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إهداء

احلمد هلل وحده على نعمه الالنهائية، اأهدي هذه الرواية 
القادمة: واملجموعة 

قد  طفل  لكل  عوًنا  واأ�صبحت  كانت  مقاتلة  اأم  كل  اإىل   
اأنعم اهلل عليه بالتوحد ليجعله فريًدا يف هذا العامل املوح�ش 
الذي ينظر لطفل التوحد نظرة خمتلفة �صواًء كانت معاملته 

اأو خبيثة. طيبة 
 اإىل كل من يظن اأن التوحد مر�ش، انظر اإىل عقلك املري�ش 

اأوًل قبل اأن تنتقد عقل من هو اأف�صل منك.
مرحًبا  بالتوحد،  الهتمام  يف  يتعاون  ل  جمتمع  كلِّ  اإىل 
بكم يف جحيم الدنيا والآخرة، التخلي عن العقل والعبقرية 
التي يحملها اأطفال التوحد جتعل املجتمع يف اأ�صفل القاع، اأما 

القمة ترحب مبن اهتم بهم.

والتوزيع
للنشر ب

كت
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ثالثة نجوم

من  العديد  ظهرت  اللحظة،  هذه  ب�أجمعه  الع�مل  انتظر 
التنب�ؤات والنظري�ت حتى اعتقد البع�ض اأنه� نه�ية الع�مل، لكن 
اللحظة  بقدوم  ب�أجمعه� حتتفل  الب�شرية  ك�نت  املخ�وف  رغم 
ال�ش�عة  دق�ت  منتظرين  احلديث،  الع�شر  يره�  مل  التي 
الث�نية ع�شرة لتبداأ االألفية الث�لثة. مل تقت�شر االحتف�الت على 
االأمريكيتني واأوروب� واآ�شي�، بل ك�ن اال�شتعداد للألفية اجلديدة 
مميًزا حتت �شفح اأهرام�ت اجليزة وجميع اأرج�ء الق�هرة التي 
ال تن�م، يحتفل ال�شب�ب يف امللهي الليلية واملق�هي والكن�ئ�ض، 
بني  متمثلني  التلف�ز  �ش��ش�ت  اأم�م  �ش�هرين  ال�شن  كب�ر  حتى 
م�شت�ى  على  الث�لثة  االألفية  احتف�الت  مل�ش�هدة  الع�مل  قن�ات 

الع�مل.

اإال  الليلة  تلك  يف  م�شر  �ش�ارع  من  العديد  ازدح�م  رغم 
من  اخل�يل  املقطم  طريق  ب�الأخ�ض  خ�وية،  ك�نت  بع�شه�  اأن 
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اأعمدة االإن�رة وك�أنَّ ال�شم�ء ال�ش�داء املجردة من �ش�ء القمر 
هبطت على االأر�ض، ال ي�جد جم�ل لروؤية �شخ�ر ه�شبة املقطم 
و املرتفع�ت امل�ج�دة على ي�ش�ر الطريق اأو حتى منحدر امل�ت 
يك�د  حم�لة،  ال  امل�ت  طريق  فه�  الطريق،  ميني  على  امل�ج�د 

الطريق يخل� من اله�اء خ�ًف� من ظلمه. 

وخم�ض  ع�شرة  احل�دية  ال�ش�عة  مت�م  يف   1999-12-31
اللن�شر  ب�شي�رته  هدهد(  )ه�ش�م  ينطلق  دقيقة،  وخم�شني 
التي  ال�ش�داء  ال�شي�رة  من  هرًب�  جن�نية  ب�شرعة   98 م�ديل 
الإحب�ط كل  وي�ش�ًرا  ب�شي�رته مييًن�  يتم�يل ) ه�ش�م(  تط�رده، 
حم�والت ال�شي�رة املجه�لة من اللح�ق به، رغم العرق املنهمر 
ول�  القي�دة  عجلة  ترك  ت�شتطع  مل  قب�شتيه  اأن  اإال  جبهته  من 
من  اخل�ف  لكن  حمرتف،  �ش�ئق  )ه�ش�م(  يكن  مل  للحظة، 
قيد  على  البق�ء  اأجل  من  القي�دة  مه�راته يف  كل  اأظهر  امل�ت 

احلي�ة.

