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 مأدھ
 
 ...! ماذا بعد الوداع ؟ *
لماذا یشعر (قدرى) طوال الوقت، أنھ لم یفقد بعد رفیقى عمره ... (أدھم) و (منى)  *
 ..!.؟

 ..!.ھل تنجح رحلتھ، فى البحث عنھما ؟ *
ھل یمكن أن یصل إلى ماعجزت عنھ أقوى أجھزة المخابرات، والمنظمات اإلجرامیة  *

 .. !.العالمیة ؟
 .!.وھل یحصل على معاونة ما ؟!.. وممن ؟!... وكیف ؟ *
 .!.ومع كل ھذا یبقى السؤال األكثر أھمیة .... أین رجل المستحیل ؟ *
 . (.أین ... (أدھم *
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 الفصل األول .... األستاذ
على الرغم من أن جمیع الحاضرین، فى تلك القاعة الصغیرة، من ضباط المخابرات، 

الذین التحقوا حدیثًا بجھاز المخابرات العامة المصرى، والذین مازالوا یتلقون تدریباتھم، 
على ید خبراء وأساتذة ھذا المضمار، قبل بدء مھامھم الفعلیة، إال أن حالة من الھرج 

 ...لموا اسم المحاضر التالى، الذى ینتظرون وصولھ ھذه المرةسادت بینھم، عندما ع
 ... كانوا قد التقوا بعدد ال بأس بھ، من خبراء جھاز المخابرات

 ... وتلقوا محاضرات وتدریبات شتى
 ... ولكنھم كانوا ینتظرون ھذه المحاضرة بالتحدید

 ... وھذا المحاضر على وجھ الخصوص
 ... ًافما سمعوه عن صاحبھا كان مثیر

 ... وإلى أقصى حد
ولقد راح بعضھم یتحدًَّث فى حماس عما سمعھ، أو عما درسھ، من عملیات شارك فیھا 

 ... المحاضر المنتظر
 ... وبدت اللھفة على وجوه الجمیع

 .... وأطلًَّ الشغف من العیون
 ... وخفقت القلوب، و

 ... وأخیرًا، وصل المحاضر
صمت عمیق مھیب، وتعلًَّقت كل العیون بذلك فور وصولھ، ھبط على القاعة فجأة 

المحاضر، الذى دلف إلى المنصة الصغیرة فى خطوات ھادئة، على الرغم من ذلك 
 ... الحزن العمیق، الذى بدا وكأنھ قد انحفر على مالمحھ، فلم یعد قابًال لإلزالة

دا أكبر وعلى عكس كل ما سمعوه عنھ، بدا من الواضح أنھ قد فقد الكثیر من وزنھ، وب
 ... سنًا مما ھو علیھ فى الواقع، وأكثر رصانة مما یقال عنھ

ولقد استقر خلف المنصة الصغیرة، وأدار عینیھ فى وجوھھم جمیعًا، وكأنھ یبحث بینھا 
عن وجھ بعینھ، ثم ارتسم األسى على مالمحھ، وخرج مع نبرات صوتھ، وھو یبدأ 

 ... محاضرتھ
ھم كشف عملیات التزییف والتزویر، مھما بلغت كان یشرح للضباط الجدد، كیف یمكن

 ...درجة اتقانھا، ویعرض علیھم نماذج من ھویات رسمیة، تم تزویرھا فى إتقان، و
 ..."... سیًَّد (قدرى) ... سمعنا أنك كنت صدیقًا لألستاذ "
 

فجأة، انطلقت العبارة من وسط الحضور، فتوًَّقفت ید (قدرى)، على لوحة العرض، وھو 
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ظھره للضباط الجدد، وبذل جھدًا خرافیًا؛ لمنع دمعة أرادت أن تفرًَّ من سجن یولى 
عینیھ إلى وجنتھ، والذ بالصمت لحظات، وكأنما یفكًَّر فى تجاھل العبارة، لوال أن ارتفع 

 :صوت آخر، یقول
 !ھل تعرف تاریخ األستاذ كلھ؟ -    

باط الشبًَّان، قبل أن كبح (قدرى) دمعتھ فى صعوبة، واستدار فى بطء، یواجھ الض
 :یغمغم، مجیبًا السؤال األوًَّل

 .كنت من أقرب األصدقاء إلیھ
 

 :وصمت لحظة؛ لیزدرد غصة فى حلقھ، قبل أن یضیف
 .(وإلى زمیلتھ (منى -    

 :إجابتھ كانت إیذانًا بتحوًَّل مسار المحاضرة تمامًا، إذ ھتف أحد الضباط فى حماس
 !ھل كان أسطوریًا كما یصفونھ ؟ -    

كان الحفاظ على تلك الدمعة شاقًا بحق، فأفلتھا (قدرى)، لتنسال على وجنتیھ بطیئة 
 :ساخنة، وھو یجیب

أدھم) كان أكثر من أسطورة ... لقد كان رجًال عظیمًا، یؤمن بربھ ووطنھ، وال ) -    
 والوطن ... وفى سبیل كل ما یؤمن بھ یتردًَّد لحظة، فى بذل حیاتھ نفسھا، فى سبیل اهللا

. 
 :سأل ضابط آخر فى شغف

 !أحقًا أنھ ھزم كل أجھزة المخابرات العمالقة؟
 

 :صمت (قدرى)، لیزدرد غصة أخرى، وھو یجیب فى صوت، بدا إلى حد ما مختنقًا
 .تقریبًا -    

 :ھتف ثالث
 !وماذا عن منظمة (المافیا)؟

 
 :وجھھ، وھو یقولترك (قدرى) فیض دموعھ ینساب على 

 
حیاة (أدھم) حافلة بالكثیر، ولن یكفى زمن المحاضرة للحدیث عنھا، وال عنھ ...  -    

 .إنھ رجل مخابرات غیر عادى، وأسطورة لن تتكًَّرر، وصدیق ال یمكن تعویضھ أیضًا
لم یبد القبول على الضباط الشبان، الذین امتلئوا فضوًال لمعرفة المزید عن (أدھم 

الذى یلقبونھ فى جھاز المخابرات العامة بلقب (األستاذ)، ویطلق علیھ أعدائھ صبرى)، 

http://www.liilas.com
http://www.liilas.com


www.liilas.com 
amsdsei المشرفة : عھد 

www.liilas.com 
amsdsei المشرفة : عھد 

 قسم روایات مصریة للجیب / رجل المستحیل

اسم (رجل المستحیل)، وضایقھم أن یؤجل (قدرى) الحدیث عنھ إلى وقت الحق، فھتف 
 :أحدھم
أرجوك یا سیًَّد (قدرى) ... نرید أن نعرف تاریخ األستاذ، منذ التحاقھ بجھاز  -    

 ... المخابرات، وحتى مصرعھ، و
 :صرخ (قدرى) یقاطعھ فى غضب

 ...أدھم) لم یمت) -    
 :تبادل الضباط نظرة حائرة متوترة، قبل أن یغمغم أحدھم فى حذر

 
ولكن الملفات الرسمیة تقول: إنھ أصیب إصابة بالغة، بنفس القنبلة، التى قتلت  -    

 .زمیلتھ (منى توفیق)، فى حفل زفافھما
 :صرخ مكررًًَّابدا (قدرى) شدید الغضب، وھو ی

 . قلت لكم : (أدھم) لم یمت -    
 :ثم غمرت الدموع وجھھ، وھو یضیف

 
 .وال (منى) كذلك -    

ران صمت مھیب على القاعة لحظات، ثم لم یلبث أن تحوًَّل إلى ھمھمات متداخلة، 
 :خرج صوت أحد الضباط من بینھما عالیًا، وھو یتساءل

 
لكن ألدیك معلومات مؤكًَّدة بشأن ھذا، أم أنھا مجرًَّد  معذرة یا سیًَّد (قدرى) ... -    
 ..أمنیات

 :صرخ (قدرى)، وقد بدا وكأنھ قد فقد أعصابھ تمامًا
 

 .أدھم) لم یمت ... و(منى) لم تمت.... من یقول ھذا أحمق) -    
 :قال ضابط آخر فى حذر

، وكل البشر یموتون، سیًَّد (قدرى) ... مع احترامنا لتاریخھما، فھما مجًَّرد بشر -    
 . وإن طال الزمن

 :ھوى (قدرى) بقبضتھ على المنصة أمامھ، وھو یصرخ
 

 .قلت :إنھما لم یموتا -    
حطمًَّت قبضتھ جھاز المیكروفون الصغیر أمامھ، وأطارت أجزاءه فیما حولھ، فتراجع 

نظرة مذعورة، بحركة حادة، وكأنما أفاقھ ھذا من انفعالھ، وحدًَّق فى الجھاز المحطًَّم ب
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 ... فى حین خیًَّم الصمت التام على القاعة
 :صمت قطعة (قدرى)، وھو یقول فى صوت أقرب إلى النحیب

 .یبدو أننا سنضطر لتأجیل المحاضرة، إلى وقت آخر -    
قالھا، واندفع خارج القاعة، والكل یتابعھ ببصره فى صمت، تحوًَّل بعد خروجھ منھا 

لم یسمع ھو حرف واحد منھا، وھو یعدو تقریبًا، عبر الممر إلى فوضى كالمیة عنیفة، 
الممتد من القاعة إلى حیث مكاتب القسم الفنى، حتى بلغ حجرتھ، فدفع بابھا، ووثب 

 تقریبًا داخلھا، وأغلق خلفھ فى قوة
 :، وھو یھتف

 ... ةأدھم) و(منى) لم یموتا ... إنھما على قید الحیاة ... البد وأن یكونا على قید الحیا)
 

 ... ثم أجھش ببكاء حار
  
  

*            *            * 
  

 .."... (خطأ یا (قدرى "
قالھا مدیر المخابرات فى صرامة، وھو یشیر بیده فى غضب، فأحنى (قدرى) رأسھ، 

 :وقال فى مرارة
أعلم أنھ من الخطأ أن یفقد المحاضر أعصابھ، أثناء تدریب الضباط الجدد یا سیادة  -    

، ولكن ما أن أشار أحدھما إلى أن (أدھم) و(منى) قد لقیا مصرعھما، حتى 2لوزیرا
 ... فقدت أعصابى، و

 :قاطعھ المدیر فى غضب
 . وضربت أسوأ مثال للضباط الجدد -    

 :زفر (قدرى)، وھو یھز رأسھ فى أسى، مغمغمًا
 .أعترف أن ھذا ما حدث -    

 :صمت المدیر، متطلعًا إلیھ لحظات فى إشفاق، ثم حاول أن یبدو ھادئًا، وھو یقول
 

 .ولكنك تعلم فى أعماقك، أنھ من المحتمل كثیرًا أنھم على حق -    
 :لم یحر (قدرى) جوابًا، فتابع المدیر فى خفوت

 .كلنا نذكر ما حدث فى حفل الزفاف -    
لذكرى المؤلمة، إال أنھ ما أن تحًَّدث المدیر لم یكن (قدرى) یرغب فى استعادة تلك ا
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 ... عنھا وذكرھا، حتى انطلق عقلھ، على الرغم منھ یستعیدھا
 ...أدھم) و(منى) كانا فى أبھى زینتھما فى ذلك الیوم)

 ... وكانت السعادة تغمرھما
 ... فأخیرًا تحقًَّق حلمھما

 ... وتزوًَّجا
 ... الكل كان فرحًا سعیدًا

 ... عكة الزفافوحانت لحظة ك
 ... وامتدت ید (منى) بالسكین

 ... وصرخ (أدھم) محذرًا
 ... وحاول أن ینقذھا
 ...ودوى االنفجار

 ... (وكانت أوًَّل مرة فى حیاتھ، یلمح فیھا الدموع فى عینى (رجل المستحیل
 ... ولم ینبس یومھا ببنت شفة

یارتھ، والدموع تغمر مشھد (أدھم)، المغرق بالدماء، وھو یحمل حبیبة عمره إلى س
 .. وجھھ، ثم ینطلق بھا، ال یستطیع أن یفارق ذھنھ قط

 ... وال لحظة واحدة
 ..."... الدكتور (أحمد صبرى) قال : إنھ رأى أصابع (منى) تتحًَّرك "

اندفع فجأة یقول ھذا، وكأنھ یحاول أن یتشبث بأخر أمل، فمطًَّ مدیر المخابرات شفتیھ، 
 :ات فى صمت، قبل أن یقول فى أسفوھو یتطًَّلع إلیھ لحظ

الدكتور (أحمد صبرى) شقیق (أدھم)، ھو أیضًا من أكًَّد أن ھذا قد یعود إلى بعض  -    
ردود الفعل العصبیة، التى یمكن أن تحدث عقب الوفاة، مع تأثیرات الطقس، وانخفاض 

 حرارة الجسم
 :(غمغم (قدرى

 . ولكن أحدًا لم یعثر علیھما قط -    
 :لوزیر بیده، قائًالأشار ا

 
ھذا لیس إیجابیًا بنسبة كبیرة، خاصة وأن كل مصادر األمن الداخلى لم تتوًَّصل  -    

حتى إلى سیارة (أدھم)، وكل المعلومات تقول: إنھ ال ھو وال (منى) غادرا البالد، عبر 
 .أى منفذ رسمى

 : قال (قدرى)، متشبثًا باألمل
 . البالد ھذا یعنى أنھما مازاال داخل -    
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 :قال الوزیر فى سرعة
 ... أو -    

ثم بتر عبارتھ دفعة واحدة، وكأنھ یخشى إیذاء مشاعر (قدرى)، الذى امتقع وجھھ، وھو 
 :یتساءل
 !أو ماذا ؟ -    

 :تردًَّد مدیر المخابرات لحظة، قبل أن یحسم أمره، ویقول
ریقًا مشتركًا، من خبرائنا أعلم أن ھذا قد یؤذى مشاعرك كثیرًایا (قدرى)، ولكن ف -    

وخبراء األمن العام، درسوا كل المعطیات، وتوصلوا إلى نتیجة واحدة، تبرًَّر عدم 
خروج (أدھم) أو (منى) من (مصر)، عبر المنافذ الرسمیة، وعدم العثور على سیارتھما 

 . فى الوقت ذاتھ
 :بدا صوت (قدرى) مرتجفًا، وھو یقول

 ..!وما ھى ؟ -    
 :دیر المخابرات بضع لحظات، ثم قالتردًَّد م
 ... فى  أنھم یرقدون فى منطقة ما، -    

 :بتر عبارتھ ثانیة واحدة، ثم أكملھا بكل الحزم
 . فى قاع النیل -    

انتفض جسد (قدرى) فى عنف، وشعر بالدماء تفر من كیانھ كلھ، وفقد تمامًا السیطرة 
 :على عقلھ ولسانھ، وھو یندفع قائًال

 . الكًَّ -    
 :قال المدیر فى حسم

 ... ھذا ما اتفق علیھ الخبراء جمیعھم، و -    
 :صرخ (قدرى) فجأة، غیر منتبھ إلى أنھ یجلس أمام مدیر المخابرات شخصیًا

 . كًَّال -    
 :تراجع الوزیر فى دھشة مستنكرة، إال أن (قدرى) تابع فى عصبیة بالغة

أدھم) و(منى) لم یموتا ... أنا أشعر بھذا ... لقد كانا أعز صدیقین لى فى الحیاة، ولو )
 . أنھما ماتا لشعرت بھذا ... إنھما لم یموتا ... لم یموتا

 
واندفع الحرس الخاص بالوزیر إلى مكتبھ، مع ارتفاع صراخ (قدرى) الذى، وعلى 

 .... الرغم من سیطرتھم علیھ، ظل یصرخ
 ... ویصرخ
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 ... ویصرخ
  
  

*            *            * 
شعر طبیب مستشفى (وادى النیل)، التابع لجھاز المخابرات العامة، باإلشفاق على 
(قدرى)، الذى بدا شدید الحزن واألسى، حتى بعد العقار المھدئ، الذى تم حقنھ بھ، 

 :وغمغم وھو یتطلًَّع إلیھ
درى)، فمن الواضح أنك قد أرھقت نفسك كثیرًا، إنك تحتاج إلى إجازة یا سیًَّد (ق -    

 . فى اآلونة األخیرة
حاول (قدرى) أن یقول شیئًا ما، إال أن لسانھ وحلقھ لم یطاوعانھ، فاكتفى بإشارة من 

 :یده، جعلت الطبیب یواصل
سیادة الوزیر وافق على منحك إجازة لمدة أسبوعین، لتھدئة أعصابك، والحصول  -    

 .... صدقنى ... ھذا سیفیدك كثیرًا على بعض الراحة
 :غمغم (قدرى) فى صعوبة

 !وماذا أفعل باإلجازة؟!... أین أذھب.؟ -    
 :ھزًَّ الطبیب كتفیھ، وقال

ابحث عن مكان ھادئ، یمكنك فیھ االسترخاء، ومطالعة بعض الكتب، أو ممارسة  -    
 . الصید

 :(غمغم (قدرى
 .قلب الشتاءھذا یناسب فصل الصیف، ونحن فى  -    

 :ابتسم الطبیب، وھو یقول
مصر) دولة كبیرة یا رجل... تمتد من البحر المتوسط، وحتى حدود (السودان) ) -    

... ما رأیك بالسفر إلى (أسوان) ... إنھا واحدة من أجمل مدن العالم، والنیل ھناك ال 
 . أنحاء العالمیشبھ النیل فى أى مكان آخر، والطبیعة ساحرة، یعشقھا الناس، من كل 

 :مطًَّ (قدرى) شفیتھ، مغمغًا
 . سأفكًَّر فى ھذا -    

 :أومأ الطبیب برأسھ، قائًال
نعم ... افعل .... ولو بالفكرة، فلدى أصدقاء ھناك، یمكنھم معاونتك على قضاء  -    

 .إجازة ممتازة
 :ثم مال نحوه، مستطردًا ود

 . المستشفى التقلیدیةواآلن ما رأیك بوجبة دسمة، خارج وجبات  -    
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 :ھزًَّ (قدرى) رأسھ نفیًا، وغمغم
 

 .لست أشعر بأیة شھیة للطعام
 

 :تراجع الطبیب فى حركة، ودھشة كبیرة، وھو یقول
 

 .رباه! ... أنت حقًا تحتاج إلى إجازة
 

 :ثم بدأ فى مغادرة الحجرة، وھو یضیف
 

 .سأرسل إلیك أرقام أصدقائى ھناك ... ال تضیًَّع الفرصة
 
فر (قدرى) فى توتر، فور مغادرة الطبیب للحجرة، وعلى الرغم من العقار المھدئ، ز

 ...فقد كان یشعر بنفس الحرارة فى أعماقھ
 

 ...كل الشواھد تقول: إن (أدھم) و(منى) قد لقیا مصرعھما
 

 ...ولكنھ، فى أعمق أعماقھ، یشعر أن ھذا لم یحدث
 

 ... یشعر بھ شدة
 

 ...!ترى أھو مجًَّرد أمل ؟
 

 ...!أم أنھ شعور حقیقى؟
 

ظلًَّ ھذا السؤال یلح على ذھنھ، حتى بعد أن بدأ إجازتھ، وأخذ بنصیحة طبیب (وادى 
 ...(النیل)، وقررًَّ السفر إلى (أسوان

 
كان قد اختار فندق جزیرة (إیزیس)، وھو فندق فى قلب جزیرة نیلیة منعزلة، ال سبیل 

 ... للوصول إلیھ بالطرق البریة
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 ...ساطة (معدًَّیة)، تنقل النزالء منھ وإلیھ طوال الوقتفقط بو
 

 ...كان یحتاج بالفعل إلى مكان ھادئ
 

 ... وجمیل
 

ومنذ لیلتھ االولى ھناك، شعر بالفعل بالھدوء والراحة، وبدأ یعید التفكیر فى كل األمور 
 ... على نحو مختلف

 ... صحیح أنھ ال یوجد دلیل واحد، على وجود (أدھم) و(منى) على قید الحیاة
 ... ولكن ال یوجد أیضًا دلیل واحد، على أنھما قد لقیا مصرعھما

 ... وھذه، بالنسبة إلیھ، نقطة إیجابیة
 ... تمامًا

 ولكن لو أن كل أجھزة الدولة قد فشلت، فى العثور على (أدھم) و(منى)، فكیف یتصوًَّر
 ...!ھو أن یفلح فى ھذا؟

 
 ...!كیف ؟

 
ظلًَّ یفكًَّر فى ھذا األمر طویًال، وھو یجلس فى شرفة حجرتھ، المطلًَّة على النیل، فى 
تلك البقعة الساحرة، حتى مالت الشمس إلى المغیب، وبدأ اللیل بنسماتھ الباردة یتسلًَّل 

 ...إلى المكان
 .. عندئذ فقط ، شعر ببعض الجوع

 
عر بالجوع الشدید كالسابق، وكأنما قد فقد شھیتھ األسطوریة، مع اختفاء لم یكن یش

 ...((أدھم) و(منى
 ... فقط بالجوع

 
 ... الجوع العادى

 
وفى مطعم الفندق، جلس یتناول طعامًا عادیًا بسیطًا، وذھنھ منشغل بالتفكیر، عندما 

 :انتزعھ من أفكاره فجأة صوت مألوف یھتف
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 ! ا من مفاجأةالسید (قدرى) ... یالھ
 

رفع عینیھ إلى مصدر الصوت، فوقع بصره على (سالم) ... مھندس نوبى األصل، یقیم 
 :بجوار (أدھم) فى (القاھرة)، فنھض یصافحھ، قائًال

 
 . (مفاجأة حقیقیة أن نلتقى ھنا یا أستاذ (سالم -    

 :أشار (سالم) بیده، قائًال
أنا آتى إلى ھنا كثیرًا بحكم نشأتى وبحكم أن المفاجأة لى أنا یا سیًَّد (قدرى)؛ ف -    

 . عائلتى مازالت تقیم فى القریة النوبیة ھنا ... ولكن ماذا عنك؟!... أھى إجازة سنویة
 :ھزًَّ (قدرى) كتفیھ المكتظین، وھو یجیب

 . یمكنك ان تقول : إنھا إجازة إجباریة -    
 :مال (سالم) علیھ، قائًال

ًا ھنا ... األستاذ (أدھم) كان دومًا یؤكًَّد أن (أسوان) بھا سحر ولكنك ستستمتع كثیر -    
 . خاص، وأسرار لم تكشف بعد

 :بدا الحزن على وجھ (قدرى)، وھو یغمغم
 .آه ... كان یقول ھذا قدیمًا -    

 :لوًَّح (سالم) بسبًَّابتھ، وھم یقول   
 . لیس قدیمًا ... لقد سمعتھا منھ منذ شھر واحد -    

 :(قدرى) بحركة حادة، وھو یقولاعتدل 
 ... (شھر واحد؟!... ولكن (أدھم) و(منى -    

 :لم یستطع إكمال عبارتھ، فبترھا دفعة واحدة، مما جعل (سالم) یبتسم، وھو یقول
 ... منى)؟!... اتقصد رفیقتھ المصابة ... لقد نقلھا إلى قریتنا، و)
 

على معصمھ فى قوة، وقلبھ یرتجف قبل أن یتم عبارتھ، اندفعت أصابع (قدرى) لتقبض 
 ...بین ضلوعھ فى عنف

 
 ... فما سمعھ من (سالم) فّجر كل انفعاالتھ

 ..  إلى درجة عنیفة
 

 . للغایة
*            *            * 
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 الفصل الثانى .... أسوان
ارتفع رنین الھاتف، فى تلك البقعة الساكنة، وسط جبال (سویسرا)، فامتدًَّت ید انثویة 

عمة، تلتقط سمًَّاعتھ فى رشاقة، قبل أن تقول صاحبتھا، فى صرامة ال تتفق مع نا
 : نعومتھا

 !ماذا ھناك؟ -    
 : أتاھا صوت خشن، یقول باأللمانیة

 .إنھ یبحث عنھ بالفعل -    
صمتت صاحبة الید الناعمة لحظات، ربما لتھضم انفعاًال جال بنفسھا، قبل أن تقول 

 : زجت بھا لمحة من القسوةبنفس الصرامة، وإن امت
 .ھذا سیقوده حتمًا إلینا -    

 :قال صاحب الصوت الخشن، فى غلظة لم یتعمًَّدھا
 !ھل نواصل متابعتھ ؟

 :أجابتھ، وقد غلبت قسوتھا صرامتھا
بالتأكید ... إنھ ورقتنا الرابحة ... إما أن یثبت أن عدوًَّنا اللدود قد محى من  -    

 .الوجود، أو یقودنا إلیھ مباشرة
 :قال صاحب الصوت الخشن، فى لمحة اعتراضیة

ولكنك قلت من قبل، إنھ لو أراد أن یختفى، فما من قوة فى األرض یمكن أن  -    
 .!تتوًَّصل إلیھ

 :وةأجابتھ فى قس
 .. ھذا صحیح ... ولكن عدوًَّنا یمتلك نقطة ضعف كبیرة، یمكن أن تقودنا إلیھ -    

 :وقسا صوتھا أكثر، وھى تضیف
 ...اإلسراف فى حمایة أصدقائھ -    

 :تمتم صاحب الصوت الخشن
 . لست أفھم -    

 :حملت قسوتھ رنة ثقة ساخرة، وھى تقول
 .للخطرستفھم ... عندما یتعرًَّض صدیقھ  -    

 ... ولكنھ لم یفھم
 *                *                *...أبدًا
 
 ..."...أعد ما قلتھ یا رجل "
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ھتف (قدرى) بالعبارة، فى انفعال جارف، وھو یقبض على معصم (سالم) فى قوة، 
 :جعلت ھذا االخیر یھتف فى توتر

 !سیًَّد (قدرى) ... ماذا أصابك؟ -    
 :(ھتف بھ (قدرى

 !أعد ما قلتھ ... متى رایت (أدھم) و(منى)؟ -    
 :أجابھ (سالم) فى انزعاج، وھو یحاول انتزاع معصمھ من قبضتھ

 .أخبرتك أن ھذا كان منذ شھر تقریبًا -    
 :شدًَّد (قدرى) من ضغط یده على معصم (سالم)، وھو یقول فى عصبیة

 . أدھم) و(منى) اختفیا، منذ أربعة أشھر) -    
 :)، وقد بدأ انفعالھ یتزاید بدورهھتف (سالم

 ... لست أدرى شیئًا عن ھذا ... لقد رایتھما منذ شھر -    
 :وفجأة، شرد بصره، وھو یقول فى ارتباك

 . أو ربما منذ عام -    
ارتفع حاجبا (قدرى) فى دھشة مصدومة، وخف ضغط أصابعھ على معصم (سالم) 

 :تلقائیًا، وھو یغمغم
 ... ك قلتعام؟!... ولكن -    

 :قاطعھ (سالم)، وھو یقول فى انفعال عجیب
 .كًَّال ... لقد تذكًَّرت ... كان ذلك باألمس -    

حدًَّق (قدرى) فیھ بدھشة كبیرة، وأفلت معصمھ بتلقائیة، فتراجع (سالم) فى مقعده، وبدا 
 :أكثر شرودًا، وھو یقول، وكأنھ یحدًَّث نفسھ

 .... لست أدرى أو ربما كان ھذا صباح الیوم -    
بدا الرجل وكأنھ یمر باضطراب ذھنى عجیب، فتراجع (قدرى) فى مقعده، وازداد 
 :تحدیقًا فیھ بدھشة أكبر، عندما ظھر أحد موظفى االستقبال، وھو یقول فى قلق

 .اھدأ یا أستاذ (سالم) ... أنت ھنا لتھدأ ... تذكًَّر ھذا -    
 :سأل (قدرى) موظف االستقبال فى توتر

 !ماذا بھ؟ -    
 :أجابھ الرجل فى أسف

إصابة فیروسیة نادرة، أدًَّت إلى اضطراب فى الذاكرة، أشبھ بمرض (الزھایمر)،  -    
 .ولكنھ مؤقت، وھو ھنا كجزء من برنامجھ العالجى

 : تراجع (قدرى) مصدومًا، وھو یغمغم
 !اضطراب فى الذاكرة؟!... أتعنى أنھ ال یستطیع أن یتذّكر شیئًا؟ -    
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 :ھزًَّ موظف االستقبال رأسھ، وھو یقول
 .إنھ یذكر كل شئ، ولكنھ یعجز عن تحدید متى وأین حدث األمر -    

 ...غاص (قدرى) فى مقعده بخیبة أمل، وھو یحدًَّق فى (سالم) فى أسف
ًا على طرف الخیط، الذى یمكن أن یقوده إلى (أدھم) لقد تصوًَّر أنھ قد عثر أخیر

 ... (و(منى
 .. تصاعد األمل فى نفسھ
 ... ثم ھوى فى قاع یأسھ

شعر بتلك الغصة فى حلقة، عندما عاون موظف االستقبال (سالم) على النھوض، 
 :واصطحبھ معھ؛ لیعیده إلى حجرتھ، ولكن (سالم) التفت إلیھ، وابتسم وھو یقول

 . (من دواعى سرورى أن ألتقى بك أمس یا سیًَّد (قدرىكان  -    
 ...!أمس؟

 ...!!الرجل التقى بھ منذ أقل من الساعة، وھا ھو ذا یتحًَّدث عن األمس
 ... إنھ مصاب بالفعل باضطراب ذاكرة مؤسف

غاص (قدرى) فى مقعده أكثر، على الرغم من جسده الضخم، وبدأ شعور الیأس فى 
 ... نفسھ یتعاظم

 ... ظمویتعا
 ... و
 ..."... ولكن ال "

ھتف بھا (قدرى)، وھو یعتدل فجأة، على نحو ادھش المحیطین بھ، وانتبھ ھو إلى ھذا، 
 ...ولكنھ لم یبال، وھو یعتصر ذھنھ فى انفعال

موظف االستقبال قال: إن األستاذ (سالم) یذكر كل شئ، ولكن ذھنھ یعجز عن تحدید 
 ... التوقیتات

 ... (عن (أدھمو (سالم) تحًَّدث 
 ... و(منى) المصابة
 ... والقریة النوبیة

 ... ووفقًا لما قالھ موظف االستقبال، فھذه كلھا حقائق
 ... مع خلل فى التوقیتات

نھض من مقعده بحركة حادة، جذبت إلیھ األنظار مرة أخرى، ولكنھ أیضًا فى ھذه 
 :موظفیھ فى لھفةالمرة لم یبال، وھو یندفع نحو مكتب االستقبال، ویسأل أحد 

 !كیف یمكننى الوصول إلى القریة النوبیة؟ -    
 :اندھش الموظف للھفتھ، ولكنھ أجاب فى رصانة
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عند مرسى الجزیرة، ستجد عددًا من القوارب االھلیة، أیًا منھا یمكنھ أن یذھب بك  -    
 ... إلى القریة النوبیة، أو مطعم (الدوكا)، أو

مل حدیثھ، وإنما اندفع یغادر مبنى الفندق، وأسرع الخطى لم یمھلھ (قدرى) الفرصة لیك
نحو مرسى الجزیرة، وقد بدا مشھده، وھو یھرول بجسده الضخم، مثیرًا للدھشة 

والمرح، لدى بعض السائحین، ولكنھ لم ینتبھ إلى ھذا، وھو یندفع نحو القوارب األھلیة 
 ... عند المرسى

مانى، الذى وقف أمام باب الفندق، وراح یلتقط لھ ولم ینتبھ أیضًا إلى ذلك المصوًَّر األل
 ... عشرات الصور

 ... لم ینتبھ إلى الكثیر
 ... الكثیر جدًا

 
*                *                * 

 
ارتسمت ابتسامة عجیبة، على مالمح الصینیة الحسناء (تیا)، وھى تدفع جھاز الكمبیوتر 

 :اعمة، قائلةالصغیر الخاص بھا، أمام صاحبة الید الن
 . ھذه الصور وصلت من (مصر) اآلن، عبر شبكة االنترنت -    

ألقت صاحبة الید الناعمة نظرة متفحًَّصة، على مجموعة الصور، التى تنقل مشاھد 
(قدرى)، وھو یجلس مع (سالم)، ثم وھو یعدو نحو المرسى، ویستقل قاربًا من القوارب 

 :األھلیة، ثم لوًَّحت بیدھا، قائلة
 .عظیم ... كل شئ یسیر كما توقعًَّتھ -    

 :(غمغمت (تیا
  مازلت أصرًَّ على أن قنبلتى قد قضت على تلك الفتاة -    

 :لوًَّحت صاحبة الید الناعمة بیدھا فى استنكار، فانعقد حاجبا (تیا)، وھى تقول فى حدة
 . ال تنسى أننى محترفة -    

 :امتھا، وھى تقولحمل صوت ذات الید الناعمة كل قسوتھا وصر
لو ارتفع صوتك فى حضرتى مرة أخرى، لن تصلحى حتى للعمل فى دار  -    

 .للمسنین
 :بدا التوتر الشدید على (تیا)، وھى تقول

 ... ھذا األسلوب ال یروق لى -    
 :اعتدلت صاحبة الید الناعمة، وھى تجیبھا، فى قسوة مخیفة

ھذا ألنك اعتدت العمل مع (سونیا جرھام) ... ولكن األمور لم تعد كما كانت من  -    
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قبل، وعلیك أن تدركى جیدًا أن (سونیا جراھام)، التى اعتدت العمل معھا قد لقیت 
 .مصرعھا، ولن تعود مرة أخرى إلى الوجود

اعمة إلى انعقد حاجبا (تیا) أكثر، دون أن تحاول التعلیق، فعادت ذات الید الن
 :االسترخاء، وھى تقول بكل صرامة

 .أخبرى (ھانز) أن یواصل مھمتھ، وأن یوافینا بالتفاصیل لحظة بلحظة -    
 :وقسا صوتھا مرة أخرى، مع إضافتھا

لن یمكننى أن أھدأ، قبل أن أحسم أمر (أدھم)، فاألرض لم تعد تحتمل كالنا معًا...  -    
 .أبدًا

 ....وأكثروانعقد حاجبا (تیا) أكثر 
 .... فما سمعتھ ورأتھ، جعلھا تدرك أنھا تتعامل ھذه المرة مع زعیمة مختلفة

 ... زعیمة تمتلئ شرًا وحقدًا
 .... إلى أقصى حد ممكن

 
*                *                * 

 
خفق قلب (قدرى) فى قوة، عندما توًَّقف بھ ذلك القارب البسیط، عند مرسى القریة 

 ... (نیل (أسوان النوبیة، وسط
كان المرسى أسفل مجموعة من الساللم الحجریة، التى ترتفع لمسافة كبیرة، حتى 

مستوى القریة، وعلى الرغم من ھذا، ومن جسده الضخم، قفز (قدرى) من القارب فى 
لھفة، وصعد فى درجات السلم العالیة، وھو یلھث فى شدة، حتى بلغ مستوى القریة، 

فت حولھ فى لھفة، وكأنما یتوًَّقع أن یلمح (أدھم) أو (منى)، ثم لم یلبث فتوًَّقف الھثًا، یتلًَّ
 :أن غمغم فى عصبیة

 !ھا أنتذا ھنا یا (قدرى) ... ماذا یمكنك أن تفعل إذن؟ -    
حار بالفعل فى الخطوة التالیة، التى لم یفكًَّر فیھا من قبل، ثم لم یجد أمامھ سوى أن 

كل من یلتقى بھ عن رجل وسیم، ممشوق القوام، أتى بفتاة یتجوًَّل فى القریة، ویسأل 
 .... مصابة إلى المكان، منذ بضعة أشھر

 ... كانت وسیلة عقیمة، من وجھة نظره، إال أنھ لم یكن یملك سواھا
ولقد بدأت نفسھ تمتلك بالیأس، مع الردود السلبیة التى تلقاھا، وفكًَّر جدیًا فى العودة 

 ... ، وبخفى حنین إلى الجزیرة
 ..."... نعم ... إننى أذكر ھذا "

قالھا صاحب ركن صغیر، لبیع األقنعة النوبیة، فخفق قلب (قدرى) فى قوة، وھو یھتف 
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 :بمنتھى اللھفة
 ...!حقًا؟ -    

 :كان من الواضح أن الرجل یعتصر ذھنھ، وھو یقول فى بطء
لھذا أذكرھما ... لقد وصال مع مغیب الشمس، على عكس كل السائحین، وربما  -    

المرأة كانت تعانى بشدة، حتى أن الرجل حملھا على ذراعیھ، وكان مشھده، وھو یصعد 
 ... فى درجات سلم المرساة، حامًال إیاھا، بكل الحب والحنان، أشبھ بأفالم السینما، و

 :قاطعھ (قدرى) فى لھفة
 !وأین ذھب بھا؟ -    

 :أشار الرجل بیده إشارة مبھمة، وھو یقول
 . (أذكر أنھما قضیا أسبوعًا، فى منزل یمتلكھ (حامد إبراھیم -    

 :ھتف بھ (قدرى)، وقد بلغت لھفتة مبلغھا
 ...!وأین أجد (حامد إبراھیم) ھذا ؟ -    

 :ابتسم الرجل، وھو ینظر إلى ما خلف كتف (قدرى)، مجیبًا
 . خلفك -    

 ... استدار (قدرى) بحركة حادة، ثم تراجع فى دھشة
لواقف خلفھ، یتطلًَّع إلیھ فى تساؤل، كان نفس الرجل، الذى دفعتھ كلماتھ للقدوم إلى فا

 ... القریة النوبیة
 ... (كان األستاذ (سالم

 ...شخصیًا
 

*            *            * 
 

رفع مدیر المخابرات المصریة عینیھ، مستقبًال نائبھ، الذى تطلًَّع إلى بعض األوراق بین 
 :قولیدیھ، وھو ی

لقد نفذت ما طلبتھ یا سیادة الوزیر، وطلبت من قسم المتابعة فرزًا لكل قوائم السفر  -    
 .والوصول، فى كل المنافذ المصریة، خالل أألشھر األربعة الماضیة

 :سألھ المدیر فى اھتمام
 ..!والنتیجة ؟ -         

 :لوًَّح النائب باألوراق، قائًال
 ن شئ، ولكن قسم المعلومات وجد اسمًا واحدًا، فىالفحص األوًَّلى لم یسفر ع

 .(قوائم الوصول، فى مطار (الغردقة)، ورد فى أحد تقاریر عملیات سیادة العمید (أدھم
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 :سألھ المدیر، وھو یعتدل على مكتبھ، فى اھتمام أكبر
 !وما ھو؟ -    

 :وضع النائب األوراق أمامھ، وھو یجیب
عجوز فرنسیة، تدعى (جوزفین رینیھ)، ورد فى تقریر قدیم لسیادة العمید، أنھا  -    

  *(عالجت التھابًا غیر قابل للشفاء فى ساقھ، عندما أصیب فى (مارسیلیا
 :اعتدل المدیر، ھاتفًا

) قال: إن لدیھا وسائل مذھلة لشفاء 1-آه ... تلك الغجریة الفرنسیة... (ن -    
 .اإلصابات

 :ھ النائب بنفس االھتمامأجاب
المھم أن تاریخ وصولھا إلى (مصر)، ھو الیوم التالى إلصابة سیادة العمید،  -    

والرائد (منى توفیق)... واألھم أن تذكرة سفرھا، وتكالیف إقامتھا فى (مصر)، سددًَّتھا 
 .(مؤسسة (أمیجو) فى (نیویورك

 :تألًَّقت عینا المدیر، وھو یقول فى انفعال
  *!مؤسسة (أمیجو)، التى یمتلكھا (أدھم)؟ -    

 :أومأ النائب برأسھ إیجابًا، وھو یغمغم
 . بالضبط -    

بدا المدیر شدید االنفعال، وھو یتطلًَّع إلیھ، قبل أن ینھض من خلف مكتبھ، ویتجھ نحو 
 :النافذة، المطلًَّة على الفناء، ویتطلًَّع عبرھا فى صمت، فتساءل النائب فى حذر

  !ھل تراودنا الفكرة نفسھا یا سیادة الوزیر؟ -    
 :واصل المدیر صمتھ لحظات، ثم التفت إلیھ، مجیبًا

 !ألدیك تفسیر آخر؟ -    
 :ثم عاد إلى مكتبھ، وھو یضیف

منى) أصیبت إصابة بالغة، وھناك شكوك فى أنھا قد بقیت على قید الحیاة بعدھا، ) -    
)، والتى وصفھا 1-.. أو (جوزى)، كما أسماھا (نوفى الیوم التالى وصلت (جوزفین) .

