأ، والآن ميكنني النوم.. اأخرًيا«. اأرى اأن مفعول امُلنوِّ

ترك »عمار« ال�رقة على املن�سة، ونظر لل�سابط لي�سمع ما ُيريده:

للم�سرحة 	  اجلثمان  نقل  مت  ال�رقة.  هذه  اأنا  �ساآخذ  ح�سًنا، 
�سقة  يف  معاينته  بعد  ال�سرعي  الطب  اأطباء  اأحد  ب�ا�سطة 

املرح�م، و�سيخرج التقرير الر�سمي خالل ي�مني.

بالن�سبة لإجراءات الدفن؟	 
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ل�ست 	  لأنك  الإجراءات  تلك  تدخل يف  اأن  لن ميكنك  لالأ�سف، 
من العائلة، ومل ي��ِس »فايز« باأي �سيء يتعلق بذلك. قد اأبلغك 

مبيعادها اإذا اأتيحت الفر�سة.

غادر ال�سابط املقهى، بينما تعلق نظر »عمار« بالربواز املائل.

=
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بعد �شهر..

وقف »عمار« خلف املن�سة، وقد ان�سغل برتتيب الك�ؤو�س، واأن�س�دة 
ال�سعادة املُف�سلة لدى »فايز« ت�سدح يف املكان، والنا�س متفرق�ن على 
اأخرى، فذهب ناحيته،  الطاولت. وقع نظر »عمار« على الربواز مرة 
ثم وقف على كر�سي ق�سري لياأخذه ويذهب به للمن�سة حيث �سينظفه 
ال�ساب الثالثيني الذي  انتباهه ذلك  اأخرى. جذب  ويع�د ليعلقه مرة 
دخل املقهى، واأخذ يبحث بعينيه بني امل�ج�دين حتى ا�ستقرت عيناه 
على »عمار«، فذهب ناحيته مبا�سرة. ومبجرد ت�قفه عند املن�سة قال 

بلهجة �سخ�س اعتاد على تكرار اجلملة:

اأن�س عمر.. �سرائب.	 

مّد الرجل يده، بينما وجل »عمار« للحظات ثم �سافحه، وا�ستطرد 
الرجل بنف�س اللهجة:

اإذا �سمحت، ُنريد ال�سجل ال�سريبي، والر..	 

قاطعه »عمار« بت�ّتر:
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عن 	  اأبحث  زلت  وما  ق�سرية،  فرتة  منذ  املقهى  �ساحب  ُت�يَف 
الأوراق.

هل �ساألت ال�رثة؟	 

ل ي�جد ورثة.	 

وباأي حق ُتديره الآن؟	 

فيها  يرفع  مكاملة  �سُيجري  باأنه  اإ�سارة  هاتفه، يف  ال�ساب  واأم�سك 
الأمر للم�س�ؤول، فا�ست�قفه »عمار« بت�ّتر زائد:

لقد تنازل يل املُت�يف عن املقهى، انتظر للحظات و�ساأح�سر لك 	 
التنازل.

اأح�سر »عمار« كاأ�ًسا لل�ساب، ومالأها باأحد الع�سائر بدون تركيز، 
املُناف�س  اأطالنط�س  مقهى  اإغالق  مت  كيف  ُمتذكًرا  اأمامه  و�سعها  ثم 
منذ فرتة يف زيارة مماثلة. ثم ت�ّجه مبا�سرة نح� غرفة الآلة اجلانبية، 
قطع  »فايز«.  مات  اأن  منذ  يفتحه  مل  الذي  املظروف  ذلك  واأم�سك 
طرفه، وخرج من الغرفة وه� يبحث بني اأوراق املظروف عن التنازل 

حتى وجده، اأخرجه وه� يرفع راأ�سه، وقال بارتياح:

لقد وجدته يا اأ�ستاذ اأن�س.	 

نظر يف املكان الذي تركه فيه، مل يجده. �سعر بالغم��س يف البداية، 
ثم �سعر بالرتياح لظنه باأن الأمر قد انتهى. بعد وقت قليل، عاد »عمار« 
»فايز«  حب  متذكًرا  مكانه،  يف  علقه  ثم  اأخرى  مرة  الربواز  لتنظيف 

لهذا الإطار، واهتمامه به.

ب للنشر والتوزيع
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نزلت الظهرية، وعلت ال�سم�س واملقهى �سبه خاٍل اإل من �سديقني 
جل�سا ليتناول الغداء. فجل�س »عمار« بدوره خلف املن�سة لي�سرتيح. بداأ 
حديث عقله بالتعجب من حتمل »فايز« لهذا العمل كل ي�م، اإنه ُمتعب 
ب�سكل  الي�م  اأحداث  با�سرتجاع بع�س من  بداأ  امل�ست�يات، ثم  على كل 

متقطع؛ »تنظيف الربواز.. م�ظف ال�سرائب.. فتح الظرف«.

نظر للظرف امل�ج�د بج�اره خلف املن�سة، واأفرغ حمت�ياته، واأخذ 
ُيحدث نف�سه ب�س�ت منخف�س وه� ُيقلب بني الأوراق:

التنازل.. عقد بيع ن�سف املقهى الأول با�سم »فايز« ومل ي�قع 	 
عليه حتى، وعقد بيع ن�سف املقهى الثاين بدون ا�سم، مل ي�سرِت 
مني واإمنا اأعطاين املال بدون مقابل.. �س�رتنا يف عقد قراين..

ما  يقراأ  واأخذ  جفت،  وقد  نقاط  اآثار  بها  بي�ساء  ورقة  اأم�سك  ثم 
فيها:

»�ل�شبب: هناك ر�شائل خمفية �أو �شيء من هذ� �لقبيل«.

اإنه خطي!	 

قالها با�ستنكار، وب�س�ت اأعلى. ثم نزل بنظره للحروف والأرقام 
املنث�رة بالأ�سفل واملكت�بة بخط اآخر:

» �ألف.. �شني.. نون

 ز�ي.. الم

ب للنشر والتوزيع
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 خاء.. غني

 باء.. �شاد.. هاء«

=
البي�س�ء، والتي كتب  ال�سفحة الأخرية  �سمت قلياًل، ثم نظر يف 
على  قلمه  واأم�سك  اأخرى،  مرة  الق�سة  مراجعة  �سبب  »عم�ر«  فيه� 
الفور وكتب يف نف�ص ال�سفحة ب�سع كلم�ت، و�س�لت دموعه لت�سقط 

على ال�سفحة، ويختلط احلرب ب�لدموع.. حتى انتهى الأمر.