يقتل  ك�ن  م�  اأن  اإال  تلم�شه  امل�ت  ب�أ�ش�بع  اإح�ش��شه  رغم 
هذا ال�شع�ر املخيف ه� اخل�ف االأكرب على )�شريف( اجل�ل�ض 
يف املقعد اخللفي لل�شي�رة، ابنه ال�حيد يف ال�ش�بعة من عمره، 
اأ�شعرته  التي  املته�رة  والده  قي�دة  من  ت�قف  دون  ال�ش�رخ 
يدرك  جتعله  مل  الت�حد  مبر�ض  اإ�ش�بته  ال�ش�رخ،  ب�لرعب 
اخلطر الذي يهرب منه االأب، مل يجعله ي�شعر مبع�ن�ة هروب 
يكره  اأن  )�شريف(  قلب  يكن مبقدرة  امل�ت، مل  من  )ه�ش�م( 
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لكن  والدته،  م�ت  بعد  احلي�ة  يف  له  الب�قي  ال�شخ�ض  والده، 
�شرعة ال�شي�رة املخيفة جعلته م�شتمر يف ال�شراخ دون ت�قف.

ه�ش�م: اهداأ ي� �شريف... ال تخف ي� عزيزي.

مل جتِد حم�والت )ه�ش�م( ب�ش�ته اخل�فت يف امت�ش��ض 
خ�ف ابنه، حيث �شعر )�شريف( بذبذب�ت من الت�تر مم�جة 
ين�شب  بينم�  ال�شراخ  يف  )�شريف(  ي�شتمر  والده،  ب�ش�ت 
)ه�ش�م(  يت�قف  مل  ال�ش�داء،  ال�شي�رة  على  )ه�ش�م(  تركيز 
على  املج�ل  غلق  وي�ش�ًرا حم�واًل  والتم�يل مييًن�  الت�شدي  عن 
ال�شي�رة ال�ش�داء حتى ال تتج�وزه، لكن م� زال جزء من عقل 
من  اأن  ثقة  على  وك�ن  )�شريف(،  ب�شراخ  م�شغ�اًل  )ه�ش�م( 
حق ولده اخل�ف وال�شراخ، ليح�ول البحث داخل ذاكرته عن 
و�شيلة لتهدئته، حتى ين�شب تركيزه ب�لك�مل على الهرب من 

ال�شي�رة ال�ش�داء.

فلتبداأ  االأرق�م،  لعبة  لنبداأ  عزيزي،  �شريف..  ه�ش�م: 
ب�إخب�ري بجدول ال�شرب بداية من رقم 215.

�شريف: 215*1=215، 215*2=430، 215*3= 645،...

اأن  اإال  ب�شي�رته،  اأكرث  )ه�ش�م(  اإ�شراع  من  الرغم  على 
بداأت  حيث  قليًل،  )�شريف(  خ�ف  احت�اء  ا�شتط�عت  اللعبة 
)ه�ش�م(  اأ�ش�ب  الذي  الهدوء  ف�شيًئ�،  �شيًئ�  تهداأ  ال�شرخ�ت 
� لي�شعر ب�لر�ش� وال�شع�دة بع�ض ال�شيء الإزالة اخل�ف من  اأي�شً
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املليء  ال�شغري  ابنه  وجه  ليت�أمل  املراآة  اإىل  لينظر  ابنه،  قلب 
ب�لدم�ع التي بداأت جتف قليًل، متنى )ه�ش�م( يف هذه اللحظة 
اأن تتلقى عين�ه مع عني ابنه، ك�ن على يقني ب�أن اأعرا�ض ح�لة 
والده،  ب�شه�لة، حتى مع  اأحد  يت�ا�شل مع  )�شريف( ال جتعله 
اأو  الأبيه،  االبن  بحب  ي�شعر  مل  لكنه  البنه  ال�شديد  حبه  رغم 
املنزل  اإىل  والده  قدوم  عند  الطفل  وجه  على  ال�شع�دة  نظرة 

حتى اأنه مل ي�شعر بدفء ح�شن ولده منذ �شن�ات. 

�شريف: 523*88=1784، 523*9=2007، 5...