بأن لدیھا أسلوبًا مدھشًأ، فى عالج اإلصابات غیر القابلة للشفاء، وموًَّلت رحلتھا 
 !مؤسستھ فى (نیویورك)، فماذا یمكن أن تستنبط من كل ھذا؟

 :لم یحر النائب جوابًا، فتابع المدیر فى اھتمام
 !)؟وكم بقیت (جوزى) ھذه فى (مصر -    

 :أجابھ النائب، مشیرًا إلى األوراق
أسبوعًا واحدًا یا سیًَّدى، لم یتم تسجیلھا خاللھ فى أى فندق رسمى، وال أحد یعلم  -    

أین أقامت بالضبط، فیما عدا لیلتھا االخیرة، التى قضتھا فى أحد الفنادق الفاخرة فى 
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 .جر الیوم التالىمدینة (الغردقة)؛ لتستقل الطائرة العائدة إلى (باریس)، ف
 :عقد المدیر حاجبیھ، وقال

وفقًا لما أذكره، ال توجد طائرات تقلع من مطار (الغردقة) إلى (باریس)، فى تلك  -    
 .الساعة المبكًَّرة

 :أجاب النائب فى سرعة
 .إنھا طائرة خاصة یا سیادة الوزیر -    

 :لوًَّح الوزیر بسبًَّابتھ، وھو یقول
 !... إنھا ملك مؤسسة (امیجو) أیضًا... ألیس كذلك؟ دعنى أخمًَّن -    

 :أومأ النائب برأسھ، مجیبًا
 .بلى یا سیادة الوزیر -    

 :ضرب الوزیر سطح مكتبھ براحتھ، وھو یقول فى ضیق
 .كیف فاتنا أمرًا كھذا -    

 :أجابھ النائب
 .، ولیس قوائم الوصولألننا كنا نتابع قوائم السفر، عبر كل المنافذ یا سیادة الوزیر -    

 :ھزًَّ المدیر رأسھ فى ضیق، ثم قال فى حزم
 . ) والرائد (منى)، تعتمد إذن على أمر واحد1-معرفة مصیر (ن -    

 :وانعقد حاجباه، وھو یضیف فى صرامة
 . أن نعثر على (جوزفین رینیھ) ھذه ... وبأى ثمن -    

ھا، وقد بدا لھ أنھم أخیرًا، التقطوا اعتدل النائب، وشد قامتھ، فى وقفة عسكریة اعتاد
 ...(طرف خیط، یمكن ان یقودھم إلى (أدھم

 ... طرف خیط
 ... حقیقى

 
*            *            * 

 
منذ وصل القارب، الذى یقل (ھانز جریشن)، رجل ذات الید الناعمة، إلى القریة 

 (النوبیة، حتى حمل آلة التصویر الخاصة بھ، وراح یتجوًَّل فى القریة، بحثًا عن (قدرى
... 

 ... كانت األوامر التى تلقاھا، تحتم علیھ تعقًَّب كل خطوة یخطوھا ھذا االخیر
 ... كل خطوة
 ...بال استثناء
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 ...ولم یكن العثور على (قدرى) عسیرًا
فمع حجمھ الضخم، وصغر المساحة السیاحیة بالقریة، كان أشبھ ببقعة من الحبر، على 

 ... صفحة ناصعة البیاض
 ... ولقد عثر علیھ (ھانز)، بعد دقیقتین فحسب

وفور عثوره علیھ، رفع آلة التصویر الخاصة، التى یحملھا، وبدأ یتظاھر بالتقاط 
 ... ور للمكانالص

 ... ولكن آلة التصویر لم تكن آلة عادیة
لقد كانت مزودًَّة بنوع شدید التطوًَّر، من میكروفونات اللیزر یمكنھ التقاط األحادیث 

 ...الصوتیة، من مسافات بعیدة جدًا
أما عدستھا، المصنوعة من زجاج خاص مضغوط، فكانت لدیھا القدرة على التقاط 

 ... سعة، على الرغم من حجمھا الصغیر، الذى ال یوحى بھذاالصور، عبر مسافة شا
وبمنتھى الدقة، راح یرصد لقاء (قدرى)، مع صاحب ركن األقنعة النوبیة، ویسجًَّل كل 

 ... حرف ینطقان بھ
وعلى الرغم من درایتھ المحدودة باللغة العربیة، فقد أدرك أن الحدیث الذى یتبادالنھ، قد 

 ... درى) بشدةأثار اھتمام وانفعال (ق
 ... وأدرك أن ھذا سیرتبط حتمًا بالھدف، الذى یسعى (قدرى) خلفھ

 : وفى اھتمام، غمغم
 . یبدو أن الملكة كانت على حق -    

التقطت آلة التصویر ذلك الرجل، الذى یرتدى جلبابًا أبیض ناصعًا، والذى بدا وكأنھ 
 ... یسیر نحو الرجلین مباشرة
 ... ة یشیر إلى الرجل ذى الجلباب األبیض الناصعثم رأى صاحب ركن األقنع

 ... ورأى (قدرى) یلتفت إلیھ فى انفعال، ثم یتراجع فى دھشة
 ... (وعندما أدار الرجل وجھھ، لم تقل دھشة (ھانز) عن دھشة (قدرى

 .... فقد كان ھذا ھو الرجل نفسھ، الذى رصد حدیثھ مع (قدرى) فى الفندق
، والذى یستحیل أن یصل إلى الجزیرة، ویستبدل ثیابھ بھذه الرجل الذى تركھ خلفھ ھناك

 ....!!السرعة
 .!من المستحیل تمامًا

*            *            * 

 الفصل الثالث ... جـــوزى
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 .."...!!مستحیل "
ھتف (قدرى) بالكلمة، وھو یحدًَّق ذاھًال، فى وجھ الرجل الذى امامھ، والذى قال فى 

 :حیرة
 !یا أستاذ؟ما المستحیل  -

 :ھتف (قدرى)، وھو یلوًَّح بذراعیھ فى انفعال
لقد تركتك خلفى فى الفندق، فكیف سبقتنى إلى ھنا، واستبدلت ثیابك بھذه السرعة  -
 ...!؟

 :حمل وجھ الرجل كل دھشة الدنیا، وھو یقول
 .فندق؟!... ولكننى لم اغادر القریة منذ أسبوع تقریبًا -

 :(ھتف (قدرى
 .(قد كنا نتحًَّدث ھناك، منذ أقل من ساعة یا أستاذ (سالممستحیل!... ل -

 :حدًَّق الرجل فى وجھھ لحظة، ثم لم یلبث أن انفجر ضاحكًا فجأة، وھو یقول
 . آه ... (سالم) .... لقد فھمت -

 :ثم مال نحو (قدرى)، مستطردًا بابتسامة ودود
 .لتوأمصحیح أنھ أمر نادر بین النوبیین، ولكن (سالم) ھو شقیقى ا -

 :تراجع (قدرى) فى دھشة، مغمغمًا
 ... !توأم ؟ -

 :وضع (حامد) یده على كتف (قدرى) فى مودًَّة، وھو یقول بنفسى االبتسامة
 . ولو أنك صدیق لشقیقى وتوأمى (سالم)، فأنت صدیق لى أیضًا یا سیًَّد -

 :نظر إلى (قدرى) فى تساؤل، فغمغم فى توتر
 . قدرى) ... اسمى (قدرى) ... ولقد كنت أبحث عنك فى الواقع) -

 :قال الرجل فى ترحاب
 !ھل أرسلك (سالم) إلىًَّ ؟ -

 :أجابھ (قدرى) فى سرعة ولھفة
 .(بل أردت سؤالك عن (أدھم) و(منى -

 :بدت دھشة حائرة فى عینى (حامد)، فتابع (قدرى) بكل اللھفة
بعة أشھر تقریبًا، جاء رجل وسیم إلى ھنا، وھو یحمل ال علیك من األسماء ... منذ أر -

 .زوجتھ المصابة، واستأجرا أحد منازلك
 :(قال (حامد

 .بالطبع ... إنك تقصد السیًَّد (إدموند) وزوجتھ -
 :غمغم (قدرى) فى حذر
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 !إدموند) ؟) -
 :أشار (حامد) بیده فى حماس، وھو یقول

لبنانى، جاء مع زوجتھ (مارى توماس)؛  نعم ... السید (إدموند صروًَّف) ... تاجر -
 .لقضاء مرحلة االستشفاء ھنا ... إننى أذكر ھذا جیًَّدًا

 ... وخفق قلب (قدرى) فى قوة
 ... (إدموند صروًَّف) و(مارى توماس)
 ... (أ.ص) و(م.ت)
 ... (ادھم صبرى) و(منى توفیق)

 ....رباه!... إنھما (ادھم) و(منى) وال شك
 ... (سمیھما، كعادة (أدھماألحرف االولى من ا

 :وبكل لھفتھ وانفعالھ، امسك (قدرى) ذراع (حامد)، قائًال
 !ما رأیك لو تدعونى إلى منزلك یا سیًَّد (حامد)؟ -

 :ھتف (حامد) فى ترحاب
على الرحب والسعة .... أصدقاء شقیقى ھم أصحاب الدار، ولیسوا ضیوفًا ... اھًال  -

 .بك ومرحبًا
 :ره، وھو یقول فى لھفةسار (قدرى) إلى جوا

 .أظن أنھ سیدور بیننا حدیث طویل ... طویل للغایة -
التقطت آلة (ھانز) ھذا الحوار من بعید، وسجًَّلتھ بكل تفاصیلھ، وعلى الرغم من قلة 

 :درایتھ بالعربیة، فقد غمغم فى اھتمام
 . ال شك فى أن الزعیمة ستحب اإلطالع على ھذا فورًا، ودون إبطاء -
 ..."...على حقإنھ  "

قالتھا ذات الید الناعمة فى حزم، وھى تستلقى فى حوض االستحمام الخاص بھا، تطالع 
ما ارسلھ إلیھا (ھانز)، عبر شبكة االنترنت، فتساءلت (تیا)، التى تجلس على مسافة 

 :مترین منھا
 !أتظنین أنھ طرف خیط؟ -

 :قالت ذات الید الناعمة فى حزم
 . لیس لدى شك فى ھذا -
 :التقطت نفسًا عمیقًا من سیجارتھا، قبل ان تضیفو
لو أنك تعرفین (أدھم صبرى) كما اعرفھ، ألدركت أنھ لیس منیعًا تمامًا، كما یتصوًَّر  -

 . بعض خصومھ
 :ابتسمت (تیا) فى ظفر ساخر، وھى تغمغم
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 . أدرك ھذا جیًًَّدًا ... لقد وصلت إلیھ، وأفسدت حفل زفافھ -
الناعمة، على الرغم من تظاھرھا بأنھا لم تسمع تعلیق الصینیة  انعقد حاجبا ذات الید

 :الحسناء، وقالت مواصلة حدیثھا
إنھ یمتلك نقاط ضعف عدیدة، وبعض العادات النمطیة، التى تجعل كشف أمره أحیانًا  -

 .لیس بالمستحیل
 :اعتدلت (تیا)، تستمع إلیھا فى انتباه، فتابعت وھى تنفث دخان سیجارتھا

دید الضعف تجاه أصدقائھ، یمتلئ بالكثیر من المشاعر الرقیقة، على الرغم من إنھ ش -
حیاة الخطر التى اعتادھا، ولكن نقطة ضعفھ األكبر، ھى أنھ یصرًَّ دومًا على استخدام 

 . (الحرفین األوًَّلین من اسمھ، مع كل شخصیة ینتحلھا .... (أ.ص
التقطت نفسًا آخر من سیجارتھا، ونفثت الدخان فى قوة، قبل أن تلفت إلى (تیا)، وتبتسم، 

 :قائلة
 !ألیس ھذا أمرًا طریفًا؟ -

 :ھزًَّت (تیا) رأسھا، دون أن تجیب، فاستعادت ذات الید الناعمة صرامتھا، وھى تقول
رید أن اعرف كل أخبرى (ھانز) ان ذلك اللقاء، فى القریة النوبیة، یھمنى بشدة، وا -

 . حرف ینطقان بھ ... كل حرف
وأومأت (تیا) برأسھا، وأیضًا دون أن تجیب، ولكنھا علمت أنھ علیھا أن تنقل االوامر 

 ... إلى (ھانز) فورًا
 ... وإال

 
* * * 

 
ارتشف (حامد إبراھیم) رشفة، من كوب الشاى الساخن، وأغمض عینیھ لحظة فى 

 :استمتاع، ثم عاد یفتحھما، قائًال
السیًَّد (إدموند) كان مصابا، ولكن إصابتھ لم تكن بعمق إصابات زوجتھ ... ثم أن  -

 ... بنیتھ القویة كانت قادرة على االحتمال، وتجاوز اإلصابات ... أما ھى
 : بتر عبارتھ، وھو یھز رأسھ فى أسف، جعل قلب (قدرى) یرتجف، وھو یسأل

 !ماذا عنھا؟ -
 :ى، وقالھزًَّ (حامد) رأسھ مرة أخر

كانت قد تلقًَّت بعض اإلسعافات الطبیة، التى ربما ساعدت فى أن تبقى على قید  -
الحیاة، ولكن التلف الذى أصاب جسدھا كان كبیرًا ... حتى شیوخ القریة، ممن لھم 

 . خبرة طویلة فى شفاء اإلصابات، قالوا: إن نجاتھا ستكون اشبھ بالمعجزة
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ت (قدرى) یتمنى لو یحطًَّم كوب الشاى، حتى ارتشف رشفة اخرى من الشاى، جعل
 :یدفعھ إلى االسترسال، ولكن (حامد) اغلق عینیھ لحظة كعادتھ، ثم تابع

ثم وصلت تلك الفرنسیة إلى القریة، وذھب السیًَّد (إدموند) بنفسھ للقائھا، وذھب معھا  -
 .مباشرة، إلى المنزل الذى استقرت فیھ زوجتھ

 :تساءل (قدرى) فى حیرة
 !ومن تلك الفرنسیة؟ -

 :ھزًَّ (حامد) راسھ نفیًا، وقال
لست ادرى بالتحدید، ولكن السید (إدموند) كان یعاملھا باحترام شدید، ویخاطبھا طوال -

 . (الوقت بإسم (جوزى
 :انتفض جسد (قدرى) فى قوة، وھو یھتف

 جوزى)؟!... أھى غجریة عجوز، قصیرة القامة، ذات عینین توحیان بأنھا كانت) -
 !فانتة فى شبابھا، وتبتسم طوال الوقت؟
 :رفع (حامد) حاجبیھ، وابتسم قائًال

 .من الواضح أنك تعرفھا -
 :ھتف (قدرى) بكل اللھفة

 .(أراھن أنھا عالجت (منى) ... أعنى (مارى -
 :بدا مزیج من الحیرة واالحترام على وجھ (حامد)، وھو یقول

أیة عقاقیر طبیة، أو حتى أى عشب، مما  لم ندر ابدًا كیف فعلت ھذا؛ فھى لم تطلب -
نستخدمھ ھنا للتداوى ... فقط قضت لیلتین مع السیًَّد (إدموند) وزوجتھ، وبعدھا رأینا 
السیًَّدة (مارى) تخرج على قدمیھا ألوًَّل مرة، والحظ الكل انھا بدأت تتماثل للشفاء، 

ن، قبل أن ترحل (جوزى)، وكان السیَد (إدموند) شدید الرقة، فى التعامل مع المرأتی
 .وتخبرھما أنھا ستنتظرھما فى الدیار

 :ھبًَّ (قدرى) من مكانھ، متسائًال فى لھفة وانفعال
 !ستنتظرھما أین؟ -

 :أجابھ (حامد) فى دھشة
 .فى الدیار ... ھذا كل ما قالتھ -

 ... كان ما قالتھ (جوزى) قلیًال
 ... ولكن (قدرى) فھم منھ الكثیر

 ...والكثیر جدًا
 

* * * 
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راجع نائب مدیر المخابرات المصریة، كل التقاریر الواردة، من مختلف بالد العالم، مع 

 :المدیر نفسھ، والذى انصت إلیھ فى اھتمام، حتى انتھى من حدیثھ، ثم سألھ
 !) ؟1-وماذا عن عملیة (ن -

 :جذب نائب المدیر ورقة صغیرة، وھو یقول
كنت أدخر ھذا للنھایة فى الواقع، یا سیادة الوزیر؛ فلقد أبلغت مكتبنا فى (مارسیلیا)،  -

بضرورة البحث عن (جوزى) ھذه، ولقد توًَّلى ثالثة من أفضل رجالنا ھذه المھمة، 
ولكن مشكلتھم أن سیادة العمید (أدھم) لم یذكر فى تقریره عنوانًا واضحًا لھا ... كل 

 . (غجریة عجوز، متزوًَّجة من رجل یدعى (نابلیونماورد عنھ ھو انھا 
 :مال المدیر نحوه، وقال فى صرامة

رجال مؤسسة (أمیجو) عثروا علیھا، فى أقل من أربعة وعشرین ساعة، وھذا یعنى  -
 .أن نعثر علیھا فى وقت أقل

 :ھزًَّ نائبھ كتفیھ، وقال
 .حھم نقطة تفوًَّقالمفترض أن سیادة العمید ھو من أرشدھم إلیھا، وھذا یمن -

 :تراجع المدیر فى مقعده، وأشار بیده، قائًال
ونحن لدینا ما یكفى من المعلومات ... نعرف أن إسمھا (جوزفین)، ومتزوًَّجة من  -

رجل یدعى (نابلیون)، وكالھما من الغجر، والغجر لھم تجمًَّعات معروفة، فى كل مكان 
 . .. فقط یحتاج إلى بعض الجھدفى العالم، والعثور علیھم لن یكون عسیرًا .

 :أومأ النائب برأسھ، قائًال
 . أنا واثق من أن الرجال سیبلون بالًء حسنًا، فى ھذا الشان یا سیادة الوزیر -

 :التقط مدیر المخابرات نفسًا عمیقًا، وتراجع فى مقعده، وھو یتساءل بنفس االھتمام
 !وماذا عن (قدرى) ؟ -

فى نفس اللحظة، التى ألقى فیھا سؤالھ، كان (ھانز) یقف خارج منزل (حامد إبراھیم)، 
وآلتھ تطلق شعاعًا شدید الدقة من اللیزر، یرتطم بجدار المنزل، ثم یرتد إلى الجھاز 

 ... (الشبیھ خارجیًا بآلة تصویر احترافیة كبیرة، لینقل حدیث (قدرى) مع (حامد
 ...وبمنتھى الدقة

 ..."...!ئلتك یا سیًَّد (حامد) ؟أین عا "
 :أشار (حامد) بیده، وھو یقول مبتسمًا

فى (أسوان) ... زوجتى وابنتىًَّ تذھبان معًا، فى بدایة كل أسبوع؛ لشراء ما یلزم  -
 .المنزل

 :ثم مال نحوه، مستطردًا فى مودًَّة حقیقیة
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أن تطھو لك ولو شرفتنى بالبقاء، حتى نھایة الیوم، فسیكون من دواعى شرفى  -
 . (زوجتى وجبة دسمة، أفضل بكثیر مما یمكنك تناولھ فى (الدوكا

 :تنھًَّد( قدرى)، وھز رأسھ نفیًا، وھو یقول
لو أننى تلقیت ھذا العرض، منذ أربعة اشھر، لسافرت من (القاھرة) إلى ھنا، حتى  -

الشھیة أنعم بمثل ھذه الوجبة، ولكن مما یدھشنى انا شخصیًا، أننى لم أعد أشعر ب
 .(للطعام، منذ اختفاء (أدھم) و(منى

بدت حیرة متسائلة، على وجھ (حامد)، فاخرج (قدرى) من جیبھ صورتین، لـ(أدھم) و 
 :(منى)، وضعھما أمام (حامد)، وھو یقول

 !ھذا ھو (إدموند)، وھذه ھى زوجتھ (مارى) ... الیس كذلك؟ -
ى) وجھًا أكثر حیرة، وھو حدًَّق (حامد) فى الصورتین لحظات، ثم رفع إلى (قدر

 :یجیب
 . إنھما حتى ال یشبھانھما -

تراجع (قدرى) فى حركة حادة، وحان دوره لیحدًَّق فى وجھ (حامد) لحظات، قبل أن 
 :یعید الصورتین إلى جیبھ، وھو یغمغم فى توتر

 ...ال بأس... لو أراد (ادھم) أن ینتحل شخصیة أخرى، فستعجز أمھ نفسھا عن تعرًَّفھ
 :فع عینیھ مرة أخرى إلى (حامد)، مضیفًا فى حزمثم ر

 ... (ولكن المھم اآلن ھو العثور على المفتاح ... على (جوزى
 

 ..."...!جوزى)؟) "
نطقت ذات الید الناعمة األسم فى بطء مندھش، بعد ان راجعت ما أرسلھ (ھانز)، عبر 

تفكیر عمیق، جعل شبكة االنترنت، وانعقد حاجباھا الجمیالن، وھى تعتصر ذھنھا فى 
 :كلماتھا تخرج أكثر بطئًا، وھى تستطرد

غجریة فرنسیة، لدیھا اسالیب مدھشة، فى عالج اإلصابات، شأن معظم الغجر... ھل  -
 !تعتقدین أنھا حل اللغز؟

 :قالت (تیا)، وھى تعقد حاجبیھا فى غضب
 .قنبلة (تیا) ال شفاء منھا -

 :ة، وھى تعید سؤالھاألقت علیھا ذات الید الناعمة نظرة مستھتر
 !ھل یمكن ان تكون تلك الغجریة العجوز، ھى التى داوت إصابتھما؟ -

 :اجابتھا (تیا) فى صرامة
 .سمعت بنفسك ذلك النوبى، یقول: إنھما ال یشبھان ذلك المصرى وزوجتھ -

 :قالت ذات الید الناعمة فى سخریة
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 .(ھذا ألنك لم تتعلمى شیئًا، من قتالك مع (أدھم
 :(تیا) قامتھا، وھى تقول شدًَّت

 .أظننى قد تعلمًَّت الكثیر، فى المخابرات الصینیة -
 :ارتسمت ابتسامة ساخرة، على ركن شفتى ذات الید الناعمة، وھى تغمغم

 ...!حقًا ؟ -
 :ثم استطردت فى سرعة، قبل أن تمنح (تیا) فرصة لالنفعال

 .فیةغجریة ...(مارسیلیا) ...(جوزى) ...أظنھا معلومات كا -
 :غمغمت (تیا)، دون أن تحاول إخفاء ضیقھا

 . بالتأكید -
 :انعقد حاجبا ذات الید الناعمة، وھى تقول فى صرامة مخیفة

 .!ماذا تنتظرین إذن؟ -
ألقت علیھا (تیا) نظرة باردة، ثم نھضت فى حزم؛ لتبدأ مھمة البحث عن الھدف 

 ...الجدید
 ... (عن (جوزى

 
* * * 

 
 "... !! (تسأل عن (جوزى "

غمغم الشیخ الغجرى العبارة فى حذر، وھو یسترخى عند أحد ارصفة المیناء فى 
(مارسیلیا) ، متطلعًا فى شك إلى رجل المخابرات المصرى، الذى منحھ ابتسامة ودود، 

 :وھو یقول
یبدو أن صدیقتكم قد حازت شھرة واسعة، فى شفاء اإلصابات، حتى أن شبكة  -

 .زیون، التى أعمل بھا، ترغب فى إجراء لقاء معھا، مقابل مبلغ مغرالتلیف
 :تطلًَّع إلیھ الغجرى، فى حذر أكثر، وھو یقول

 !ومن أخبرك أن الغجر یبالون باللقاءات التلیفزیونیة ؟ -
 :وضع رجل المخابرات المصرى یده فى جیبھ، وھو یقول

 .ربما ال، ولكن ھناك ما یبالى بھ الجمیع
 :جرى، وتراجع فى ذعر، وھو یلوًَّح بیده، ھاتفًاانتفض الغ

 . ال تؤذنى -
أخرج رجل المخابرات المصرى یده من جیبھ، وھى تحمل رزمة من اوراق (الیورو)، 

 :وھو یقول
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 .كنت اعنى النقود
 :تطلًَّع الغجرى الشیخ إلى النقود، فى شراھة واضحة، ومدًَّ یده إلیھا فى حذر، وھو یقول

 .جوزى) لیس عسیرًاالوصول إلى ( -
 :ابتسم رجل المخابرات المصرى، وھو یبعد رزمة النقود عن یده، قائًال

 .أعلم ھذا؛ فلقد توصلًَّ إلیھا البعض، قبل أربعة أشھر -
اطلًَّع إلیھ الغجرى العجوز فى حیرة، وسقطت فكھ السفلى، لتمنحھ مظھرًا أقرب إلى 

 :البالھة، وھو یغمغم، مكررًَّا
 .أربعة أشھر -

 :عاد رجل المخابرات المصرى یمیل نحوه، قائًال، وھو یلوًَّح برزمة النقود
ال ریب فى أنك تذكر ھذا ... (جوزى) التى أریدھا، ھى التى سافرت إلى (مصر)،  -

 ... منذ أربعة أشھر، و
 :قاطعھ الغجرى الشیخ فى عصبیة

 ...!مستحیل -
 :انعقد حاجبا رجل المخابرات المصرى، وھو یسألھ

 !ولماذا مستحیل؟ -
الحظ فجأة أن عینى العجرى الشیخ قد ارتفعتا، لیعبر بصره كتفھ، وھو یتطلًَّع إلى شئ 

 .... ما خلفھ، بنظرة امتزجت دھشتھا بذعرھا، فالتفت خلفھ فى سرعة، و
 ...وھوت تلك الضربة العنیفة على رأسھ، فى اللحظة نفسھا

المخابرات المصرى فى شدة، ولكنھ، كانت الضربة شدیدة العنف، دار لھا رأس رجل 
وعلى الرغم من ھذا، حاول ان یتماسك، ویكمل استدارتھ نحو خصمھ، ویده تنتزع 

مسدسھ، من جراب تحت أبطھ، إال أنھ تلقى ضربة ثانیة، أكثر عنفًا، من خصم أخر، 
 ...فسقط بین خصمیھ فاقد الوعى

لرجلین، غلیظى المظھر وفى ذعر، اتسعت عینا الغجرى الشیخ، وھو یحدًَّق فى ا
 :والمالمح، وأحدھما یقول فى خشونة قاسیة

 .اشحذ ذاكرتك جیًَّدًا أیھا الغجرى، فستقص علینا كل حرف، تبادلتھ مع ھذا الرجل -
مال الثانى یلتقط رزمة النقود، ویدًَّسھا فى جیبھ، وھو یغمغم، مشیرًا إلى رجل 

 :المخابرات المصرى، فاقد الوعى
 !ماذا عنھ؟ -

مطًَّ األوًَّل شفتیھ، وقال بنفس الخشونة، وھو یصوًَّب مسدسھ إلى الغجرى الشیخ 
 :المذعور

 .افعل ما یحلو لك -
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تألقت عینا الثانى فى تلذذ واستمتاع، وسحب إبرة مسدسھ، وھو یصوًَّب فوھتھ نحو 
 ... رجل المخابرات المصرى فاقد الوعى، و

 ... ودوت الرصاصة
 ... (فى میناء (مارسیلیا

 
* * * 

 
بدا نائب مدیر المخابرات المصریة متوترًا، عند دخولھ مكتب المدیر، مما دعا ھذا 

 :االخیر إلى ان یسألھ فى قلق
 .ماذا ھناك -

 :أشار النائب بیده، قائًال
 .إنھا تقاریر المتابعة، الخاصة بحاالت السفر والوصول الیومیة -

 :ماعتدل المدیر على مكتبھ، وھو یسأل فى اھتما
 !ھل من جدید؟ -

 :وضع النائب تقریره، امام مدیر المخابرات، وھو یقول
 .(فى ساعة مبكرة من صباح الیوم، استقل أحدھم الطائرة، المتجھة إلى (باریس -

القى المدیر نظرة على االسم، الوارد فى التقریر، وارتفع حاجباه فى دھشة، وھو 
 :یغمغم

 !قدرى)؟) -
 :أومأ النائب برأسھ إیجابًا، وھو یقول فى حذر

السیًَّد (قدرى) بھذا قد خالف القانون، الذى یحتًَّم على كل من یعمل فى جھاز  -
 . المخابرات ان یحصل على موافقة مسبقة، قبل السفر خارج البالد

 :غمغم المدیر، فى تفكیر عمیق
 .قدرى) لم یرتكب مخالفة واحدة، منذ انضم إلینا) -

 :قال النائب فى حذر، وھو یزیح التقریر، لیبرز ورقة أخرى
 ... الواقع یا سیادة الوزیر، أن السیًَّد (قدرى) ال یلتزم تمامًا بالقواعد، وال -

 :قاطعھ المدیر فى حزم
 .قدرى) شخص یصعب تعویضھ) -

 :ثم رفع سبًَّابتھ، وھو یضیف
ون إذن، فسنضطر لتطبیق القانون ولو أننا طبقنا علیھ قانون السفر خارج البالد بد -

 .)، إذا ما ثبت أنھ على قید الحیاة1-نفسھ على (ن
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انعقد حاجبا النائب، فى عدم اقتناع، فنھض الوزیر من خلف مكتبھ، ووشع یده على 
 :كتفھ، وھو یضیف

وانت تعلم مثلى، ان عمل اى جھاز مخابرات ناجح فى العالم، ال ینبغى أن یتقیًَّد  -
اءات جامدة ثابتة، وأن المرونة فى التعامل، ھى سر نجاح أجھزة بقواعد وإجر

 . المخابرات
 :ربًَّت على كتف نائبھ مرتین، قبل أن یعود إلى مكتبھ، متابعًا

) تمامًا ... فوق الشبھات... وكالھما یصعب تعویضھ، ومن 1-و(قدرى) مثل (ن -
 .الخطأ خسارتھ، فقط لتطبیق اللوائح والقوانین بنصھًَّا

 :افقھ النائب بإیماءة من رأسھ، قبل أن یقولو
إننى اتفق معك تمامًا یا سیادة الوزیر، ولكن الواقع أننى أشعر بالقلق الشدید على  -

السیًَّد (قدرى)؛ فسفره إلى (باریس)، یعنى أنھ قد التقط، بوسیلة ما، نفس طرف الخیط 
 .بالغ الخطر علیھ الذى التقطناه، وسیسعى بدوره للبحث عن (جوزى)، وھذا یمثل

 :صمت لحظة، تاكًَّد فیھا من ان مخاوفھ قد بلغت المدیر، قبل أن یتابع فى بطء
 .وكما اشرت سیادتك من قبل، فالسیًَّد (قدرى) موھبة، یصعب تعویضھا -

 :تطلًَّع إلیھ المدیر لحظة، وھو یزن كل شئ فى ذھنھ، ثم اعتدل قائًال فى حزم
وعد طائرة (قدرى)، وأخبرھم أنھ سیتوجھ مباشرة على ابلغ مكتبنا فى (باریس) بم -

األرجح، إلى (مارسیلیا) ... اطلب منھم، أال یلتقوا بھ رسمیًا، بل یكتفون بمتابعتھ، 
 .ومعرفة ما یتوًَّصل إلیھ

 :سألھ النائب فى حیرة
 !ولماذا ال یتعاونون معھ أو یتعاون معھم یا سیًَّدى؟ -

 :ت على ركن شفتیھ ابتسامة غامضةتراجع المدیر فى مقعده، وارتسم
 .ألن ھذا قد یفسد الخطة -

ارتفع حاجبا النائب فى دھشة وحیرة، ولكنھ، وكما یقتضى العمل فى المخابرات، لم 
  ... یحاول ان یسأل

 ...أبدًا
ولكن فى نفس اللحظة، التى كان یدیر فیھا االمر فى رأسھ، محاوًال فھمھ او استیعابھ، 

المصرى یستعید وعیھ فى بطء، على احد ارصفة میناء  كان رجل المخابرات
 ... ((مارسیلیا

 :وفى توتر متھالك، غمغم
 !أأنا حقًا على قید الحیاة.... ام ؟ -

 ...قبل ان یتم تساؤلھ، فتح عینیھ، ینظر إلى ما حولھ
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 ... واتسعت عیناه فى دھشة كبیرة
 ... وخفق قلبھ فى قوة