=
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جتّمد »عمار« اأمام املن�سة للحظات، واأخذ يرتب اأفكاره يف حماولة 
لفهم ما يحدث:

»�خلبري؟ هل هذه �الأرقام جزء من �شفرة من تلك �ل�شفر�ت يف 
�لق�ش�س؟ ملاذ� يكتبها »فايز« قبل �نتحاره؟ بل وملاذ� يرتكها يل؟ هل 
حل �ل�شفرة �خلبري فعاًل؟ �الأربعة �أرقام �ملكتوبة تكون كلمة »�خلب« 
�أن هذ� ما  هذ� ما جذب �نتباهي عندما وقعت عيني عليها.. ال بد 
ا وجعله ال ُيكمل �ل�شفرة. �إذ� �أر�شل �خلبري  جذب �نتباه »فايز« �أي�شً
�شفرة لـ»فايز«، فهل كانت د�فعه لالنتحار؟ �أم حاول �إنقاذه؟ ملاذ� قد 

يتو��شل �خلبري مع »فايز« من �الأ�شا�س؟«

»فايز«  اأمام  عليه  جل�س  طاملا  الذي  الكر�سي  على  »عمار«  جل�س 
وا�ستاأنف عقله:

نعرف  �أن  بد  ال  »فايز«،  مع  �خلبري  تو��شل  فر�شية  �أثبتنا  »�إذ� 
�شبب ذلك. ولنعرف �شبب ذلك، ال بد �أن ُنحدد �إذ� كانت �ملرة �الأوىل 

�أم.. ركز! من �لبد�ية.

ب للنشر والتوزيع
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�إذ� �فرت�شنا �أن �خلبري تو��شل بالفعل مع »فايز«، ال بد �أن نعرف 
�أو  �خلبري  خالل  من  �إال  ذلك  �شبب  معرفة  ميكن  وال  ذلك.  �شبب 
»فايز«، وكالهما غري ُمتاح �الآن. �إذن �شنبحث عن كيفية �لتو��شل، 
رمبا نكت�شف ن�س �لر�شالة، وبالتايل نعرف دوره يف �نتحار »فايز« �أو 

متى ر��شله �أول مرة.

فلن�شرتجع �أحد�ث هذ� �ليوم؛ »فايز« كان ُمبًطا ومكتئًبا، لكن 
كالعادة تو�جد يف �ملقهى يف ميعاده �لطبيعي. �أخربين �أنه لن مُيثل 
ا �أخرى؛ وهذه كانت �آخر مرة �أقابله. ال �أعلم ما حدث يف باقي  ق�ش�شً

يومه.

هناك حلقة مفقودة. لقد ترك يل »فايز« هذ� �ملُغلف قبل �نتحاره، 
وهذه �لورقة �أر�د بها �أن �أفهم �أنه تو��شل مع �خلبري قبل �نتحاره، 

�أق�شد �أن �خلبري تو��شل معه قبل �نتحاره. ركز! ركز!

من �لبد�ية جُمدًد�. �خلبري تو��شل مع »فايز«.. »فايز« ترك يل 
ر�شالة بها �شفرة كالتي ��شتخدمها �خلبري يف ق�ش�شه على ورقة..«

ت�قف »عمار« فجاأة، وخرجت الكلمات على ل�سانه:

لأن 	  الق�س�س  تلك  قراأ  لقد  اخلبري.  ق�س�س  من  ورقة  على 
كان  �سيء  اآخر  هذا  ن�سيت..  لقد  ذلك،  مني  طلب  »فيفتي« 
كتبت  اأنني  بد  ل  بخطي،  ال�رقة  هذه  على  ُكتب  ولهذا  يفعله. 

اأ�سباب مراجعة امل�ؤلفني للق�س�س.

ب للنشر والتوزيع
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ارتفع �س�ته بالتدريج كلما ا�ستنتج اأمًرا جديًدا، ثم نظر يف ال�رقة 
نظرة ق�سرية ثم �ساح ببهجة:

نعم.. ر�سائل خمفية.. هذا ال�سبب.	 

والذي  »عمار«،  اإىل  املقهى  نهاية  ال�سديقان اجلال�سان يف  التفت 
اعتذر منهما بهدوء قبل اأن يطلب منهما املغادرة لأنه م�سطر اأن ُيقابل 

طبيبه لأنه ا�ستيقظ الي�م ليجد تلك الندبة يف يده ول يعلم �سببها.

بينها  مقارنني  الإدارة اجلديدة،  على  �ساخطني  ال�سديقان  غادر 
اأف�سل معاملة. وف�ر مغادرتهما،  وبني الإدارة ال�سابقة التي عاملتهما 
دخل غرفة الآلة باحًثا عن �سيء ما.. ظل فرتة مل تقل عن الربع �ساعة، 
على  األقاها  ورقية  برزم  مُم�سًكا  الن�سر  ابت�سامة  ُمبت�سًما  خرج  ثم 
املن�سة. ثم اأطفاأ اإ�ساءة املقهى اإل امل�سباح الذي يعل� املن�سة، وجل�س 

على كر�سيه، وبالتايل اأ�سبح يف مركز دائرة ال�س�ء.

ع�سري  زجاجة  جدار  على  بها  و�سغط  »فايز«،  ب�رقة  اأم�سك 
تلك  يبحث عن  اأخذ  ثم  املاء.  بخار  بفعل  فالت�سقت  اأمامه،  م�ج�دة 

الأرقام امل�ج�دة فيها، وحتدث ب�س�ت هام�س كاأنه ُيخرب الرزم �سًرا:

اأتذكر اأن فيفتي اأراد مراجعة الثالث ق�س�س، ال�س�ؤال الآن ما 	 
الق�سة التي كان دافعها الأ�سرار؟ اإذن ل مفر من البحث.

ُكتبت  اأم�سك الرزم، وبداأ بالبحث عن الأرقام، وه� ل يتذكر هل 
»فايز«  كتبها  التي  الأربعة  الأرقام  ُيردد  اأخذ  بالأرقام؟  اأم  باحلروف 
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امللك  ق�سة  على  ودخل  والفنار،  اأن�س  ق�سة  من  انتهى  بحثه.  اأثناء 
اأم�سك بق�سة عمر اخلالد  واحلر�س اخلائن، وجمدًدا مل يجد �سيًئا. 

والغابة، وقال:

كان يجب اأن اأبداأ باآخر ق�سة، دائًما اأجد ما اأبحث عنه يف اآخر 	 
الـ..