وجهه،  من  املت�شبب  العرق  مع  )ه�ش�م(  دم�ع  اختلطت 
لتفقده الرتكيز للحظ�ت معدودة لكنه� ف�رقة، لتتج�وزه ال�شي�رة 
ال�ش�داء لت�شطدم به من اجل�نب االأمين لل�شي�رة، االأمر الذي 
جعل رد فعل )ه�ش�م( االنحراف ب�شي�رته نح� الي�ش�ر لينحرف 
الظلم  يف  املخب�أة  ال�شخ�ر  ال�شي�رة  لتح�شن  الطريق  خ�رج 
اأخرًيا يف هذا  وتنقلب ال�شي�رة راأ�ًش� على عقب، ويظهر الن�ر 
الطريق املظلم من احتك�ك �شقف ال�شي�رة ب�لطريق لعدة اأمت�ر 
�شرخ�ت  لكن  ال�شي�رة،  ت�قف  بعد  جديد  من  الظلم  لي�ش�د 
)�شريف( ملأت الطريق ب�أكمله دون ت�قف، ال اأحد غريه يعلم 
�شبب �شراخه امل�شتمر، ب�لت�أكيد ب�شبب انقلب ال�شي�رة، لكن 
رمب� من حزام االأم�ن املنقذ حلي�ته، لكن جل��شه على املقعد 
عقله  اإىل  عينه  خلل  من  متر  التي  ال�ش�رة  جعل  يف  �شبب 
وال�حدة  الظلم  اأن  بح�لة ذعر، من اجل�ئز  لي�ش�ب  مقل�بة 
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الذي  االأمر  ب�خل�ف،  �شحته  ك�مل  يف  �شخ�ض  اأي  ت�شيب 
ا�شطره ب�لبحث بعينيه يف كل مك�ن على �شخ�ض ينقذه.

املمدد  اأبيه  قليًل عندم� جتد عين�ه وجه  ال�شرخ�ت  تهداأ 
عقل  م�شح  وجهه،  تغطي  والدم�ء  حراك  دون  ال�شي�رة  داخل 
الأبيه  يراه�  التي  ال�ش�رة  تعيق  التي  ال�ش�ائب  كل  )�شريف( 
الطم�أنينة  اإدخ�ل  التي متل�ؤه ملجرد  والدم�ء  من زج�ج مدمر 
لتتلقى عني )�شريف( بعني  ال�قت،  ول� لبع�ض  يف قلبه حتى 
)ه�ش�م( اأخرًيا للحظ�ت، النظرة التي ك�ن يتمن�ه� )ه�ش�م( 
ح�شل عليه� اأخرًيا قبل اأن يغم�ض عينيه دون رجعة. مل يت�قف 
)�شريف( عن النظر اإىل والده الذي ف�رق احلي�ة، اأخذ يراقب 
�شهيقه الذي ت�قف وعينيه املغم�شة، حتى �شعر والده املتم�يل 
مع ن�شيم اله�اء. مل جتف دم�ع )�شريف( منذ انقلب ال�شي�رة، 
ه� وحده بعد اهلل اأعلم �شبب دم�عه، اأهي ب�شبب اخل�ف مم� 
اأن تك�ن ب�شبب ال�حدة التي  اأم ب�شبب الفراق، اأميكن  حدث، 
�شيع�ين منه� م�شتقبًل. تبداأ ال�شرخ�ت يف االنطلق ب�شرعة 
ذراع  دخ�ل  حلظة  ت�شمعه  الق�هرة  تك�د  وب�ش�ت  ال�ش�روخ 
ال�شخ�ض �ش�حب ال�شي�رة ال�ش�داء اإىل داخل �شي�رة )ه�ش�م( 
حم�واًل  )�شريف(،  بج�نب  املك�ش�رة  الن�فذة  من  ب�الأخ�ض 
ومق�ومته  )�شريف(  �شراخ  لكن  ال�شغري،  ب�لطفل  االإم�ش�ك 
لليد �ش�حبة ال��شم املر�ش�م على �شكل ثلثة جن�م ك�ن اأق�ى، 
خ�رج  و�ش�حبه�  اليد  فتن�شحب  ط�يًل،  ال�شراع  ي�شتمر  مل 
ال�شي�رة مبجرد �شم�ع �ش�ت �ش�فرة النجدة تقرتب من مك�ن 
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به�  وينطلق  ال�ش�داء  �شي�رته  داخل  املجه�ل  فيقفز  احل�دث، 
االأزرق  ال�شرطة  ال�ش�ء �ش�فرة  التي يظهر  اللحظة  بعيًدا، يف 
اأفراد  اأحد  ليخرج  املحطمة،  ال�شي�رة  من  املزعج  ب�ش�ته 
ال�شرطة من �شي�رتهم متجهني اإىل ن�فذة )�شريف( املحطمة 
ال�شي�رة الإنق�ذه، لكن رف�ض )�شريف(  اإخراجه من  حم�ولني 
فرد  جعل  الذي  االأمر  بكثري،  اأق�ى  ك�ن  مق�ومته  خلل  من 
واالإم�ش�ك  ال�شي�رة  اإىل  للدخ�ل  ب�شديقه  ي�شتعني  ال�شرطة 
ب�لطفل املذع�ر الإخراجه �ش�ملً� من احل�دث، لكن مل يرتك فرد 
االأمن الطفل الذي اأ�شيب بن�بة ذعر، واأخذ )�شريف( ي�شرخ 
ويتحرك بغرابة ب�لن�شبة لل�شرطي حم�واًل تهدئته دون نتيجة، 
اأثن�ء دخ�ل زميله مرة اأخرى اإىل ال�شي�رة حم�واًل اإنق�ذ ق�ئده� 
ظًن� منه ب�أنه على قيد احلي�ة. ليغرز)�شريف( اأ�شن�نه يف ذراع 
ال�شرطي وي�شطر ال�شرطي الإطلق �شراح الطفل. على الرغم 
من االأمل الذي �شعر به ال�شرطي اإال اأنه مل يت�قف عن الرك�ض 
خلف الطفل ال�شغري اله�رب منه الراك�ض بعيًدا عن احل�دث 
ال�ا�شع يديه على اأذنه هرًب� من �شجيج �ش�فرة النجدة، حتمل 
�شبب  دون  العينني  مغم�ض  الطفل  هذا  لينقذ  االأمل  ال�شرطي 