 ...ن ان یخطر على بالھفما رآه من حولھ، كان أخر شئ یمك
 .على اإلطالق

* * * 

 الفصل الرابع ... غموض
 ."...!.لقد التقینا فى القریة النوبیة المصریة ... الیس كذلك؟ "

ابتسم (ھانز) ابتسامة عریضة، وھو یلقى ھذا السؤال على (قدرى)، فى الطائرة التى 
 :تقلھما معًا إلى (باریس)، فالتفت إلیھ (قدرى) فى تساؤل، قبل أن یقول فى حذر

 .كنت تلتقط بعض الصور ھناك، حسبما أذكر    - 
 :أجابھ (ھانز)، فى حماس مصطنع

  .بالضبط    - 
  :ده إلیھثم أضاف، وھو یمد ی

ھانز جریشن) ... أعمل كمصوَّر محترف، لمجلة (ناشیونال جیوجرافیك)     - )
  .األمریكیة

 :صافحھ (قدرى)، وھو یجیب بنفس الحذر
 (.قدرى) ... فنان من (مصر    - )

 :واصل (ھانز)، بنفس الحماس المصطنع
... فى أى مجال  رائع ... إنھا المرة األولى، التى التقى فیھا فنانًا مصریًا    - 

 !تخصصت إذن؟
 :أجابھ (قدرى) فى اقتضاب، محاوًال إنھاء الحدیث

  .فن الخط    - 
 :حاول (ھانز) مواصلة الحدیث، وھو یقول

 !أترى أنھ فن مناسب لھذا العصر، بعد إبداعات الكمبیوتر فى ھذا المجال؟-    
 :أجاب (قدرى) بنفس االقتضاب، وھو یشیح بوجھھ نحو النافذة

  .نعم    - 
 :أدرك (ھانز) أن (قدرى) ال ینوى مواصلة الحدیث، فربت على كتفھ، قائًال
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 (.سعید بلقائك یا سید (قدرى-    
  ...ثم اعتدل فى جلستھ، مخفیًا ابتسامة ظافرة على شفتیھ

 .. (.لقد أّدى دوره فى نجاح، وغرس ذلك الدبوس الدقیق فى سترة (قدرى
ى بالغ الدقة فیھ، أصبح من الممكن تعَّقب (قدرى)، وسماع فعبر ذلك الجھاز األلیكترون

  ...كل أحادیثھ، فى أى مكان إلیھ
  ...أیًا كان

*                *                * 
لم یصدَّق رجل المخابرات المصرى ما رأتھ عیناه، عندما استعاد وعیھ، على ذلك 

  ...الرصیف الھادئ، فى میناء مارسیلیا
بتین، فقد على إثرھما وعیھ، وكان من الطبیعى أن یسیطر مھاجمیھ على لقد تلقى ضر
 ...الموقف كلھ

  ...ولكن ما یراه كان یوحى بالعكس تمامًا
ذلك الشیخ الغجرى كان یجلس فى موضعھ كما ھو، وإن ارتسمت على وجھھ عالمات 

  ...دھشة وفزع واضحة
  ...وعلى بعد خطوات منھ، سقط رجل فاقد الوعى

  ...مسافة ثالثة أمتار، سقط رجل آخر، فى الوضع نفسھوعلى 
 :    وفى دھشة، نھض رجل المخابرات المصرى، یسأل الشیخ الغجرى

 ! ماذا حدث؟- 
 :أجابھ الرجل، فى ذھول عجیب

  .إلھ الغجر    - 
 :انعقد حاجبا رجل المخابرات المصرى، مع غرابة اإلجابة، وھو یقول فى توتر

 .ال یوجد إلھ للغجر، وإلھ لغیرھم یا رجل ... ھناك إلھ واحد للكون كلھ    - 
 :مال الشیخ نحوه، وھو یقول بنفس الذھول

 .ولكننى رأیتھ ... ھبط لینقذك وینقذنى    - 
 :سألھ رجل المخابرات فى صرامة

 !ماذا حدث بالضبط یا رجل؟    - 
 :حد الرجلین فاقدین الوعى، قائًالقلب الشیخ كفیھ عدة مرات، قبل أن یشیر إلى أ
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كان ھذا یصوَّب سالحھ إلىَّ، أما اآلخر، فكان یھم بإطالق النار على رأسك،     - 
 .عندما ھبط ھو علیھما كصاعقة أنجبتھا السماء

بدت الحیرة على وجھ رجل المخابرات المصرى، وھو ینقل بصره بین الرجلین فاقدى 
 :ھ یصف مشھدًا أسطوریًاالوعى، فى حین تابع الشیخ، وكأن

لم تستطع عیناى متابعة ما حدث ... لقد حاوال المقاومة، ولكنھ أطاح بھما بسرعة     - 
مدھشة، وبقبضتین أشبھ بالقنابل، ثم انحنى بعدھا یفحصك، قبل أن یبتسم فى وجھى، 

 ..."قائًال: " جوزى ترسل تحیاتھا
 :غمعاد رجل المخابرات المصرى یعقد حاجبیھ، وھو یغم

 !جوزى)؟    - )
 :رفع الشیخ یده إلى أعلى، وھو یقول فى خشوع

 .ھى أرسلتھ ... مازالت ترعانا، كما كانت تفعل وھى بیننا    - 
 :قال رجل المخابرات المصرى فى عصبیة

 !ماذا تقول یا رجل؟!... لست أفھم شیئًا مما تعنیھ    - 
 :خفض الشیخ بصره إلیھ، وقال

داوینا دومًا، وال تتردَّد فى االنتقال من مكان إلى آخر، استجابة جوزى) كانت ت    - )
 .لمن یطلبھا

 :سألھ رجل المخابرات فى اھتمام
 .!.كما سافرت إلى (مصر) ؟    - 

 :حدًَّق الشیخ فى وجھھ لحظات، قبل أن یلوَّح بیده، قائال
 .جوزى) لم نسافر إلى خارج (فرنسا)، حتى آخر یوم فى حیاتھا    - )
 :تزجت الدھشة بالتوتر، فى مالمح رجل المخابرات المصرى، وھو یقولام
 !ما الذى تعنیھ بالضبط یا رجل؟    - 

 :عاد الشیخ یمیل نحوه، وھو یقول
  ...جوزى) لم تعد بیننا ... لقد فاضت روحھا، منذ ما یزید عن العام    - )

  ...وتراجع رجل المخابرات المصرى فى حركة حادة
  ...ك الشیخ لم یكن یتفق مع كل ما لدیھ من معلوماتفما یقول ذل
  ...على اإلطالق
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*            *            * 
  ....!"مستحیل "

ھتف مدیر المخابرات المصریة بالكلمة فى ذھول، عندما قرأ علیھ نائبھ تلك البرقیة 
رى، قبل العاجلة، التى وصلت من (مارسیلیا)، والتقطھا من یده یطالعھا بنفسھ مرة أخ

 :أن یقول
ماذا إذن عما لدینا من معلومات؟!... وماذا عن قوائم الوصول، التى تحمل بیانات     - 

  ...جواز سفرھا
 :أجابھ نائبھ فى تردَّد

البیانات تحمل اسم (جوزفین نابلیون) وصورة إمرأة عجوز، مع مراعاة أن أحدًا     - 
  .ید وحده رآھا، ولم یرھا أحد منامنا ال یعرف فعلیًا كیف تبدو ... سیادة العم

 :انعقد حاجبا المدیر، وھو یقول
 !وماذاعن قاعدة البیانات الفرنسیة؟    - 

 :أجابھ على الفور، وكأنھ كان ینتظر السؤال
السفارة الفرنسیة تعاونت معنا كثیرًا فى ھذا الشأن، وعلمنا أنھ توجد اثنتى عشرة     - 

من عمرھا، وتحمل االسم نفسھ، وتلك التى توافقت أمرأة فرنسیة، تجاوزت السبعین 
بیاناتھا، مع بیانات جواز السفر لدینا، ال تنتمى فعلیًا لعالم الغجر، بل ھى زوجة لتاجر 

 (.نبیذ قدیم فى (لیل
تراجع مدیر المخابرات فى مقعده، وقد ازداد انعقاد حاجبیھ، وراح یفكَّر فیما سمعھ فى 

 :ائبھ ورقة أخرى، وھو یقولاھتمام شدید، فى حین أبرز ن
لم یكن ھذا وحده ماوردنا من (مارسیلیا)، فرجلنا ھناك تعرَّض لھجوم مجھول،     - 

 .والتقریر الذى أرسلھ، یحوى تفاصیل مثیرة لالھتمام
وضع الورقة أمام المدیر، الذى التھمھا بعینیھ فى سرعة، ثم اعتدل فى حركة حادة، 

 :وھو یقول بكل االنفعال
 !ما الذى یعنیھ ھذا ؟    - 

 :غمغم نائبھ فى حذر
  ..القتال الذى وصفھ ذلك الغجرى الشیخ، یشبھ كثیرًا أسلوب    - 

 :قاطعھ المدیر بنفس االفعال، مكمًال

http://www.liilas.com
http://www.liilas.com


www.liilas.com 
amsdsei المشرفة : عھد 

www.liilas.com 
amsdsei المشرفة : عھد 

 قسم روایات مصریة للجیب / رجل المستحیل

  (.1-ن    - )
 :أومأ النائب برأسھ إیجابًا، مغمغمًا

  .بالضبط    - 
التقت نظراتھما، حاملة نفس الدھشة الحائرة، والتى اتفقت على أن ما یحدث ھو بالفعل 

  ...غامض وعجیب
  ...للغایة

*            *            * 
فجأة، وعلى الرغم من الخطط، التى رسمھا فى ذھنھ، طوال رحلتھ، من (القاھرة) إلى 

 .. (.طار (أورلى(باریس)، شعر (قدرى) بحیرة كبیرة، وھو یقف خارج م
  ...لقد قاده حماس البحث عن (أدھم) و(منى) إلى ھنا

 .!.فما ھى الخطوة التالیة ؟
وقف مرتبكًا، حامًال حقیبة الصغیرة، یتلفَّفت حولھ فى حیرة، عندما سمع صوت (ھانز) 

 :من خلفھ یقول
 !سیَّد (قادر) ... ھل تحب أن أوصلك إلى أى مكان؟    - 

 :، وھو یقولانعقد حاجبى (قدرى)
 .قدرى) ... اسمى (قدرى)، وأشكرك ... لدى خطط قد ال تتفق مع مسارك-    )

 :حجب (ھانز) ابتسامة ساخرة فى أعماقھ، وھو یلوَّح بیده، قائًال
 .فلیكن ... اتعشَّم ان یجمعنا لقاء آخر، أیھا الفنان المصرى    - 

 :یشیح بوجھھ، مغمغمًاأجابھ (قدرى) بإیماءة خفیفة مقتضبة من رأسھ، قبل أن 
واألن ماذا علیك أن تفعل یا (قدرى)؟!... ھل تستقل القطار مباشرة إلى     - 

  ...(مارسیلیا)، أم
قاطعھ صوت یتحَّدث إلیھ باإلسبانیة، فى حماس شدید، فالتفت إلى رجل خمرى البشرة، 

بانیة بنفس كث الحاجبین، كثیف الشعر، راح یلوَّح لھ بیدیھ، وھو یواصل حدیثھ باإلس
 :الحماس، فانعقد حاجبى (قدرى)، وھو یقول

  .لست أفھم اإلسبانیة یا رجل    - 
 :قالھا بالفرنسیة، التى یجیدھا إلى حد كبیر، فارتفع حاجبى الرجل الكثین، وھو یقول

  ...عجبًا ... لقد بدوت لى اسبانیًا یا مسیو    - 
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 :أشاح (قدرى) بوجھھ، وھو یغمغم
  .لست كذلككال ...     - 

 :قال الرجل فى مرح
 .ولكنك تجید الفرنسیة، وھذا سیجعل األمور أیسر    - 

 :عاد (قدرى) یلتفت إلیھ، متسائًال
 !أیة أمور؟    - 

 :أشار الرجل إلى سیارة من سیارات األجرة، تقف على مقربة، وھو یقول
ئقى التاكسى فى أنت تبحث عن تاكسى .. الیس كذلك؟!... أنا (ریو) ... ملك سا    - 

 .(باریس) ... أخبرنى فقط أین ترید الذھاب، وستجد الملك رھن إشارتك
 :عاد (قدرى) یشیح بوجھھ، قائًال

 (.لست أظن ھذا ... لن أذھب فعلیًا إلى اى مكان فى (باریس    - 
 :ھتف (ریو) فى حماس

ب إلى وماذا فى ھذا؟!... الملك سیظل رھن إشارتك ... ھل ترغب فى الذھا    - 
 !(كالیھ) ....(لیل)؟

 :التفت إلیھ (قدرى)، یتأملھ لحظات، قبل ان یقول فى حذر
 !وماذا عن (نارسیلیا)؟    - 

 :بدا (ریو) مسرحیًا، وھو یلوَّح بیدیھ، ھاتفًا
 .مارسیلیا) ... عروس البحر .. كم سیسعدنى أن أقلك إلیھا یا مسیو    - )

 :ثم مال نحوه فجأة، مستدركًا فى حذر
  .لو أنك ستتعامل بسخاء بالطبع    - 

 :أجابھ (قدرى)، وھو یتاملھ مرة أخرى، فى اھتمام شدید
  .ستحصل على كل ما تبتغیھ    - 

 :ھتف (ریو)، بنفس االسلوب المسرحى
 .عظیم ... (ریو) سینطلق بك إلى الجنة لو أردت، مادمت بھذا السخاء    - 

  ...لم ینتبھ (قدرى لعبارتھ األخیرة، وھو یعاود تأملھ بكل الدقة
  ...بشرة خمریة
  ...حاجبان كّثان
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  ...شعر كثیف
أوقف تفكیره دفعة واحدة، وھو یعتدل فى وقفتھ، ویقول فى بطء، متابعًا (ریو)، وھو 

 :یحمل حقیبتھ الصغیرة إلى السیارة
 !ھل سننطلق فورًا یا ....(أدھم)؟    - 

 ...غط حروف اسم (أدھم) فى قوة، فتوَّقف (ریو) دفعة واحدة، واستدار إلیھ فى بطءض
  ...والتقت عیونھما

  ...مباشرة
*            *            * 
  .."....لن یكون األمر أبدًا بھذه السھولة "

قالتھا ذات الید الناعمة، فى ھدوء واثق، جعل (تیا) تعقد حاجبیھا، قائلة، فى شئ من 
 :الحدة

ولن یكون مستحیًال أیضًا ... الرجال توصلوَّا إلى شیخ غجرى، یقال أنھ كان     - 
أقرب صدیق لـ (جوزى) ھذه، ولكنھم تعرضوَّا لھجوم عنیف، أفقدھم الوعى، وعندما 

 .استعادوا وعیھم، لم یجدوا لھ أدنى أثر
 :مطَّت ذات الید الناعمة شفتیھا فى ازدراء مستنكر، وھى تقول

  .أغبیاء    - 
 :ثم استطردت فى حزم

ولكننى كنت واثقة منذ البدایة، ان العثور على (أدھم) وزوجتھ، لن یكون باألمر     - 
السھل؛ ألننا نتعامل مع محترف من طراز متمیَّز جدًا، یجید انتحال أیة شخصیة 

 .یریدھا، ولدیھ سعة حیلة، تكاد تكون مذھلة
 :قالت (تیا)، فى سخریة عصبیة

 .تتحدَّثین عنھ، كما لو كان أسطورة    - 
 :اجابتھا فى حزم

 .إنھ كذلك بالفعل    - 
 :بدا الغضب على وجھ (تیا)، وھى تقول

  ...لو أنھ كذلك، لما أمكننى الوصول إلى قلب حفل زفافھ، و    - 
 :قاطعتھا فى صرامة
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 !ھل سنواصل الحدیث عن انتصارك ھذا إلى األبد؟    - 
جھھا فى غضب محنق، تجاھلتھ ذات الید الناعمة تمامًا، وھى تضغط أشاحت (تیا) بو

 :زرًا إلى جوارھا، قائلة
 .دعینا نستمع اوًَّال إلى إذاعتنا المحلیة الخاصة    - 

 :مع ضغطة الزر، انبعث صوت (قدرى)، وھو یقول
 !ھل سننطلق فورًا یا ... (أدھم)؟    - 

ت ذات الید الناعمة فى حركة حادة، ھاتفة فى انعقد حاجبا (تیا) فى شدة، فى حین اعتدل
 :انفعال

 !أدھم)؟    - )
 :غمغمت (تیا)، فى انفعال مماثل

 .إذن فھو حى بالفعل    - 
مضت لحظات من الصمت، قبل ان ینقل جھاز االتصال الدقیق، فى سترة (قدرى)، 

 :صوت (ریو)، وھو یقول فى حیرة
  .لم أفھم عبارتك جیَّدًا یا مسیو    - 

 :أجابھ (قدرى) فى ھدوء، باللغة العربیة
 .تنكَّرك لم یخدعنى یا صدیقى    - 

 :وحیث یجرى ھذا الحوار، بدت حیرة أكبر، على وجھ (ریو)، وھو یسأل فى تردَّد
 !ألغة عبریة ھذه؟    - 

 :مال (قدرى) نحوه، وابتسم وھو یھمس بالعربیة
  ...فلیكن ... سنحافظ على سریة ھویتك ھنا، ولكن عندما نكون وحدنا    - 

بتر عبارتھ دفعة واحدة، مع ذلك المزیج من الدھشة والتوتر والحیرة، والذى بدا طبیعیًا 
تمامًا، وھو یرتسم على وجھ السائق الفرنسى، فحَّدق فیھ (قدرى) لحظة، وھو یغمغم 

 :متوترًا
  ...رباه! ... ھل    - 

مرة اخرى لم یتم عبارتھ، وھو یمد یده فى حذر، لیجذب شعر (ریو) الكثیف، فتأوَّه ھذا 
 :األخیر فى ألم، وتراجع ھاتفًا

 !مسیو ؟    - 
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وتراجع (قدرى) أیضًا فى عصبیة، عندما بدا لھ من الواضح ان الشعر طبیعى للغایة، 
 :وحدَّق فى حاجبى (ریو) الكثین، وھو یغمغم بالفرنسیة

   ...معذرة، ولكننى تصوَّرت لحظة أن    - 
 :مرة ثالثة لم یكمل عبارتھ، فسألھ (ریو) فى حذر

 !أن ماذا یا مسیو؟    - 
 :واصل (قدرى) التحدیق فیھ لحظة، قبل أن یلوَّح بیده، قائًال

أن ھذا الشعر مستعار؛ فأنا خبیر فى تصفیف الشعر، ولم أر یومًا شعرًا بھذه     - 
 .الكثافة

 :دل (ریو)، وھو یجذب شعره فى قوة، قائًال فى زھواعت
إنھ إرث عائلى یا مسیو ... والدى وجدى مازاًال یتمتعان بشعر كثیف، فى ھذه     - 

 .المرحلة من العمر
 :أشار (قدرى) إلى حاجبیھ، متسائًال فى حذر

 !والحاجبان الكَّثان أیضًا؟    - 
 :ین، قائًال فى افتخارمال (ریو) نحوه، وھو یجذب أحد حاجبیھ الكث

 .إنھا سمات الملوك یا مسیو    - 
 :أومأ (قدرى) برأسھ فى یأس، مغمغمًا

  .بالتأكید    - 
 :تطلع إلیھ (ریو) لحظات فى حیرة، قبل أن یشیر إلى السیارة، قائًال

ھل ننطلق إلى (مارسیلیا) مباشرة، أم انك تفضَّل تناول أفضل حساء ضفادع، فى     - 
 .أوًَّال(باریس) 

زفر (قدرى)، وھو یشعر بحالة اإلحباط، التى تعقب دومًا تصوَّر المرء أنھ قد حسم  
 :مشكلة كبیرة، ثم تبین لھ خطأه، وقال فى ضیق

  .إلى (مارسیلیا)... الطعام یمكن أن ینتظر    - 
رفعت ذات الید الناعمة عینیھا إلى (تیا)، عندما بلغ الحوار ھذه المرحلة، فقالت ھذه 

 :األخیرة فى توتر
 !ھل ما سمعناه ھو الحقیقة، أم أنھما یعبثان بنا؟    - 

 :انعقد حاجبا ذات الید الناعمة، وھى تقول
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 .ال یمكن حسم مثل ھذا األمر، عبر أصواتھما فحسب    - 
 :ثم اكتسى صوتھا بالصرامة، وھى تضیف

أصول التینیة، یحمل  فلیبحث الرجال، فى قاعدة البیانات الفرنسیة، عن سائق من    - 
 .أسم (ریو)، ولھ ھذه المواصفات

 : نھضت (تیا)، قائلة فى حزم
 .سأفعل ھذا بنفسى فورًا    - 

 :أشارت ذات الید الناعمة بسَّبابتھا، قائلة بكل صرامة
  .كَّال    - 

 :التفتت إلیھ (تیا) فى تساؤل، فأضافت فى حزم
ھمة أخرى، تناسب مواھبك وخبراتك الرجال سیفعلون ... أما أنت، فلدیك م    - 

 .القدیمة
 (:غمغمت (تیا

 .أیة مھمة    - 
 :مالت ذات الید الناعمة نحوھا، وھى تجیب بكل الحزم

 .مھمة فرنسیة    - 
 ...وكان ھذا یعنى دخول طرف جدید، فى سباق البحث عن بطلنا

 ...طرف شدید الخطورة
  ...للغایة

*            *            * 
شدَّ رجل المخابرات المصرى فى (مارسیلیا) قامتھ، وھو یقف أمام مدیر مكتب 

 :المخابرات فى (باریس)، وھذا األخیر یسألھ فى اھتمام
 !وكیف توَّصلتم إلى ذلك الشیخ الغجرى بالضبط؟    - 

 :أجابھ رجل المخابرات المصرى على الفور
ھا الكبیرة لذلك الشیخ، الذى یستقر تحریاتنا حول (جوزى)، لم تسفر إال عن صداقت    - 

دومًا على رصیف ذلك المیناء التجارى فى (مارسیلیا)، وكان من الطبیعى أن أذھب 
 .إلیھ

 :عقد مدیر مكتب مخابرات (باریس) حاجبیھ، وھو یقول
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 .لو أن التحریات ال تقود لسواه، فھذا یفسًَّر لماذا سعى مھاجمیك أیضًا إلیھ    - 
 :ضاف فى حزموصمت لحظة، ثم أ

  !ولكنھ ال یفسَّر بحثھم عن (جوزى)، فى ھذا التوقیت بالذات    - 
 :قال ضابط المخابرات المصرى فى بطء

 .أخشى أن ھذا قد یعنى وجود تسَّرب فى المعلومات یا سیدَّى    - 
 :عقد مدیر المخابرات فى (باریس) حاجبیھ أكثر، وھو یقول

 .أمر مستبعد للغایة تسَّرب المعلومات من الجھاز    - 
 :ھزَّ ضابط المخابرات كتفیھ، وقال

لیس من الضرورى أن یأتى التسَّرب من الجھاز؛ فالسید ( قدرى) لم یأت إلى     - 
 .(فرنسا)، كما أبلغونا، إال لو أنھ ھناك معلومة، تقوده أیضًا إلى (جوزى) تلك

ت مفكَّرًا، قبل أن یعتدل تراجع مدیر مكتب (باریس) فى مقعده، وأمسك ذقنھ بیده لحظا
 :قائًال

 !وكیف نتیقَّن من أن (جوزى) ھذه قد لقیت ربھا بالفعل؟-    
 :أجابھ فى سرعة  
 .أننا نبحث فى سجالت الوفیات، فى میناء (مارسیلیا)، خالل العامین السابقین    - 

 :ھزَّ مدیر المكتب رأسھ، قائًال
.. وفى كثیر من األحوال، یفضلون دفن موتاھم الغجر ال یتقیَّدون بھذه الرسمیات .    - 

  .فى نفس المكان الذى یعیشون فیھ
 :قال رجل المخابرات فى اھتمام

لقد وضعنا ھذه المعلومة فى االعتبار یا سیَّدى، وعلمنا أنھ توجد ثالث تجمعَّات     - 
 .للغجر، حول (مارسیلیا)، ورجالنا یقومون اآلن بالتحرَّى فیھا كلھا

  :ر المكتب یمسك ذقنھ مفكَّرًا، وھو یغمغم، وكأنھ یحَّدث نفسھعاد مدی
األمر كلھ عجیب، ویمتلئ بالغموض بالفعل، فلو أن (جوزى)، التى تعامل معھا     - 

سیادة العمید، والتى داوت جراحھ فى (مارسیلیا)، قد لقیت حتفھا منذ زمن لیس بالقریب 
 !ایة مؤسسة (أمیجو)؟بالفعل، فمن تلك التى سافرت إلى (مصر) برع

 :أشار رجل المخابرات بیده، قائًال 
التقاریر الواردة من (مصر) حدَّدت ھویتھا، وساذھب بنفسى لمقابلتھا، ومعرفة ما     - 

http://www.liilas.com
http://www.liilas.com


www.liilas.com 
amsdsei المشرفة : عھد 

www.liilas.com 
amsdsei المشرفة : عھد 

 قسم روایات مصریة للجیب / رجل المستحیل

  (.الذى كانت تفعلھ فى (مصر
 :أومأ مدیر المكتب برأسھ، وقال

 .نع لكل ھذالو انھا لیست (جوزى)، التى نبحث عنھا، فسیكون لدیھا تفسیر مق    - 
 :غمغم رجل المخابرات

 .أتعشَّم ذلك    - 
كان مدیر مكتب مخابرات (باریس) یھم بقول شئ آخر، عندما ارتفع فجأة رنین ھاتفھ 

 :الخاص، فالتقطھ بسرعة، وھو یقول
 !ھل من جدید؟    - 

  ...انعقد حاجباه لحظة، ثم ارتفعا فى دھشة واضحة
  ...خطیرة وغیر متوَّقعة كان من الواضح انھ یتلَّقى معلومة

 .على اإلطالق
*            *            * 

 الفصل الخامس ... مطاردة
منذ اللحظة األولى، لدخولھ مكتب مدیر المخابرات المصریة، الحظ نائبھ، أن ھذا 

االخیر یضع أمامھ الملف الضخم لـ(أدھم صبرى)، والذى یمكن ألى رجل مخابرات 
مصرى تمییزه فى سھولة؛ لعدد صفحاتھ الھائل، الذى یفوق ملفات جمیع ضباط 

ھش، عندما بادرة الوزیر فى اھتمام المخابرات المصریة بكم ملحوظ؛ لذا فھو لم یند
 :بالغ، فور دخولھ

المفترض أنھ لدینا قائمة كاملة، بأسماء كل العاملین فى مؤسسة (أمیجو) ... ألیس     - 
 !كذلك؟

أومأ النائب برأسھ إیجابًا، فى حذر لم یدر ھو نفسھ سببھ، فتابع المدیر، دون ان یمنحھ 
 :فرصة الجواب

اء كلھا فى كمبیوتر المتابعة؛ لمعرفة ما إذا كان أحدھم قد وصل أرید إدراج األسم    - 
 .إلى (مصر)، عبر أیة دولة، خالل األشھر األربعة الماضیة

 :أجابھ النائب فى سرعة
 .سیتم ھذا فورًا یا سیادة الوزیر    - 
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 :ثم سألھ فى اھتمام
 !أھناك شكوك، فى أن یكون أحدھم ھنا؛ لمتابعة شئ ما؟    - 

 :لمدیر رأسھ نفیًا، وقالھزًَّ ا
 .بل لدى شكوك فیما بعد ھو أكبر من ھذا    - 
 :اعتدل النائب فى تساؤل، فتابع المدیر، وھو یشیر بیده 
) یمكنھ الدخول إلى (مصر)، والخروج منھا، بجواز 1-فى الواقع، انا اعتقد أن (ن    - 

 . سفر أحد العاملین فى مؤسستھ
 :وھو یقول ارتفع حاجبا النائب فى دھشة،

 !ولماذا یفعل؟    - 
 :أشار المدیر بیده مرة أخرى، مجیبًا

 .ستجد عشرات األسباب لھذا    - 
 :صمت النائب لحظات مفكًَّرًا، قبل أن یتساءل

 !وماذا عن فحص البصمات؟    - 
 :أجابھ المدیر فى حسم

ك جیدًا أن ) محترف، ویدر1-لم نتبع ھذا األسلوب فى مطاراتنا بعد، ثم أن (ن    - 
الرقائق المطاطیة، للبصمات المختلفة، لم یعد انتاجھا حكرًا على أجھزة المخابرات، بعد 

 .تطوًَّر آالت الحفر اللیزرى الدقیقة، فى ھذا العصر
 :صمت نائبھ لحظات أخرى، قبل أن یقول فى حزم

یوتر فلیكن ... سنؤجل البحث عن األسباب لما بعد، وسنقوم فورًا بتغذیة كمب    - 
  .المتابعة، بكل تلك األسماء، وبعدھا سنرى

 :تراجع المدیر فى مقعده، وھو یقول
 .نعم ... سنرى    - 

  ...ولم یفصح عما یتوقعھ
 ...أبدًا

*                *                * 
 ...!"ماذا تفعل بالضبط؟ "

لرئیسى، إلى ھتف (قدرى) بالعبارة فى توتر، عندما انحرف (ریو) فجأة عن الطریق ا
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طریق فرعى ضیق، یمر عبر المزروعات، فأجابھ ھذا األخیر فى اھتمام، وھو یتطلع 
 :إلى مرآة السیارة الداخلیة

 .إنھ طریق مختصر    - 
 :ھتف بھ (قدرى)، وھو یعتدل فى مقعده بعصبیة

 !ومن أخبرك أننى أرید اتخاذ طریق مختصر؟    - 
 :أجاب (ریو) فى حزم

 .ة التى تتبعناتلك السیار    - 
 :حاول قدرى أن یلتفت فى سرعة؛ لیرى تلك السیارة، فھتف بھ (ریو) فى حسم

 .ال تنظر خلفك؛ حتى ال یدركوا أننا قد كشفنا أمرھم    - 
لمح (قدرى) بطرف عینھ تلك السیارة رباعیة الدفع، والتى انحرفت خلفھم، فى ذلك 

 :الطریق الضیق، فقال فى توتر
  .!!.وكیف أدركت ھذا؟!... السائق العادى ال یدرك ھذا فى سھولة    - 

أجابھ (ریو)، وھو یزید من سرعة السیارة، وینطلق بھا فى مھارة غیر عادیة، عبر 
 :الطریق الضیق

ومن أخبرك أننى سائق عادى؟!... أنا (ریو)، ملك سائقى التاكسى ... لیس فى     - 
 ...نسا) كلھا ... بل وربما فى (أوروبا)، و(باریس) وحدھا، ولكن فى (فر

 :قاطعھ (قدرى)، فى عصبیة
  .كف عن تفاخرك ھذا، وأخبرنى كیف الحظتھا

أجابھ (ریو)، وھو یواصل االنطالق بنفس البراعة، مراقبًا السیارة االخرى، فى مرآة 
 :صالون سیارتھ، والتى لم یقل سائقھا براعة عنھ

فى البدایة، ولكننى صرت واثقًا من ھذا، عندما تبعتنا  لقد شككت فى أمرھا فحسب    - 
  .إلى ھنا

 :ونقل بصره إلى (قدرى)، وھو یضیف فى شك
ثم أننى أجھل من أنت، ولماذا رغبت فى الذھاب إلى (مارسیلیا) فور وصولك إلى     - 

 (.(باریس
 :ھتف بھ (قدرى)، وعصبیتھ تتزاید

  .لیس ھذا من شأنك    - 
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 :ى شئ من الصرامةاجابھ (ریو)، ف
خطأ .. لقد صار من شأنى، عندما طاردت تلك السیارة سیارتى، التى ال أملك سبیًال - 

للرزق سواھا، ولو أن رجال تلك السیارة من رجال العصابات، فقد یطلقون النار، 
  .ویتلفون سیارة الملك

لقى نظرة لم ترق إجابتھ لـ (قدرى)، فتجاھل نصیحتھ، واستدار بجسده الضخم كلھ، ی
 :على السیارة المطاردة، وھو یقول فى عصبیة زائدة

 !السؤال ھو: ھل یطاردوننى انا، أم یطاردونك أنت؟    - 
 :انعقد حاجبا (ریو)، وھو یقول فى غضب

  .ولماذا یطاردوننى انا؟!... (ریو) صدیق الجمیع    - 
 :ردةأجابھ (قدرى)، وھو یحاول أن یتبیًَّن ھویة قائد السیارة المطا

  .وال أحد یعلم أننى ھنا، فى الوقت ذاتھ    - 
 :ھتف (ریو)، وھو یحاول زیادة سرعة سیًَّارتھ

  .!!.وھى لیست مصادفة حتمًا    - 
كان یمتلك مھارة كبیرة فى القیادة، ولقد أحنقھ أن قائد السیارة المطاردة كان أكثر منھ 

حتى صارت السیارة المطاردة مھارة، حتى أن المسافة بینھما راحت تقل فى سرعة، 
 :على قید امتار قلیلة منھ، فانعقد حاجبا (قدرى) فى شدة، وھو یقول فى صرامة

 .أوقف السیارة    - 
 :ارتفع حاجبا (ریو) فى دھشة، وھو یقول مستنكرًا

 !أوقف ماذا؟    - 
 :صاح بھ (قدرى) فى حدة

  .قلت: أوقف السیارة
ال أنھ ضغط فرامل سیارتھ فى رفق، على نحو لم یكن (ریو) یرغب حقًا فى ھذا، إ

أضاء مصابیح التوًَّقف الخلفیة، فخفف مطارده سرعتھ بدوره تدریجیًا، حتى توقفت 
  ...السیارتان فى ذلك الطریق الضیق

وفور توقفھما، فتح (قدرى) باب السیارة المجاور لھ، وغادرھا لیقف إلى جوارھا، وھو 
 ...ینظر إلى مطارده متحدیًا

  ...بر نافذة السیارة الجانبیة، لمح (ریو) قائد السیارة األخرى یغادرھا بدورهوع
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  ...وانعقد حاجباه فى شدة
  ...فالطریقة التى وضع بھا المطارد یده داخل سترتھ، كانت توحى بانھ سینتزع مسدسھ

  ...وھذا ینطوى على الخطر
  ...كل الخطر

*            *            * 
مسافة، من حیث تقیم ذات الید الناعمة، إلى (باریس)، وقتًا طویًال، بتلك لم تستغرق ال

الطائرة الخاصة، التى نقلت إلیھا الصینیة الحسناء (تیا)، والتى لم تكد تصل إلى ھناك، 
  :حتى كان فى استقبالھا ثالثة من رجالھا، سألتھم فور رؤیتھم

 !من یتبع الھدف اآلن؟    - 
 :أجابھا أحدھم فى سرعة

  (.تسو) یتبع سیارتھ، و(فرانسوا) ینتظر وصولھ إلى (مارسیلیا    - )
 :سألتھم فى صرامة، وھى تستقل السیارة التى أحضروھا

ومن صاحب تلك الفكرة الحمقاء، فى مھاجمة المصرى، على رصیف میناء     - 
 !(مارسیلیا)؟

 :ارتبك أحدھم، وھو بقول
  ...كانت األوامر أن نعثر على (جوزى) تلك، و    - 

 :قاطعتھ فى حدة
  ...غبى    - 

  :ثم جذبتھ من قمیصھ فى عنف، مستطردة فى غضب شرس
مبادرتك الحمقاء كشفت لھم، أننا نسعى خلف ھدف، یسعون ھم أنفسھم إلیھ،     - 

، وسیدركون أنھ وستدفعھم إلى التساؤل، عن السر وراء ھذا، فى نفس توقیت بحثھم
لدینا وسیلة؛ لمعرفة خطواتھم التالیة، وألنھم محترفون، فقد نفقد ھذه الوسیلة، ونفقد 

  .معھا نقطة من نقاط تفوًَّقنا
 :امتقع وجھ الرجل، وھو یقول مضطربًا

  ...لقد تصوًَّرت أن    - 
عنقة، فى قبل أن یتم عبارتھ، انتزعت من حلیة حزامھا إبرة رفیعة طویلة، غرستھا فى 

سرعة مدھشة، فاتسعت عیناه عن آخرھما، فى رعب وألم، وحدًَّق فیھا فى ذھول، 
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 :فاعتدلت فى مجلسھا فى ھدوء، وھى تقول فى ازدراء
 .ال مجال لألغبیاء وسط صفوفنا    - 