ال�رق،  من  رزمة  اإىل  حتدثه  �سخافة  اأدرك  كاأنه  اجلملة  قطع 
وا�ستاأنف البحث يف ال�رق بعينيه عن الأرقام بدون قراءة، حتى وقعت 

عيناه على )36810(، ف�ساح على الف�ر:

وجدتك!	 

اأن  وبنظرة �سريعة على الأرقام الأربعة التي كتبها »فايز«، لحظ 
الأربعة اأرقام خمتلف�ن. فا�ستاأنف البحث وقد ت�سّرب الياأ�س اإىل نف�سه، 
حتى اقرتب من ال�سفحات الأخرية، وكلما اقرتب، وّجه الل�م لنف�سه 

اأكرث على التفكري بهذه الطريقة الغبية، فمن �سرُي�سل �سفرات اإىل..

مكت�بة  اأرقاًما  راأى  عندما  واحدة  دفعة  عقله  �س�ت  انقطع 
فجذبت  منفرد،  �سطر  يف  كلمة  كل  كانت  احلظ  وحل�سن  باحلروف، 

انتباهه وقراأها اأكرث من مرة:

=
ع�د »ف�يز« اإىل جل�سته مرة اأخرى، وكع�دته نظر اإىل القمر الذي 
مّم� راأى، ف�لليللة غري  اإليه ولو ملرة واحدة هذه الليلة. تف�ج�أ  مل ينظر 
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يف  ب�سعلة  مُم�سًك�  الكهف  اإىل  اأ�رسع  اأخرًيا.  القمر  غ�ب  لقد  مقمرة.. 
عنهم  �سريفع  الذي  الأخري  النق�ص  وق�سد  الكهف  دخل  الطريق، 
اللعنة. ثّبت ال�سعلة يف مك�ن اأقرب للغز، واأخرج الأ�سطوانة. لقد ك�ن 
اللغز كلم�ت ب�سيطة ب�لن�سبة لأي �سخ�ص ي�ستطيع القراءة، لكنهم 

مل ي�ستطيعوا.. نظر مرة اأخرى اإىل النق�ص:

»يف ليلة يغيب عنه� القمر

من ميلك اأمره�

ميكنه اأن يج�زف ب�خلطر

ويح�ول فتحه�

واحد

اأحد ع�رس

�سبعة

اثن�ن

اأربعة

ع�رسة«

=
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اأم�سك »عمار« قلمه ُمبت�سًما قائاًل:

هذه هي باقي ال�سفرة، ل ينق�سنا اإل اأن نعلم طريقة الت�سفري 	 
وفكه. لقد ا�ستخدمه اخلبري لإر�سال ر�سائل لأحمد يف ق�س�سه، 

لكني ل اأتذكرها.. تًبا لهذه الذاكرة.

ثم دخل غرفة الآلة، لكن يف الظالم هذه املرة واأح�سر جمم�عة 
ثقيلة من الرزم قد ُرتبت ف�ق بع�سها البع�س ثم األقاها على املن�سة 
انق�سعت  الغبار  من  م�جة  واأثار  عالًيا،  �س�ًتا  ال�سطدام  فاأ�سدر 
�سريًعا حتت �س�ء امل�سباح، ثم و�سع القلم بج�ارها. واأخذ يبحث بني 

الق�س�س حُمدًثا نف�سه:

ل 	  املنزل؟  حا�سروا  عندما  ل..  بال�س�كالتة؟  اختطفه  عندما 
ا. اأظن.. القي�سر؟ رمبا.. �سرقة البنك.. رمبا اأي�سً

اأم�سك »عمار« بق�سة القي�سر يف البداية، واأخذ ُيقلب ال�سفحات 
�سريًعا حتى ا�ستقر على اإحداها، فجذبها بحر�س ليقطعها من الرزمة، 

ويقراأها ب�س�ت م�سم�ع تارًكا اأجزاء، وقارًئا اأجزاء اأخرى:

=
قلت  عندم�  �سيًئ�  تذكرت  لقد  احلم��سة.  اإنه�  فندم،  ي�  »اآ�سف 
القي�رس. �س�أقراأ عليك: »�سفرة القي�رس هي و�سيلة لت�سفري الن�سو�ص، 
ك�ن  قي�رس  يوليو�ص  اأن  وُيعتقد  قدمًي�  ا�ستخدامه�  �س�ع  ال�سفرة  هذه 
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اأول من ا�ستخدمه� وك�ن ذلك بني 58 ق.م حتى 51 ق.م. وخوارزمية 
الت�سفري ك�نت ب�سيطة جًدا، اإذ اإنه ك�ن يبدل احلرف امُلراد ت�سفريه 

ب�حلرف الث�لث الذي يليه«.

=
بعده  الي�ء  مغلقة..  �سل�سلة  ب�عتب�ره�  جمدًدا  الألف  حلرف  ارجع 

الألف، ثم الب�ء. اإذن ن�ستبدل الواو بحرف الب�ء.

=
هي  هذه  ح�سًن�  ال�س�بعة،  ال�س�عة  امليع�د  جعل  مل�ذا  �س�ألتك  لقد 
القي�رس، ل ي�ستبدل احلرف  اأجرى تعدياًل على �سفرة  الإج�بة. لقد 
ب�سبعة  له  الت�يل  احلرف  واإمن�  حروف،  بثالثة  له  الت�يل  ب�حلرف 

حروف«.

=
الأخري 	  اخليار  الأخرى.  الق�سة  اإنها  ال�سفرة،  هذه  لي�ست 

جُمدًدا ه� اخليار ال�سحيح.

بداأ »عمار« يف ت�سفح �سفحات الق�سة ب�سرعة حتى وقعت عيناه 
على تلك ال�س�رة..
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اإنها هي، اأخرًيا.	 

اأم�سك قلمه مرة اأخرى، وبداأ يف حل ال�سفرة ب�س�ت م�سم�ع:

كما بداأ »فايز«	 

1 األف.. �سني.. ن�ن

11 زاي.. لم

7 خاء.. غني

2 باء.. �ساد.. هاء

ثم 4 ثاء.. طاء.. ياء

10 راء.. كاف

نظر »عمار« نظرة �سريعة على احلروف الناجتة، ثم قال ببطء وه� 
ُيجمع احلروف:

ب للنشر والتوزيع
كت

عصري ال





ا ل خ ب ي ر.. اخلبري.. اإنه اخلبري بالفعل.	 