� نح� منحدر امل�ت. وا�شح واملتجه رك�شً

F F F

ب للنشر والتوزيع
كت

ري ال
عص



13

انتهى الوقت

املنبه  جر�ض  دق�ت  من  ث�اٍن  بعد  عينيه  )�شريف(  يفتح 
اأو ملمح حزن من  بتعب  االإح�ش��ض  دون  ن�مه  م�شتيقًظ� من 
احللم الذي راوده والذكرى االأليمة التي راآه� يف من�مه، لكنه� 
مل تعد ت�ؤثر يف �شل�كه اأو رد فعله، فقد م�شى ثم�نية ع�شر ع�ًم� 
على وف�ة والده، جنح الزمن اأن ي�شمد جراح قلبه لكن عقله 
�ش�عة  من  حدث  وك�أنَّه  احل�دث  تف��شيل  كل  يتذكر  اخل�رق 
واحدة فقط. نه�ض )�شريف( يف ن�ش�ط من على فرا�شه امل�ج�د 
يف �ش�لة ال�شقة الف�رغة من االأث�ث مت�ًم�، فيم� عدا احتي�ج�ت 
امل�ج�د  ال�شغرية  ملب�شه  خزينة  مثل  االأ�ش��شية  )�شريف( 
م��ش�ع  احلجم  �شغرية  ط�ولة  اأم�مه  ومن  فرا�شه  ي�ش�ر  على 
اليمني  على  اأم�  ب��شة،  الع�شرين  ذي  التلف�ز  �ش��شة  عليه� 
اللب ت�ب امل��ش�ع على مكتبه ال�شغري ب�لل�ن االأبي�ض ،الذي 
ب�لفرا�ض  فعل  كم�  بنف�شه  برتكيبه  وق�م  )اأيكي�(  من  ا�شرتاه 
وخزينة ملب�شه، رغم ت�شميم االأث�ث الع�شري اخل��ض به اإال 
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ال�شقة الكل�شيكي ب�رق احل�ئط  اأنه غري مت�افق مع ت�شميم 
امل�شت�رد من اإيط�لي� منذ اأربعين�ت القرن امل��شي، واالأر�شي�ت 
اخل�شبية، واالأب�اب اخل�شبية املطعمة ب�لزج�ج القدمي، لكن مع 
قلة قطع االأث�ث جعل ال�ش�لة املت��شطة امل�ش�حة وك�أنه� �شخمة.