عقدت المفاجأة لسان الرجلین اآلخرین، ولم ینبس أحدھما ببنت شفة، على الرغم من 
تیاع ذاھل، فى حین احتقن وجھ ذلك الذى غرست إبرتھا فى اتساع عیونھما فى ار

عنقھ، وحاول انتزاع اإلبرة، ولكن جسده كلھ أصابھ تشنًَّج عجیب، وزاغت عیناه 
لحظة، قبل أن یسقط رأسھ، وینطلق من حلقھ خوار عجیب، ثم تھمد حركتھ تمامًا، 

لحیاة، وارتسم فیھما ویتراخى جسده، وعیناه مازالتا مفتوحتین، وإن غاب منھما بریق ا
  ...رعب وألم بالغین

وفى ھدوء وحشى، انتزعت (تیا) إبرتھا الرفیعة من عنقھ، والتقطت مندیًال ورقیًا، 
 :مسحت بھ الدماء التى علقت بھا، ثم أعادتھا إلى حزامھا، وھى تقول لآلخرین

 (.أیقظانى عندما نصل إلى (مارسیلیا    - 
 :تسترخى فى مقعدھا، مستطردة فى صرامة آمرةوأزاحت رأس الرجل بعیدًا، وھى 

  .وتخلًَّصا من جثة ھذا الغبى، عند أوًَّل منطقة خالیة    - 
وارتجف شئ ما فى كیان الرجلین، عندما تركت جسدھا یسترخى، وأسبلت جفنیھا فى 

 ...ھدوء، و
  ...ونامت

*            *            * 
 ."...!.ما معنى ھذا بالضبط؟ "

(قدرى) بالعربیة، فى غضب صارم، وھو یواجھ قائد سیارة المطاردة، والذى قالھا 
 :أخرج یده من جیب سترتھ، وھى تحمل بطاقة ھویتھ، مجیبًا أیضًا بالعربیة

 (.نادر عبد الجلیل)، من السفارة المصریة فى (باریس    - )
 :أجابھ (قدرى) بنفس الغضب

عندما اقتربت من السیارة التى أستقلھا، وسؤالى أعلم ھذا جیًَّدًا، منذ رأیت وجھك،     - 
 !.مازال ساریًا ...ما معنى ھذا بالضبط؟

 :أجابھ (نادر)، وھو یعید بطاقتھ إلى جیبھ
 (.أنا ھنا لحمایتك یا سیًَّد (قدرى)، بناًء على أوامر (القاھرة

 :قال (قدرى) فى حنق
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 !وا أننى ھنا؟ومن قال إننى بحاجة إلى الحمایة؟!.... ثم كیف علم    - 
خرج (ریو) من السیارة فى ھذه اللحظة، وھو یشیر إلى (نادر)، ویسأل (قدرى) فى 

 :توتر
 !مسیو ... ھل تعرفھ؟    - 

نقل (نادر) عینیھ إلیھ فى حذر، وتحسًَّس مسدسھ فى تحفًَّز، فقال (قدرى) فى صرامة، 
 :دون أن یلتفت

 (.عد إلى السیارة یا (ریو    - 
 :لحظة، سأل (نادر) (قدرى) خاللھا فى قلق تردًَّد (ریو)

 !دعنى أكررًَّ سؤالھ علیك ... ھل تعرفھ؟    - 
 :أشار (قدرى) بیده، وھو یقول فى حدة

 .دعك منھ، وأجب سؤالى أوًًَّال    - 
نقل (ریو) بصره بینھما فى حذر، ثم ھزًَّ كتفیھ، وعاد إلى السیارة، فى حین أجاب 

 :عن مسدسھ(نادر)، دون أن یبعد یده 
لیست لدى إجابھ لسؤالیك فى الواقع یا سیًَّد (قدرى)؛ فأنا أتلقى األوامر من     - 

(القاھرة) وأعمل على تنفیذھا على أكمل وجھ دون مناقشة، وفقًا لقاعدة العمل، التى 
 .تدركھا جیدًا مثلى

 :أشار (قدرى) إلى سیارة (ریو)، قائًال فى غضب
 .على أكمل وجھ؟!... لقد كشف أمرك سائق سیارة عادى وھل تسمى ھذا تنفیذًا    - 

 :ابتسم (نادر) فى ثقة، وھو یقول
 (.ھذا ألننى تعمًَّدت ھذا یا سیًَّد (قدرى    - 

 :انعقد حاجبا (قدرى)، وھو یقول فى دھشة
 !تعمًَّدت ھذا؟!.... أین تعلًَّمت أصول المھنة یا رجل؟    - 

 :أجابھ (نادر) بنفس الثقة
تعلمًَّت بعضھا منك شخصیًا یا سیًَّد (قدرى)، ولعلك لھذا تعرًَّفتنى فور رؤیتى ...     - 

ولقد كنت أنت المسئول عن إثارة شكوكى؛ عندما راقبتك، عند وصولك إلى (باریس)، 
 .وأنت تجذب شعر ھذا السائق، قبل أن تستقل سیًَّارتھ

 (:غمغم (قدرى
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 .كانت لدى بعض الشكوك    - 
 (:ادرقال (ن

ولقد نقلتھا إلىًَّ، دون أن تدرى، وضاعف منھا تلك المعلومات، التى تلقیتھا من     - 
مكتب (باریس)، عندما أبلغتھم بمواصفات السائق ورقم سیًَّارتھ، فأخبرونى أنھ قد سبق 

اتھامھ فى قضیة اختطاف وسرقة سائح (ألمانى)، منذ سبع سنوات، ولھذا تعمدًَّت أن 
لھ؛ حتى ال یقدم على أیة حماقة، ثم بلغت شكوكى ذورتھا، عندما  یشعر بمطاردتى

انحرف بك فى ھذا الطریق الفرعى الضیق، فزدت من سرعتى للحاق بكما؛ خشیة أن 
  ...یكرًَّر ما فعلھ معك، و

بتر (نادر) عبارتھ، وھو یحدًَّق فى (قدرى)، على نحو جعل ھذا االخیر یتراجع فى 
 :ى عصبیةحركة غریزیة، وھو یقول ف

 !ماذا ھناك؟    - 
 ...لم یكد یتم عبارتھ، حتى انقلبت مالمح (نادر)، وانقض علیھ فجأة

 ...وبمنتھى العنف
*            *            * 

فجأة، ارتفع رنین ھاتف (تیا) الخاص، فاعتدلت فى حركة سریعة، ال توحى أبدًا بأنھا 
 :لھاتف، قائلةكانت نائمة، مثلما تصوًَّر رجلیھا، والتقطت ا

 (.تیا    - )
 :أتاھا صوت ذات الید الناعمة، وھى تقول فى صرامة

 (.رجال المخابرات المصریة یتبعون (قدرى    - 
 :بدا وكان (تیا) لم تندھش لھذا، وھى تقول فى ھدوء

 .من الطبیعى أن نتوًَّقع ھذا    - 
 :أجابتھا فى صرامة أكثر

وا بھ مباشرة، فى حضور ذلك السائق، الذى مازلت ولكن لیس من الطبیعى ان یلتق    - 
 .أشك فى صحة ھویتھ

 :سألتھا (تیا)، متجاوزة النصف األوًَّل
 !ألم یسفر البحث فى البیانات الفرنسیة عن شئ؟    - 

صمتت ذات الید الناعمة لحظات، وھى تطالع صورة رخصة قیادة (ریو)، على شاشة 
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 :الكمبیوتر الخاصة بھا
رنا علیھ، ومواصفاتھ تطابق ھیئتھ، وفقًا للصور التى التقطھا (ھانز) من لقد عث    - 

  .بعید
 :غمغمت (تیا) فى ضجر

 .عظیم    - 
 :أجابتھا ذات الید الناعمة فى حدة

 .ولكن ھذا ال یعنى شیئًا، فمع رجل مثل (أدھم صبرى)، ال یعنى التطابق الشكلى شیئًا
 :مطًَّت (تیا) شفتیھا، قائلة

 .مر یحتاج إلى احتكاك شخصى إذناال    - 
 :أجابت ذات الید الناعمة فى سرعة

  .بالضبط    - 
 :ثم أردفت فى قسوة

 .ولكنك تجاھلت الموضوع األساسى    - 
 :التقطت (تیا) نفسًا عمیقًا، وھى تقول

 .الصدام مع المخابرات المصریة كان متوقعًا    - 
 :قالت ذات الید الناعمة، فى قسوة اكثر

ال تحاولى مرة أخرى التعامل معى، وكأنك صاحبة الخبرة االكبر فى كل شئ ...     - 
لو أن األمر یتعلق فقط بلقاء، بین (قدرى) وأحد رجال المخابرات المصریة، لما أضعت 

 .ثانیة واحدة، فى االتصال بك
 :جذب األمر اھتمام (تیا) وانتباھھا ھذه المرة، فسألت، وھى تمیل إلى األمام

 !ماذا حدث أیضًا؟    - 
 :أجابتھا بكل صرامة الدنیا

 .تدخلھم أفسد نقطة تفوًَّقنا األولى .. أفسدھا تمامًا    - 
 ..(.وفى ھذه المرة، تحًَّفزت كل ذرة فى كیان (تیا

 ...وبشدة
*            *            * 

بدت دھشة كبیرة، على وجھ مدیر المخابرات المصرى، وھو یقرأ ذلك التقریر الذى 
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 :قدمھ لھ نائبھ، قبل أن یرفع عینیھ إلیھ، مردًَّدًا
 !إدموند صروًََّف)، و(مارى توماس)؟    -  )

 :أومأ نائبھ برأسھ إیجابًا، وقال، والحیرة لم تفارق صوتھ بعد
مواصفات سیادة العمید، والمقدًَّم (منى)... وكالھما من مواصفاتھما تتفق تمامًا مع     - 

أصل لبنانى، ویحمل الجنسیة االمریكیة، و(إدموند) موظف فى قسم الكمبیوتر، فى 
  .مؤسسة (أمیجو)، فى حین تعمل (مارى) فى قسم العالقات العامة، فى نفس المؤسسة

 :صمت النائب لحظة، ثم أضاف فى حزم
 .زار (مصر)، عقب إصابة والمقدًَّم (منى)، واختفاء سیادة العمیداألھم ان كلیھما     - 

 :انعقد حاجبا مدیر المخابرات، وھو یقول
 !زاراھا عقب ذلك؟    - 

 :ثم اعتدل، یضیف فى اھتمام وتفكیر
ولكن ھذا ال یتفق مع ما تصوًَّرتھ ... لقد كنت اتصوًَّر أن ھذا یمكن أن یحدث، بعد     - 

) ویخرج بھا من 1-أو شھرین، باعتبار أنھا وسیلة مثلى، یدخل (ن ذلك التاریخ بشھر
(مصر)، فى ھیئة اخرى، وبیانات جواز سفر، تستند إلى أوراق رسمیة من مؤسستھ، 

 .أما أن یصال عقب ذلك مباشرة، فقد یعنى داللة مختلفة تمامًا
 :قال نائبھ، مؤمًَّنًا على كالمھ

النوبیة، وقضیا فیھا عدة أیام، بخالف كل أضف إلى ھذا انھما قد زارا القریة -
 .السائحین، الذین یقضون فیھا ساعات فحسب

 :تراجع المدیر فى مقعده، وھو یقول، بلھجة من یحدث نفسھ
زارا (اسوان)، وقضیا أیامًا فى القریة النوبیة، التى زارھا (قدرى)، ثم انطلق منھا     - 

 .إلى (باریس) مباشرة
 :، ویطالع للمرة الثالثة، وھو یضیفثم عاد یلتقط التقریر

  ...وحرفى االلف والصاد، والمیم والتاء، و
 :رفع عینیھ إلى نائبھ، یسألھ فجأة، ودون ان یتم عبارتھ

 !ما الذى یعنیھ ھذا بالضبط؟    - 
ھمًَّ نائبھ باإلجابة، إال أن المدیر اكمل فى سرعة، وبابتسامة كبیرة، دون أن یمنحھ 

 :فرصة لإلجابة
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 .) ھو أمھر العب شطرنج، عرفتھ فى حیاتى1-أن (ن    - 
لوھلة، لم یستوعب النائب العبارة، ولكن طرح فكرة االستیعاب ھذه جانبًا، وھو یضع 

 :تقریرًا أخر، امام عینى المدیر، قائًال
ھناك تقریر عاجل، وصل من مدیر مكتب (باریس)، ویحوى معلومات ھامة     - 

 .للغایة
خابرات تقریر مدیر مكتب (باریس)، وما أن طالعھ، حتى اعتدل على التقط مدیر الم

  ...مقعده بحركة حادة
ھذا ألن المعلومات الواردة بالتقریر، كانت كفیلة بتفجیر نفس االنفعاالت، التى اصابت 

  ...مدیر مكتب (باریس)، عندما بلغتھ
 ...معلومات ھامة وخطیرة

 .بال حدود
*            *            * 

 الفصل السادس ... الخطر
جلس مدیر مكتب المخابرات المصریة فى (باریس)، مع رجل المخابرات المصرى، 

امام شاشة عرض رقمیة كبیرة، تعرض صورة مكبًَّرة، لرخصة قیادة سائق سیارة 
 :األجرة (ریو)، وھو یقول فى توتر

أن یصدًَّق ھذا؟!... لقد كانوا فى انتظار السیًَّد  المخابرات الروسیة!!... من یمكن    - 
  .(قدرى) أیضًا ... األمور تتسع، أكثر مما ینبغى

 :قال رجل المخابرات المصرى فى اھتمام
ولكن المعلومات التى حصلنا علیھا، تشیر إلى أنھ قد ترك الخدمة معھم،     - 

  .خمسة أعوام  منذ
 :یقول ھزًَّ مدیر مكتب (باریس) رأسھ، وھو

ال یمكننا االعتماد على احتمال أنھ لم یعد یعمل لحسابھم؛ فأنت تعرف القاعدة ...     - 
  .ما أن تعمل فى جھاز مخابرات، حتى تظل إلى نھایة حیاتك رجل مخابرات

 :غمغم رجل المخابرات المصرى
لة، ھذا ینطبق على ضباط المخابرات المحترفین فحسب؛ ألنھم یتدربون لمدد طوی    - 
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على اكتساب طبیعیة رجل المخابرات، ولیس من السھل أن یتخلًَّصوا منھا، حتى فى 
  .حیاتھم األسریة والعادیة، ولكن (ریو) ھذا كان أحد عیونھم فحسب

 :أجابھ فى صرامة
  .وفقًا لقواعد العمل، سنظل نعتبره مازال یعمل لحسابھم، إلى أن یتبیًَّن العكس    - 

 :غمغم رجل المخابرات المصرى
  .بالتأكید    - 

 :مع أخر حروف كلماتھ، ارتفع رنین ھاتفھ المحمول، فالتقطھ فى سرعة، قائًال
 !حلمى) .... ما الجدید ؟    - )

انعقد حاجباه فى شدة، وھو یستمع إلى محدثھ، قبل أن یلتفت إلى مدیر مكتب (باریس)، 
 :بیرقائًال، فى لھفة تشف عن تطوًَّر ك

  .یبدو أنھ لدینا أمر أكثر خطورة    - 
 ...وانعقد حاجبا مدیر مكتب (باریس) بدوره

 ...فالعبارة تعنى أن األمر یتسع بالفعل
  ...وبال حدود

*            *            * 
سرى توتر شدید، فى جسد (ریو)، عندما شاھد، فى مرآة السیارة الجانبیة، رجل 

 ینقض فى عنف على (قدرى)، الذى تراجع فى دھشة مذعورةالمخابرات (نادر)، وھو 
... 

ودون إضاعة لحظة واحدة فى التفكیر، وثب (ریو) خارج السیارة، وانقض على 
  ...(نادر)، وھو یطلق صیحة قتالیة ھادرة

ومع تراجعھ، اختل توزان (قدرى)، وسقط على ظھره أرضًا، فى نفس اللحظة، التى 
ر)، فانحنى ھذا األخیر فى خفة، ومال برأسھ، یستقبل وثب فیھا (ریو) نحو (ناد

انقضاضة (ریو) على كتفیھ، ثم اعتدل فى حركة رشیقة سریعة، لیلقى ھذا األخیر عن 
  ...ظھره فى قوة

وارتطم (ریو) باألرض فى عنف، فأطلق زمجرة غاضبة، ووثب محاوًال االنقضاض 
ر مصوًَّبًا إلى رأسھ، وبصوتھ على (نادر) مرة أخرى، ولكنھ فوجئ بمسدس ھذا االخی

 :الصارم، وھو یقول بفرنسیة سلیمة
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  .لست أعتقد أن سائق األجرة، یمكنھ مزاولة مھنتھ بدون رأس    - 
 :ھتف (ریو)، وھو یشیر إلى (قدرى)، الذى نھض فى توتر

  ..لقد حاولت االعتداء على راكبى
 :قال (نادر) فى حزم

  .مطلقًا    - 
 :)، من خلف ظھره، وھو یقول فى حزم، دون أن یلتفت إلیھثم أشار إلى (قدرى

 (.انزع سترتك یا سیًَّد (قدرى    - 
لم یفھم (ریو) عبارة (نادر)، التى نطقھا بالعربیة، وشعر بتوتر جدید، عندما رأى 

(قدرى) ینزع سترتھ، ویفحصھا فى اھتمام، قبل أن یرتفع حاجباه، وھو یھتف بكل 
 :الدھشة

 !یا إلھى    - 
  (:قال (نادر)، وھو مازال یصوًَّب مسدسھ إلى (ریو

 .من الواضح أنك قد عثرت علیھ ... انتزعھ اآلن، وألقھ بكل قوتك بعیدًا    - 
انتزع (قدرى) ذلك الدبوس الصغیر، الذى غرسھ (ھانز) فى سترتھ، والذى یحوى أداة 

 :یةالتنصًَّت الدقیقة، وألقاه بكل قوتھ بعیدًا، وھو یقول بالعرب
  .لقد فعلت    - 

 :ثم عاد یفحص سترتھ فى قلق، خشیة وجود أجھزة أخرى، وھو یقول فى توتر بالغ
 !من وضعھ؟!... وكیف الحظتھ؟    - 

 :أجابھ (نادر) وھو یخفض مسدسھ، ویعیده إلى غمده تحت أبطھ
أى محترف یمكن أن ینتبھ إلیھ، من انعكاس الضوء على معدنھ، على الرغم من     - 
 .ونھ الرمادى، اما من وضعھ، فھو أمر أجھلھل

 :واستدار إلى (قدرى)، مضیفًا
وھذا یثبت أھمیة ان نعمل على حمایتك یا سًَّید (قدرى)، فھناك من یتبعك، دون أن 

 .تدرى
 :غمغم (ریو) من خلفھ، فى توتر شدید

 !إنھ جھاز تنصًَّت ... ألیس كذلك؟    - 
ة حادة، ووضع ھذا األخیر یده على مسدسھ فى التفت إلیھ (قدرى) و(نادر) فى حرك
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 :حذر، وھو یسألھ فى صرامة
 !وكیف علمت ھذا؟    - 

 :لم یبد أن (ریو) قد سمع سؤالھ، وھو یشیر بیده، قائًال فى اھتمام
تلك االجھزة الصغیرة ال تعمل كناقل صوتى فحسب، ولكن كجھاز تتبًَّع أیضًا،     - 

  .ولقد أحسنتما بالتخلًَّص منھا
بدت الدھشة على وجھ (قدرى)، فى حین أمسك (نادر) مقبض مسدسھ تحت سترتھ، 

 :وھو یقول فى صرامة
 !من أنت بالضبط یا رجل؟    - 

 :أجابھ (ریو) فى سرعة، وھو یحرًَّك ذراعیھ على نحو مسرحى
 (.ریو بتشولى)، ملك سائقى التاكسى فى (باریس    - )

 :ثم غمز بعینھ، قائًال بابتسامة مرحة، وھو ینحنى نصف إنحناءة
 .ولدى خبرات متواضعة، فى عالم المخابرات    - 

 :تبادل (نادر) و(قدرى) نظرة متوترة، قبل أن یسألھ األخیر فى حذر
 !خبرات من أى نوع؟    - 

 :أشار (ریو) إلى سیارتھ، وھو یقول فى زھو
 .یارة، وثالث سیارات أخرى، یقودھا أشقائىخبرات ابتاعت ھذه الس    - 

ران صمت مھیب على المكان، عقب قولھ ھذا، فاعتدل (ریو)، وھو یقول فى صرامة، 
 :تحمل رنة غاضبة

 .ولكن (ریو) ال یخون زبائنھ أبدًا    - 
 :ومال نحو (قدرى)، مكمًال فى حماس

 .إنھا أصول المھنة    - 
 :قبل أن یقول بالعربیة رمقھ (نادر) بنظرة تمتلئ بالشكوك،

 (.لست أنصحك بمواصلة الطریق، مع ھذا الرجل یا سیًَّد (قدرى    - 
 :ظلًَّ (قدرى) صامتًا بضع لحظات، وھو یتأمل (ریو) فى إمعان، قبل أن یقول فى حزم

لو أنك حقًا أحد تالمذتى، فال ریب فى أنك تثق فى قدرتى على الحكم على     - 
  .األشخاص
 :فى توتر قال (نادر)
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  ...دون أدنى شك یا سیًَّد (قدرى)، ولكنھا لیست مسألة قناعات شخصیة، بل    - 
 :قاطعھ (قدرى)، وھو یشیر إلى (ریو)، قائًال فى حزم

 .ھیا یا (ریو).... سنستأنف طریقنا    - 
 :انعقد حاجبا (نادر)، وھو یھتف مستنكرًا

 !سیًَّد (قدرى)؟    - 
 :وھو یقول فى افتخار ربًَّت (ریو) على كتفھ،

 .الزبون یثق فى (ریو)، و(ریو) سیحمیھ بحیاتھ ... اطمئن    - 
وأمام عینیھ، انطلق (ریو) بالسیارة مع (قدرى)؛ لمواصلة طریقھما إلى (مارسیلیا)، 

 .وإن لم یقنع (نادر) بھذا الموقف، الذى یتعارض مع كل قواعد األمن والسالمة
 .لم یقنع ... أبدًا

*            *            * 
أطلق مدیر المخابرات المصریة زفرة حارة طویلة، بعد أن انتھى من مطالعة البرقیات 
العاجلة، التى توالى وصولھا من (باریس)، وتراجع فى مقعده، وھو یقول فى انفعال، 

 :حاول جاھدًا التخفیف منھ
ید األمور غموضًا البرقیات تنھال من (باریس)، وكل برقیة تحمل مفاجأة، تز    - 

 .وتعقیدًا
ونھض من خلف مكتبھ، ووقف كعادتھ أمام النافذة، المطلًَّة على ساحة مبنى الجھاز 

 :الرئیسیة، وھو یتابع فى تفكیر
وصول الصینیة (تیا) إلى (باریس)، وكشف جھاز التتبًَّع والتنصًَّت، فى سترة     - 

 ..!!.للمخابرات السوفیتیة (قدرى)، الذى جازف بمواصلة طریقھ، مع عمیل سابق
 :صمت لحظات مفكًَّرًا، قبل أن یلتفت إلى نائبھ، قائًال فى اھتمام

 !أال یبدو لك أن األمر یزداد تعقیدًا، مع كل خطوة؟    - 
 :أجابھ نائبھ بإیماءة من رأسھ، قبل أن یقول

ترة السیًَّد وصول (تیا) یرتبط حتمًا، على نحو أو آخر، بزرع جھاز التتبًَّع فى س    - 
(قدرى)، فھم، بوسیلة ما، یعلمون إنھ یبحث عن سیادة العمید (أدھم) والمقدًَّم (منى)، 

 .ویسعون خلفھ، ثقة منھم بأنھ السبیل؛ لتوًَّصلھم إلى غایتھم
 :وصمت لحظة، قبل أن یضیف
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 .ما یقلقنى حقًا، ھو ثقة السیًَّد (قدرى)، فى عمیل سابق للمخابرات السوفیتیة
 :لمدیر زفرة أخرى، قبل أن یقولأطلق ا

قدرى) لدیھ موھبة فریدة، فى الحكم على الشخصیات، ومادام اختار االستمرار     - )
 .مع سائق األجرة، بعد معرفتھ بتاریخھ، فھذا یعنى أنھ لدیھ أسبابھ

 :ورفع عینیھ إلى نائبھ، مستطردًا فى حزم
 .ولكنھ ال یعنى أن ننسحب نحن من الساحة    - 

 :سب صوتھ صرامة آمرة، شأن أى قائد عسكرى، فى میدان المعركة، وھو یضیفاكت
على رجالنا فى (مارسیلیا) انتظار وصولھ، ومتابعتھ عن بعد، دون أى اتصال     - 

 .مباشر، حتى یتبیًَّن حقیقة انتماء سائق األجرة ھذا
 :وصمت لحظة، ثم أكمل

 ....وحتى تسیر الخطة، وفقًا لمسارھا الصحیح    - 
  ..ومرة أخرى لم یستوعب النائب األمر كلھ

  ...ومرة أخرى لم یسأل
  ...كالمعتاد

*            *            * 
  ..."إننى أعترف "

 :قالھا (ریو) فى مرح، وھو یقترب من (مارسیلیا)، فسألھ (قدرى) فى اھتمام
لم أطلب منك اعترافًا یا رجل؛ فقد أخبرتنا من قبل أنھ لدیك خبرة سابقة، فى     - 

أعمال المخابرات، وما أسألك إیاه ھو كیف اكتسبت ھذه الخبرة، ولحساب من كنت 
 ..!.تعمل؟

 :ھزًَّ (ریو) كتفیھ، وھو یقول
 !أیصنع ھذا فارقًا؟    - 

 :بدا (قدرى) صارمًا، وھو یجیب
  ...دبالتأكی    - 

صمت (ریو) لحظات، وھو یتابع الالفتة على الطریق، والتى تشیر إلى أنھم على وشك 
 :دخول (مارسیلیا)، ثم قال

الواقع أن ھذا یثیر بعض القلق والخوف، ولكننى كنت أعمل لحساب المخابرات     - 
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 .السوفیتیة
 :انعقد حاجبا (قدرى) فى شدة، وھو یقول

 !أى نوع من العمل؟    - 
 :ح بیده، مجیبًالوًَّ
كان ھناك امریكى یتعامل معھم، ثم خانھم ... إنھ رجل أعمال شھیر ... ولقد     - 

دربونى على االقتراب منھ، والتودًَّد إلیھ، حتى عملت سائقًا خاصًا لھ، وفى اللحظة 
  ...المناسبة

)، وھو فرقع إصبعیھ، وكأن ھذا یكفى الستكمال اإلجابة، فازداد انعقاد حاجبى (قدرى
 :یمیل لیسألھ

 !قتلتھ؟    - 
 :ھتف (ریو) فى ھلع

 .كال بالطبع ...(ریو) ال یلوًَّث یدیھ بالدم أبدًا    - 
 :تراجع (قدرى)، وھو یسألھ فى حذر

 !ماذا فعلت بھ إذن؟    - 
 :لوًَّح بیده مرة أخرى، وھو یجیب

كحادثة اختطاف رجل قدتھ إلیھم؛ لكى یستجوبوه، ولقد رتبوا االمر، بحیث تبدو     - 
  .أعمال، وطلبوا فدیة لتأكید األمر

 :قال (قدرى) فى صرامة
 !ومن أدراك أنھم لم یقتلوه؟    - 

 :صمت (ریو) لحظات، ثم قال فى أسف
 .كانت ھذه خطتھم فى الواقع

 :ارتفع حاجبا (قدرى) فى دھشة، وھو یقول
  ...إذن فانت    - 

 :قاطعھ (ریو) فى سرعة
 .ن (ریو) ال یلوث یدیھ بالدم أبدًاأخبرتك أ    - 

 :قال (قدرى)، فى غضب صارم
 .ولكنك قدتھ إلیھم    - 
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 :أجابھ (ریو) فى انفعال
لم أكن أدرى حقیقة نوایاھم، وعندما أدركت ما یستھدفونھ، قمت بما یملیھ علىًََّ     - 

 .ضمیرى المھنى
یدیھ معًا، على نحو واكتسب صوتھ رنة زھو، وھو یترك عجلة القیادة، ویلوًَّح ب

 :مسرحى، مستطردًا
  .وأنقذتھ    - 

 :بدت الدھشة على وجھ (قدرى)، وھو یضیف
 !أنقذتھ من المخابرات السوفیتیة؟    - 

 :عاد (ریو) یسیطر على عجلة القیادة، وھو یقول
لم یكن أمامى سوى ھذا، ولم أدرك لحظتھا أى مستنقع أقحمت نفسى فیھ، ولكنھ     - 

 ...یة حال، ونجا على أ
بتر عبارتھ دفعة واحدة، وھو یوقف سیًَّارتھ إلى جانب الطریق، ویلتفت إلى (قدرى)؛ 

 :لیسألھ فى اھتمام
 !نحن اآلن داخل (مارسیلیا) یا مسیو ... أین ترید الذھاب ھنا بالضبط؟    - 

بدا السؤال وكأنھ قد باغت (قدرى)، الذى تراجع فى مقعده، وھو یطرح على نفسھ 
  ...السؤال ذاتھ

 ..!.ھا ھو ذا فى (مارسیلیا)، فأین ینبغى أن یبدأ بحثھ؟
 ..!.أین؟

 :الحظ (ریو) حیرتھ، فسألھ فى اھتمام
 .أخبرنى عم تبحث بالضبط یا مسیو، وسأخبرك أین ینبغى أن تذھب    - 

 :یھ (قدرى) لحظات فى حیرة، قبل أن یقول فى بطءتطلع إل
 ....الواقع أننى أبحث عن عجوز تدعى (جوزى)، و    - 

 :قاطعھ (ریو) فى حماس
 !الغجریة؟    - 

 :ھتف (قدرى) بكل دھشتھ
 !ھل تعرفھا؟    - 

 :لوًَّح (ریو) بیده كعادتھ، وھو یقول
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 !.ة ؟بالتأكید ... لماذا لم تقل ھذا منذ البدای    -   
 وعاد ینطلق بسیارتھ، فى قلب (مارسیلیا)، على نحو یوحى بأنھ یعلم جیدًا أین یجد ھدفھ

... 
 .. (.جوزى)
*            *            * 

 :بدا (ھانز) شدید التوتر، وھو یتحدث مع ذات الید الناعمة، عبر ھاتفھ الخاص، قائًال
أیتھا الزعیمة، ولقد غرست الجھاز كنا نجلس على مقعدین متجاورین فى الطائرة     - 

 .فى أفضل موضع متاح، من ھذه الوضعیة
 :قالت فى صرامة غاضبة

كان ینبغى أن تبذل جھدًا أكبر؛ فلقد كشف ضابط مخابرات مصرى شاب أمر     - 
  ....الجھاز، بنظرة واحدة فاحصة، وخسرنا أكبر نقطة تفوًَّق

 :غمغم مضطربًا
  ...أیتھا الزعیمة، ولقد فعلت ما فى وسعى     - 
 :قاطعھ صوتھا فجأة، وھى تقول فى حدة 
  .أغلق شفتیك؛ فلدى اتصال آخر أكثر أھمیة    - 

ضغطت زرًا فى ھاتفھا؛ لنقل االتصال إلى خط آخر، ولم تكد تفعل، حتى سمعت 
 :صوت (تیا)، تقول فى حزم

 .لقد عثرنا علیھ    - 
 :سألتھا ذات الید الناعمة فى توتر

 !أیھما؟    - 
 :أجابتھا فى حزم

ذلك البدین ... لقد وصل إلى (مارسیلیا)، مع ذلك السائق نصف الالتینى، ورجالنا     - 
 (.یتبعونھما اآلن، وھما یتجھان إلى مكان ما، عند أطراف (مارسیلیا

 :انعقد حاجبا ذات الید الناعمة، وھى تسأل
 !أھو طریق معتاد؟    - 

 :أجابت (تیا) فى سرعة
  .لیس تمامًا    - 
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 :قالت ذات الید الناعمة فى صرامة
إنھما یعلمان جیًَّدًا أین یتجھان إذن ... وھذه فرصة مثالیة؛ لنجبر خصمنا اللدود     - 

 .على الظھور
 :قالت (تیا)، فى ضیق واضح

 .إنھما یتجھان إلى حیث (جوزى) تلك على األرجح    - 
 :ثرأجابتھا ذات الید الناعمة، فى صرامة أك

لم یعد ھذا یھم اآلن ... المھم أن (قدرى) ھذا یتصوًَّر أنھ قد یمسك طرف الخیط،     - 
  .ولكنھ فى الواقع سیكون طرف الخیط، الذى یقودنا إلى ھدفنا

 :سألتھا (تیا) فى حزم
 .أفصحى عما یدور فى ذھنك    - 

 :أجابتھا بنفس الصرامة
قدرى) ھو الصدیق الصدوق لغریمنا الرئیسى، الذى نعلم أن أكبر نقطة ضعف     - )

فى شخصیتھ، ھى أنھ یبالغ فى حمایة أصدقائھ، فإذا ما واجھ خطرًا حقیقیًا، ولم یظھر 
 .ھو لحمایتھ، فلن یظھر أبدًا

 :سألتھا (تیا)، وقد تسللًَُ االنفعال إلى صوتھا
 !ماذا تقترحین بالضبط؟    - 
 :جابتھا فى حزم صارم قاسأ
سنضع (قدرى) فى مواجھة أكبر خطر فى حیاتھ، فإما أن یدفع ھذا (أدھم)     - 

  ....للظھور، ومحاولة حمایتھ وإنقاذه، أو
 :صمتت لحظة، فسألتھا (تیا) فى انفعال اكثر

 !أو ماذا؟    - 
 :أجابتھا بكل شراسة الدنیا

 !نقتلھ؟
 
 ."... (.ھنا ستجد (جوزى "

(ریو) العبارة، وھو یشیر إلى عدة منازل بدائیة صغیرة، فى ساحة خالیة، تحیط نطق 
 :بھا أشجار كثیفة، فتساءل (قدرى) فى حذر
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 !ما ھذا بالضبط؟    - 
 :أجابھ ملوًَّحًا بیدیھ

معسكر الغجر، الذى تقیم فیھ (جوزى)، أو الذى كانت تقیم فیھ، حتى أخر مرة     - 
 .أوصلتھا إلیھ
 :بصره بین (ریو) وتلك المنازل الصغیرة، قبل أن یتساءل، فى بطءوحذر نقل (قدرى)

 !أأنت واثق؟    - 
 :أجابھ فى حماس

كل الثقة ... ھیا یا رجل ... ال تتردًَّد ...اذھب وسل عن (جوزى) وستجد حتمًا من 
 .یقودك إلیھا

طلَّع إلى تلك تردًَّد (قدرى) لحظات أخرى، ثم لم یلبث أن دفع باب السیارة، وغادرھا یت
 :المنازل مرة أخرى، قبل أن یغمغم

 !ألن تصحبنى إلى ھناك؟    - 
 :أجابھ (ریو)، وھو یغادر السیارة بدوره

  .اذھب أنت أوًًَّال، فالواقع أن (ریو) یحتاج إلى االنفراد بنفسھ بعض الوقت    - 
 :وغمز بعینھ، مضیفًا، وھو یتجھ نحو األشجار

  .إنھ نداء الطبیعة    - 
تابعھ (قدرى)، حتى اختفى خلف مجموعة من األشجار، ثم التقط نفسًا عمیقًا، وتقدًَّم نحو 

تلك المنازل الصغیرة، ومجموعات الغجر التى تنتشر أمامھا، والتى توقفًَّت كلھا عن 
مواصلة أعمالھا البسیطة، والتفتت بعیونھا السوداء الواسعة إلیھ فى حذر، جعلھ یرفع 

 :بالفرنسیة صوتھ، وھو یسأل
 ...أتیت للسؤال عن (جوزى) ... إنھا صدیقة ألعز أصدقائى، و    - 

قاطعھ فجأة توًَّقف سیارة كبیرة، على الجانب اآلخر من الساحة، فى حركة حادة، أثارت 
حولھا سحابة من التراب، جعلت الغجر المضطربین ینقلون أبصارھم منھ إلیھا، ثم 