�سمت قلياًل بني �سع�ري الفرحة بالكت�ساف، والعجز عن الفهم ثم 
قال ب�س�ت هادئ:

لقد ت�ا�سل اخلبري مع »فايز«.. اأو ت�ا�سل »فايز« مع اخلبري.	 

=
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بداأ عقل »عمار« يف التحليل مرة اأخرى:

»هل ينبغي �أن �أتو��شل معه؟ �إنه جمرم، وال �أظن.. ركز! ال قيمة 
لظنك، نحن نفكر بعقل »فايز« �الآن.

�الأمل  ر�آه، رمبا كان  �لذي  �لوحيد  �ل�شخ�س  »فايز« لن يرف�س 
�لوحيد �لذي ظهر يف موجة �لياأ�س تلك. رمبا عدم رد �خلبري عليه، 
�أو رده عليه ب�شورة خميبة هو ما قتل ذلك �الأمل ودفعه لالنتحار. 
ميكنني  ال  �أعلم.  ال  �لبد�ية..  من  معه  �لتو��شل  يحاول  مل  رمبا 

�لتفكري مثلك يا »فايز«.. لقد جعلت �الأمر م�شتحياًل بعد �أن قلت 

»كيف ملثلك اأن يفهم مثلي؟«

اأن  اإما  ركز! فلنفرت�س ال�سيء وعك�سه لتغطية جميع الحتمالت. 
ت�ا�سل »فايز« معه اأو ل. يف حالة الت�ا�سل، ل اأظن اأن هناك طريقة 
على  مفت�حة  زالت  ما  اأنها  �سابًقا  »فايز«  اأخربين  التي  مدونته  �س�ى 
الرغم من عدم ن�سرها لأي تدوينات جديدة منذ �سن�ات. اأما اإذا مل 
�سيك�ن  الحتمال..  هذا  يف  طريًقا  هناك  اأن  اأظن  فال  معه،  يت�ا�سل 
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غيًبا ل ميكنني ت�قعه. ما اأ�س�اأ �سيء قد يحدث اإذا ت�ا�سلت معه على 
اأي حال؟«

قام »عمار«، ودار ح�ل املن�سة، وغاب حتتها لث�اٍن، ثم وقف جمدًدا 
مُم�سًكا يف يده بكرة معدنية يف حجم كرة التن�س، ثلثها تقريًبا اأ�س�د 
والباقي اأبي�س، ولها قاعدة م�ستطيلة من نف�س الل�ن. و�سعها »عمار« 

على املن�سة اأمامه بعد اأن عاد اإىل مقعده، وقال:

»ت�سغيل«

ف�سدح ال�س�ت الآيل:

»جاري �لت�شغيل«

امل�ج�دة يف غرفة  كتلك  اأ�سعة حمراء  الأ�س�د  الُثلث  ثم خرج من 
»فايز«. تداخلت الأ�سعة ليظهر �سعار ال�سركة املُ�سنعة.

»خف�س ال�س�ت بن�سبة %05«

رد ال�س�ت بحجم اأقل ُينا�سب هدوء املقهى الفارغ:

»مت خف�س �ل�شوت«

»البحث«

»برجاء حتديد �لكلمات �لـ...«

قاطعها يف نفاد �سرب:
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»مدونة اخلبري«

�شعبية  �ملن�شور�ت  باأكرث  �لبحث  تريد  هل  مو�قع  وت�شعة  »مائة 
على تلك �ملو�قع؟«

اأم�سك »عمار« الق�س�س، وانتقل بني �سفحاتها ب�سرعة حتى قال:

اأ�سل  على  باطنها  يف  املحت�ية  اجلرمية  هي  الأف�سل،  »اجلرمية 
ودللة«

»مت �لعثور على نتيجة و�حدة«.

»فتح امل�قع«.

ُفتح امل�قع اأمامه، وكما اأخربه »فايز«، فاإن التدوينات ت�قفت منذ 
�سن�ات. تردد قلياًل، ثم قال بحزم:

»اإر�سال ر�سالة«

»هذ� �الأمر يتطلب كلمة مرور«

»هل ميكن تخمينها؟«

»ال ميكنني تخمينها، لكن �إذ� �أردت �شر�ء برنامج..«

قاطعها:

»ل.. �ساأكتبها«
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يف جزء من الثانية تبّدلت اجتاهات الأ�سعة لتظهر ال�سا�سة وعليها 
ر�سالة م�ستطيلة مكت�ب يف و�سطها بخط كبري: 

»توا�سلت معك ثالًث�.. فتوا�سل معي ثالًث�

»€€€€ - €€€€ - €€
ابت�سم »عمار« للحظة، قبل اأن يق�ل ب�س�ت هادئ:

»اإغالق«.

=
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اأمامه، وفّعل  اأمام املن�سة، وقد ثّبت الكرة املعدنية  جل�س »عمار« 
خا�سية ت�س�ير الفيدي�. تنحنح قلياًل اأمامها، ونظر للم�سباح بالأعلى 

ليتاأكد اأنه يف قلب دائرة ال�س�ء، ثم قال:

»بدء الت�سجيل«

اإذا  اأقرر  اأقرر ملن �س�أر�سل هذا الت�سجيل، بل مل  اأن� مل  »يف البداية؛ 
كنت �س�أ�ستخدمه من الأ�س��ص اأم ل. لكن الغر�ص الرئي�سي له هو اأن 

يعمل كبولي�سة ت�أمني للحف�ظ على حي�تي.

وال�رسطة.  بدوي،  واأحمد  اخلبري،  حمتملني؛  م�ستلمني  ثالثة  هن�ك 
يف ح�لة اخلبري، ل اأظنني اأحت�ج لل�رسح. واأحمد بدوي، يعلم جزًءا مم� 

�س�أقول. اأم� ال�رسطة، ف�ل�رسح الت�يل موّجه اإليه�.

بداأ الأمر عندم� توا�سل معي »علي فيفتي« وهو �سم�س�ر م�سهور، 
يتو�سط  اأن  فيفتي  وعر�ص  �سيء.  ولأي  �سيء  اأي  يف  كو�سيط  يعمل 
ويف  عندي،  ق�س�سهم  يختربوا  اأن  يف  يعرفهم  الذين  الكّت�ب  لدى 

املق�بل ي�أخذ عمولة.