ينه�ض )�شريف( يف حي�ية ون�ش�ط ليبداأ بتم�رين �شب�حية 
لزي�دة ن�ش�ط اجل�شم، بدًءا ب�ل�ثب واالإحم�ءات وال�شغط نه�ية 
بتمرين البطن دون تعب اأو حتى ظه�ر اأي علم�ت اإره�ق على 
ب�نطلق �ش�ت جر�ض  التم�رين  لتنتهي  دائًم�،  املبت�شم  وجهه 
داخل  ت�اجده  ط�ال  يف�رقه  ال  الذي  القدمي  ال�شغري  املنبه 
يت�جه  ال�شب�ح.  لتم�رين   � خ�شي�شً �شبطه  مت  الذي  املنزل، 
)�شريف( نح� الن�فذة لفتح ال�شت�ئر ع�شرة �شنتيمرتات ال اأكرث 
من اجلهة اليمنى للن�فذة حيث اأنه� امل�ش�فة التي مت ح�ش�به� 
لي�أخذ  ال�شقة،  اإىل  ك�ٍف  ب�شكل  ال�شم�ض  اأ�شعة  الإدخ�ل  بدقة 
امل�شريني  ح�ش�رة  يف  الفلك  علم  )ت�ريخ  كت�ب  )�شريف( 
القدم�ء( امل��ش�ع بج�نب التلف�ز ليدخل به اإىل اإحدى الغرفتني 
مت�ًم�  االأث�ث  من  اخل�لية  الغرفة  ليفتح  ب�ل�شقة،  امل�ج�دتني 
لكنه� مليئة بع�شرات االأرفف اخل�شبية امل��ش�ع على احل�ائط 
االأربعة، املليئة ب�آالف الكتب، اأم� اأر�شية الغرفة م��ش�ع عليه� 
�، ي�شري )�شريف( يف املمرات  االأرفف اأفقًي� لتملأه� الكتب اأي�شً
امل�ج�دة بني االأرفف فقط، متجًه� ل��شع الكت�ب يف مك�نه، ثم 
مي�شك القم��شة ليبداأ بتنظيف االأرفف والكتب واإزالة االأتربة 
من الغرفة مت�ًم�، ليخرج من الغرفة االأوىل متجًه� اإىل الغرفة 
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اختلف  مع  االأوىل  للغرفة  مت�ًم�  وامل�ش�بهة  واالأخرية  الث�نية 
الكتب ليق�م بتنظيفه� مثل االأوىل، مت�جًه� اإىل الرفِّ الت��شع 
واخلم�شني الإح�ش�ر كت�ب )النظرية الذرية وو�شف الطبيعة( 
جر�ض  وينطلق  التنظيف  وقت  لينتهي  الث�نية،  للمرة  لقراءته 

املنبه للمرة الث�لثة.

لل�شتحم�م  الدقيق  الي�مي  نظ�مه  )�شريف(  ي�شتكمل 
اأذنيه،  وخلف  اأظ�فره  حتت  حتى  بج�شده  جزء  كل  وتنظيف 
بعد انته�ئه يق�م بتجفيف ج�شده بدقة متن�هية ب�حًث� عن اأي 
قطرة م�ء على جلده للقب�ض عليه�، بعد االنته�ء يق�م بتنظيف 
اأ�شن�نه ب�لفر�ش�ة بهدوء لكنه يت�قف فج�أة ف�ر انطلق جر�ض 
خ�رج  واالنطلق  جيًدا  فمه  بغ�شل  ليق�م  اأخرى،  مرة  املنبه 
بعن�ية  املهندمة  ملب�شه  لريتدي  خزانته  اأم�م  واقًف�  احلم�م 
اإىل  ن�ظًرا  �شعره  م��شًط�  ال�شعر  فر�ش�ة  ليلتقط  �شديدة. 
ي�أخذ ورقة  املراآة امل�ج�دة بداخل خزانته، وقبل غلق خزانته 
م��ش�عة ب�لداخل ليط�يه� و�شعه� يف جيبه، ثم يلتقط �شنطة 
ت�ب  اللب  به�  لي�شع  ويغلق اخلزانة  االأ�شفل  ت�ب من  اللب 

وكت�به.

بعد انطلق اجلر�ض اخل�م�ض يدخل )�شريف( اإىل املطبخ 
علبة  االأرفف  اإحدى  من  ليلتقط  والنظ�م  النظ�فة  يف  الغ�ية 
رق�ئق القمح، لي�شع بع�شه� يف الطبق االأ�شفر الل�ن ثم يخرج 
علبة اللنب ليت�أكد من ت�ريخ �شلحيته مثل كل �شب�ح ثم ي�شكب 

ب للنشر والتوزيع
كت

ري ال
عص



16

�ه  بع�شه على رق�ئق القمح، ليلتقط الطبق بعد ذلك وا�شًع� اإيَّ
يف امل�يكرويف لي�شبط ت�قيت انته�ء ت�شخني فط�ره بعد دقيقة 
وع�شر ث�اٍن ب�لتحديد، اأثن�ء ذلك يع�د مرة اأخرى اإىل الثلجة 
وا�شًع� اللنب مك�نه مرة اأخرى ثم يخرج من الثلجة �شطرية 
العلبة  يف  اإّي�ه�  وا�شًع�  ال�رقية  اللف�فة  يف  املحف�ظة  اجلبنة 
ي�شع  ثم  الثلجة،  بج�نب  دائمة  امل��ش�ع ب�شفة  البل�شتيكية 
وا�شًع�  ليخرج  العلبة  غلق  ليحكم  الربتق�ل،  وع�شري  تف�حة 
مرة  مت�جّه�  ت�ب،  اللب  حلقيبة  االأم�مي  اجليب  يف  اإّي�ه� 
اأخرى اإىل املطبخ بعد �شم�ع �ش�ت �ش�فرة امليكروويف، ليخرج 
تن�ول فط�ره يف  ليبداأ  ال�ش�لة،  اإىل مكتبه يف  فط�ره مت�جًه� 
هدوء وتركيز �شديد يف كل حركة يق�م به�، حيث يق�م مب�شغ 
من  يقرب  وم�  ه�شمه  الإحك�م  مرة  وع�شرين  واحًدا  طع�مه 
االنته�ء  بعد  واالأخرى،  ملعقة  كل  بني  ث�نية  وع�شرين  اثنتني 
من فط�ره يع�د اإىل املطبخ لتنظيف طبقه وملعقته وجتفيفهم� 
ال�شقة  ب�ب  اأم�م  ليت�قف  املطبخ  من  )�شريف(  يخرج  بدقة. 
دون حراك، يده اليمنى تع�شر الي�شرى، ينظر اإىل االأعلى يف 