ھا رجالن مسلحان، شھر كل منھما مسدسھ، یتراجعون فى خوف، عندما وثب من
  ...والوحشیة تطل من عیونھما، وانطلقا على نحو مستقیم

 ....نحو (قدرى) مباشرة
 .. (.وبكل خوفھ وانفعالھ، تراجع (قدرى
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  ...تراجع
  ...وتراجع

 ....ثم اختل توازنھ، و
  ...وسقط

بھ، بكل الوحشیة وقبل أن یسعفھ جسده الضخم على النھوض، كان الرجالن یحیطان 
المطلًَّة من مالمحھما وعیونھما، ومن فوھتى مسدسیھما، اللتین صوبتا نحو رأسھ 

 :مباشرة، وأحد الرجلین یصرخ كوحش مفترس
 .بلغ تحیاتنا إلى رفاقك فى الجحیم یا ھذا    - 

 كانت سبًَّابتھا شدیدة التحفًَّز على زنادى مسدسیھما، وعیونھما تقول فى وضوح أنھما ال
  ...یعبثان أو یھدًَّدان فحسب، فارتجف جسد (قدرى) كلھ، وأیقن من خاتمتھ، و

وفجأة، سمع من خلفھ صوت أقدام تعدو فى سرعة وقوة، ورأى الرجالن یرفعان فوھتى 
  ...مسدسیھما إلى شئ ما خلفھ

  ...ثم وثب ذلك الشئ عبر جسده، الذى مازال على األرض
ة، تجاوزه فیھا على نحو قوى؛ لیركل أحد الرجلین فى كان رجًال قویًا، وثب وثبة مدھش

  ...صدره بكل قوتھ، ثم یدور لیلكم الثانى لكمة كالقنبلة، فى أنفھ مباشرًة
 وانتفض جسد (قدرى) فى شدة، واتسعت عیناه عن آخرھما، وخفق قلبھ بكل قوة الدنیا

... 
  ...فما یراه كان مفاجأة مذھلة

 .بكل معنى الكلمة
*            *            * 

 الفصل السابع ... الرجل
 .."...!!.مستحیل "

ھتفت ذات الید الناعمة بالكلمة، وھى تثب من مكانھا فى انفعال، والتقطت واحدة من 
 :سجائرھا فى عصبیة، واشعلتھا وھى تسأل (تیا)، عبر ھاتفھا الخاص، فى توتر شدید

 !ائق إذن؟إنھ ذلك الس
 :أجابتھا (تیا) فى حزم
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 .لقد شاھدتھ بنفسى یقاتل رجلینا، ویطیح بھما فى لحظات، على الرغم من قوتھما    - 
 :ھتفت بھا

 !وماذا فعلت؟    - 
 :أجابتھا بنفس الحزم

 .انطلقت بالسیارة مبتعدة على الفور    - 
 :صاحت ذات الید الناعمة فى حدة

 !النار؟ ولماذا لم تطلقى علیھ    - 
 :أجابتھا (تیا)، فى حدة مماثلة

لو أنھ حقًا من نتصوًَّر، فاصطیاده لن یكون بھذه السھولة ... إنھ یحتاج إلى     - 
  .مواجھة أكثر اتقانًا

 :صاحت بھا فى غضب
 .كانت الفرصة سانحة    - 

 :أجابتھا (تیا) بنفس الحدة
، ولو أننى حاولت التدخًَّل، لما على العكس ... لقد استولى على سالحى الرجلین    - 

 .أمكننى اإلفالت... انت تدركین مثلى مدى براعتھ فى التصویب
 :حاولت ذات الید الناعمة أن تسیطر على انفعاالتھا؛ لتقول فى صرامة

 .لو فقدنا أثره، لن یمكننا العثور علیھ ثانیة    - 
مامھا، فانعقد حاجباھا قبل أن تجیبھا (تیا)، ظھرت معلومات جدیدة، على الشاشة أ

 :الجمیالن فى شدة، وھى تقول فى توتر
  .مھًال    - 

 :سألتھا (تیا)، عبر الھاتف فى اھتمام
 !ھل من جدید؟    - 

 :أجابتھا ذات الید الناعمة، وھى تقرأ ما أمامھا فى انفعال
 .ذلك السائق كان یعمل لحساب المخابرات السوفیتیة    - 

 :ھتفت (تیا) فى دھشة
 ..!.حقًا؟    - 

 :تابعت ذات الید الناعمة، وتوترھا یتزاید

http://www.liilas.com
http://www.liilas.com


www.liilas.com 
amsdsei المشرفة : عھد 

www.liilas.com 
amsdsei المشرفة : عھد 

 قسم روایات مصریة للجیب / رجل المستحیل

 .ولقد تلًَّقى تدریبات قتالیة كثیفة، على ید خبرائھم    - 
 :بدت (تیا) عصبیة، وھى تقول

 !ما الذى یعنیھ ھذا؟    - 
 :أجابتھا، فى عصبیة أكثر

 .یعنى أنھ یجید القتال، فى قوة ومھارة    - 
 :قالت (تیا) فى توتر

  .ولكن ما رأیتھ كان قتاًال فریدًا ... خذیھا منى كعمیلة مخابرات صینیة سابقة    - 
 :زمجرت ذات الید الناعمة فى عصبیة، وھى تقول

لیست لدینا معلومات كافیة، عن درجة تدریب ذلك السائق، ولكنھ محترف     - 
 .بالتأكید

 :نم صمت (تیا) عن الشك الذى راودھا، والذى بدا واضحًا فى تردًَّدھا، وھى تقول
  ...ولكن ما شاھدتھ    - 

 :قاطعتھا ذات الید الناعمة فى صرامة حادة
 .ھذا ال یكفى، حتى بالنسبة لك ... نحتاج إلى تاكید حاسم    - 

 :صمتت (تیا) لحظات أخرى، قبل أن تسأل
 !ماذا تقترحین؟    - 

 :أجابت بكل الصرامة
 .احتكاك مباشر آخر    - 

 .. (.والعجیب أن كل ما احتقن، عقب ھذه العبارة، كان وجھ (تیا
 ...وبشدة

*            *            * 
حدًَّق (قدرى) ذاھًال، فى سائق األجرة (ریو)، الذى وقف شامخًا، بعد أن أفقد رجلى 

شارإلى صدره، فى حركة مسرحیة للغایة، (تیا) وعیھما، واستولى على سالحیھما، وأ
 :وھو یقول

 !ألم أقل لك: إن (ریو) یحمى زبائنھ دومًا؟    - 
 :واصل (قدرى) التحدیق فیھ، وھو یغمغم ذاھًال

  ...ولكنك كنت تقاتل مثل ... مثل    - 
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 :غمز (ریو) بعینیھ، مع ابتسامة كبیرة، وھو یقول
 !مثل المحترفین ... ألیس كذلك؟    - 

 :حاول (قدرى) النھوض، وھو یغمغم
  .بل أكثر من ذلك    - 

 :مد (ریو) یده إلیھ، لیعاونھ على النھوض، وھو یقول
 .من الواضح أنھم قد احسنوا ثقلى وتدریبى    - 

اعتمد (قدرى) على قبضة (ریو) القویة؛ لینھض واقفًا أمامھ، ویتطلًَّع إلیھ بنظرة شك 
 :نحوه، ویمسك حاجبھ الكث، قائًال بابتسامة عریضةطویلة، جعلت ھذا األخیر یمیل 

 !ھل ترغب فى جذب ھذا ھذه المرة؟    - 
 :واصل (قدرى) نظرة الشك تلك لحظات، قبل أن یغمغم

 .لیس بالضرورة    - 
 :وأطلق زفرة حارة، قبل أن یلتفت إلى الغجر، الذین عادوا یقتربون، ویضیف فى توتر

 .!.ء؟!، ولماذا سعوا لقتلى؟!.... وعن أى رفاق یتحدثًَّون؟ولكننى أتساءل: من ھؤال    - 
 :التفت (ریو) إلى الغجر بدوره، وھو یقول

  .األصدقاء ھنا یعلمون كیف ینتزعون المعلومات منھم    - 
 :قال زعیم مجموعة الغجر فى عصبیة، عندما بلغ الحدیث مسامعھ

 .ال نرید التورًَّط فى ھذا    - 
 :وھو یجیبھ بدا (ریو) صارمًا،

 .لقد تورًَّطتم، وانتھى األمر، فمن أرسلوا ھؤالء، سیرسلون المزید للبحث عنھم    - 
 :قال زعیم الغجر فى غضب

 .أنتما جلبتموھما إلى ھنا، وعلیكما تخلیصنا منھما    - 
ران الصمت لحظات، قبل أن ینحنى (ریو)، ویحمل أحد الرجلین على كتفھ فى بساطة، 

 :وھو یقول
 .لیست مشكلة ... سلھم أنت عما ترید یا مسیو، ودعنى أتولى أمر ھذین الوغدین    - 

راقبھ (قدرى) لحظات، وھو یتجھ بحملھ نحو سیارتھ، ثم التفت إلى رئیس مجموعة 
 :الغجر، یسألھ

 ! ھل تعرفون ھذا الرجل؟    - 
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 :أجابھ الزعیم فى توتر
بالتأكید ... لقد أتى ھنا مع (جوزى) عدة مرات، ولكننا لم نشاھده یومًا یقاتل بھذا     - 

 .العنفوان
 :ألقى (قدرى) نظرة أخرى على (ریو)، الذى راح یقیًَّد الرجل فى إحكام، ثم قال للزعیم

 (.الواقع أن ھذا سبب قدومى إلى ھنا بالضبط ... جئت بحثًا عن (جوزى    - 
 :یم نظرة متوترة مع مرافقیھ، قبل أن یسأل فى حذرتبادل الزع

 .!.من أین تعرف (جوزى)؟!... ولماذا تبحث عنھا؟    - 
 :أجاب فى سرعة، توحى بأنھ كان ینتظر السؤال

 .لنا صدیق مشترك، أردت سؤالھا عنھ    - 
 :تبادل الزعیم نظرة متوترة مع مرافقیھ مرة أخرى، ثم أشار بیده، قائًال

  .عنىاتب    - 
كان (ریو) قد انتھى من وضع الرجل األوًَّل، بعد تقییده، فى حقیبة سیارتھ الواسعة، 

وعاد ألخذ الثانى، عندما تبع (قدرى) زعیم مجموعة الغجر، عبر منازلھم الصغیرة، 
 :إلى مساحة محدودة، أشار الزعیم إلى منتصفھا، قائًال

 .ھا ھى ذى    - 
 :یة، وھو یسأل فى دھشةحدًَّق (قدرى) فى الساحة الخال

 !أین؟    - 
 :أجابھ الزعیم، فى حذر، لم یدر لھ سببًا

 .ترقد فى سالم، على عمق مترین    - 
 :ارتفع حاجبا (قدرى)، مع اتساع عینیھ، وھو یھتف مصدومًا

 !جوزى) ماتت؟    - )
 :أجابھ الزعیم فى أسى خاشع

 .منذ ما یزید قلیًال عن العام    - 
درى) أن صاعقة قد سقطت من السماء، وانقضت على رأسھ مباشرة، فتراجع ٌخیًَّل لـ(ق 

 :مترنحًا من الصدمة، وھو یھتف بصوت مختنق
 !مستحیل    - 

 :قلب زعیم مجموعة الغجر شفتیھ، وھو یقول

http://www.liilas.com
http://www.liilas.com


www.liilas.com 
amsdsei المشرفة : عھد 

www.liilas.com 
amsdsei المشرفة : عھد 

 قسم روایات مصریة للجیب / رجل المستحیل

 .كل البشر یموتون    - 
 :أشار (قدرى) إلى قبر (جوزى)، مغمغمًا

 .فحسبولكنھا كانت ھناك، منذ أربعة أشھر     - 
 :بدت الدھشة على وجوه الجمیع، وغمغم الزعیم فى حیرة

 !ھناك أین؟
 :حمل صوت (قدرى) توتره وانفعالھ، وھو یغمغم 
  (.فى (مصر    - 

 :تراجع الجمیع فى دھشة عارمة، وھتفت إحدى نساء الغجر فى حماس
 .أخبرتكم أن (جوزى) قدیسة    - 

 :و یواجھ (قدرى)، قائًالأشار لھا زعیم مجموعة الغجر فى صرامة، وھ
اسمع یا مسیو ... لقد دفنت (جوزى) بنفسى، وأقمت لھا القدًَّاس على نفقتى، وفى     - 

 .أیة شریعة فى الوجود، فالموتى ال یعودون إلى الحیاة، فى العالم الذى نعرفھ
 :ھزًَّ (قدرى) رأسھ فى قوة، وھو یقول بكل توتر الدنیا

 .ھناك أمر ال أفھمھ    - 
 :ال زعیم مجموعة الغجر فى صرامةق
 .الموت ال یحتاج إلى عبقریة لفھمھ    - 

 :قال (قدرى) فى توتر شدید
  ...األمر ال یتعلًَّق بالموت، وإنما    - 

 :بتر عبارتھ دفعة واحدة، ولوًَّح بیده، قائًال
 .ال علیك ... لست أظننى أجد أجوبة أسئلتى ھنا    - 

قالھا، واستدار متجھًا إلى حیث (ریو)، الذى انتھى من تقیید الرجل الثانى، ووضعھ إلى 
جوار األوًَّل فى حقیبة سیارتھ، التى أغلقھا فى إحكام، وقد اضطربت المعلومات فى 

 :ذھنھ بشدة
أیھما على حق؟!... زعیم مجموعة الغجر، ام (حامد إبراھیم) فى القریة     - 

 ..!.النوبیة؟
 ..!.ماتت (جوزى) منذ عام بالفعل، أم انھا من عالج (أدھم) و(منى) فى (مصر)؟ وھل

 ..!.أیھما على حق؟
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 ..!.أیھما؟
*            *            * 
 .."...!.ما الجدید؟ "

ألقى مدیر المخابرات المصریة السؤال، على نائبھ األوًَّل، فور دخولھ إلى مكتبھ، فاتجھ 
  :ضع أمامھ عدة برقیات، واردة من (باریس)، وھو یقولإلیھ النائب مباشرة، وو

كنت على حق یا سیادة الوزیر ... األمور بالفعل تزداد تعقیدًا، فى قضیة سیادة     - 
 (.العمید (أدھم

 :سألھ الوزیر فى اھتمام قلق
 !وما الجدید؟    - 

 :دفع أمامھ إحدى البرقیات، وھو یقول
ب (باریس)، التقى بزوجة التاجر (جوزفین نابلیون)، المقدًَّم (حلمى)، من مكت    - 

واخبرتھ أنھا تلّقت شیكًا بخمسة آالف دوالر، وتذكرتى سفر وإقامة لـ (مصر)، منذ 
أربعة أشھر، وفى (القاھرة)، كانت ھناك سیارة فى انتظارھا، حملتھا إلى فیال فى حى 

سیاحیة لھا، ثم عادت المعادى، وقام مندوب من شركة أمریكیة باإلشراف على جولة 
 !إلى (باریس) بعد أسبوع، محمًَّلة بالھدایا، وال نعلم من فعل ھذا ولماذا؟

 :طالع الوزیر البرقیة فى اھتمام، قبل أن یغمغم، فى تفكیر عمیق
 (.1-ن    - )

 :ثم رفع عینیھ إلى نائبھ، متسائًال
 !وماذا أیضًا؟    - 

 :دفع أمامھ النائب برقیة أخرى، وھو یقول
نادر)، رجلنا فى (مارسیلیا)، أرسل تقریرًا یقول فیھ : إن السًَّید (قدرى) قد     - )

 .تعرًَّض لھجوم قاتل، ولكن ذلك السائق الفرنسى أنقذه منھ، بمھارة قتالیة عالیة
 :انعقد حاجبا مدیر المخابرات فى شدة، وھو یقول

  ...مھارة قتالیة عالیة؟!... ھل تظن أنھ    - 
 :سؤالھ، ولكن نائبھ انتظر بضع لحظات، ثم قاللم یكمل 

رجالنا رأوا السید (قدرى) یجذب شعره فى المطار، ویتأكًَّد من أنھ لیس شعرًا     - 
مستعارًا، والقسم الفنى أكًَّد انھ من المستحیل تثبیت أى شعر مستعار، بحیث یمكن جذبھ 
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 .بھذه القوة، دون انتزاعھ من مكانھ
 :ات فى حیرة، وھو یقولتراجع مدیر المخابر

 .!.) متنكرًا، فمن یمكن ان یكون ؟1-عجبًا!!.... إن لم یكن (ریو) ھذا ھو (ن    - 
أومأ نائبھ برأسھ، إیماءة لیست ذات معنى واضح، قبل أن یقول، وھو یدفع تقریرًا 

 :داخلیًا، أمام عینى الوزیر مباشرة
  .ھذا ما كنت أدخره للنھایة    - 

 :ن یقرأ الوزیر التقریرثم تابع، قبل أ
عقب محاولة االعتداء علیھ، أجرى السید (قدرى) اتصالھ بمكتب أمن سفارتنا فى     - 

(باریس)، وأخبرھم أنھ جاء إلى (مارسیلیا)، بناًء على معلومات أبلغھ بھا شخص یدعى 
(حامد إبراھیم)، من القریة النوبیة فى (أسوان)، وأنھا قادتھ إلى البحث عن عجوز 

جریة، وھى (جوزى)، ولكنھ فوجئ بأنھا قد فارقت الحیاة، منذ عام، ولقد طلب غ
 .الرجوع إلى (حامد إبراھیم) ھذا؛ لمزید من التفاصیل حول األمر

 :غمغم الوزیر 
 .إذن فقد قرًَّر (قدرى) التعاون معنا بإرداتھ    - 

 :ھزًَّ النائب رأسھ مرة أخرى، قائًال
سیادة الوزیر، ولكن السیًَّد (قدرى) أشار إلى أن (حامد لیست ھذه المشكلة یا     - 

 .إبراھیم) ھذا، ھو توأم المھندس (سالم إبراھیم)، جار سیادة العمید
 :تطلًَّع إلیھ المدیر لحظات فى صمت، ثم اشار بیده، قائًال

 .أكمل یا رجل ... من الواضح انھ ھناك أمر ما    - 
 :أومأ النائب برأسھ إیجابًا، وقال

بمراجعة قوائم السفر والوصول، تبیًَّن أن المھندس (سالم إبراھیم) قد سافر إلى     - 
 .(فرنسا)، على متن الطائرة، التى اقلعت إلیھا، قبل طائرة السید (قدرى) مباشرة

 :مال المدیر إلى االمام فى اھتمام شدید، فتابع النائب، وھو یشیر إلى التقریر
ولكن تحریاتنا اثبتت أن المھندس (سالم) مازال قید االستشفاء، فى فندق جزیرة     - 

 .(إیزیس)، فى (أسوان)، ولم یغادره، حتى ھذه اللحظة
 :ارتفع حاجبا الوزیر، وھتف فى انفعال

  ...ھل تعنى ان ذلك الذى سافر، یمكن ان یكون    - 
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 :نائبھ یشیر إلى التقریر، قائًال مرة أخرى لم یتم سؤالھ، من فرط انفعالھ، فعاد
التعقید الحقیقى أت یاسیادة الوزیر؛ فعندما واصلنا تحریاتنا؛ للوصول إلى (حامد     - 

 .إبراھیم) ھذا، وجدنا حقیقة عجیبة
 :سألھ المدیر، وھو یحاول السیطرة على انفعالھ

 !ماذا عنھ أیضًا؟    - 
 :مال النائب نحوه، مجیبًا

ن علیھ، فى القریة النوبیة، اسم (حامد إبراھیم)، ولكن الواقع أن ھذا إنھم یطلقو    - 
لیس االسم المدوًَّن فى بطاقة ھویتھ الرسمیة، وھى عادة شعبیة، فى بعض مناطق 

(مصر)، حیث یكون للشخص اسم رسمى، فى ھویتھ الرسمیة، واسم عائلى، یخاطبھ 
 .المقربون بھ

 :ھو یقولأشار المدیر بیده، فى انفعال أكثر، و
 .ما اسمھ الرسمى یا رجل... أجب    - 

 :مال النائب نحوه أكثر، وھو یجیب فى حزم
 .سالم) ...(سالم إبراھیم) ... إنھ لیس توأمھ یا سیادة الوزیر ... إنھ الشخص نفسھ    - )

 ...وكانت مفاجأة مذھلة
 ....بكل معنى الكلمة

*            *            * 
تھ فى صمت، عبر شوارع (مارسیلیا)، وراقب فى مرآة سیارتھ انطلق (ریو) بسیار

 :الداخلیة (قدرى)، الذى بدا شاردًا مھمومًا، ثم سألھ فى حذر
 !أھناك اقتراح ما؟    - 

رفع (قدرى) عینیھ الشاردتین إلیھ، وكأنھ یراه ألوًَّل مرة، وأطلًَّت منھما حیرة، كما لو 
 :ه، قائًالأنھ لم یفھم السؤال، فأشار (ریو) بید

 !إننا ننطلق بال ھدى، منذ ما یقرب من الساعة، فھل تقترح شیئًا ما؟    - 
 :بدا (قدرى) أكثر حیرة، وھو یغمغم

  .لست أدرى    - 
 :سألھ (ریو) مبتسمًا

أعرف مطعمًا مدھشًا للمأكوالت البحریة ھنا، ما رأیك لو أدعوك إلى وجبة     - 
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 ...رائعة، و
 :رقاطعھ (قدرى) فى توت

 .لیست لدى أیة شھیة للطعام    - 
ألقى علیھ (ریو) نظرة مشفقة، عبر مرآة السیارة الداخلیة، ثم التقط ھاتفھ، وطلب رقمًا 

 :فى سرعة، قبل أن یقول باإلسبانیة عبر الھاتف
حبیبتى ... أنا بخیر ... كیف حالك أنت ... نعم ... مازلت مع ذلك الصدیق     - 

 .البأس.... سأقترح علیھ ھذاالجمیل من (مصر) ... 
 :ثم التفت إلى (قدرى)، قائًال بالفرنسیة

 .زوجتى تدعوك إلى وجبة إسبانیة دسمة فى منزلنا    - 
 :غمغم (قدرى) فى ضیق

 .أخبرتك أنھ لیست لدى أیة شھیة للطعام    - 
 :غمز (ریو) بعینھ، قائًال

وابل نفسھا، یمكنھا أن تعید إلیك الطعام اإلسبانى ال تمكن مقاومتھ ... رائحة الت    - 
 .شھیتك

 :ثم ضم أصابعھ، وقبلًَّھا بأسلوب شعبى، قبل أن یلوًَّح بیده، ھاتفًا فى مرح
  .إنھا رائعة    - 

 :أشاح (قدرى) بوجھھ، قائًال
 .لیس اآلن    - 

 :بدت دھشة حقیقة على وجھ (ریو)، وھو یقول
 .بعزوفك العجیب ھذا عن الطعام عجبًا یا مسیو ... ھیئتك ال توحى أبدًا    - 

 :غمغم (قدرى) فى حزن
  ....فیما مضى، كان مجرًَّد الحدیث عن الطعام یسیًَّل لعابى، ولكن منذ    - 

لم یستطع إكمال حدیث، مع دمعة ترقرقت فى عینیھ، فتطلًَّع إلیھ (ریو) مرة اخرى، 
اتفھ، قبل ان ینھى مكالمة عبر مرآة السیارة الداخلیة، فى إشفاق شدید، ثم غمغم عبر ھ

 :مع زوجتھ
 .أنت تعلمین أین أنا ... سأعاود االتصال بك مرة أخرى    - 

انعقد حاجباه فى شدة، عقب إنھاء المحادثة، وھو یراقب سیارتین قویتین، رباعیتى 
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 :الدفع، تقتربان فى سرعة، وضغط دوًَّاسة الوقود فى سیارتھ، وھو یقول
 .یبدو ان ھذا الیوم لن ینتھى یا مسیو    - 

 :انتبھ (قدرى) إلى العبارة، فاعتدل یسألھ فى توتر
 !ماذا ھناك أیضًا؟    - 

كانت السیارتان القویتان تقتربان فى سرعة، مع الفارق الكبیر فى قوة المحرًَّك، بینھما 
اللحظة التى صرخ  وبین سیارة (ریو)، والتفت (قدرى) ینظر إلیھما فى توتر، فى نفس

 :فیھا (ریو)، وھو ینحرف بالسیارة، فى حركة حادة
 .اخفض رأسك    - 

 ....ومع أخر صرختھ، انھالت الرصاصات على السیارة كالمطر
 .وبمنتھى العنف

*            *            * 

 الفصل الثامن ... سیل المفاجآت
 

العصاب الشھیر، عندما فوجئ ارتفع حاجبا الدكتور (أحمد صبرى)، جرًَّاح المخ وا
بمدیر المخابرات العامة المصریة، امام باب منزلھ، فى تلك الساعة، وبدا انفعالھ 

 :واضحًا، وھو یقول
  .سیادة الوزیر؟!... یالھ من شرف، أن اتلقى زیارتك ھذه، فى منزلى المتواضع

 :ابتسم مدیر المخابرات، وھو یقول، مشیرًا بیده
 !لیھ؟وھل ستدعونى إ    - 

 :أفسح الدكتور (أحمد) المجال، وھو یقول بنفس االنفعال
  .بالتاكید یا سیادة الوزیر ... تفضل على الرحب والسعة    - 

دلف الوزیر إلى المنزل، فى حین ألقى الدكتور (أحمد) نظرة خارجھ، فأشار الوزیر 
 :بیده مرة أخرى، وھو یقول

  .ا ودَّى للغایةطاقم حراستى لن ینضم إلینا؛ فحدیثن    - 
 :أغلق الدكتور (احمد) باب المنزل والتفت إلى مدیر المخابرات، قائًال
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  .أنت مرحًَّب بك فى منزلى دومًا یا سیادة الوزیر    - 
جلس الوزیر على مقعد قریب، وأشار للدكتور (احمد) بالجلوس أمامھ، وھو یقول فى  

 :جدیة
 كزفاف شقیقأنت تذكر بالتأكید ما حدث فى حفل     - 

 :بدا األسى على وجھ الدكتور (أحمد)، وھو یقول
 .ال یمكننى محو ھذا من ذاكرتى أبدًا    - 

 :تطلع إلیھ مدیر المخابرات لحظات، ثم قال فى حسم
) إلى 1- لقد أخبرتنى انك قد رأیت ید المقدًَّم (منى) تتحرًَّك، بعد أن نقلھا (ن    - 

 .سیارتھ
 :ور (احمد)، وھو یجیببدا الحذر على وجھ الدكت

 .ھذا صحیح    - 
 :اعتدل مدیر المخابرات على مقعده، قائًال

عندما استعدت تلك الذكرى، وجدت امرًا یدھشنى، وال یتفق مع كل ما اعرفھ     - 
 .عنك

 :تزاید حذر الدكتور (أحمد)، وھو یتساءل
 !أى أمر یا سیادة الوزیر؟    - 

 :حظة، قبل ان یقولتفرًَّس مدیر المخابرات مالمحھ ل
) ھو شقیقك الوحید، وعالقتكما قویة للغایة، وخاصة بعد مصرع واغتیال 1-ن    - )

 !والدكما فى (لندن) ... ألیس كذلك؟
 :تمتم الدكتور (احمد)، وھو یشیح بوجھھ؛ فى محاولة إلخفاء انفعالھ

  .بالتأكید    - 
 :بدا المدیر صارمًا، وھو یقول

ھذا، فقد واصلت حیاتك على نحو طبیعى، ال یتفق مع حزن وعلى الرغم من     - 
  .شقیق، على فقد شقیقھ الوحید

لم ینبس الدكتور (أحمد) ببنت شفة، ولكن توتره أفصح عن الكثیر، وخاصة بالنسبة 
  :لعینین فاحصتین خبیرتین، فتابع مدیر المخابرات، محاوًال تھدئة الحوار

)، ومع ما بھ من إصابات، وما أصاب 1-الواقع أننى، لو كنت فى موضع (ن    - 

http://www.liilas.com
http://www.liilas.com


www.liilas.com 
amsdsei المشرفة : عھد 

www.liilas.com 
amsdsei المشرفة : عھد 

 قسم روایات مصریة للجیب / رجل المستحیل

زوجتھ وحبیبة عمره، وشعرت بانھا تحتاج إلى أصابع خبیرة، وإلى اسعاف طبى دقیق، 
واخشى فى الوقت ذاتھ، ان یستغل اعدائى لحظات ضعفى الزائدة، فسأحاول اللجوء إلى 

شخص لدیھ كل المھارات الطبیة الالزمة،  اكثر شخص أثق بھ، فى ھذه الحیاة ...
وسیبذل حیاتھ، لو اقتضى األمر، فى سبیل حمایتى، وانقاذ اإلنسانة، التى ال أتردًَّد فى 

 .بذل حیاتى من اجلھا
 :أشاح الدكتور (أحمد صبرى) بوجھھ أكثر، وھو یغمغم، فى توتر شدید

  ...الواقع یا سیادة الوزیر    - 
 :مة شدیدةقاطعھ الوزیر، فى صرا

 !لماذ غادرت مكان الحفل بھذه السرعة، عقب ما حدث؟    - 
جف حلق الدكتور (أحمد)، مع السؤال المباغت، ولم یحر جوابًا، فتابع مدیر المخابرات 

 :بنفس الصرامة
عندما أعدت فحص سجالت ھاتفك الخاص، وجدت أنك قد تلقیت اتصاًال، من رقم     - 

وھو یحمل المقدًَّم (منى) المصابة فى سیارتھ ... )، 1-مجھول، عقب انصراف (ن
  (.وطبقًا لمعلوماتنا، قلیلون ھم من یمتلكون أرقامًا غیر قابلة للظھور فى (مصر

 :جف حلق الدكتور (أحمد) أكثر، ومال الوزیر نحوه بشدة، وھو یسألھ بكل الصرامة
 !من أجرى اتصالھ بك یا دكتور (أحمد)؟    - 

) لحظات، وبدا وكأن صراعًا عنیفًا، یعتمل فى نفسھ، قبل أن صمت الدكتور (أحمد
 :یجیب، فى صوت شدید الخفوت

  (.أدھم    - )
نجح المدیر فى سماع االسم، على الرغم من خفوت الصوت، فاعتدل فى ارتیاح، وھو 

 :یغمغم
 .لقد كنت على حق، فیما ذھبت إلیھ إذن    - 

 أن جفاف حلقھ الشدید أعجزه عن ھذا، فتمتم حاول الدكتور (أحمد) أن یقول شیئًا، إال
 :فى صعوبة

 .أحتاج إلى جرعة ماء    - 
أشار إلیھ المدیر بیده، فنھض یحضر زجاجة ماء، شرب نصفھا على األقل، قبل أن 

 :یقول المدیر فى حزم
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 !إنھما على قید الحیاة ....ألیس كذلك؟    - 
 :تردًَّد الدكتور (أحمد) لحظات، ثم قال

إصابات (أدھم) كانت محدودة، وأمكننى إسعافھ إلى حد كبیر، أما إصابات (منى)،     - 
 .فقد كانت شدیدة الخطورة

 :كرًَّر المدیر فى توتر
 .ولكنھما على قید الحیاة    - 

 :تابع الدكتور (أحمد)، وكأنھ لم یسمعھ
كن أن تنجو أدھم) كان یرغب فى االختفاء تمامًا، حتى یستعید عافیتھ، وحتى یم    - )

(منى)؛ ألنھ كان واثقًا من ان أعدائھ سیواصلون تربصھم بھ وبھا، لو علموا انھما على 
قید الحیاة ... وألن خبرتھ بعالمكم بالغة، فقد رأى أن وجوده فى اى مكان تعرفونھ، 

  .یمكن ان یقودكم إلیھ، ومادمتم تستطیعون التوصًَّل إلیھ، فأعدائھ سیستطیعون
 :وھو یكتم انفعالھ فى صعوبة تساءل المدیر،

 !أھذا مبرًَّر اختفائھ؟    - 
 :أجابھ الدكتور (أحمد)، وھو یشعر أنھ یفشى سرًا خطیرًا

الواقع أنھ كان یشعر باأللم؛ ألن ما أصاب (منى)، كان بسبب رغبة اعدائھ فى  
 .ایضًا الخالص منھ؛ لذا فقد أقسم أال یعود إلى عالم المخابرات، قبل ان تنجو، وتتعافى

 :قال المدیر، فى اھتمام شدید
 ةلقد بحثنا عنھما فى كل مكان، ولم نعثر على اى أثر لھما، وال حتى على سیار

 (.أدھم)
 :أشار الدكتور (احمد) بیده، قائًال

على الرغم من إصاباتھ، كان (أدھم) یدیر األمر فى سرعة، ودون إضاعة لحظة     - 
رات وھمیة، تربكھم، وتشتت جھودھم، إلى ان یبلغ واحدة، بحیث یقود أعدائھ إلى مسا

  .القدرة على مواجھتھم، ویؤمًَّن الرعایة والحمایة لزوجتھ، فى الوقت ذاتھ
 :انعقد حاجبا المدیر، واستعاد صرامتھ، وھو یقول

  .لم أحصل على أجوبة شافیة بعد    - 
 :زفر الدكتور (أحمد) زفرة حارة، وقال

د فى قاع النیل... لقد قدتھا بنفسى إلى منطقة شبھ خالیة بالقرب سیارة (أدھم) ترق    - 
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 .من (حلوان)، وتركتھا تسقط فى النیل، بناًء على طلبھ
 :سألھ فى صرامة

 !وماذا عن (منى)؟    - 
 :أشار الدكتور (أحمد) بیده مرة أخرى، وھو یجیب

اع طویل، فى عالج لقد طلبت منھ اللجوء بھا إلى عیادة خاصة لصدیق قدیم، لھ ب    - 
إصابات الحروب، وھناك حوًَّلنا حجرة عملیات، ملحقة بعیادتھ، إلى مستشفى خاص، 
أجرى فیھ صدیقى خمس عملیات جراحیة متوالیة لـ (منى)، مع وضعھا تحت رعایة 

 .خاصة، حتى تجاوزت مرحلة الخطر
 :تنفًَّس مدیر المخابرات فى ارتیاح شدید، وھو یغمغم

 .على قید الحیاةإذن فھما     - 
 :ھزًَّ الدكتور (أحمد) كتفیھ، مجیبًا فى حذر

منى) تحتاج إلى فترة نقاھة طویلة، وقد تتعرًَّض إلى نكسة شدیدة، لو واجھت     - )
 .عنفًا من أى نوع

 :كان من الواضح أن الدكتور (أحمد) یحاول إخفاء شئ ما، فسألھ المدیر فى حزم
 !أمازاال فى (مصر)؟    - 

 :ھزًَّ الدكتور (أحمد) رأسھ نفیًا، قبل ان یجیب
كًَّال، ما ان استعادت (منى) قدرتھا على الوقوف على قدمیھا، حتى قرًَّر (ادھم) ان     - 

 .یسافرا خارج البالد، إلى مكان ال یصل إلیھما فیھ أعداؤھما قط
 :سألھ المدیر فى لھفة، لم یستطع كتمانھا

 !إلى أین؟    - 
 :تور (أحمد) شفتیھ، وأجاب ملوًَّحًا بیدهمطًَّ الدك

 .لست أدرى    - 
 :انعقد حاجبا المدیر مرة أخرى، فى صرامة غاضبة، وھو یعتدل فى مقعده، قائًال

 (.دكتور (أحمد    - 
 :أجابھ الدكتور (أحمد) فى سرعة

أقسم لك إننى لست أدرى ... (أدھم) أخبرنى أن أفضل وسیلة؛ لحفظ أى سر، ھى     - 
ال یتجاوز صاحبھ ... كل ما أعلمھ أنھ كانت لدیھما جوازات سفر، أعدًَّھا لھا (قدرى)، أ
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 .منذ زمن لیس بالبعید، وأنھما سیستخدماھا للسفر، ولكن (أدھم) لم یخبرنى إلى أین
 :تطلًَّع إلیھ المدیر لحظات، ثم أغلق عینیھ، وھو یغمغم

 ...ولكنھما على قید الحیاة ... ھذا ھو المھم    - 
 ...وكان على حق تمامًا

  ...فروایة الدكتور (أحمد) تقول : إن (أدھم) و(منى) مازاال على قید الحیاة
  ...وھذا ھو األھم

  ....فى الوقت الحالى على األقل
*            *            * 

أحاطت السیارتان القویتان، رباعیتا الدفع، بسیارة (ریو)، وانطلقت منھما الرصاصات 
  ...مطر، على جانبى سیًَّارتھكال