ب للنشر والتوزيع
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�رسيع.  مبعدل  الق�س�ص  وتوالت  جيدة،  �سفقة  ك�نت  ب�لطبع 
ا�سمه  طفل  عن  الأوىل  ق�س�ص؛  ثالث  يل  اأر�سل  ق�سرية،  فرتة  ففي 
وجد  الذي  عمر  عن  والث�لثة  وحروب،  ملك  عن  والث�نية  اأن�ص، 
نف�سه يف منطقة حتكمه� قوانني اأخرى. ل�سن� يف ح�جة للتعمق فيهن، 

ف�ستجدون ن�سًخ� منه� يف املقهى اإذا حدث �سيء.

حتى الآن، مل يحدث �سيء مميز �سوى اختف�ء علي، والذي ل ُيعترب 
حدًث� مميًزا نظًرا ل�سفره الدائم. الأحداث املميزة بداأت عندم� توا�سل 
معن� اأحمد بدوي، وهو �س�بط على املع��ص الآن ول اأعلم رتبته ال�س�بقة. 
اأحمد قد توا�سل مع العديد من اأ�سح�ب الآلت مثلن� يف البداية، وك�ن 

�سيتوا�سل مع العديد بعدن� يف �سعيه امل�ستمر للقب�ص على اخلبري.

فيه�  ا�سرتك  التي  الأحداث  ت�سف   � ق�س�سً اأحمد  كتب  ك�ن،  اأًي� 
اخلبري. واأخذ يبحث عن �سخ�ص ي�ستطيع التفكري مثله، لين�سب فًخ� 
اخلبري.  ت�رسف  بكيفية  ال�سخ�ص  ذلك  ويخربه  امل�ستقبل،  يف  للخبري 
وقد ك�ن »ف�يز« -رحمه اهلل- ذلك ال�سخ�ص، واأظنه قد م�ت ب�سبب 

ذلك.

�سيًئ�  اكت�سفت  لأنني  ال�سورة؟  بهذه  اليوم  اأم�مكم  اأجل�ص  مل�ذا 
اخلبري.  مع  اأتوا�سل  كيف  اكت�سفت  قبلي.  اكت�سفه  »ف�يز«  اأن  اأظن 
ل »ف�يز« لهذه الطريقة.. م�ت. اأعلم اأنه مل يكن  ويف الليلة التي تو�سّ
�سعيًدا يف حي�ته، واأعلم اأن الأمر يبدو غري حمتمل خ��سة اأنه قد اأر�سل 

يل ر�س�لة الوداع، واأن� واثق اأنه� لي�ست مزورة.
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لكن هن�ك احتم�ًل اأنه مل ينتحر.. بل ُقتل.

عن  تعلمون  فكلكم  اأحمد،  اأو  اخلبري،  اأو  ال�رسطة،  كنتم  �سواء 
اجلرائم اأكرث مني. فدعوين اأ�س�ألكم �سوؤاًل: هل من املعقول اأن يف اللحظة 
وتختفي  ميوت،  اخلبري  مع  التوا�سل  طريقة  »ف�يز«  فيه�  يعرف  التي 
الطريقة التي اكت�سف به� الأمر، وتختفي املح�دث�ت بينهم�، وجند اأن 
م؟ هل  اآخر �سيء على ال�س��سة هو البحث عن اجلرعة الق�تلة من امُلنوِّ

هذه �سدفة؟

اأي �سخ�ص ك�ن �سي�أخذ كل  الق�تلة؟  ثم من يبحث عن اجلرعة 
لدى  النتح�ر  فكرة  ير�سخ  اأن  اأراد  اإذا  اإل  حوزته،  يف  التي  احلبوب 

ال�رسطة كي يبعد التهمة عنه.

على وجه الدقة ل اأعلم مدى اأهمية كلمة �رس التوا�سل مع اخلبري، 
لكن من الوا�سح اأن هن�ك من قد يقتل اأي �سخ�ص يعرفه�.. اأو يقتل اأي 

�سخ�ص ليعرفه�.

الثالث  الق�س�ص  من  ق�سة  يف  اأن  اكت�سفت  عليكم،  اأطيل  ل  كي 
�سدفة  تكن  مل  »اخلبري«.  حله�  �سفرة  هن�ك  فيفتي  لن�  اأر�سله�  التي 
ب�لطبع، ف�أ�سلوب الت�سفري نف�سه اعتمد على توزيع احلروف على اثني 
الذي  الت�سفري  اأ�سلوب  نف�ص  ال�س�عة..  ُي�سبه  ت�سكيل  يف  رقًم�  ع�رس 

ا�ستخدمه اخلبري من قبل مع اأحمد.

دخلت كي اأرا�سل اخلبري على اأنه قد ق�سى مع »ف�يز« ال�س�ع�ت 
ال�سورة مل تكتمل وقته� يف عقلي.  الأخري، هذا لأن  الأخرية من حي�ة 
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الأوىل  الكلمة  كلم�ت؛  ثالث  من  مكونة  �رس  كلمة  وجدت  املهم، 
حروف.  اأربعة  من  مكونت�ن  والث�لثة  والث�نية  حرفني،  من  مكونة 

ومكتوب يف اأعاله� اأنه قد اأر�سل يل ثالًث�، فيجب اأن اأجيب بثالث.

كنت اأتوقع حتى تلك اللحظة اأن اخلبري قد اأر�سل لن� ق�سة عمر 
فقط، لكن فهمت من الر�س�لة اأنه من ا�ست�أجر فيفتي من البداية، واأنه 
اأن اأحل �سفرة يف كل ق�سة  اأر�سل الثالث ق�س�ص.. واأنه يريدين  من 

كي اأدخل كلمة ال�رس.

ا�ستغرق مني الأمر اأربعة اأي�م، لكن يف و�سف �رسيع مل� حدث؛ قراأت 
الت�سفري  اأ�س�ليب  وراجعت  واأحمد،  اخلبري  بني  حدثت  التي  الق�س�ص 
التي ا�ستخدمه� اخلبري. ك�ن الأ�سلوب الأول هو �سفرة القي�رس، وهو اأن 
نبّدل كل حرف يف الكلمة بحرف اآخر يليه بعدد ث�بت من احلروف. 
اأم� الأ�سلوب الث�ين ك�ن يف توزيع احلروف على �س�عة وتخمني كلمة 
من احلروف التي ظهرت من الأرق�م. اأظن اأن الأمر لي�ص معقًدا ب�لن�سبة 
لرج�ل ال�رسطة.. وعلى اأي ح�ل فقد تركت اأوراًق� ت�رسح كل هذا 

مع الق�س�ص.