كل االجت�ه�ت منتظًرا م� ه� ق�دم.

�شمع من يطرق  اأن  بعد  قليًل  تزداد  الت�تر  لتبداأ علم�ت 
ب�ب �شقته من اخل�رج ثلث طرق�ت ال اأكرث، لينظر من خلل 
الت�تر  يذهب  م�  ف�شرع�ن  ب�خل�رج،  اأحًدا  يجد  فل  الثقب 
ويق�م بفتح الب�ب حيث يت�أكد اأن )م�شعد( ع�مل الت��شيل قد 
اأمت مهمته ورحل كم� ه� متفق عليه، ف�ل�شحف واجلرائد قد 
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و�شلت اإليه اأخرًيا، ليلتقطه� )�شريف( ويدخل اإىل �شقته مرة 
الي�م،  جرائد  جميع  قراءة  يف  ليبداأ  مكتبه  اإىل  ع�ئًدا  اأخرى 
لي�ض ب�أمر �شعب على )�شريف( قراءة هذا الكم من ال�شحف، 
حيث اأنه ميلك القدرة على قراءة ال�شفحة ال�احدة يف خم�ض 
ث�اٍن فقط، في�شتطيع معرفة كل م� يحدث يف الع�مل يف دق�ئق 

معدودة.

لكن الي�م ك�ن خمتلًف� عن ذي قبل، فقد ت�قفت عين�ه على 
ال�شفحة االأوىل بجريدة )نه�ر م�شر( ب�لتحديد يف الن�شف 
)ن�در  الكبري  الك�تب  وف�ة  خرب  ب�الأخ�ض  لل�شحيفة،  ال�شفلي 
االأخرية  روايته  ت�قيع  حفل  خلل  قلبية  اأزمة  ف�ر  �ش�قي( 
اأث�ر  م�  هي  املن�ش�رة  الكلم�ت  تكن  مل  لكن  امل�ت(،  )ع�ش�ء 
نظر  الراحل،  للك�تب  التق�طه�  مت  �ش�رة  اآخر  اإمن�  انتب�هه، 
التي  املنبه  �ش�فرة  ل�ش�ت  ينتبه  مل  اأنه  حتى  بتعّمٍق  اإليه� 
ليق�م  اأخرى  مرة  لل�اقع  ع�د  م�  �شرع�ن  لكن  للرحيل،  ت�ؤهله 
ب�إطف�ء املنبه، وترتيب ال�شحف بعن�ية، ليخرج من درج املكتب 
حمفظته واله�تف املحم�ل ومف�تيح ال�شقة، ثم ي�شع احلقيبة 
على كتفيه متجًه� اإىل ب�ب ال�شقة بخط�ات طفل �شغري ذاهب 
اإىل مدر�شته، فيفتح ب�ب �شقته ليخرج من ع�مله اخل��ض اإىل 

الع�مل املرير.