وبینما انحنى (قدرى)، فى محاولة لتفادى سیل الرصاصات، ضغط (ریو) فرامل 
سیارتھ فى قوة، فانخفضت سرعتھا على نحو مباغت، جعل السیارتین تتجاوزانھا بعدة 

 ...أمتار
ومع التراجع المفاجئ، انطلقت الرصاصات من كل سیارة؛ لتصیب السیارة االخرى، 

  :ض الموجودین بھا، قبل أن تھتف (تیا) من إحداھماوبع
  .اللعنة ... إنھ ھو    - 

أدار (ریو) عجلة قیادة سیارتھ، فى مھارة مدھشة، فدارت حول نفسھا، متخذة مسارًا 
عكسیًا، ثم اندفع بھا یعبر الطریق الرملى القصیر، الذى یفصل اتجاھى السیر، ویقفز 

  ...طلق لسرعتھا العنانبھا إلى االتجاه العكسى، ثم ی
  (:ومن أسفل المقعد الخلفى، ھتف (قدرى

 ..!.ماذا یحدث؟    - 
 :صاح بھ (ریو) فى صرامة

  .ابق منخفضًا    - 
كانت السیارتان القویتان قد استدارتا بدوریھما، وعبرتا الطریق الرملى القصیر أیضًا، 

رعة سیارتھ إلى الحد األقصى، وانطلقتا تحاوالن اللحاق بسیارة (ریو)، الذى زاد من س
وھو ینطلق فى خط مستقیم، إال أن السیارتین اقتربتا منھ مرة أخرى، فى نفس الوقت 

  :الذى رفع فیھ (قدرى) رأسھ، قائًال فى اضطراب
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 !لماذا یسعون لقتلى؟    - 
 :صرخ فیھ (ریو)، وھو یدیر عجلة قیادة سیارتھ فى قوة

  .قلت: ابق رأسك منخفضًا    - 
ثبت السیارة فجأة، من الطریق إلى حقول جانبیة، وعلى نحو أربك السیارتین و

 :المطاردتین، فصاحت (تیا) فى قائد سیارتھا فى غضب
  .ساقتلك لو أفلت منك    - 

وثبت السیارتین بدوریھما، خلف سیارة (ریو)، الذى اخترق الحقول الكثیفة فى سرعة، 
 :لموقفوھو یقول مازحًا، على الرغم من دقة ا

  .من حسن حظنا أن موعد رى الحقول لم یحن بعد    - 
لم یستطع (قدرى) مقاومة قلقھ، فرفع عینیھ، على الرغم من تحذیر (ریو)؛ لیلقى نظرة 

على مطاردیھ، واتسعت عیناه فى رعب، عندما شاھد السیارتین القویتین تقتربان من 
اآللى، فصاح، وھو یخفض رأسھ سیارة (ریو)، وأحد ركاب السیارتین یبرز مع مدفعھ 

 :مرة أخرى
  .سیطلقون النار ثانیة    - 

لم یكن (ریو) بحاجة إلى ذلك التحذیر، بعد ان لمح المشھد، فى مرآة سیارتھ الجانبیة، 
فانحرف بالسیارة مرة أخرى فى حدة، منطلقًا نحو بقعة، تتكاثف فیھا األشجار، وھو 

 :یقول فى صرامة
  .رتھم، فى القیادة بین األشجاردعنا نختبر مھا    - 

طاشت رصاصات المدافع اآللیة مرة أخرى، مع انحرافتھ المفاجئة، وانحرفت 
السیارتان خلفھ، ولكنھ اقتحم منطقة األشجار الكثیفة، وانطلق بین األشجار المتقاربة، 

فى مھارة فائقة، وحاولت السیارتان القویتان خلفھ مجاراتھ، إال أن حجم سیارتھ 
صغر كان مفیدًا ھذه المرة، وسط األشجار المتقاربة، إذ لم تنجح إحدى السیارتین فى األ

تفادى األشجار، فارتطمت بواحدة منھا فى قوة، فى حین احتجز تقارب األشجار السیارة 
الثانیة، والتى كانت تستقلھا (تیا)، التى أطلقت صرخة غاضبة، وھى تشاھد سیارة 

شجار فى مھارة بالغة، على الرغم من سرعتھا، حتى (ریو) تبتعد، وھى تتفادى األ
 :توارت عن األنظار تمامًا، فالتفت إلیھا قائد سیارتھا فى ھلع، وھو یقول مرتجفًا

  ...لقد حاولت یا سیدًَّتى، ولكن    - 
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 :قبل أن یتم عبارتھ، كانت رصاصاتھا تخترق رأسھ، وھى تقول فى غضب
 .أخبرتك أننى سأقتلك، لو أفلت منك    - 

امتقعت وجوه من تبقى من رجالھا، فى حین اعادت ھى مسدسھا إلى حزامھا، كما لو 
  :أنھا قد أطلقت النار على جرذ صغیر، وھى تسأل فى ھدوء، ال یتناسب مع الموقف

 !كم تبقى من رجالنا؟    - 
 :اجابھا احدھم، محاوًال إخفاء ارتجافة صوتھ

 .لقد خسرنا سبعة رجال، وتبقى ثالثة فحسب    - 
 :مطًََّت شفتیھا، مغمغمة

 .ھذا یكفى    - 
ثم التقطت ھاتفھا، وطلبت رقم ذات الید الناعمة، ولم تكد تسمع صوتھا، حتى قالت فى 

 :حزم
  .إنھ ھو    - 

 ....وانھت االتصال، دون أن تضیف حرفًا واحدًا
 ...أى حرف

*            *            * 
 ..".....رصاصاتھم قتلت رجلیھما "

نطق (ریو) العبارة فى ال مباالة، وھو یخرج جثتى الرجلین المقیًَّدین، من الحقیبة 
الخلفیة لسیارتھ، وراقبھ (قدرى) فى صمت، وھو یحاول مسح الدماء من الحقیبة، 

 :مضیفًا
 .لقد أطلقوا النار بغزارة، على مؤخرة السیارة أیضًا    - 

 :م (قدرى)، وھى یواصل التطلع إلیھغمغ
لو أن رصاصاتھم اخترقت حقیبة السیارة الخلفیة، وقتلت زمیلیھما، فلماذا لم     - 

 !تخترق جانبى السیارة أیضًا؟
 :أجابھ (ریو) فى بساطة

  .أبواب السیارات كلھا مزوًَّدة بحواجز معدنیة ... ھكذا یحتم قانون المرور    - 
إخرى، إلى مالمح (ریو) الھادئة، على الرغم مما واجھاه، ثم تطلع (قدرى) لحظات 

 :قال، فى شئ من الصرامة
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  .مھارتك فى القیادة تفوق المعتاد    - 
 :ابتسم (ریو)، وھو یشیر إلى صدره، قائًال

 .ریو) ملك التاكسى    - )
 :قال (قدرى) فى بطء صارم

 .مھارتك تفوق ھذا بكثیر    - 
 :وھو یقول بدا (ریو) مزھوًًَّا،

  .ریو) یشعر بفخر حقیقى    - )
 :انعقد حاجبا (قدرى)، وھو یتفرًَّس مالمحھ فى إمعان، قائًال

 !كیف ستبرًَّر آثار الرصاصات فى سیارتك؟    - 
 :ھزًَّ (ریو) كتفیھ، قائًال فى بساطة

  .لن یكون ھذا سھًال بالتأكید    - 
 :مازداد انعقاد حاجبى (قدرى)، وھو یقول فى حز

 (.لماذا ال تفصح عن ھویتك الحقیقیة یا (أدھم    - 
 :توًَّقف (ریو)، وأطلق زفرة حارة، قبل أن یقول

 .لقد سئمت ھذا فى الواقع    - 
وأغلق الحقیبة الخلفیة لسیارتھ فى حدة، وھو یتجھ نحو (قدرى)، وینحنى أمامھ، قائًال 

 :فى شئ من العصبیة
ى كما یحلو لك یا مسیو؛ لكى توقن من أننى لست ھیا ... اجذب شعرى وحاجبًَّ    - 

  .متنكرًا
 :ھم (قدرى) بجذب شعره وحاجبیھ بالفعل، لوال أن بدا لھ سخافة ھذا، فقال فى عصبیة

مھارتك فى القیادة احترافیة إلى حد مدھش، وھدوء اعصابك فى احلك المواقف،     - 
 .دىینم عن خبرة واعتیاد، ال یتمیًَّز بھما أى سائق عا

 :اعتدل (ریو)، وھو یقول فى ضیق
أخبرتك أكثر من مرة، أننى لست سائقًا عادیًا... انا ملك سائقى التاكسى، فى     - 

 .(اوروبا) كلھا، ولم أخف عنك أننى قد تلقیت تدریبًا مكثفًا، فى المخابرات السوفیتیة
 :اندفع (قدرى) یقول فى حدة

 .ولكننى، ككل من یعمل فى مجالى، ال أؤمن بالمصادفات    - 
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 :بدا (ریو) حذرًا، وھو یقول
 .!.أیة مصادفات؟    - 

 :مال (قدرى) نحوه، وھو یقول بنفس الحدة
ال یمكن أن تقنعنى بانھا مصادفة بحتة، ان أصل إلى (باریس)، فأجد عمیًال سابقًا     - 

أن یقلنى إلى حیث أرید، ولدیھ استعداد لمواجھة  للمخابرات السوفیتیة، یعرض علىًَّ
  .مخاطر رھیبة، كالتى واجھناھا معًا، دون حتى أن یشكو أو یخاف
 :تطلع إلیھ (ریو) بضع لحظات فى صمت، قبل أن یلوًَّح بیده، قائًال

یمكنك أن تقول: إن حنینى ألیام العمل، كعمیل للمخابرات، یجعلنى أستمتع بما نمر     - 
 .على الرغم من خطورتھبھ، 

 :ھزًَّ ( قدرى) رأسھ، نفیًا، وھو یقول
 .ھذا لیس كافیًا إلقناعى    - 

 :ثم رفع سبًَّابتھ، مضیفًا فى صرامة
 .فمازلت ال أؤمن بالمصادفات    - 

 :صمت (ریو) مرة أخرى، وھو یتطلع إلیھ، قبل أن یقول فى بطء
  .حسنًا ... أنت تفوز    - 

 :ھو یغمغمخفق قبل (قدرى)، و
 .!.بماذا؟    - 

 :لوًَّح (ریو) بذراعھ، بحركتھ المسرحیة المعتادة، وھو یقول
 .أنت على حق ... األمر لیست بھ أیة مصادفات    - 

 :خفق قلب (قدرى) أكثر، وھو یغمغم فى انفعال
 ..!.حقًا؟    - 

 :مال (ریو) نحوه، قائًال
 (.تك، فى مطار (أورلىلقد كنت فى انتظارك، من قبل حتى أن تھبط طائر

ثم استدار یلتقط شیئًا من درج سیارتھ، واعتدل یضعھ امام وجھ (قدرى) مباشرة، 
 :مستطردًا

 .وكانت معى ھذه    - 
حدًَّق (قدرى) فى صورة كبیرة لھ، یحملھا (ریو) فى یده، وشعر بلھفة شدیدة إلى جرعة 
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 :ماء، وھو یقول بصوت مختنق
 .إنھا صورتى    - 

  :) الصورة، وھو یلوًَّح بذراعھ االخرى، قائًالخفض (ریو
لوجراند) اعطانى إیاھا، وطلب منى أن انتظر قدومك، وان أظل معك، حتى     - )

 .تقرًَّر العودة
 :عاد حاجبا (قدرى) ینعقدان بشدة، وھو یغمغم

 .!.لوجراند)؟!... أھذا اسم من أرسلك، أم صفتھ؟    - )
 :اعتزازھزًَّ (ریو) رأسھ، قائًال فى 

لست أدرى ما اسمھ بالضبط، ولكنھ یستحق لقبھ عن جدارة ... لقد عاوننى قدیمًا،     - 
  .فى الخالص من مالحقة المخابرات السوفیتیة، وسأظل مدینًا لھ بالفضل ما حییت

 :شعر (قدرى) بحرارة تسرى فى كیانھ، وھو یمیل نحوه، لیسألھ فى لھفة
 .!.اند) ھذا؟ھل یمكنك أن تصف لى (لوجر    - 

 :رفع (ریو) عینیھ، إلى ما خلف ظھر (قدرى)، وھو یقول
 .لست أظن الوقت یسمح بھذا    - 

ثم جذب إلیھ (قدرى) فجأة، ودفعھ معھ جانبًا، فى نفس اللحظة التى انطلقت فیھا 
رصاصة، تجاوزتھما، مع حركتھما المفاجئة، واخترقت الزجاج الجانبى لسیارة 

 ..(.(ریو
شجار، برزت (تیا)، مع رجالھا الثالثة، وھى تصوًَّب سالحھا نحوھما، ومن بین اال

 :قائلة فى ظفر
  (.أخیرًا یا (أدھم    - 

  ...واتسعت عینا (قدرى) عن آخرھما، عندما اعقبت قولھا بالضغط على زناد مسدسھا
  ..وانطلقت رصاصتھا

  ...نحو الھدف
 .مباشرة

*            *            * 

 الفصل التاسع .. عالمة إستفھام
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 ..".....توًَّصلنا إلى المعلومات، یا سیادة الوزیر "
التفت مدیر المخابرات المصریة إلى نائبھ، الذى نطق العبارة فى اھتمام، وبدا لحظات 

 :وكأنھ شاردًا بأفكاره بعیدًا، قبل أن یقول فى بطء
 !حقًا؟    - 

 :مامھ، وھو یقولتقدًَّم نائبھ نحوه، ووضع النتائج أ
سیادة العقید استخدم مع المقدًَّم (منى) جوازى سفر، أعدًَّھما السیًَّد (قدرى) لھما     - 

منذ عامین، كإجراء احترازى، عند الحاجة إلیھما، وھما یحمالن ھویة بولندیة، باسم 
ذا السیًَّد والسیًَّدة (كازانسخى)، والمفترض أنھما قد تخطیا السبعین من العمر، وھ

سیمنحھما الكثیر من التسھیالت، فى معظم مطارات العالم، وسیبرًَّر أیضًا حالة 
 (.الضعف، التى لم تكن المقدًَّم (منى) قد تجاوزتھا بعد، عندما غادرا (مصر

 :سألھ المدیر فى انتباه، وقد فارقھ شروده
 !إلى أین؟    - 

 :أجابھ نائبھ فى سرعة
 .(تركیا)، ولقد فقدنا أثرھما بعدھا تمامًاإلى (المجر) فى البدایة، ثم إلى 
 :انعقد حاجبا المدیر، وھو یقول

 .)... لن یمكنكم العثور علیھ، إال لو قرًَّر ھو نفسھ ھذا1-ھذه واحدة من سمات (ن    - 
 :لوًَّح نائبھ بیده، قائًال

 الواقع أننا جمیعًا نشعر بالدھشة، من أمر جوازات السفر الزائفة تلك، فكل    - 
المطارات الحدیثة اآلن، تستخدم وسائل الیكترونیة دقیقة؛ لكشف صحة جوازات السفر 

 !والتأشیرات، فكیف یتجاوز السیًَّد (قدرى) ھذا؟
 :غمغم المدیر، وقد استعاد شروده

 !ألم أخبرك إن (قدرى) عبقریة، یصعب تعویضھا؟    - 
 :ثم اعتدل فجأة فى مقعده، وتساءل فى اھتمام

)، بعض التحریات غیر الرسمیة، بشأن ابنھ (آدم)، 1-جرینا، قبیل اختفاء (نلقد أ    - 
 !الذى انجبھ من (سونیا جراھام)* ألیس كذلك؟

 :أومأ نائبھ برأسھ إیجابًا، وھو یقول
بلى یا سیادة الوزیر، ومن عجائب القدر، أن نتائج التحریات لم تصل، إال عقب     - 
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 .اختفاء سیادة العمید وزوجتھ
 :المدیر إلى األمام، یسألھ مال

 !وما الذى أسفرت عنھ؟    - 
 :أشار النائب بیده، قائال

آدم صبرى) تم إلحاقھ بمدرسة داخلیة فى (بئر سبع)، تحت اسم (آدم سباسكى)،     -  )
وباعتباره ابن مھاجر من رومانیا، یتمیًَّز بالثراء الفاحش، وكل اإلجراءات تمت بمعرفة 

 .ا بانھا بالغة الحسنشابة صینیة، وصفوھ
 :تراجع المدیر فى مقعده، ورفع سبًَّابتھ، وھو یقول فى حزم

 (.تیا)
 :أشار النائب بیده مرة أخرى، ھاتفًا

 .بالضبط    - 
 :ھزًَّ المدیر رأسھ، وھو یعود إلى شروده بضع لحظات، قبل أن یقول فى حزم

 (.رات، بشأن (آدم صبرىاطلب من أحد رجالنا فى (إسرائیل)، أن یبحث أیة تطوًَّ    - 
 :سألھ النائب فى اھتمام

 .!.ما الذى تتوًَّقعھ یا سیادة الوزیر؟    - 
 :أجابھ مدیر المخابرات على الفور

) وسیلة للتوًَّصل 1-مادمنا قد نجحنا فى التوًَّصل إلى تلك المعلومات، فلن یعدم (ن    - 
 .إلیھا

 :وصمت لحظة، قبل أن یضیف
 .بنھواستعادة ا    - 

انعقد حاجبا النائب فى شدة، وكانھ یعاتب نفسھ، على أنھ لم ینتبھ إلى ھذا، فى حین تابع 
 :مدیر المخابرات فى حزم

 .وھذا یضیف خیطًا آخر، فى رحلة البحث عن الرجل ... رجل المستحیل    - 
  ...وكان على حق فى قولھ ھذا

  ...تمامًا
*            *            * 

دوت الرصاصة بصوت مسموع، وترّدد صداھا وسط تلك المنطقة كثیفة األشجار، 
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  ...وانتفض مع دویھا جسد (قدرى) فى شدة
 ....ولوھلة، توًَّقع ان تكون الرصاصة قد اخترقت قلب (ریو)، واسقطتھ جثة ھامدة

  ...وتوّقع أن تكون الرصاصة التالیة من نصیبھ ھو
  ...ولھذا فقد أغلق عینیھ فى شدة

  ..لحظة واحدة فقط
  ...وخالل تلك اللحظة، سمع (تیا) تطلق سبابًا باللغة الصینیة، وسمع وقع أقدام تعدو، و

  ...وفتح عینیھ
  ...وما أن فعل، حتى اتسعت عیناه عن آخرھما

فلقد كان اثنان من رجال (تیا) یتبادالن إطالق النار، مع ھدف یكمن فى نقطة، تصعب 
فى حین كانت (تیا) تعدو مبتعدة، وأحد رجالھا یعدو خلفھا، ویستدیر على عینھ رؤیتھا، 

  ...كل لحظة وأخرى، لیطلق النار نحو جسد قوى، یطاردھما فى استماتة
 .. (.ولدھشتھ البالغة، كان جسد (ریو

  ..!!.ولم یفھم (قدرى) ما یحدث
 ...لم یفھم أبدًا

  ...فقبل أن یغلق عینیھ، كانت األمور معكوسة تمامًا
  ...كان ھو و (ریو) أرضًا

  ..و(تیا) تصوًَّب مسدسھا نحوھما
 .. (.ولقد نطقت اسم (ادھم

  ...وضغطت الزناد
  ...وأغلق ھو عینیھ فى قوة

 ..!.فماذا حدث، خالل اللحظة، التى أغلق فیھا عینیھ؟
 ..!.ماذا؟

لم یكن  كل ما استطاع إدراكھ، فى ھذه اللحظة، ھو أن مابدا لھ كصدى رصاصة (تیا)،
  ...كذلك

  ...لقد كان دوى رصاصة أخرى، أطاحت بمسدسھا، فور ضغطھا الزناد
 .. (.وربما لھذا لم تصب رصاصتھا (ریو

  .!!.ربما
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سقط احد الرجلین، فى تلك اللحظة، برصاص الطرف اآلخر، الذى مازال عاجزًا عن 
ر، محاوًال رصده من مكانھ، فاطلق الثانى رصاصتین، ثم انطلق یعدو وسط األشجا

  ...الفرار
وفى ارتباك مضطرب، حاول (قدرى) ان ینھض، ولكن جسده الضخم جعل ھذا أشبھ 

بلعبة ریاضیة أكروباتیة معقدًَّة، حتى شعر بید قویة تمسك یده، وسمع صوتًا شابًا، یقول 
 :بالعربیة فى لھفة

 !أأنت بخیر یا سیًَّد (قدرى) ؟    - 
 :ضابط المخابرات المصرى، الذى أضاف فى ارتیاحرفع (قدرى) عینیھ إلى (نادر)، 

  .من حسن الحظ أننى واصلت مراقبتك    - 
 :اعتمد (قدرى) على یده القویة لینھض، ونفض الغبار عن ثیابھ، وھو یغمغم

 .كان من المفترض أن تغضبنى مطاردتك لى، على الرغم من إراداتى    - 
 :والتقط نفسًا عمیقًا، قبل أن یضیف 
 .ولكننى سعید فى الواقع أنك قد فعلت    - 

 :ربًَّت (نادر) على كتفھ، قائًال
 (.أنت قیمة أكبر من ان نجازف بھا یا سیًَّد (قدرى    - 

دوى صوت رصاصة من بعید، فى تلك اللحظة، فالتفت (نادر) إلى مصدرھا فى تحًَّفز 
 :فى شحوب وھو یشھر مسدسھ مرة ثانیة، فى حین امتقع وجھ (قدرى)، وھو یغمغم

 (.رباه!... (ریو    - 
 :قال (نادر) مستنكرًا

 !عمیل المخابرات السوفیتیة؟    - 
 :أجابھ (قدرى) فى قلق

 .لقد جازف بالكثیر لحمایتى، كما لو كنت شقیقًا لھ    - 
 :القى علیھ (نادر) نظرة مستنكرة أخرى، مكررًًَّا

 .ولكنھ عمیل للمخابرات السوفیتیة    - 
 :ثم لوًَّح بیده، مضیفًا

 !من ادراك أن كل ما یفعلھ لیس سوى خدعة، لكى تقوده إلى سیادة العمید؟    - 
 :قبل أن یھم (قدرى) باإلجابة، برز (ریو) من بین األشجار، وھو یلھث، قائًال
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  .لقد أفلتوا منى    - 
 :ار إلیھ، قائًالانعقد حاجبا (نادر)، وھو یتطلًَّع إلیھ بمنتھى الشك، ولكن (ریو) أش

 !أأنت السیًَّد الذى أنقذ حیاتى؟    - 
 :واندفع نحو (نادر)، وھو یمد یده إلى االمام، ھاتفًا

 .ریو) یحمل لك كل الشكر واالمتنان    - )
 :تجاھل (نادر) الید الممدودة نحوه، وھو یقول

 !لماذا فر ھؤالء الثالثة أمامك؟    - 
لتأثر، من تجاھل (نادر) لمصافحتھ، وضرب صدره شد (ریو) قامتھ، ولم یبد علیھ ا

 :بقبضتھ، قائًال
  .إنھم یفرون أمام (ریو) ... الملك    - 

 :قال (نادر) فى صرامة
 !رجل أعزل، وثالثة من المسلحین!!... ھل یبدو لك ذلك طبیعیًا؟    - 

 ألقى السؤال ظالل الشك، فى نفس (قدرى)، الذى نقل بصره بین الرجلین، فى حین
 :بدت الحیرة على وجھ (ریو)، وھو یقول

 !لیس طبیعیًا بالتأكید... لماذا فر ثالثة من المسلحین أمامى فى رأیك؟    - 
 :قال (نادر) بكل الصرامة

 !أجبنى أنت؟    - 
 :مطًَّ (ریو) شفتیھ، ولوًَّح بیده، قائًال

  .لست أجد تفسیرًا منطقیًا    - 
 :قبل أن یلتفت إلى (قدرى)، ویقول بالعربیة فى حزمرمقھ (نادر) بنظرة ملئوھا الشك، 

األفضل أن ترافقنى یا سیًَّد (قدرى)؛ فلم أعد أشعر باالطمئنان، فى وجودك     - 
 .بصحبة رجل، أشبھ بحقیبة من الغموض واألسرار

 :نقل (قدرى) نظرة بین الرجلین مرة أخرى، قبل أن یغمغم فى خفوت بالعربیة
  .سلھولكن (أدھم) أر    - 

 :انتفض جسد (نادر)؛ لدى سماعھ األسم، وھتف بانفاس مبھورة
 !سیادة العمید ؟    - 

 :وبكل انفعالھ، أمسك ید (قدرى) مضیفًا
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ھل أبلغك سیادة العمید (أدھم) بھذا؟!... متى وأین وكیف؟!... ھل التقیت بھ؟!...     - 
 !أھو على قید الحیاة؟

عندما ازاح (قدرى) ید (نادر) فى حدة، وھو بدت حیرة متوترة على مالمح (ریو)؛ 
 :یھتف

 .إنك تؤلمنى    - 
 :افلت (نادر) یده، وھو یقول فى انفعال مرتبك

معذرة یا سیًَّد (قدرى)، ولكن الحدیث عن سیادة العمید (أدھم)، أسطورة عالمنا،     - 
 .أصابنى بانفعال، لم یمكننى السیطرة علیھ

 (:إلى (ریوغمغم (قدرى)، وھو یختلس نظرة 
لقد كان فى انتظارى فور خروجى من مطار (أورلى) فى (باریس)، وكان یحمل     - 

 .صورتى، حتى یمكنھ تعرًَّفى
 :سألھ (نادر) فى حذر

 !وكیف عرفت أن سیادة العمید من أرسلھ؟    - 
 :أجاب (قدرى) فى سرعة، لم تخل من التوتر

 .ھو أخبرنى    - 
 :اعدتساءل (نادر)، وانفعالھ یتص

 !سیادة العمید؟    - 
 :شعر (قدرى) بقلیل من الحرج، وھو یجیب

 .بل (ریو) نفسھ    - 
 :تمتم (ریو) فى عصبیة، عند سماع اسمھ

 !تتحدثان عن (ریو)؟    - 
 :رمقھ (نادر) بنظرة شك عصبیة، قبل أن یسألھ فى عدوانیة واضحة

 !من أرسلك النتظار السیًَّد (قدرى) فى المطار یا ھذا؟    - 
انعقد حاجبا (ریو)، وھو یلتفت إلى (قدرى) بنظرة معاتبة، فغمغم ھذا األخیر، وھو 

 :یشیح بوجھھ
 .یمكنك أن تخبره    - 

 :تردًَّد (ریو) لحظات، قبل أن یجیب فى ضیق
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 (.لو جراند    - )
 :سالھ (نادر) فى دھشة

 !؟من    - 
 (:غمغم (قدرى

 (.لو جراند) ... أى الكبیر ... ھذا ما یصف بھ (ادھم    - )
 :انعقد حاجبا (نادر) لحظة، قبل ان یقول فى صرامة

 !ومن ادراك؟    - 
 :التفت إلیھ (قدرى) فى دھشة، فتابع بنفس الصرامة

لدولة ماذا لو كان مصطلحًا، یشار بھ إلى زعیم منظمة إجرامیة، أو ضابط مخابرات - 
 !معادیة؟

 :ارتبك (قدرى)، وبدا لھ السؤال منطقیًا للغایة، فغمغم
كنت على وشك سماع الوصف الكامل منھ، لشخص (لو جراند) ھذا، عندما     - 

 .باغتتنا تلك الصینیة
ان یلتفت إلى (ریو)، ویسالھ وھو یتحسًَّس  انعقد حاجبا (نادر) لحظات أخرى، قبل

 :مسدسھ فى حذر
 .(لو جراند) ھذا یا رجل صف لى    - 

 :ھزًَّ (ریو) كتفیھ، وقال فى بساطة
إنھ طویل القامة نسبیًا، عریض المنكبین، ممشوق القوام، لدیھ ثقة بالغة بنفسھ،     - 

 .ولھجة تجبرك على طاعتھ
 :غمغم (قدرى) فى انفعال

 (.أدھم    - )
 :واصل (ریو)، وكأنھ لم یسمعھ
  ...لیل، وولقد تجاوز الستین من العمر بق

 :قاطعھ (قدرى) مبھوتًا
 .الستین    - 

 :قال (ریو) فى ارتباك
 .كنت أتصوًَّر أنك تعلم ھذا    - 
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 :لوًَّح (نادر) بیده، وقال فى صرامة
دعك من مسألة العمر ھذه یا رجل؛ فمن نسألك عنھ سیبدو فى أى عمر یرید،     - 

 !ولكن أخبرنى، ماذا طلب منك بالضبط؟
 :لى (قدرى)، قائًالأشار (ریو) إ

أن ألتقى بالمسیو، وأكون برفقتھ طوال الوقت، بأیة حجة أشاء، وان أحمیھ     - 
 .بحیاتى، لو أقتضى األمر، حتى یقرًَّر وحده العودة إلى وطنھ

 :تبادل (قدرى) و(نادر) نظرة صامتة، مفعمة باالنفعاالت، قبل أن یغمغم االوًَّل مكرًَّرًا
  (.أدھم    - )

 :(نادر) إلى (ریو) مرة أخرى، وسألھ فى اھتمام التفت
 !وكیف تلتقى بھ یا ھذا؟
 :ھزًَّ (ریو) رأسھ، قائًال

 .ھو الذى یختار الوسیلة والتوقیت دومًا    - 
 :مال (نادر) نحوه، یسألھ فى لھجة جدیدة

 !وماذا لو أردت أن تخبره أیة تطوًَّرات، بشأن السیًَّد (قدرى)؟    - 
بدا وكأن السؤال قد جاء مفاجئًا لسائق التاكسى الفرنسى، فقد تراجع مبھوتًا، وراح ینقل 

 :بصره بین (نادر) و(قدرى) عدة مرات، قبل أن یكررًَّ (نادر) سؤالھ فى صرامة
 !ماذا علیك أن تفعل عندئذ؟    - 

 :صمت (ریو) لحظات، ثم قال فى بطء
  ...سأخبركما    - 

  ...عجیبًا ومدھشًا وكان ما أخبرھما بھ
 ...وللغایة

*            *            * 
للمرة الثالثة، حاولت ذات الید الناعمة عبثًا، االتصال بمساعدتھا الصینیة الحسناء (تیا)، 

 :إال أنھا لم تنجح فى ھذا، فألقت ھاتفھا على فراشھا الوثیر فى حدة، وھى تھتف
 !ما الذى یعنیھ ھذا؟    - 

صلھا، من (تیا) فى (مارسیلیا)، أنھا ورجالھا یطاردون ذلك السائق كان آخر ماو
الفرنسى، صاحب األصل الالتینى، والذى یحمل (قدرى) فى سیًَّارتھ طوال الوقت، 
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 ...باعتبار أن مھارتھ توحى بأنھ (أدھم) الفعلى متنكرًا
 ..ثم انقطع االتصال، حتى ال تنتقل (تیا) عن المطاردة

  ...فھاواآلن ال یجیب ھات
  ...أبدًا

 ..!.فماذا حدث؟
 ..!.ماذا؟
 .!.ماذا؟

بدأ ذھنھا یرسم دائرة االحتماالت، ویرصًَّ المعطیات إلى جوار بعضھا البعض؛ فى 
 ..(.محاولة لفھم سر عدم استجابة (تیا

وكانت احتماالت ال حصر لھا، بدءًا من احتمال فقدھا لھاتفھا، وحتى احتمال سقوطھا 
 . (..فى قبضة (أدھم

 .(.ھذا لو أن ذلك السائق، ھو بالفعل (أدھم صبرى
كانت تشعر بالتوتر، الذى تضاعف عند وصولھا إلى ھذه النقطة األخیرة، فعادت 

  ...تتساءل من منظور جدید
 ..!.أھو بالفعل (أدھم)؟

 ..!.أمن الممكن أن یكون كذلك؟
(قدرى) یجذب لقد رصده رجالھا، عند وصول (قدرى) إلى مطار (أورلى)، وشاھدوا 

شعره فى قوة، على نحو یوحى بأن الشكوك نفسھا قد راودتھ، فى المرحلة األولى ... 
  ..ولم یفترقا منذ ذلك الحین

 ..!.فكیف یمكن أن یكون ھو نفسھ (أدھم)؟
 .!.كیف؟

 :تبًَّدل توًَّترھا إلى غضب، عندما بدت لھا ھذه الحقیقة، فغمغمت فى حنق
 ..!(.ا (أدھمیالك من العب ماھر ی    - 

لقد أرسل ذلك السائق بالتحدید، بما لھ من خبرة فى عالم المخابرات، حتى یصیر سالحًا 
 ...تمویھًا ممتازًا، یصرف عنھ األنظار

 ..!.ولكن لو أن ھذه ھى الحقیقة، فأین ھو؟
 ..!.ولماذا یرید صرف األنظار عنھ؟
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 ..!.ما الذى یخطًَّط لھ؟
، قبل أن تشعل سیجارتھا، وتنفث دخانھا فى عصبیة، تصارعت األسئلة فى ذھنھا طویًال

ثم تلتقط ھاتفھا مرة أخرى، وتطلب رقمًا جدیدًا، وما أن سمعت صوت محدًَّثھا، حتى 
 :قالت بكل الصرامة

فرانسوا) ... إنھ أنا ... اسمعنى جیًَّدًا، ونفذ ما سآمرك بھ على الفور، ودون     - )
بقى فى (مارسیلیا)... اجمع كل رجالنا فى (فرنسا) إضاعة لحظة واحدة... ال ... لن ت

كلھا، واصنع منھم جیشًا صغیرًا، یتجھ كلھ إلى ھدف واحد ...ال ... انس أمر ذلك 
السائق ...إن كنا لم ننجح فى جذب غریمنا؛ لمحاولة حمایة صدیقھ، فمن المؤكًَّد اننا 

فھمتنى... سینطلق جیشك سننجح فى إخراجھ من مكمنھ؛ لالنتقام لھ ... نعم ... لقد 
 .الصغیر، فور تكوینھ، نحو ھدف واحد... قتل (قدرى) ... وبأیة وسیلة ممكنة

 ...قالتھا، ونفثت دخان بكل االنفعال
  ...وكل الشر
 ...بال حدود

*            *            * 
 .."....جھاز رصد "

ھتف (نادر) بالعبارة فى دھشة، وارتفع حاجبا (قدرى) عن آخرھما، وھو یقول فى 
 :انفعال

 !ھل تعنى أنھ یتابع كل ما یحدث، منذ وضعت قدمىًَّ فى سیارتك؟
 :أومأ (ریو) برأسھ إیجابًا، وھو یقول

ل بالتأكید مسیو ...(لو جراند) یتابع كل شئ، وبأكثر من وسیلة ... لو رفعت مسجًَّ    - 
السیارة من مكانھ، ستجد خلفھ جھاز استماع قوى، وفى الحقیبة الخلفیة، یوجد جھاز 

  ...تعقًَّب، باألقمار الصناعیة
 :وصمت لحظة، ھزًَّ خاللھا كتفیھ، قبل أن یشیر إلى السیارة، متابعًا

ھذه حتى لیست سیارتى... إنھا تحمل نفس األرقام، ونفس المواصفات، ولكنھا     - 
عدًَّھا (لو جراند)، وزوًَّدھا بكل ما یحتاج إلیھ؛ لیبقى على اتصال بالموقف، فى سیارة أ

 .كل لحظة
 :تطلًَّع (قدرى) و(نادر) إلى السیارة فى دھشة، ثم غمغم األوًَّل
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 ..!!.لھذا لم تبال كثیرًا، عندما أمطروھا بالرصاصات    - 
 :صرامة ھزًَّ (ریو) كتفیھ، وابتسم دون أن یجیب، فقال (ریو) فى

 !ھل تعنى أنھ یسمع حدیثنا اآلن؟    - 
 :تردًَّد (ریو) لحظة، ثم قال فى حذر

  .یفترض ھذا    - 
 :اتجھ (نادر) نحو السیارة فى حزم، ومال وكأنھ یحدًَّثھا، قائًال بالعربیة

سیادة العمید ... لو أنھ أنت، فكلنا نناشدك أن تظھر، وأن تزیل عالمة االستفھام،     - 
 (.تحیط بمصیرك، ومصیر سیادة المقدًَّم (منى توفیق التى