ن�سيت اأن اأ�س�أل �سوؤاًل ه�ًم� يجب اأن ميّر يف اأذه�نكم الآن: وهو مل�ذا 
اأنن�  اخلبري  علم  كيف  اأخرى،  ب�سيغة  اأو  �سفرات؟  اخلبري  لن�  اأر�سل 
�سنقوم بتمثيل ق�سته، واأن »ف�يز« �سينجح فيه� قبل اأن يزورن� اأحمد 

من الأ�س��ص؟
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لقد �س�ألت نف�سي هذا ال�سوؤال مراًرا، ومل اأجد �سوى اإج�بة واحدة 
منطقية: وهي اأنه كم� اأخربين »ف�يز« ُم�سبًق�؛ ف�إن اخلبري م� زال يراقب 
اأحمد على اأمل اأن ي�سعى ملخ�طبته. وب�لت�يل عرف اخلبري اأن اأحمد قد 
جّرب العديد من الآلت ُم�سبًق�. اأظن اأن اخلبري قد توا�سل مع اأ�سح�ب 
�سب�ب  وممثالت  مبمثلني  ي�ستعينون  املن�ف�سني  كل  اأن  اأعلم  واأن�  الآلت، 
الوحيد  العجوز  �سوى  يتبَق  مل  وب�لت�يل  اخلبري،  طبيعة  فهم  ميكنهم  ل 

»ف�يز«.. هذا حتليلي الوحيد لالأمر.

على اأي ح�ل بداأت قراءة الق�س�ص تبًع� للرتتيب الذي اأر�سله� به 
اخلبري. وك�ن اللغز الذي ا�ستغرق الكثري من الوقت، هو حتديد الكلمة 

امُل�سفرة يف كل ق�سة.

بداأت بق�سة اأن�ص، اأبحث عن كلمة مكونة من حرفني ت�سلح لأن 
حروف  عليه  وك�ن  فن�ر،  يوجد  الق�سة  يف  وب�لفعل؛  �سفرة.  تكون 
الليلة،  القمر يف تلك  اأن�ص قراءته� لغي�ب  �سخرية كبرية مل ي�ستطع 
على  توؤثر  ومل  واحد.  رقم  ويتبعه�  »كم«  اأنه�  اأخربته  اأمه  ولكن 

الأحداث مطلًق� وك�أن املوؤلف ح�رسه� ح�رًسا يف الرواية.

ك�نت �سهلة، فقد ك�نت �سفرة القي�رس بتحريك حرف واحد.. 
وب�لت�يل ت�سبح الك�ف لًم�، وامليم نوًن�.. اأي اأن اأول كلمة لن.

يومني  وحده�  وا�ستغرقت  �سعوبة،  اأكرث  ك�نت  الث�نية  الق�سة 
حتى يئ�ست منه� وقراأت الق�سة الث�لثة. الق�سة الث�لثة وجدت به� 
 ،)36810( ك�نت  والث�نية  اخلبري.  ترجمته�  ك�نت  الأوىل  �سفرتني، 
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على  احلروف  توزيع  وعند  الكهف.  لب�ب  ال�رس  كلمة  ك�نت  والتي 
ال�س�عة جند اأن الع�رسة راء اأو ك�ف، والثم�نية دال اأو ف�ء، وال�ستة ح�ء 

اأو عني، والثالثة ت�ء اأو �س�د اأو واو.

ح�ولت مراًرا اأن اأكون منه� كلمة حتى فهمت اأن الأرق�م معكو�سة، 
وب�لت�يل �سيكون الرتتيب:

ت.. �ص.. و..
ح.. ع..
د.. ف..

ر.. ك.

اأربعة  اأ�سبح لدين� »لن« متبوعة بكلمة من  نعم، هي »وحدك«. 
حروف وبعده� »وحدك«.. كّونت كذلك من نف�ص احلروف كلمة 

»حتفك«، لكن »وحدك« مرتبطة اأكرث بف�يز.

حله�  كيف  اأعلم  ل  والتي  الث�نية،  للق�سة  جمدًدا  عدت  ب�لطبع 
بداأت  ل�سيء،  اأتو�سل  مل  عندم�  النه�ية  يف  واحدة.  ليلة  يف  »ف�يز« 
يف  اأرق�م  جمموعة  عن  بحثت  البداية  يف  غب�ًء.  اأكرث  ب�أ�سلوب  ب�لتع�مل 
الرواية، ومل اأجد. ف��ستنتجت اأن ال�سفرة تعتمد على احلروف، اأي اأنه� 
�سفرة القي�رس. فتبقى اأن اأبحث عن رقم لأحترك به وقد ك�ن »�سبعة« 
عدد من هربوا مع امللك. تبقى حينه� اأن اأجد الكلمة امُل�سفرة. فرزت 
كلمة  كلمة  وجربته�  حروف،  اأربعة  من  املكونة  الكلم�ت  كل 
بتحريك احلرف ب�لذي يليه ب�سبعة حروف. ولكن مل اأخرج بنتيجة.

ب للنشر والتوزيع
كت

عصري ال





لفت نظري وقته� ا�سم امللك، ح�سن ال�س�بق. فقفزت فكرة جمنونة 
يف راأ�سي، مل�ذا ل ُيبدل احلرف ب�حلرف الذي ي�سبقه ب�سبعة حروف؟ 
ي�سبقه  الذي  ب�حلرف  احلرف  ب��ستبدال  التجربة  اأعدت  وب�لت�يل 
اأربعة  من  تتكون  التي  الق�سة  كلم�ت  كل  على  حروف  ب�سبعة 

حروف.. جمدًدا مل اأ�ستنتج �سيًئ�.

وحدك«   .... »لن  �ستكون  اجلملة  اأن  وهي  ث�لثة،  فكرة  ج�ءتني 
اأي اأن اجلملة بلهجة امُلخ�طب، وب�لت�يل على الأغلب �ستكون فعل يبداأ 
�سبعة  احلرف  حتريك  عن  الن�جتة  للكلم�ت  جمدًدا  عدت  الت�ء.  بحرف 
اأو للخلف، لأبحث عن الكلم�ت املنتهية بحرف  حروف �سواء لالأم�م 

الت�ء، لعله عك�ص ترتيب احلروف كم� فعل م�سبًق�.