F F F
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أربع خطوات

�ش�رع  ب�الأخ�ض  الق�هرة  �ش�ارع  اأ�شعته� على  ال�شم�ض  تنرث 
قد  اأنه  اإال  اأمت�ر  الثم�نية  يتعدى  ال  عر�شه  اأن  رغم  �ش�كت، 
االجت�هني  كل  يف  ا�شتخدامه  على  لل�شي�رات  الع�دة  جرت 
ال�ش�ارع الرئي�شية،  اأنه لي�ض من  ب�شرع�ت غري اعتي�دية رغم 
غري مكرتثني لق�انني املرور اأو احلق�ق الب�شرية، لكن ت�شميم 
امل�ش�ة  اأنقذ  امل��شي  القرن  منت�شف  يف  اأن�شئ  الذي  ال�ش�رع 
ينج�  حتى  ال�ش�رع  وي�ش�ر  ميني  على  عري�شة  اأر�شفة  بعمل 
ال�شري  من  امل�ش�ة  ينُج  مل  لكن  املته�رة،  ال�شي�رات  من  الن��ُض 
املت�اجد  الر�شيف  على  املنت�شرة  والط�والت  الكرا�شي  و�شط 
املقهى  �ش�حب  )مدب�يل(  للح�ج  اململ�كة  ال�ش�رع  ي�ش�ر  على 
اجل�ل�ض  )غريب(  للأ�شت�ذ  حتى  املزعج  الع�يل  وال�ش�ت 
)مدب�يل(  لكلم  م�شتمع  وغري  م�شطًرا  اإليه  م�شتمع  بج�نبه 
عن حتليله ملب�راة كرة القدم التي اأقيمت منذ اأكرث من اأ�شب�ع، 
م�شروب�ت جم�ًن�  يريد من  م�  لطلب  لـ)غريب(  فر�شة  لكنه� 
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من )مدحت( �شبي القه�ة الذي مل ينم منذ اأي�م م�شطًرا من 
اأجل امل�ل الإع�لة ع�ئلته، را�شًي� ب�الإه�نة واملع�ملة ال�شيئة من 

�ش�حب املقهى.

على  امل�ج�دة  �شبعة  رقم  العم�رة  من  )�شريف(  يخرج 
ميني �ش�رع )�ش�كت( واملق�بلة ملقهى احل�ج )مدب�يل(، ليبداأ 
يخرج  الذي  اللحظة  يف  الر�شيف  على  التحرك  )�شريف( 
)مدحت( ويف يده الدل� املليء ب�مل�ء ليق�م بع�دته الي�مية بر�ض 
قطرات امل�ء على الر�شيف وال�ش�رع  دون �شبب ولكنه� ع�دة، 
وجه  على  تظهر  التي  الغ�شب  علم�ت  الع�دة  غري  على  لكن 
ل�ش�ن )مدب�يل(  تنطلق من  التي  ال�شخرية  كلم�ت  )مدحت( 

ك�لر�ش��ض، لكن احل�جة للم�ل اأق�ى من كرامة االإن�ش�ن.

يف حلظة طبيعية حتدث ي�مًي� يف هذا ال�ش�رع حيث ت�شري 
�شي�رة نقل بي�ش�ء الل�ن يف اجلزء االأي�شر من ال�ش�رع، ق�دمة 
يف  الل�ن  زرق�ء  �شي�رة  وتتحرك  جن�ًب�،  متجهة  ال�شم�ل  من 
اللحظة  هذه  لكن  �شم�اًل،  متجهة  ال�ش�رع  من  االأمين  اجلزء 
على  كله  امل�ء  ب�إلق�ء  )مدحت(  يق�م  حيث  طبيعية،  تكن  مل 
)مدب�يل(  اإىل  )مدحت(  ينظر  الذي  اللحظة  يف  الر�شيف 

دون النظر اإىل اجت�ه امل�ء.

يبداأ عقل )�شريف( بتحليل كل م� ح�له ب�شرعة ف�ئقة وك�أنَّ 
و�شرعة  بهدوء  نف�شه  اإىل  يتحدث  ببطء  ي�شري  �شيء ح�له  كل 
ف�ئقة يلحظ )�شريف( اله�الت ال�ش�داء امل�ج�دة اأ�شفل عني 
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)مدحت( ونظرات الغ�شب الذي ينظر به� اإىل ميينه يف اجت�ه 
احل�ج )مدب�يل(، بينم� ك�ن )مدحت( يرمي م� تبقى من امل�ء 
ال�شخ�ض  اإىل  اأن ينظر  الر�شيف دون  الدل� على  امل�ج�دة يف 
الق�دم من على ي�ش�ر )مدحت( والذي ك�ن يتحدث يف اله�تف.