صدر صوت أزیز خافت من السیارة، فاعتدل (نادر) فى حركة حادة، وانعقد حاجبا 
 (:(قدرى) فى شدة، فى حین ھتف (ریو

 (لو جراند) ال یحب أن یتحّدث إلیھ أحد مباشرة، سوى (ریو    - )
 :تالتفت إلیھ (نادر) بحركة حادة، وغمغم فى خفو

  .كذب           - 
 :شد (ریو) قامتھ، وھو یقول فى غضب

 .ریو) ال یكذب أبدًا           - )
 :ابتسم (نادر)، وھو یقول فى ارتیاح

 .المشكلة أننى نطقتھا بالعربیة .... یاسیادة العمید          - 
 :انعقد حاجبا (ریو) فى شدة، وحّدق فیھ (قدرى) ذاھًال، وھو یغمغم

 .رباه          - 
وبكل انفعالھ، اندفعت یده تجذب حاجب (ریو) الكث، ثم تراجع وجسده كلھ یرتجف 

  ...انفعاًال، فى حین لھث (نادر) بأنفاس مبھورة؛ فالمفاجأة كانت عظیمة
 .بحق

*            *            * 

 الفصل العاشر .... الید الناعمة
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فث دخان سیجارتھا، وھى تتحرك فى فى توتر بال حدود، راحت ذات الید الناعمة تن
عصبیة، فى حجرتھا الفاخرة، فى مكان ما من قلب (اوروبا)، بعد ان عجزت طوال 

نصف ساعة كاملة، فى االتصال بمساعدتھا االولى (تیا)، على الرغم من رنین ھاتفھا 
 ...المتواصل

 ..!.ترى ماذا أصاب (تیا)؟
 ..!.ماذا؟

قطت واحدة أخرى، اشعلتھا بكل توترھا، وھى أطفأت سیجارتھا فى عصبیة، ثم الت
 :تھتف فى حدة

 ..!.أین ذھبت؟    - 
لم تكد تنھى ھتافھا، حتى ارتفع رنین ھاتفھا بغتة، فوثبت تلتقطھ فى لھفة، ولم تكد تلقى 

 :نظرة على شاشتھ، حتى ھتفت
 !آه ... (تیا)؟    - 

 :ضغطت زر االتصال فى سرعة، وھى تقول فى صرامة عصبیة
 !أین انت؟    - 

انتفض جسدھا فى عنف، عندما أتاھا صوت مألوف، یقول فى صرامة، امتزجت برنة 
 :ساخرة

 .!.إذن فقد نجوت    - 
اتسعت عیناھا عن آخرھما، وأبعدت الھاتف المحمول عن أذنھا، تحًَّدق فى شاشتھ؛ 

، دون للتیقن من انھا تستقبل ذلك الصوت عبر ھاتف (تیا)، ثم أنھت االتصال فى عنف
 ...ان تنتبھ إلى أن سیجارتھا المشتعلة قد سقطت على فراشھا، وبدأت نیرانھا تمتد إلیھ

 :ولدقیقة تقریبًا، راحت تحًَّدق فى الھاتف، قبل ان تغمغم ذاھلة
 .!.مستحیل    - 

كانت النیران قد اشتعلت فى جزء من الفراش بالفعل، فتطلعت إلیھا فى بالدة عجیبة، 
 :قبل ان ینعقد حاجباھا الجمیالن فى شدة، وھى تغمغم

 .إذن فقد عاد الصراع
لم تحاول إطفاء النیران، التى راحت تمتد إلى الفراش كلھ، وإنما أغلقت ھاتفھا تمامًا، 

حت ترتدى ثیابھا فى ھدوء، ال یتناسب مع النیران، التى والقتھ نحو ركن الحجرة، ثم را
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تزداد تاججًا بالقرب منھا، و دسًَّت مسدسًا ذھبیًا صغیرًا، فى حزامھا، قبل ان تضغط 
 :زر جھاز اتصال داخلى، معلق على الجدار، وتقول فى صرامة

 .فرناندو)، فلیستعد الجمیع ... سنغادر ھذا المكان فورًا    - )
 :ت، تستمع إلى (فرناندو) ھذا، ثم قالت بكل صرامةصمتت لحظا

 .ستعلمون وجھتنا، بعد أن نبتعد عن ھنا    - 
أنھت االتصال الداخلى، وألقت نظرة أخیرة على الفراش، الذى تلتھمھ النیران، وتمتد 

 :منھ إلى ما حولھ، وغمغمت فى بغض وصرامة
 .نیرانافترقنا وسط الجلید، وھا نحن ذا نلتقى وسط ال    - 

 ...ثم شدت قامتھا، وغادرت المكان مسرعة، تاركة النیران تلتھم كل شئ
 ...بال استثناء

*            *            * 
 :انطلقت آھة ألم من (ریو)، عندما جذب (قدرى) حاجبھ الكث، وھتف فى توتر

 .ھذا مؤلم حقًا یا مسیو    - 
(قدرى)، فى حین نجح (نادر)، كانت مفاجأة مذھلة بحق، عقد الكلمات على لسان 

 :كرجل مخابرات محترف، فى تجاوز أثر المفاجأة فى سرعة، وھو یقول
  ....ولكنك    - 

 :قبل ان یتم عبارتھ، فرك (ریو) حاجبھ الكث، وھو یقول فى غضب
 !ریو بتشولى) مسیو ... من كنت تتوقًَّع؟    - )

 :حدًَّق فیھ (نادر) لحظة أخرى، ثم قال فى حدة
 .ولكنك تفھم العربیة    - 

  :    ھزًَّ (ریو) كتفیھ، قائًال
 .بضع كلمات فحسب

 :اندفع (قدرى) یقول فى حدة
 .قلت: إنك ال تجیدھا    - 

 :عاد (ریو) یھز كتفیھ، قائًال
  .لست أجیدھا بالفعل    - 

 :ثم اكتست لھجتھ باالحترام والتوقیر، وھو یضیف
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 .ولكن (لو جراند) یجیدھا    - 
 :دل (نادر) و(قدرى) نظرة متوترة، قبل ان یغمغم االخیر فى صرامةتبا
 .لو جراند) مرة اخرى    - )

نقل (قدرى) بصره بین (نادر) و(ریو)، ثم اتجھ نحو سیارة ھذا االخیر، وقال بالعربیة، 
 :فى لھجة بائسة

ن على أدھم) ... اجبنى لو انك تسمعنى ... كل ما اریده یا صدیقى ھو االطمئنا    - )
 .أنك و(منى) بخیر ... أرجوك یا (ادھم) ... أجبنى یا صدیقى العزیز

  (:غمغم (ریو
  .لو أنك تتحًَّدث إلى (لو جراند)، فھو لن یستطیع إجابتك

 :استدار إلیھ (قدرى) فى تساؤل متوتر، فاضاف
 .ال یوجد جھاز اتصال بالسیارة ... جھاز استماع فحسب

 (:غمغم (قدرى
 .لو أنھ یسمعنى، فسیجد سبیًال إلجابتى    - 

 :مطًَّ (ریو) شفتیھ، وھزًَّ كتفیھ، دون أن یجیب، فى حین قال (نادر) فى صرامة
 (.أظن أن رحلتك مع (ریو) قد انتھت ھنا یا سیًَّد (قدرى    - 

 :التفت إلیھ (قدرى) بنظرة خاویة، فأضاف بالعربیة، بنفس الصرامة
برك درة نادرة من دررًَّھا یا سیًَّد (قدرى)، ومع ما یمأل نفسى من القاھرة) تعت    - )

 .شك اآلن، لن أسمح لك باالستمرار بصحبة ھذا السائق
 :بدت عالمات الیأس، على وجھ (قدرى)، وھو یغمغم

 .ألوًَّل مرة، أتفق معك فى الرأى    - 
 :ثم تطلع إلى سیارة (ریو)، التى امتألت بثقوب الرصاصات، مضیفًا

 !ولكن ھل سنتركھ ھنا وحده؟    - 
 :التفت (نادر) إلى ریو)، قائًال فى صرامة، وباللغة الفرنسیة

 .أظن أن ملك التاكسى، یمكنھ مواجھة موقف كھذا
 :شدًَّ (ریو) قامتھ، وضرب صدره فى اعتزاز، وھو یقول

 .بالتأكید    - 
 :رجالھا، وھو یقولأشار (نادر) إلى جثتى رجلى (تیا)، اللذین قتلتھما رصاصات 
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 !وماذا عن ھذا؟
 :مطًَّ (ریو) شفتیھ فى ال مباالة، وھو یقول

 .لن یعجز (ریو) عن التعامل مع األمر    - 
رمقھ (نادر) بنظرة شك طویلة، وكأنما یحاول أن یسبر أغواره، قبل أن یلتفت إلى 

 :(قدرى)، قائًال فى حزم
برقیة إلى (القاھرة)، بكل التفاصیل التى  ھیا یا سیًَّد (قدرى) ... نرید أن نرسل    - 

 .واجھتھا، منذ وصولك إلى ھنا
 :غمغم (قدرى) فى مرارة

  .بالتأكید    - 
 :ثم مد یده إلى (ریو) یصافحھ قائًال

مع كل ما حدث، وكل ما حاولت خداعى بھ طوال الوقت، إال أننى أشكر لك     - 
 .دفاعك المستمیت عنى

 :وھو یصافحھ فى حرارة  (ریو)، قبل ان یبتسم، قائًال، بدت الحیرة لحظة فى عینى
 .آه ... أنتم الشرقیون تشعرون باالمتنان، لمثل ھذه األشیاء    - 

 (:تمتم (قدرى
  .بالتأكید

 :ثم نظر إلى عینى (ریو) مباشرة، وھو یقول
ھ، أمر أخیر ... عندما تلتقى بـ(لو جراند)، أو یتم أى اتصال مباشر، بینك وبین    - 

 .أخبره أننى أرغب فى مقابلتھ
 :ابتسم (ریو)، وھو یقول

 .ربما كان یسمعك اآلن    - 
 :ألقى (قدرى) نظرة على السیارة، وھو یغمغم فى أسى

 .كم أتعشم ھذا    - 
لوًَّح بكفھ للسائق، وھو یبتعد مع (نادر)، فى اتجاه سیارة ھذا االخیر، وبادلھ (ریو) 

 :التحیة، وھو یغمغم
 .علھ بالفعل یسمعك اآلن یا مسیول    - 

سمع صوت حفیف األشجار من خلفھ، فالتفت إلیھ بحركة حادة، وما أن فعل، حتى 
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  :تألقت عیناه، وحملت شفتاه ابتسامة كبیرة، وقال بكل التوقیر واالحترام
 (.لو جراند    - )

 ...قالھا، وقلبھ یخفق فى قوة
  ...وفى مھابة
 ...بال حدود

*            *            * 
 .."....كم ھى رائعة، تلك التكنولوجیا الحدیثة "

نطقھا نائب مدیر المخابرات العامة المصریة، مع ابتسامة كبیرة، وھو یضع ملفًا 
 :متوًَّسط الحجم، أمام المدیر، الذى سألھ فى اھتمام

 !أھو التفریغ الكامل؟    - 
  :أومأ النائب برأسھ إیجابًا، وقال

لقد سجلھ السیًَّد (قدرى) بنفسھ، عبر الجھاز الملحق بسیارة السیًَّد (نادر)، وأرسلھ     - 
لنا ھذا األخیر مباشرة، من خالل الجھاز المتصل بشبكة االنترنت، عبر األقمار 

 .الصناعیة
 :بدأ المدیر یطالع تفریغ حدیث (قدرى) بكل تفاصیلھ، وھو یسأل

 !ھل ذكر كل التفاصیل؟    - 
 :جابھ النائب فى حسمأ
 .السیًَّد (قدرى) محترف یا سیادة الوزیر    - 

 :غمغم المدیر، وھو یواصل مطالعة تفریغ الحدیث
 .ھذا صحیح    - 

 :واصل المطالعة بعض الوقت، ثم تساءل فى اھتمام
 !أین (نادر) و(قدرى) اآلن؟

 :أجابھ نائبھ على الفور
 .یس) یا سیادة الوزیرفى الطریق، بین (مارسیلیا) و(بار    - 

اومأ الوزیر برأسھ إیجابًا، وھو یواصل مطالعة الملف، فى اھتمام شدید، حتى انتھى 
منھ فى سرعة، فاغلق عینیھ، وشبك أصابع كفیھ أمام وجھھ، وبدت علیھ عالمات 

 :التفكیر العمیق، قبل أن یغمغم
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  .إنھ بالفعل العب شطرنج بارع    - 
ؤل صامت، ففتح المدیر عینیھ، واعتدل فى مجلسھ، وھو یقول تطلع إلیھ نائبھ، فى تسا

 :فى اھتمام
) ... تختفى عن االنظار، وتعلم أن أعدائك لن یتوقفوا عن 1-لو انك فى موضع (ن    - 

البحث عنك، إال فى حالتین فحسب، إما أن یعثروا علیك، أو یتیقنوا من مصرعك، 
 .لبحث عنك، معرضًا حیاتھ للخطرفلماذا تدفع صدیق عمرك إلى التوًَّرط فى ا

 :صمت النائب لحظات مفكًَّرًا، ثم قال فى حذر
)، فلن أعرض حیاة صدیق عمرى للخطر، مھما كانت 1-لو أننى فى موضع (ن    - 

 .األسباب
 :ابتسم المدیر، وأشار إلیھ بسًَّباتھ، قائًال

 (.1-أنت بالفعل لست فى موضع (ن
 :ثم عاد یتراجع فى مقعده، مضیفًا

) ال یمكن التنبوء بھ، وھذا سر قوتھ، فى مواجھة خصومھ 1-فأسلوب (ن    - 
وأعدائھ... فعندما تدرك أنھ یھاجم دومًا من الیمین، وتستعد لمواجھتھ، یفاجئك بالھجوم 

 .من أعلى، ال من الیمین أو الیسار ... دومًا من حیث ال تتوًَّقع
 :تساءل نائبھ فى حذر

 !رًََّض حیاة السیًَّد (قدرى) للخطر؟اتعنى انھ قد یع    - 
 :أشار المدیر بسبًَّابتھ، مجیبًا

ظاھریًا فحسب ... فھو یعلم أن أعداءه سیتتبعون السیًَّد (قدرى) طوال الوقت، فى     - 
حین سیتبع السیًَّد (قدرى) ما یقوده ھو إلیھ ... أى انھ عملیًا، سیقود أعدائھ إلى حیث 

وال الوقت أنھم الصیًَّاد، وأنھ الفریسة، وان السیًَّد (قدرى) ھو یرید، بحیث یتصوًَّرون ط
 ...الطعم لإلیقاع بھ، ثم وفى الوقت المناسب

فرقع سبًَّابتھ وإبھامھ، واتسعت ابتسامتھ، وھو یمیل إلى االمام مرة أخرى، مكمًال فى 
 :حماس

طوال الوقت، كان ھو سیفاجئھم بأن السیًَّد (قدرى) كان طعمًا لإلیقاع بھم، وأنھ و    - 
 .الصیًَّاد، وھم الفریسة

 :اتسعت عینا النائب، وتالحقت انفاسھ المبھورة، وھو یغمغم
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  ...أمن الممكن أن    - 
 :قاطعھ المدیر فى حزم

  .)، كل شئ ممكن1- مع (ن    - 
 :ران علیھما الصمت لحظات، ثم ھزًَّ النائب رأسھ فى قوة، وھو یقول

حرف ذكره السیًَّد (قدرى)، ولم أجد ما یشیر إلى وجود سیادة ولكننى قرأت كل     - 
 .العمید، فى أیة جملة

 :ھزًَّ المدیر رأسھ، وھو یقول
 .على العكس ... إنھ موجود طوال الوقت    - 

 :قال النائب فى انفعال
أین؟!... ال یوجد فى االحداث سوى ذلك السائق الفرنسى، ذى األصل الالتینى،     - 

 .لقاء معھ، ثبت أنھ لیس سیادة العمیدوفى أخر 
 :اتسعت ابتسامة المدیر، وھو یقول

 !ألم تر سواه؟    - 
انعقد حاجبا النائب فى شدة، وھو یتطلع إلیھ فى تساؤل متوتر، ولكن ابتسامة المدیر 

  ...اتسعت أكثر، وازدادت غموضًا
 ...ألف مرة

*            *            * 
انعقد حاجبا مفتش الشرطة الفرنسیة (فیلیب سنیوریھ) فى شدة، وھو یراجع كومة 

التقاریر، التى انھالت فى یوم واحد، من أماكن شتى، عن وقائع إطالق نار، وإصابات 
وحوادث، وتوًَّقف طویًال عند ذلك البالغ، الذى قدمًَّتھ مجموعة من الغجر، حول اقتحام 

  ....وتبادل إطالق النار فیھمعسكرھا، من قبل مجھولین، 
 (:وبكل توتره، سأل مساعده (أندریھ

 !أھم ھنا ؟    - 
 :اجابھ مساعده فى ھدوء

 .فى انتظارك یا سیادة المفتش    - 
نھض (سنیوریھ) ینتقل إلى حجرة االستجواب، حیث جلس زعیم مجموعة غجر 

ھًا لثالثتھم، وھو ینقل (مارسیلیا)، وإثنان من مرافقیھ، واتخذ (سنیوریھ) مقعدًا مواج
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 :بصره فى وجوھھم، قبل أن یسألھم
 !ماذا حدث فى مخیمكم بالضبط؟    - 

 :اجابھ زعیم مجموعة الغجر، فى غضب واضح
أتى رجالن یسأالن عن (جوزى) وبینما كنا نتحًَّدث معھما، أتت سیارة، بھا امرأة     - 

 .بین الفریقینحسناء، تحمل مالمح الشرق األقصى، ودار تبادل نیران 
 :سألھ (سنیوریھ) فى اھتمام

 !ثم ماذا؟    - 
 :ارتفع حاجبا زعیم مجموعة الغجر فى استنكار، وھو یقول

 !أال یكفى ھذا؟    - 
 :ثم تواله غضب شدید، وھو یضیف

 .أكان من الضرورى أن یقتل أحدنا، حتى یصیر لألمر أھمیتھ    - 
ب، ذاكرین كیف ان الغجر یعانون من بدأ الرجالن المصاحبان لھ فى الحدیث بغض

االضطھاد طیلة عمرھم، وكیف أن (ھتلر) قد حاول القضاء علیھم، خالل الحرب 
 :العالمیة الثانیة* ، حتى ھتف المفتش (سنیوریھ) فى توتر

 .كفى ... لقد استوعبت األمر كلھ    - 
 :ھدأت أصواتھم قلیًال، فعاد یمیل نحوھم، متسائًال

 !ناء، ذات المالمح األسیویة، ھل یمكنكم تعرًَّفھا فور رؤیتھا؟وتلك الحس    - 
 :أجابھ زعیم مجموعة الغجر فى حزم

 !ومن النظرة األولى؟
 :رمقھ (سنیوریھ) بنظرة شك، وھو یقول

 .ولكنھم یقولون : إن كل األسیویین یتشابھون
 :بدا زعیم مجموعة الغجر شدید الصرامة، وھو یقول

 .جرلیس فى عیون الغ    - 
 :التقط (سنیوریھ) نفسًا عمیقًا، قبل أن یفرد راحتیھ على سطح مائدة االستجواب، قائًال

فلیكن ... سنعرض علیكم مجموعة من الصور، لكل المسجلین لدینا، من     - 
  ...األسیویات الحسناوات، ثم

 :قاطعھ دخول مساعده (اندریھ)، فى تلك اللحظة، وھو یتنحنح، قائًال 
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 !ة یا سیادة المفتش ... ھل لى فى كلمة معك؟معذر    - 
وجدھا (سنیوریھ) فرصة؛ لالستراحة من ھذا التوتر مرحلیًا، فقال وھو ینھض فى 

 :سرعة
  .بالتاكید

 :غادر حجرة االستجواب، إلى الحجرة الملحقة بھا، وھو یسألھ
 !ماذا ھناك؟

 :ناولھ (اندریھ) خطابًا قصیرًا، وھو یقول
 .شخصیًا بعضھم أحضر ھذا لك

التقط (سنیوریھ) ذلك الخطاب القصیر، وطالع كلماتھ فى سرعة، ثم ارتفع حاجباه 
 ...بمنتھى الدھشة

  ...فالكلمات القلیلة، التى حواھا ذلك الخطاب، كانت تحمل لھ مفاجأة كبیرة
  ....وعنیفة
 ...للغایة

*            *            * 
 ."... (.إنھما یقتربان من (باریس "

قال (تسو) العبارة، وھو یقود سیارة قویة، تتبع سیارة (نادر)، منذ غادرت (مارسیلیا)، 
 :فجذب (فرانسوا)، الجالس إلى جواره مشط مسدسھ اآللى، وھو یقول فى حزم

 .بعد ثالثة كیلومترات، سیكون (ھانز) فى انتظارھما، بالسیارة الكبیرة    - 
 :مط (تسو) شفتیھ، وغمغم فى عدم رضا

 .تطیع إزاحتھم عن الطریق بھذه السیارةأس
 :أجابھ (فرانسوا) فى صرامة

أعلم أن سیارتنا قویة بما یكفى، ولكن الزعیمة ال ترید ترك فرصة واحدة     - 
 .للمصادفات

 :وصمت لحظة، ثم أضاف، فى صرامة أكبر
ترتطم  ثم أن سیارة (ھانز) تحمل خزًَّان وقود، یكفى لتفجیر نصف المنطقة، عندما    - 

 .بسیارتھم
 :مطًَّ (تسو) شفتیھ أكثر، وھو یقول فى غضب
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 !ماذا نفعل نحن إذن؟    - 
 :أجابھ بكل الصرامة

 (.نضمن عدم خروجھم عن خط السیر، حتى یصلوا إلى حیث (ھانز
 :ھزًَّ (تسو) كتفیھ، وقال فى حنق

 .أكره دومًا الجلوس فى مقاعد االحتیاط    - 
 :زمجر (فرانسوا)، قائًال

 ...إنھا أوامر الزعیمة    - 
 :فى نفس اللحظة التى نطقھا، كان (قدرى) یسأل (نادر) فى توتر

 !ھل وصلت المعلومات كلھا إلى (القاھرة)؟    - 
 :أومأ (نادر) برأسھ إیجابًا، وھو یقول

فى نفس لحظة انتھائك من تسجیلھا یا سیًَّد (قدرى) ... ثورة االتصاالت أفادت     - 
 .یرًاعملنا كث

 :غمغم (قدرى) فى مرارة
 (.ولكنھا لم تساعدكم فى العثور على (ادھم) و(منى    - 

 :حمل صوت (نادر) ضیقھ، وھو یقول
 .إنھا مسألة وقت یا سیًَّد (قدرى) ... صدقنى ... مسألة وقت    - 

 :مطًَّ (قدرى) شفتیھ، واكتست مالمحھ باألسى والحزن، وھو یتمتم
 .أتعشمًَّ ھذا    - 
 :ان (نادر) یقود سیارتھ فى صمت، عندما تألقت عینا (ھانز)، وھو یقولك
 .إنھما یقتربان    - 

 :التقط (فرانسوا) الكلمة، عبر جھاز االتصال فى السیارة، فاعتدل فى انفعال، قائًال
 .ال تخطئ التوقیت یا ھذا ... الزعیمة ال تغفر الخطأ قط    - 

 :یرة، وھو یقول فى حزمأدار (ھانز) محًَّرك السیارة الكب
 .اطمئن ... السیارة ستنفجر فى موعدھا    - 

 :أشار (فرانسوا) إلى (تسو)، قائًال
اخفض من سرعة السیارة یا رجل ... ال نرید أن نكون قریبین منھما، عندما     - 

 .یحدث االنفجار
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 :غمغم (تسو)، وھو یضغط فرامل سیارتھ
 .بالتأكید    - 

) عنھما، فى نفس اللحظة التى تحًَّرك فیھا (ھانز) بسیارتھ، واندفع ابتعدت سیارة (نادر
 ...یعبر بھا الطریق، منطلقًا نحو سیارة (نادر) مباشرة

 ...ومع الفارق الحجمى بین السیارتین، لم یكن ھناك مفر من االصطدام
  ...واالنفجار
 .أى مفر

*            *            * 

 الفصل الحادى عشر ... وجھا لوجھ
 .."...(.أدم صبرى) لم یعد فى (اسرائیل ) "

نطقھا نائب مدیر المخابرات المصریة فى انفعال، وھو یضع التقریر أمام المدیر، الذى 
  :سألھ فى اھتمام شدید

 ..!.وكیف؟    - 
 :أجابھ نائبھ، وھو یشیر إلى األوراق

منذ شھر واحد تقریبًا، زارت مدرستھ إمرأة مسنة، قدًَّمت نفسھا باعتبارھا (ملینا     - 
سباسكى)، شقیقة والده المفترض (جاك سباسكى)، ومعھا األوراق التى تثبت ھذا، 

باإلضافة إلى تفویض رسمى، من شقیقھا (جاك)، باصطحاب (آدم)، بحجة نقلھ إلى 
دة األمریكیة، ولقد تم تسلیمھا (آدم) بالفعل، ولم یشك مدرسة عسكریة فى الوالیات المتح

 .أحد فى األمر، حتى ھذه اللحظة
 :سألھ المدیر فى اھتمام

 !وھل جمعتم أیة معلومات، بخصوص تلك السیًَّدة؟    - 
 :أومأ نائبھ برأسھ إیجابًا، وھو یقول

بنا فى المعلومات التى جمعھا رجالنا فى (تل أبیب)، والتى راجعھا مكت    - 
(نیویورك)، أكًَّدت عدم وجود أیة سیًَّدة تحمل ھذا االسم، وال یوجد حتى (جاك 

سباسكى) نفسھ، واألھم أن بیانات الجوازات فى (إسرائیل)، لم تشر إلى وصول سیدة 
تحمل ھذا االسم، ولكنھا أشارت إلى سفر سیًَّدة إسرائیلیة، تدعى (بوال ھایر)، مع طفل 
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وراق الرسمیة أنھ (آریل ھایر)، ابن شقیقھا (جوزیف ھایر)، صغیر، سجًَّلت فى األ
 . (.واستقلت معھ الطائرة المتجھة إلى (رومانیا
 :انعقد حاجبا المدیر، وھو یقول فى صرامة

لم تجب سؤالى بعد ... ألدیكم أیة معلومات، بشأن تلك السیًَّدة المسنة، أیًا كانت     - 
 !ھویتھا؟

 :مرة أخرى، قبل أن یقول أومأ نائبھ برأسھ إیجابًا
من حسن حظنا أن المدرسة، التى تم إلحاق (آدم) بھا، فى (بئر سبع)، مزوًَّدة     - 

بكامیرات مراقبة من طراز جید، ولقد نجح أحد رجالنا، فى الحصول على األسطوانة، 
 (.التى سجلت خروج تلك السیًَّدة المسنة من المدرسة، بصحبة (آدم

ورة واضحة، لتلك التى ادعت أنھا عمة (آدم)، وھى تسیر معھ، وضع امام المدیر ص
 :من المدرسة إلى سیارة فاخرة فى انتظارھما، فتطلع إلیھا المدیر طویًال، قبل ان یقول

 !وماذا عن برنامج تعرًَّف المالمح؟    - 
 :أجابھ نائبھ فى سرعة

ھ لم یسفر عن كشف الھویة لقد استخدمھ القسم الفنى بالطبع یا سیادة الوزیر، ولكن    - 
االساسیة لتلك السیدة، مما دفعھم الستخدام وسیلة بحث إضافیة، تستخدم لكشف حاالت 

 .التنكًَّر، وجاءت النتائج أقوى مما كانوا یتصوًَّرون
 :تطلع المدیر إلى وجھھ مباشرة، وھو یسألھ فى انفعال

 !ھل كشفت ما تخفیھ تحت قناعھا؟    - 
 :إیجابًا مرة أخرى، وھو یقولأومأ نائبھ برأسھ 

  .نعم یا سیادة الوزیر، ولقد كانت مفاجأة حقیقیة ... مفاجأة فاقت كل توقعاتنا
قالھا، وھو یضع الصورة النھائیة أمام الوزیر، الذى انعقد حاجباه فى شدة، وھو یتطلع 

 ...إلى صاحبة المالمح األصلیة، التى كشف البرنامج ھویتھا
  ...حق فلقد كان نائبھ على

  ...المفاجأة فاقت بالفعل كل التوقعات
  ...أكثر مما كان یتصوًَّر

 ...ألف مرة
*            *            * 
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انعقد حاجبا المفتش (سنیوریھ) فى شدة، وھو یتطلع إلى ذلك االمر، الذى فاق كل 
  ...توقعاتھ، عندما اتبع ذلك الخطاب، الذى وصلھ من مجھول

  ...ن ھناك خمسة تحیط بھم القیودفأمامھ مباشرة، كا
  ...ثالثة على قید الحیاة، واثنان لقیا مصرعھما بكومة من الرصاصات

 (:وبكل توتره، غمغم (سنیوریھ
 .أیة مذبحة بشعة جرت ھنا    - 

 :ھزًَّ مساعده (أندریھ) كتفیھ، وھو یغمغم
 .الخطاب یقول: إن تلك االسیویة الحسناء مسئولة عن كل ھذا    - 
مھمت (تیا) بكلمات عصبیة غاضبة، منعتھا كمامة فمھا من النطق بھا، فالتفت إلیھا ھ

 :المفتش (سنیوریھ)، وتطلع إلى المسدس الملقى إلى جوارھا، وھو یغمغم
  ...أسیویة حسناء، وجثتان ... قل لى یا (اندریھ)، ھل تعتقد أنھا    - 

 :قاطعھ (اندریھ) فى حماس
 .رًَّفھا حتمًاالغجر یستطیعون تع    - 

قاومت (تیا) قیودھا، فى عصبیة أكثر، وراحت ھمھماتھا ترتفع، فمط (سنیوریھ) شفتیھ، 
 :وھو یغمغم

 .بالتأكید    - 
 :سألھ (أندریھ)، وھو یشیر إلیھا

 !ھل تنصح بحل قیودھا، یا سیادة المفتش؟    - 
 :صمت (سنیوریھ) لحظات، ثم قال فى صرامة

الخطاب الذى وصلنى، یؤكًَّد أنھا عمیلة مخابرات سابقة، تنتمى بعد اعتزالھا، إلى     - 
 (.منظمة إرھابیة دولیة، تسعى لتدمیر عددًا من االھداف الحیویة فى (باریس

 :سالھ (أندریھ) مرة أخرى
 ! ھل تنصح بحل قیودھا؟    - 

 :فى عمق، ثم أشار إلیھ، قائًال مطًَّ المفتش (سنیوریھ) شفتیھ بضع لحظات، وھو یفكًَّر
یمكنك ان تحل كمامتھا، أما قیودھا، فاألفضل ان تحتفظ بھا، حتى ندرك مدى     - 

 .خطورتھا
انحنى (أندریھ) یحل كمامة (تیا)، التى لم تكد تتخلًَّص منھا، حتى صرخت، وھى تقاوم 
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 :قیودھا بكل عصبیتھا
 .فعلتھ بزوجتھ إنھ كمین ... لقد أوقع بى؛ لینتقم مما    - 

تبادل (أندریھ) نظرة صامتة مع (سنیوریھ)، الذى عاد یمط شفتیھ، وھو یقول فى 
 :صرامة

 .كل ما لدیك یمكنك قولھ خالل التحقیقات یا سیًَّدتى    - 
 :صرخت بكل عصبیتھا

قلت لك: إنھ كمین... إنھ یحاول توریطى فى جریمتى قتل؛ ألدفع ثمن ما فعلتھ     - 
 .بھا

 :بنفس الصرامةسألھا 
 !من تعنین یا سیًَّدتى؟    - 

 :صرخت
 ..(.أدھم) ... (أدھم صبرى    - )

 :بدت الدھشة على (سنیوریھ) و(اندریھ) معًا، سألھا االخیر فى حیرة
 !من ھذا یا سیًَّدتى؟    - 

 :كانت تحاول التخلص من قیودھا فى استماتة، وھى تقول
عار أال تعرفوه... سلوا مخابراتكم عنھ، إنھ رجل مخابرات مصرى... من ال    - 

 .وستجدون أنھا تعرف عنھ الكثیر حتمًا
 :تبادل الرجالن نظرة حائرة أخرى، ثم استعاد (سنیوریھ) صرامتھ، وھو یقول

ھل تعنین أننا لو فحصنا ھذا المسدس، الملقى إلى جوارك، فلن نجد علیھ     - 
 .بصماتك

 :واتسعت عیناھا، وھى تقولتوًَّقفت عن مقاومتھا دفعة واحدة، 
 .ربما جعلنى أمسك بھ، عندما أفقدنى الوعى    - 

 :ثم استعادت عصبیتھا وصرخاتھا، مع إضافتھا
 .بل من الؤكًَّد أنھ قد فعل ھذا
 :قال (سنیوریھ) فى سخریة

 .تقصدین (صبرى) ھذا    - 
 :صرخت فى مقت شدید
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بعد؟!... إنھ یدفعنى دفعًا إلى المقصلة،  ذلك الوغد ... إنھ ینتقم منى... ألم تفھما    - 
 .انتقامًا لما فعلتھ بزوجتھ

أومأ (سنیوریھ) برأسھ، ومالمحھ كلھا تحمل عالمات عدم االقتناع، ثم التقط ذلك 
 :المسدس فى حرص، وھو یقول

إذا فذلك المجھول أطلق النار على رجلین من مسدسك، ثم أفقدك الوعى، ووضع     - 
 .بصماتك علیھ

 :ابتسم فى سخریة، وھو یضیف ثم
 !ألیس من األفضل أن تحاولى بیع ھذه القصة للسینما یا سیًَّدتى؟    - 

 :صرخت فى انفعال جارف
 .أنتما غبیان ... إنھ یخدع الجمیع    - 

 :بدا (سنیوریھ) شدید الصرامة، وھو یقول
فلیكن ... یمكنك اتھام الجمیع فى التحقیقات، ولكن سیتم عرضك أوًًَّال على     - 

مجموعة من الغجر، تتھمك باقتحام مخیمھم، وإطالق النار فیھ، بنیة القتل، وسأجرى 
اتصالى بالمخابرات بالفعل، ألسألھم عما یعلمونھ بشأنك، وبشأن ذلك الـ...(صبرى)، 

 .الذى لم أسمع بھ من قبل
أشار إلى رجالھ، الذین بدأوا فى حملھا عنوة إلى سیارة الشرطة، وھى تقاوم فى  ثم

 :عنف، وتصرخ
سیخدعكم جمیعًا... إنھ ینتحل شخصیة سائق فرنسى، من أصل التینى ... ابحث     - 

 (.عن (ریو بتشولى).... إنھ ینتحل شخصیة (ریو بتشولى
 :جاء دور (أندریھ)، لیبتسم فى سخریة، وھو یقول

من سوء حظك أننى أعرف (ریو) شخصیًا یا سیًَّدتى ... إنھ ملك التاكسى فى     - 
 .(باریس)، والكل یعرفھ منذ سنوات

 :راحت تصرخ، وھم یضعونھا فى سیارة الشرطة
 .إنھ ھو ... ابحثوا عن (ریو) ... إنھ ھو    - 

 ...ولم یبال أحد بصرخاتھا
 ...مطلقًا

*            *            * 

http://www.liilas.com
http://www.liilas.com


www.liilas.com 
amsdsei المشرفة : عھد 

www.liilas.com 
amsdsei المشرفة : عھد 

 قسم روایات مصریة للجیب / رجل المستحیل

ندفع (ھانز) بسیًَّارتھ الكبیرة، المحمًَّلة بالوقود، نحو سیارة (نادر) مباشرة، قاطعًا ا
 :الطریق كلھ، من الجانب اآلخر، فصرخ (قدرى) فى ارتیاع

 (.احترس یا (نادر    - 
ولم یكن (نادر) فى انتظار التحذیر فى الواقع، فما أن لمح السیارة بطرف عینھ، حتى 

بكل قوتھ، وانحرف بالسیارة إلى أقصى یمین الطریق، وھو یزید  ضغط دوًَّاسة الوقود
 ..(.من سرعتھا إلى حدھا األقصى؛ محاوًال تفادى سیارة (ھانز

 :ومن بعید، صرخ (فرانسوا)، وھو یلوًَّح بمسدسھ
 .ھیا یا (ھانز) ... اسحقھم سحقًا    - 