»بت�ر«  كلمة  الت�ء،  بحرف  تنتهي  ب�لفعل  مميزة  كلمة  وجدت 
ب�سبعة  الت�ء  حرف  ي�سبقه  الراء  حرف  امللك.  �سيف  ا�سم  وهو 
حروف. ب�لفعل عند ا�ستبدال كل حرف ب�حلرف الذي يليه ب�سبعة 
وم�  »تكمل«..  ُت�سبح  عك�سه�  عند  اأن  اأي  »ملكت«  اأ�سبحت  حروف 
جعلني مت�أكًدا اأنني وجدت كلمة »اأترب« يف الق�سة، وهي كلمة 
ب�أن  ُيخربن�  اخلبري  ك�أن  خمتلف.  برتتيب  لكن  البّت�ر،  حروف  بنف�ص 

نهتم ب�حلروف بدون ترتيب.

تكمل  »لن  هي:  اخلبري  ملوقع  ر�س�لة  لإر�س�ل  ال�رس  كلمة  اإذن 
وحدك«.

ب للنشر والتوزيع
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اأنني  اأخربكم  اأن  ال�سهل  من  ك�ن  هذا؟  كل  اأ�رسح  مل�ذا  مل�ذا؟ 
اكت�سفت كلمة ال�رس وهي »لن تكمل وحدك«. اأن� مل اأفعل ذلك لأنني 
اأن من فعل كل م� فعلت، وفك كل تلك ال�سفرات  اأن اأخربكم  اأردت 
ذلك  اكت�س�فه�.  فور  م�ت  واحدة،  ليلة  يف  ذك�ًء-  اأكرث  بطرق  -رمب� 
الرجل الذي ا�ستط�ع التفكري بعقل اخلبري ليحل تلك ال�سفرة يف ليلة 
وروحي  �سخ�سي  لرتب�ط  و�سل  الذي  الرجل  ذلك  م�ت.  واحدة، 

ب�خلبري دون اأن يق�بله مرة واحدة.

ب�إمك�نه  اأ�سبح  الذي  والوحيد  اخلبري،  من  اقرتب  الذي  ال�سخ�ص 
حي�ته،  يف  يقتل  مل  اأنه  ق�ل  الذي  قتله  اخلبري.  قتله  اإليه  الو�سول 
والذي رف�ص اأن ي�سدق اأحمد عندم� اأخربه اأنه جمرم. قتله اخلبري بعد 
ا�ستحواذه عليه كم� ا�ستحوذ على اأحمد من قبل وجعله مهوو�ًس� به، 

وم�ستعًدا اأن يفعل اأي....«

على  من  وقف  ثم  �سياغتها،  ُتعاد  الكلمات  وكاأن  »عمار«،  ت�قف 
كر�سيه وحتدث بانفعال اأكرب و�س�ت اأعلى:

اخلبري  »ف�يز«.  قتل  من  هو  بدوي  اأحمد  بدوي.  اأحمد  قتله  »بل 
كبري يف ال�سن، ل اأظنه يقوى على احلركة بعد الآن. اإنه اأحمد بدوي، 
الذي ي�سعى وراء اخلبري طوال حي�ته، مل ي�ستوعب اأن »ف�يز« ا�ستط�ع 
اأ�سبح  الذي  بدوي  اأحمد  مكتوبة.  ق�س�ص  خالل  من  اإليه  الو�سول 
»ف�يز«  قتل  للخبري.  ي�سل  اأن  مق�بل  يف  �سيء  اأي  يفعل  لأن  م�ستعًدا 
هو  وه�  الآن،  بعد  للخبري  ي�سل  اأن  ميكن  ل  اأنه  واأخربه  �سلله  الذي 

ي�سل اإليه مبنتهى الب�س�طة.
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الآن فهمت مل�ذا قد يهتم اأحدهم بكلمة ال�رس ملجرد التوا�سل مع 
اأراد النتح�ر ب�لفعل، وقد كتب ر�س�لة  اخلبري لدرجة قتله. »ف�يز« 
انتح�ره بيده، وو�سع يف املظروف كل م� يريد اإي�س�له اإيّل، وو�سعهم 

يف املقهى وع�د ليجد اأحمد قد اكت�سف كل �سيء.. ثم قتله.

ر�س�لة  اأر�سل  ملن  الت�سجيل،  هذا  اأر�سل  اأن  يجب  ملن  قررت  الآن 
لـ»ف�يز« يخربه ب�أنه لن يكمل وحده.. ملن يفهم »ف�يز« كم� فهمه«.

»حفظ«

»مت �حلفظ«

»فتح م�قع اخلبري واإر�سال ر�سالة«

»هذ� �الأمر يتطلب كلمة مرور«

»لن تكمل وحدك«

»كلمة �ملرور �شحيحة، من ف�شلك �أدخل متوى �لر�شالة«

»اإر�سال الت�سجيل الأخري«

»مت«.

=
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ظل »عمار« على كر�سيه اأمام املن�سة، يقع يف قلب دائرة ال�س�ء، 
وباقي املقهى يعم يف ظالم ُمطبق. جال يف خاطره اأن اأحمد قد يراقبه 
كما راقب »فايز«، واأنه قد ياأتي ليقتله كما قتل »فايز«. على الرغم من 

افتقار هذا الهاج�س اإىل املنطق، فاإن الت�ّتر والظالم قد عززاه.

اأن  وحاول  الباب،  لي�اجه  كر�سيه  على  دار  كلها،  ح�ا�سه  حتفّزت 
معدين  لحتكاك  ا  منخف�سً �س�ًتا  �سمع  فجاأة  بعينيه.  الظالم  ي�سق 
�سادر من الباب، كاأن اأحدهم يحاول فتحه. وقف »عمار« مرة اأخرى 
اأن  وقبل  اأم حقيقة.  تهي�ؤات  كانت  اإذا  للحكم  كر�سيه يف حماولة  من 

يقرر، �سمع �س�ت الباب ُيفتح قا�سًيا على اأي اأمل يف ك�نها تهي�ؤات.

خرج ب�سرعة من دائرة ال�س�ء، ودار ليختبئ حتت طرف املن�سة يف 
الظالم. �سمع �س�ت خط�ات يحر�س �ساحبها األ يجعلها م�سم�عة، ثم 
�س�ت الباب ُيغلق مرة اأخرى. بالطبع يعرف »عمار« هذه اخلدعة. من 
اأن يطمئن الآن خلروج القاتل، ويخرج ليجد اأحمد مُم�سًكا  املفرت�س 
ب�سالحه اأمامه. انتظر لدقائق بدت ط�يلة، واطماأن بع�س ال�سيء فقال 

ب�س�ٍت مرتفع:

»الإ�ساءة.. اإ�ساءة املقهى.. الإ�ساءة الكاملة«

تًبا يا »فايز«، قلت لك اأننا �سنحتاج نظام الأوامر ال�س�تية.	 
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بيده،  زجاجة  واأم�سك  ال�س�ء،  دائرة  اإىل  و�سل  قلياًل حتى  زحف 
اأن يرفع راأ�سه  اأ�س�اء املقهى. انتظر لدقائق قبل  اأنار  وباليد الأخرى 
جزئًيا باحًثا عن اأي تهديد حُمتمل، فلم يجد. اقتنع اأن ل بد لأحمد اأنه 

ظن اأن املكان ُمغلق، اأو ل بد اأن..

احلائط..  على  غريًبا  �سيًئا  لحظ  عندما  العمل  عن  عقله  ت�قف 
الربواز، لقد اختفى. وقف ل اإرادًيا وقد ن�سى اخلط�رة املحتملة، وبداأ 

عقله جمدًدا يف العمل:

»من قد يتكبد عناء �قتحام �ملقهى فقط كي ي�شرق هذ� �لربو�ز؟ 
هذ� �لربو�ز مل يكن ُمهًما الأحد �شوى..«

م�ساهد  وتزاحمت  واحدة،  دفعة  تنّ�ر  عقله  وكاأن  عيناه،  ات�سعت 
ومقتطفات من الق�س�س والر�سائل والأحداث يف املقهى ح�له، وكاأن 

عقله انف�سل عنه، والأحداث تتحرك يف دائرة خارجية ه� مركزها.

مبا�سرة  غري  بطريقة  حّثه  والذي  ال�سرائب،  مفت�س  دخ�ل  تذكر 
على فتح املظروف بعد عدم اقرتابه منه خالل هذا ال�سهر، ثم اختفاءه 
عند خروجه، تفاجاأ عندما تذكر ا�سمه »اأن�س عمر« كاأ�سماء �سخ�سيتني 

يف الق�س�س املُر�سلة.

تذكر »فايز«، وه� يتحدث:

بدون  حي�تك  طوال  تعي�ص  اأن  تفهم  ل  »عم�ر«،  ي�  تفهم  ل  »اأنت 
يعت�د  الكل  ك�لظل  تعي�ص  اأحد،  يالحظك  اأن  بدون  اأحد،  يراك  اأن 
اأحدهم  اأن يبت�سم لك  م� تتمن�ه  اأكرث  بغي�بك،  وجودك، ول يهتمون 
لتلك،  هذه  من  تتنقل  اأنت  حتى.  جُم�ماًل  ك�ن  واإن  »اأراك«  ويقول 
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اإنك تزوجت ُم�سبًق�.. حلي�تك قيمة عند  واأ�سدق�وؤك كثريون، حتى 
عندم�  بط�قة  له  �سرُي�سل  ب�أنه  اخلبري  اأخربه  مل�ذا  تعلم  هل  اأحدهم. 
اإنن�  اأ�سدق�ء، ي� »عم�ر«  اأهل ول  اأن ل عزاء ملثله، فال  ميوت؟ لأنه يعلم 
خمتلف�ن، لذا ل ميكنك اأن تقتنع مب� اقتنعت به.. كيف ملثلك ي� »عم�ر« 

اأن يفهم مثلي؟«

وا�سرتجع حديثه ال�سابق اأثناء الت�سجيل، و�س�ؤاله عمن يبحث عن 
اجلرعة القاتلة قبل انتحاره، اإل اإذا اأراد اأن ُيثبت اأنه انتحر.

ثم ا�سرتجع كالم ال�سابط الذي اأبلغه مب�ت »فايز«:

»ح�سًن�، �س�آخذ اأن� هذه الورقة. مت نقل اجلثم�ن للم�رسحة بوا�سطة 
و�سيخرج  املرحوم،  �سقة  يف  مع�ينته  بعد  ال�رسعي  الطب  اأطب�ء  اأحد 

التقرير الر�سمي خالل يومني«.

ثم راأى حديث اخلبري لأحمد يف اخلزنة:

كل  امل�رسحة  تدخل  التي  اجلثث  كم  تعلم  ل  اأنت  يفعل،  »لن 
يوم.. بل ل تعلم كم اجلثث التي ُت�رسق من امل�رسحة ول يهتم اأحد 
اأرق�م ب�لن�سبة لهم. كذلك  اإنه� جمرد  اأو خروجه�،  بكيفية دخوله�، 
اإذا متكنت اأن ت�أتي يل ب�لطع�م �س�أكون �س�كًرا لك. اأم� اإذا خفت من اأن 
ُيق�ل ب�أن بينن� �سداقة، واأنني طلبتك مرتني ب�ل�سم، ميكنك اأن ُتر�سل 

حمموًدا.. لن نفتح الب�ب لوجه جديد«.

بهذه  اأثره  اإخفاء  عناء  يتكبد  قد  وملاذا  الأ�سئلة،  ذهنه  يف  قفزت 
الطريقة؟ هل كي ل يبحث عنه اأحمد اإذا اختفى؟ قفزت الإجابة اإىل 
راأ�سه متمثلًة يف جملة على ل�سان اخلبري يف اأول م�سهد له يف الق�س�س:
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الطويلة  الطرق  ل  اأف�سّ ولكني  ب�لطبع،  اأ�سهل  طرق  »هن�ك 
امل�سمونة..«

ثم متثلت كلمة ال�سر التي اكت�سفها بنف�سه اأمامه بحروف كبرية:

»لن تكمل وحدك«

يكن من  لـ»فايز« من اخلبري، ومل  ر�سالة  اأنها  ابت�سم عندما فهم 
يف  وبداأ  بكفه،  جبهته  �سرب  ثم  الأ�سا�س.  من  يفهمها  اأن  له  املُقّدر 

ال�سحك ب�س�ت منخف�س حتى متثلت جمل »فايز« اأمامه:

»لكن من الوا�سح اأنه يجب جتربة املوت قبل حم�ولة احلي�ة«.

اأخذ يتلفت ح�له كاأنه ينظر لالأفكار املر�س��سة اأمامه، و�سحكته 
التي ما زالت على جبهته حتى  راأ�سه بيده  اأكرث فاأكرث. ثم م�سح  تعل� 
قال  ثم  املكت�م.  ال�سحك  بفعل  يهتز  ج�سده  زال  وما  اللحظة،  تلك 

ونظره معلق على مكان الربواز الفارغ:

يا اأولد الـ....	 

=
..تمت..
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والتوزيع للنشر ب
كت

ال عصري