دوًَّاسة الوقود ارتطم جانب سیارة (نادر) بحاجز أسمنى على الطریق، ولكنھ ضغط 
أكثر، إال أنھ، ومع فارق القوة الكبیر بین السیارتین، لم یكن باستطاعتھ أبدًا اإلفالت من 

 ....االصطدام
 :ولقد استعد (ھانز) للقفز من السیارة، وھى یھتف

 .الوداع أیھا المصریون    - 
 ...ولكن فجأة، ظھرت تلك السیارة

 ...، الشھیرة بمتانة ھیكلھا، وقوة محرًَّكھاسیارة قویة، من السیارات رباعیة الدفع
ظھرت فجأة، وھى تنطلق بسرعة خرافیة، نحو سیارة (ھانز)، الذى فوجئ بھا، فتراجع 

 :داخل سیارتھ مرة اخرى، وھو یھتف
 ....ماذا یحـ

 ...وقبل أن یتم ھتافھ، حدث االصطدام
كسیارة عسكریة مدرًَّعة، تلك السیارة المتینة، رباعیة الدفع، والتى انتجت فى البدایة 

قبل أن یتم طرح طرازاتھا للمدنیین، اصطدمت بمقدًَّمة سیارة (ھانز) الكبیرة، على نحو 
بالغ العنف، وأزاحتھا أمامھا لثالثة أمتار كاملة؛ لتبعدھا عن سیارة (نادر)، التى اختل 

 ...توازنھا بالفعل، فھوت فى حقل قریب
 :ل السیارة، وھو یصرخومع عنف االرتطام، سقط (ھانز) داخ

 . ال ... القنبلة
ولكن السیارة القویة ظلًَّت تدفعھ أمامھا، فى قوة كبیرة، حتى مالت سیارتھ، وانقلبت 
على جانبھا، وراحت تزحف لعدة امتار أخرى على الطریق، والوقود المخزن فیھا 
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قفت یسیل منھا، ویصنع حولھا بركة كبیرة، أحاطت بھا من كل جانب، عندما توًَّ
 ...اخیرًا

وفى نفس اللحظة، كان رأس (نادر) قد اصطدم بقائم السیارة المجاورة لھ فى عنف، مع 
سقوط سیارتھ خارج الطریق، وانقلبا بھا رأسًا على عقب، فى حین راح جسد (قدرى) 

یرتطم بكل شئ، مع غیاب حزام االمان، الذى لم ینجح فى االلتفاف حول جسده 
 ...الضخم

 (:خ (فرانسواومن بعید، صر
 .ال ... لن یحدث ھذا    - 

 :ثم التفت إلى (تسو)، مردفًا
 .الزعیمة لن تغفر لنا فشل العملیة أبدًا ... انطلق یا رجل... انطلق    - 

 (:ھتف (تسو
  ...ولكنك قلت : إن    - 

 ...قبل أن یتم عبارتھ، دوى االنفجار
ة (ھانز)، لتمزق جسد ھذا االخیر، وتشعل النیران فى بركة انفجرت القنبلة، فى سیار

 ...الوقود المحیطة بالسیارة، وتمتد إلى حیث انقلبت
وفى سرعة، تشف عن قوة وبراعة قائد السیارة رباعیة الدفع، تراجع بسیارتھ، ودار بھا 

 ...حول محورھا، ثم اندفع بھا خارج نطاق النیران
 (:فى (تسووبكل انفعالھ، صرخ (فرانسوا) 

لقد سقطت سیارتھما... البد وأن نقضى علیھما اآلن یا رجل، وإال قضت علینا     - 
 .الزعیمة بال رحمة

ضغط (تسو) دوًَّاسة سیارتھ، مع ذكر انتقام الزعیمة، ولكنھ لم یكد ینطلق بھا، حتى 
فوجئ بالسیارة رباعیة الدفع تندفع بقوة نحوه، فى سرعة مخیفة، فصرخ وھو یحاول 

 :تفادى االصطدام بھا
 !یا للشیطان    - 

انحرف بسیارتھ فى حركة سریعة، ولكن قائد السیارة رباعیة الدفع، والذى یختفى وجھھ 
خلف زجاجھا العاكس، انحرف بسیارتھ أیضًا، فى االتجاه نفسھ، وعلى نحو یشف عن 

(فرانسوا)، تمیًَّزه بسرعة استجابة غیر طبیعیة، وواصل اندفاعھ نحو السیارة، فصرخ 
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 :وھو یحاول إطالق النار نحو السیارة رباعیة الدفع
 .احترس أیھا األحمق    - 

ومع نھایة صرختھ اصطدمت بھما السیارة رباعیة الدفع بمنتھى القوة، ودفعتھما إلى 
 ...جانب الطریق فى عنف؛ لتلقى بھما فى ذلك الحقل الجانبى

ور، فى حین تشبًَّث (فرانسوا) بمسدسھ، ومع سقوط سیارتھما، فقد (تسو) وعیھ على الف
 :وھو یصرخ، فى ألم وغضب

 ...لن تفلت من یدى أیھا الـ    - 
قبل أن یتم عبارتھ، انفتح باب السیارة المجاور لھ، وشعر بقبضة كالفوالذ، انتزعتھ من 
مقعده، على الرغم من حزام األمان الذى یربطھ بھ، وھوت على فكھ لكمة كالقنبلة، مع 

 :شدید القوة والصرامة، یقولصوت 
  .لم یكن ینبغى حتى أن تحاول    - 

غامت عینا (فرانسوا)، مع عنف اللكمة، ولم یعد باستطاعتھ تمییز مالمح خصمھ، إال 
أنھ حاول فى یأس رفع مسدسھ، ولكن اللكمة التالیة أتت لتنقلھ إلى عالم الالوعى، فسقط 

 .إلى جوار السیارة كالحجر
شعر (قدرى) بانھ یفقد الوعى تدریجیًا، وعجز عن الخروج من  فى نفس الوقت،

السیارة، مع حجمھ الضخم، فى حین سقط رأس (نادر) على صدره، وراح الوقود 
 ....المشتعل یسیل إلى الحقل، ویقترب منھما رویدًا رویدًا

لسیارة، وقبل أن یفقد وعیھ تمامًا، خیًَّل لـ(قدرى) أنھ یرى ظًال مألوفًا، یثب إلى حیث ا
 :ثم یفتح بابھا فى قوة، ویبدأ فى جذبھ خارجھا، فتمتم وھو یفقد وعیھ بالفعل

 (.ریو    - )
 :وبدا لھ أنھ یسمع صوتًا من بعید، یقول

 (.إنھ أنا یا (قدرى    - 
 ...ثم غاب عن الوعى

 ...تمامًا
*            *            * 
 .."... (.دموازیل (تیاالمخابرات الفرنسیة أرسلت ردھا بالفعل یا م "

قالھا المفتش (سنیوریھ) فى ھدوء، وھو یجلس أمام (تیا)، فى حجرة التحقیقات، بعد أن 
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تم ربط قدمیھا ومعصمیھا بأغالل معدنیة، إلى المقعد الذى تجلس علیھ، فرمقتھ ھى 
 :بنظرة وحشیة، جعلتھ یكمل، دون انتظار جوابھا

تھم أكًَّدت ما جاء فى ذلك الخطاب المجھول ... لقد لقد تعرًَّفوك على الفور، وسجال    - 
كنت عمیلة للمخابرات الصینیة فى السابق، ثم اعتزلت العمل الرسمى، وعملت لحساب 
منظمة إرھابیة دولیة، سعت یومًا إلى ذلك الحلم العابث، بالسیطرة على العالم، كما لو 

 (أننا فى أحد أفالم (جیمس بوند
 :وحشیة زمجرت، قبل أن تقول فى

 !وھل أجابوا بشأن (أدھم صبرى)؟    - 
 :ھزًَّ كتفیھ، قائًال

األمر الذى أدھشنى أنھم یعرفونھ جیدًا بالفعل، ولكنھم أكًَّدوا بما ال یدع مجاًال     - 
 .للشك، انھ من المستحیل أن یكون من فعل بك ھذا

 :انعقد حاجباھا الجمیالن فى شدة وشراسة، فأضاف فى حزم
 .ھ، ووفقًا لسجالتھم الرسمیة، لم یعد على قید الحیاةألن    - 

 :زمجرت مرة أخرى، وھى تقول فى حدة
خطأ ... كل سجالتھم خطأ ... إنھ على قید الحیاة، وھو من فعل كل ھذا ... لقد     - 

 .تحًَّدث إلىًَّ، وال یمكننى أن أخطئ صوتھ أبدًا
 :مالمحھا، قائًالتراجع المفتش (سنیوریھ) فى مقعده، وھو یتفرًَّس 

 .ولكنك قلت إن (ریو بتشولى) ھو الذى فعل بك ھذا    - 
 :صرخت فى حدة

 .وقلت أیضًا: إن (أدھم) ینتحل شخصیة (ریو بتشولى) ھذا    - 
تطلعًَّ إلیھا (سنیوریھ) لحظات فى صمت، ثم أشار بیده، فانفتح باب حجرة االستجواب، 

 :ودلف عبره (ریو)، وھو یغمغم
 .أحد یمكنھ انتحال شخصیة ملك التاكسى یا سیًَّدتىال     - 

 :اتسعت عینا (تیا) فور رؤیتھ، وصرخت، وھى تحاول انتزاع قیودھا
 .إنھ ھو ...افحصوا مالمحھ، وسترون وجھھ الحقیقى، تحت قناعھ الزائف ھذا    - 

ھذا  ھزًَّ (ریو) كتفیھ، وھو یلتفت إلى المفتش (سنیوریھ) بابتسامة حائرة، فأشار لھ
 :االخیر بیده لیغادر الحجرة، وھو یواجھھا، قائًال فى صرامة
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الواقع أننا قد فعلنا یا سیًَّدة (تیا)، وتأكًَّدنا بما ال یدع مجاًال للشك، وعبر مجموعة     - 
من األطباء والخبراء الفنیین، إنھ (ریو) الحقیقى، الذى تتوافق بصماتھ مع تلك المسجلة 

 .ق رخصة قیادتھ، وترخیص سیارتھفى سجالتنا، وفى أورا
 :بدت مبھوتة لحظة، ثم استعادت عصبیتھا، وھى تقول فى حدة

 .إذن فھو مشترك مع (ادھم) فى ھذا    - 
 :زفر (سنیوریھ)، وكأنما لم یعد یحتمل مكابرتھا، قبل ان یقول فى حزم

سیًَّدة (تیا) ... محاولتك التظاھر بالجنون، لن تفیدك بأى شئ، فى ھذه القضیة ...     - 
لقد تعرًَّفك الغجر، باعتبارك من قاد عملیة تبادل إطالق النیران فى معسكرھم، واتفقوا 

جمیعًا على أن رجالك كادوا یفتكون بسائح أجنبى، لوال أن تدخًَّل (ریو) إلنقاذه، فى 
  ...خیرة، وربما لھذا غضبت من رجلیك، وقتلتیھما،واللحظة اال

 :صرخت بكل عنفھا
 .أدھم) یحاول تلفیق ھذا االتھام لى ... أال تفھمون ... لقد قتلت زوجتھ وھو ینتقم    - )

 :مال المفتش (سنیوریھ) نحوھا، قائًال
 !بعد ان لقى مصرعھ؟    - 

 :صرخت
مون ... إنھ حى، ویدیر كل ھذه اللعبة... إنھ لم یلق مصرعھ ... إنھ حى... أال تفھ    - 

 .حى
 :صاح بھا المفتش (سنیوریھ) فى حدة

 .قلت لك: إن ھذا لن یفیدك    - 
 :توًَّقفت الھثة فى انفعال، وحدًَّقت فیھ، وھو یواصل فى صرامة قاسیة

المسدس كان یحمل بصماتك بالفعل، وبعض الرصاصات، التى تم استخراجھا من     - 
 .رجلین، تطابقت مع رصاصاتھ، مما یعنى أنك ستحاكمین بتھمة القتل العمدجثة ال

 :لم تجب ھذه المرة، وعیناھا تتسعان عن آخرھما، مع متابعتھ
والغجر تعًَّرفوا على الرجلین أیضًا، وقالوا: إنھما خرجا من سیارتك، التى فررت     - 

ل، على مخّطط للعملیات بھا، عقب فشلھما، واألسوأ أننا عثرنا بین ثیابك بالفع
 .اإلرھابیة، التى كنتم تعتزمون تنفیذھا على أرضنا

 :غمغمت فى حدة
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لن یمكننى إقناعك بأن (أدھم) ھو من دس ذلك المخّطط الزائف فى ثیابى، ولكن     - 
 .!.كیف قیًَّدت نفسى ورجالى بعدھا؟! ... ألم تلق على نفسك ھذا السؤال ؟

 :یقولابتسم فى سخریة قاسیة، وھو 
محاولة یائسة ولكنھا فاشلة، فلقد اعترف (ریو) بانك حاولت قتلھ، بعد إحباطھ     - 

 .محاولة رجلیك القضاء على زبونھ، ولقد دافع عن نفسھ، وامكنھ التغلًَّب علیك وتقییدك
 :صمتت لحظات مبھوتة، ثم اندفعت تقول فى حدة

 !ومن أرسل ذلك الخطاب فى رأیك؟
 :ھزًَّ كتفیھ، قائًال

 .لن یصنع ھذا فارقًا كبیرًا    - 
 :ثم مال نحوھا مرة اخرى، وھو یقول بكل الصرامة

إنھما جریمتا قتل یا سیًَّدة (تیا)، وتھمة تعریض أمن البالد للخطر، ولدینا كل     - 
االثباتات التى تدینك، ونحن ھنا ال نتسامح مع جرائم اإلرھاب والقتل، ولدینا عقوبة 

 .فیة ألن تردع من ھم على شاكلتك، ممن یضمرون لوطننا شرًاواحدة بشأنھا، كا
 :وازداد میلھ نحوھا، وھو یضیف بكل القسوة

 .اإلعدام    - 
 ...امتقع وجھھا فى شدة، وراح عقلھا یدمى فى كیانھا

 ...لقد أحكم (أدھم) لعبتھ بحق
 ...استدرجھا إلى حیث یرید

 ...وألقى بھا حیث یشاء
 ...یحسد علیھا؛ حتى تدفع ثمن ما فعلتھ بزوجتھأدار اللعبة فى مھارة 

  ...وھى، ومھما قالوه أو فعلوه، ال تشك لحظة فى أنھ من واجھتھ ھناك، وسط االشجار
 ..!.ولكن كیف فعل كل ھذا؟

 ..!.كیف؟
 ...وكان ھذا ھو السؤال بحق

 ..!.كیف؟
*            *            * 
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 الفصل األخیر ... الختام
 ..."... (دكتور (مصطفى "

التفت الدكتور (مصطفى أیمن)، طبیب مستشفى (وادى النیل)، إلى مصدر النداء، 
وارتفع حاجبیھ فى دھشة، عندما فوجئ بأن مصدره مدیر المخابرات شخصیًا، فھب 

 :یقول فى احترام
 .سیادة الوزیر -    

حو جعلھ یتساءل، فى صافحھ الوزیر فى ھدوء، وھو ینظر إلى عینیھ مباشرة، على ن
 :مزیج من القلق والحذر

 ... أھى زیارة عادیة لتفقًَّد أحوال المستشفى یا سیادة الوزیر، أم -    
 :لم یكمل تساؤلھ، فابتسم الوزیر، وھو یقول فى ھدوء

 ... أم -    
ثم جلس على مقعد قریب، وأشار للدكتور (مصطفى) بالجلوس، قبل أن یقول، دون أن 

 :المتفرستین عن وجھھ یرفع عینیھ
كنت أطالع أحد الملفات، عندما توًَّقفت حائرًا، أمام نقطة تتعلًَّق بك یا دكتور  -    

 .((مصطفى
 :عاد حاجبا الدكتور مصطفى یرتفعان، وھو یقول فى دھشة قلقة

 !بى أنا ؟ -    
 :أجابھ المدیر فى ھدوء

 .على نحو غیر مباشر -    
 :مصطفى، وھو یغمغم تضاعفت قلق وتوتر الدكتور

 !خیرًا ؟ -    
 :اعتدل مدیر المخابرات، وھو یقول فى اھتمام

القضیة التى أتحدًَّث عنھا، كانت محیًَّرة للغایة، ولكننا نجحنا فى كشف الكثیر من  -    
غموضھا، وعرفنا كیف سارت األحداث فیھا، ولكن بقیت أمامنا نقطة واحدة، لم أجد لھا 

 .تفسیرًا مقنعًا
م ینبس الدكتور (مصطفى) ببنت شفة، وھو یتطلًَّع بكل القلق إلى مدیر المخابرات، ل

 :الذى مال نحوه، متسائًال
لماذا أشرت على السیًَّد (قدرى) بالسفر إلى (أسوان)، واإلقامة فى فندق جزیرة  -    

 !(إیزیس) بالتحدید؟
 :حدًَّق الدكتور (مصطفى) فى وجھھ بكل دھشتھ، قبل أن یغمغم
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 .كنت أنفذ أوامرك یا سیادة الوزیر -    
 :أخفى مدیر المخابرات دھشتھ البالغة، وھو یقول

 !أوامرى أنا؟ -    
 :بدا الدكتور (مصطفى) اكثر توترًا، وھو یجیب فى انفعال

بالتأكید یا سیادة الوزیر... لقد تلقیت اتصاًال ھاتفیًا من رقم مجھول، ولقد اعتدت  -    
ت المشابھة من رجال مخابرات، وعندما أجبت أمكننى تمییز صوتك، ان تأتى االتصاال

الذى أعرفھ جیدًا، وانت تطلب منى أن أشیر على السیًَّد (قدرى) باالستشفاء فى فندق 
 .جزیرة (إیزیس) فى (اسوان)؛ ألنھ یمكنكم تامین وجوده ھناك

الجارف، الذى  تطلع إلیھ مدیر المخابرات فى صمت، حاول أن یخفى بھ ذلك االنفعال
 :تموج بھ أعماقھ، قبل ان یغمغم

 .إذن فقد كانت ھذه أوامرى -    
 :أجابھ الدكتور (مصطفى)، بنفس االنفعال

 .حتمًا یا سیادة الوزیر، ولقد أطعتھا دون مناقشة كالمعتاد، وفقًا للقواعد المتبعة ھنا -    
 :بث أن غمغمصمت مدیر المخابرات بضع لحظات، وھو یتطلع إلیھ، ثم لم یل

  *ھذا یضع القطعة الناقصة من البازل -    
ظلًَّ الدكتور (مصطفى) یتطلع إلیھ فى تساؤل، حتى نھض المدیر، ومنحھ ابتسامة 

 :ھادئة، وھو یقول
 .معذرة یا دكتور (مصطفى) ... كنت أكمل الصورة فحسب -    

 ... تحمالن الحیرةوغادر المكان، تاركًا الدكتور (مصطفى) خلفھ، وعیناه مازالتا 
 ...كل الحیرة

  
  

*            *            * 
 
 ..."...(حمدًا هللا على سالمتك یا سیًَّد (قدرى "

نطقھا رجل المخابرات المصرى (حلمى)، مضیفًا إلیھا ابتسامة كبیرة، فتطلًَّع إلیھ 
 :(قدرى) بنظرة خاویة، قبل أن یغمغم

 !ماذا عن السیًَّد (نادر)؟ -    
 :لوًَّح (حلمى) بیده، قائًال

إنھ بخیر ... كانت إصابة رأسھ محدودة، ولكنھم یضعونھ تحت المالحظة؛ للتأكد  -    
 .من عدم إصابتھ بارتجاج فى المخ
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 :نھض (قدرى)، قائًال فى خفوت
 .حمدًا هللا على سالمتھ -    

 :استعاد (حلمى) جدیتھ، وھو یقول
ولكنكما كنتما خارجھا، وعلى مسافة جیدة منھا،  لقد احترقت سیارتھ بالكامل، -    

بحیث ال تمسكما النیران .... ونحن نتساءل فى الواقع، كیف نجحتما فى الخروج من 
 !السیارة، على الرغم من أن األطباء أجزموا بأن (نادر) قد فقد وعیھ، مع قوة الصدمة؟

 :اللحظات، وھو یغمغم  حاول (قدرى) استعادة تلك
 ... خرجنالقد أ -    

 :بتر عبارتھ دفعة واحدة، وبدت علیھ الحیرة لحظة، قبل ان یكملھا فى تردًَّد
 .شخص ما، لم أتبین مالمحھ جیدًا -    

 :مال علیھ (حلمى)، یسألھ فى اھتمام
 !أھو قائد تلك السیارة (الھامر)، التى تحدًَّث عنھا شھود الواقعة؟ -    

 :ان یغمغمحدًَّق (قدرى) فى وجھھ لحظات، قبل 
 .لست ادرى -    

 :اعتدل (حلمى) یتطلًَّع إلیھ بضع لحظات فى صمت، ثم قال فى حزم
ما رواه شھود الواقعة، یشیر إلى ان تلك السیارة (الھامر) قد انقذتكما من موت  -    

محقًَّق، عندما ارتطمت بالسیارة التى حاولت قتلكما، والتى سالت منھا كمیة كبیرة من 
 .ل أن تنفجر، وتشتعل فیھا النیرانالوقود، قب

 :بدت حیرة مرتبكة، على وجھ (قدرى)، وھو یغمغم
 .أذكر شیئًا كھذا -    

 :أشار (حلمى) بیده، مكمًال
وبعدھا ارتطمت تلك السیارة بأخرى، ودارت بین قائدھا وراكبى السیارة االخرى  -    

ط إلى سیارتكما، قبیل أن تندلع معركة قصیرة، حسم بھا قائد (الھامر) االمر، قبل أن یھب
 .فیھا النیران، والمنطق یقول: إنھ من اخرجكما من السیارة قبل اشتعالھا

 :حاول (قدرى) عبثًا استعادة تلك الذكرى، ثم لم یلبث أن ھزًَّ رأسھ، وقال فى إرھاق
 .مادمت تقول ھذا -    

 :ن یعاود الحدیث، قائًالالتقط (حلمى) نفسًا عمیقًا، وھو مازال یتطلًَّع إلیھ، قبل أ
المشكلة أن السیارة وقائدھا قد اختفیا تمامًا بعدھا، ولم تجد الشرطة الفرنسیة  -    

 .ألرقامھا أى وجود فى سجالتھا الرسمیة، وال حتى فى سجالت االتحاد االوروبى كلھ
 :شعر (قدرى) بصداع وحیرة شدیدین، فأمسك رأسھ، مغمغمًا

 .ال أستطیع أن أذكر شیئًا لست أذكر شیئًا... -    
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 :شعر (حلمى) باإلشفاق، وھو یقول
ال علیك یا سید (قدرى) ... ال ترھق نفسك بمحاولة التذكًَّر؛ فیبدو أنك قد فقدت  -    

 .وعیك مع الحادث، ولیس من الطبیعى أن تذكر أیة تفاصیل
 :ثم ربًَّت على كتفھ المكتظة، وھو یضیف بابتسامة ھادئة

 .ددنا لك وجبة دسمة شھیة؛ حتى تستعید نشاطك، قبل أن تذھب إلى فندقكلقد اع -    
 :لوًَّح (قدرى) بیده، قائًال فى أسى

 .لیست لدى أیة شھیة للطعام -    
 :ارتفع حاجبا (حلمى) فى دھشة، قبل أن یبتسم ابتسامة مشفقة، مغمغمًا

 .(ھذا یتعارض مع شھرتك االسطوریة یا سید (قدرى -    
 :رى) زفرة حارة، وھو یغمغمأطلق (قد

 .ما مررت بھ یتعارض مع كل شئ -    
 :ربًَّت (حلمى) على كتفھ مرة أخرى، فى إشفاق أكثر، ثم قال

ستقضى لیلة واحدة فى الفندق، ثم سأصطحبك فى طائرة العاشرة من صباح الغد  -    
 .(إلى (القاھرة

 :ھزًَّ (قدرى) رأسھ، متمتمًا فى خفوت
 .ال بأس -    

 ...تمتم بھا، وھو یقاوم فى شدة دمعة ساخنة، قاتلت للفرار من عینھ
 ...لقد فعل كل ما فعل، وواجھ كل ما واجھ، دون ان یبلغ ما أراد

 ...(ودون أن یحسم مصیر (أدھم) و(منى
 ...وبكل األسف

*            *            * 
 
  .."...التبدیل تم مرتین "

قالھا مدیر المخابرات العامة المصریة لنائبھ فى حسم، فسألھ ھذا االخیر فى اھتمام 
 :شدید
 !كیف یا سیادة الوزیر؟ -    

 :أشار المدیر بیده، قائًال
) ھنا، فى (مصر)، التى حضر إلیھا بجواز سفر أحد موظفى 1-فى البدایة كان (ن -    

لعبقریة، فانتحل صوتى؛ لیدفع (قدرى) مؤسستھ فى (نیویورك)... ومن ھنا بدأ خطتھ ا
للسفر إلى (أسوان)، وإلى فندق جزیرة (إیزیس) بالتحدید، والذى التقى فیھ بجاره السیًَّد 

(سالم إبراھیم)، وكان من الطبیعى، على الرغم من حالتھ، ان یشیر (سالم) إلى أمر 
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)، وھو ینتحل 1- ھ (نالقریة النوبیة، مما دفع (قدرى) للذھاب إلیھا ... وھناك التقى ب
شخصیة (حامد إبراھیم)، الذى ھو نفسھ (سالم إبراھیم)، وروى لھ قصة وھمیة، كان 

واثقًا أن أعدائھ سینصتون إلیھا، بوسیلة أو أخرى، وھو كرجل مخابرات اكثر من 
 .محترف، یعلم الكثیر عن تقنیات التنصًَّت الحدیثة

 :غمغم نائبھ فى لھفة
 .ھذا صحیح -    
 :دیر المخابرات، دون أن یتوًَّقف عند تعلیق نائبھتابع م
)، بجواز سفر (سالم)، إلى (باریس)، الذى علم ان (قدرى) 1-وبعدھا سافر (ن -    

سیسافر إلیھا، عقب سماعھ تلك القصة الوھمیة عن (جوزى) ... وھناك بدأت اللعبة 
 .الحقیقیة

 :غمغم النائب فى اھتمام
 !د شخصیة ذلك السائق بالفعل؟ھل انتحل سیادة العمی -    

 :ابتسم المدیر، وھو یقول
) أكثر ذكاءًا من أن یفعل ... الذى التقى (قدرى)، امام مطار (أورلى)، ھو 1-ن) -    

) كان 1-(ریو بتشولى) بالفعل، والذى یدین لھ بالكثیر، كما روى ھو بنفسھ، وألن (ن
باریس)، فقد دفع (ریو) إلثارة یعلم أن أعدائھ سیراقبون (قدرى)، فور وصولھ إلى (

 .شكوكھ، حتى یلجأ (قدرى) إلى التأكد من حقیقة ھویتھ، ویرصد الكل ھذا
 :سألھ النائب، وقد تضاعف اھتمامھ

 !متى حدث التبدیل إذن؟ -    
 :أشار المدیر بسبًَّابتھ وإبھامھ، وھو یقول

 .أخبرتك إنھ قد حدث مرتین -    
 :ثم تابع فى اھتمام

-رة االولى عندما انفصل (ریو) عن (قدرى)، عند مخیًَّم الغجر ... لقد حل (نالم -    
) محلھ، فى تلك اللحظة، وھو ینتحل شخصیتھ، وكان ھو من ھاجم الرجلین، اللذین 1

)، انھ یدافع دومًا عن أصدقائھ، مھما كان 1-حاوال قتل (قدرى)؛ فمن أھم سمات (ن
-فى أمره، فى تلك المرحلة، عرض علیھ (ن الثمن ... المدھش أنھ عندما شك (قدرى)

) فى ثقة أن یتأكًَّد من شخصیتھ مرة أخرى، وكان من الذكاء، بحیث عرض ھذا، على 1
 .نحو جعل (قدرى) یشعر بسخافة موقفھ، فلم یقدم على االمر

 :التقط النائب نفسًا عمیقًا؛ فى محاولة لتھدئة انفعاالتھ، قبل ان یقول
 ..!!مطاردة السیارات كان سیادة العمیدإذن فالذى خاض  -    

 :أجابھ المدیر فى حزم
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 .بالضبط -    
 :ثم تابع فى اھتمام

) أیضًا، اما 1-والذى طارد (تیا) ورجلیھا وسط األشجار، وفقًا لروایة (نادر)، كان (ن
الذى عاد إلى (نادر) و(قدرى) فقد كان (ریو بتشولى)، فھناك، ووسط األشجار، تم 

 .انىالتبدیل الث
 

 :بدا النائب مبھورًا، إلى حد دفع المدیر لالستطراد، قائًال
أتصوًَّر أن (تیا) ومن معھا، أصیبوا بصدمة كبیرة، عندما فوجئوا بالسائق الحقیقى  -    

) على السیطرة علیھم فى سھولة اكثر، قبل أن یطلب من 1-أمامھم، مما ساعد (ن
 .((ریو) الذھاب، إلى حیث ترك (قدرى) و(نادر

 :قال النائب فى حماس
 .لھذا تأكًَّد اإلثنان من شخصیة (ریو)، ومن أنھ لیس سیادة العمید متنكرًا -    

 :اشار المدیر بسبًَّابتھ، قائًال فى حزم
بالضبط ... فقد كان (ریو بیتشولى) الحقیقى، والذى ساعده ما تلقاه من تدریبات،  -    

ن دوره، وإن أشار (نادر) إلى حیرتھ، عندما على ید المخابرات السوفیتیة، على اتقا
شكره (قدرى) على إنقاذه؛ ألنھ لم یكن یعرف بالفعل ما الذى یتحًَّدث عنھ (قدرى) ... 

)، فقد بقى مع (تیا) ورجلیھا؛ لیتم مھمتھ األصلیة، التى خطط لكل ھذا، حتى 1-اما (ن
 .یفوز بھا

 :حمل صوت النائب نشوتھ، وھو یغمغم
 .((تیا) ثمن ما فعلتھ بالمقدًَّم (منى أن تدفع -    

 :ابتسم المدیر، وھو یقول
ولقد كان لھ ما أراد ... (تیا) محتجزة اآلن، فى أحد السجون الفرنسیة، ذات  -    

اإلجراءات األمنیة القصوى، وستحاكم بتھمة اإلرھاب، وبتھمتى قتل، أثبتتھما كل 
 .األدلة

 :ن یغمغم فى إعجاب واحترام بالغینصمت النائب بضع لحظات مبھورًا، قبل أ
 .من عظیم الخسارة أن یعتزل سیادة العمید العمل -    

 :ابتسم المدیر، وھو یقول
 .) ال یعتزلون العمل أبدًا1-أمثال (ن -    

 :وصمت لحظة، ثم أضاف وابتسامتھ تتسع
ور سماعھ یمكنك اعتبارھا إجازة نقاھة طویلة، وأجزم لك بأنھ سیعود بكل قوتھ، ف -    

 .الكلمة السحریة
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 :أطلًَّ تساؤل من عینى النائب، فأضاف المدیر بمنتھى الحزم
 .(أمن (مصر -    

وعلى الرغم من خبرتھ الطویلة، شعر نائب مدیر المخابرات المصریة بقشعریرة عجیبة 
تسرى فى جسده، فور سماعھ اسم (مصر)، وشد قامتھ فى وقفة عسكریة صارمة، وھو 

 :یقول بكل قوتھ
 .كلنا ھذا الرجل یاسیادة الوزیر -    

بھ تلك الصورة، انتظر مدیر المخابرات، حتى انصرف نائبھ، ثم اخرج من درج مكت
التى حللتھا أجھزة القسم الفنى، للمرأة المسنة، التى اصطحبت (آدم) من مدرستھ، فى 
 :(بئر سبع)، وتطلًَّع إلى وجھ تلك الشابة، الذى بدا أسفل تنكرھا، وغمغم فى ارتیاح

 .إذن فأنت على قید الحیاة -    
 ...(ھذا ألنھا كانت، وبكل وضوح، صورة (منى

 ...(نى توفیقالمقدًَّم (م
 ...شخصیًا

*            *            * 
 

لم یستطع (قدرى) كبح تلك الدمعة الساخنة، التى تحررًَّت من عینھ، وسالت على 
 ...وجنتھ، وھو یعد حقیبتھ، استعدادًا للسفر فى الصباح التالى، والعودة إلى الوطن

 ...(ىكان یشعر باإلحباط؛ ألنھ لم یستطع حسم مصیر (أدھم) و(من
تلك الذكرى المشوًَّشة فى أعماقھ، قبل فقدانھ الوعى، عقب انقالب سیارة (نادر)، كانت 

 ... تؤكًَّد لھ أنھ قد سمع صوت صدیقھ
 ... (صوت (أدھم

 ....ولكنھ ال یستطیع الجزم بھذا
 ...على اإلطالق

 ...وھا ھو ذا مضطر للعودة إلى الوطن، دون أن یحسم األمر
 ... ودون أن یطمئن

كان غارقًا فى مشاعره، عندما سمع طرقات ھادئة على باب حجرتھ، فأسرع یمسح 
 ...دموعھ، قبل أن یفتح الباب

 ... ثم تراجع فى دھشة
 :فامامھ مباشرة، وقف (ریو) مبتسمًا، وھو یحمل لفافة كبیرة، قائًال

 .(بنسوار مسیو (قدرى -    
 :(مضت لحظة من الدھشة، قبل ان یغمغم (قدرى
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 ... ریو) ... كیف علمت بمكانى؟!... المفترض أن) -    
 :قاطعھ (ریو)، وھو یناولھ تلك اللفافة الكبیرة، قائًال

 .مسیو (لو جراند) یرسل لك تحیاتھ -    
 :التقط (قدرى) اللفافة فى تلقائیة، وھو یسألھ فى لھفة

 !لو جراند)؟!... ھل أخبرتھ أننى أرید أن ألتقى بھ؟) -    
 :ابتسامة كبیرة، وھو یقول ابتسم (ریو)

 .(عندما یحین الوقت المناسب، سیلتقى ھو بك مسیو (قدرى -    
 :ثم مال یغمز بعینھ، مضیفًا

 .ومدام (لو جراند) أیضًا -    
 .قالھا، ثم اندفع ینصرف فى سرعة، قبل أن یلقى علیھ (قدرى) سؤاًال آخر

مل تلك اللفافة الكبیرة، قبل أن ولثوان وقف (قدرى) أمام باب حجرتھ المفتوح، وھو یح
یدفع الباب بقدمھ، ثم یضع اللفافة على المائدة ویفتحھا، فانبعثت منھا رائحة شھیة، 

 ....وسقطت منھا بطاقة ملوًَّنة، أسرع یلتقطھا، ویلقى نظرة علیھا
 ...وانتفض جسده بكل قوتھ

 ...فالبطاقة كانت تحمل كلمات قلیلة، بخط یعرفھ جیدًا
 :لكلمات تقو

اشتقنا إلیك كثیرًا یا صدیقنا العزیز... سنلتقى قریبًا بإذن اهللا ... مع تحیات  -    
الزوجین (كازانسخى) ... ملحوظة: (آدم) الصغیر یرسل إلیك تحیاتھ أیضًا؛ فھو مبھور 

 .بما نرویھ لھ عنك ... شھیة طیبة
وتھ، قبل أن یصرخ حدًَّق فى الكلمات، وجسده كلھ ینتفض انفعاًال، وقلبھ یخفق بكل ق

 :بكل سعادة الدنیا
 .إنھما على قید الحیاة ... إنھما سالمین وعلى قید الحیاة -    

وبكل جسده الضخم، راح یرقص فى حجرتھ، وھو یطلق ضحكات عالیة، قبل أن یندفع 
 :نحو ذلك الطعام الشھى، الذى حوتھ تلك اللفافة الكبیرة، ھاتفًا

 .(لطعام یا عزیزتى الغالیة (منىمازلت تذكرین ذوقى فى ا -    
 ... وألوًَّل مرة، منذ ما یزید عن أربعة أشھر، راح یلتھم ما أمامھ من طعام

 ...وبكل شھیة الدنیا
 .... وكل سعادة الدنیا

 .كلھا
*            *            *  

  .. مع تحیات شبكة و منتدیات لیالس الثقافیة  تمت بحمد اهللا
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