�شريف: مزاج )مدب�يل( لي�ض على م� يرام نتيجة عراكه 
غ�شب  ح�لة  يف  يبدو  الذي  )مدحت(  من  ي�شخر  زوجته،  مع 
يف  غ�شبه  �شحنة  ب�إفراغ  )مدحت(  ليق�م  )مدب�يل(،  من 
�شم3،  ح�لة  �شعة اجلردل 837.8  ب�لدل�  امل�ج�د  امل�ء  اإلق�ء 
دون  ال�ش�رع  يف  امل�ء  ب�إلق�ء  �شيق�م  )مدب�يل(،  من  ت�شتيت 
النظر اإىل ال�شخ�ض املتحدث يف ه�تفه، ا�شم م�ؤقت ل�ش�حب 
امل�ب�يل �ض، �شرعة=6.4م/ث، زاوية/30، د=3م/ث2، زمن 
املدى  �ض2)6.4ج�3/30(=2.13ث�نية،  للهدف  ال��ش�ل 
�ض  فعل  ردف  3/30=3.41مرت،  االأفقي=)6.4(2*ج�2 
املك�ش�ر،  الر�شيف  حرف  عند  اإىل97�شم،  ي�ش�ره  اإىل  القفز 
ال�ش�ئق  �ض،  النقل  �شي�رة  اأم�م  ال�ش�رع  يف  �شق�ط  النتيجة 
ال�شي�رة  يف  انحراف  30كم،  العربية  �شرعة  انتب�ه،  ح�لة  يف 
للت�قف يف  اإط�رات مته�لكة وغري �ش�حلة  للي�ش�ر،  10درج�ت 
املك�بح معدومة، رد فعل  ا�شتخدام  املن��شب، احتم�لية  ال�قت 
�شيك�ن على  لتف�دي �ض، �ض  للي�ش�ر 48 درجة  االنحراف  �ض 
نف�ض خط �شي�رة ع، �ش�حب ال�شي�رة �ض غري منتبه للطريق، 
اإط�رات  اأمره، �شرعة ال�شي�رة 55 كم،  مت�تر وعلى عجلة من 
بني  امل�ش�فة  معدومة،  املك�بح  ا�شتخدام  احتم�لية  جديدة، 
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بعد55+30/16.8=0.19  احل�دثة  زمن   ،16.8 ال�شي�رتني 
لليمني  الطريق  عن  ع  ال�شي�رة  انحراف  ه�  الفعل  رد  دقيقة، 
بزاوية 48 درجة، مم� ي�ؤدي اإىل �شري ال�شي�رة على الر�شيف 
للخلف  خط�ات  اأربع  تك�ن...هن�،  �ش�ف  التي  ك،  النقطة  يف 

لتجنب امل�ت.
)�شريف(  به�  ق�م  التي  ال�شريعة  احل�ش�بية  العملية  ك�نت 
دفع  ق�ة  ك�نت  حيث  اعتي�دي،  غري  ب�شكل  دقيقة  عقلة  داخل 
الذي  والنقطة  اندف�عه�  ومدى  الدل�  من  اخل�رجة  املي�ه 
ك�نت  حيث  املي�ه،  ليتف�دى  اله�تف  �ش�حب  اإليه�  �شيتحرك 
هذه النقطة هي اجلزء املك�ش�ر من الر�شيف لينزلق �ش�حب 
جن�ًب�،  املتجهة  النقل  �شي�رة  اأم�م  ال�ش�رع  يف  ويقع  اله�تف 
ومدى  للطريق  النقل  �ش�ئق  انتب�ه  مدى  )�شريف(  ليلحظ 
ت�قف  يف  النقل  �ش�ئق  ت�ش�عد  لن  التي  االإط�رات  ج�دة  �ش�ء 
اإىل  م�شطًرا  ال�ش�ئق  يجعل  مم�  املن��شب،  ال�قت  يف  ال�شي�رة 
االنحراف اإىل ميني ال�ش�رع لتف�دي �ش�حب امل�ب�يل ال�اقع على 
االأر�ض، فتتق�بل �شي�رة النقل البي�ش�ء وجًه� ل�جه مع ال�شي�رة 
وجه  )�شريف(  الحظ  حيث  �شم�اًل،  املتجهة  الزرق�ء  امللكي 
ب�الإ�ش�فة  �ش�عته  اإىل  والنظر  املجهد  الزرق�ء  ال�شي�رة  �ش�ئق 
اإىل ال�شرعة الزائدة التي ت��شح ب�أن �ش�ئق ال�شي�رة الزرق�ء يف 
عجلة من اأمره، يف هذه اللحظة يرتاجع )�شريف( اأربع خط�ات 
للنحراف  الزرق�ء  ال�شي�رة  �ش�ئق  ا�شطر  حيث  اخللف،  اإىل 
عن الطريق لي�شعد على الر�شيف ب�شي�رته يف املك�ن الذي ك�ن 

)�شريف( واقًف� فيه قبل ث�اٍن. 
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تع�د ال�شي�رة النقل اإىل م�ش�ره� وت�شري م�شرعة جن�ًب� هرًب� 
الزرق�ء من  ال�شي�رة  بينم� يخرج �ش�حب  من م�قع احل�دث، 
ال�شب�ب  عن  يت�قف  مل  والذي  �شديد  غ�شب  ح�لة  يف  �شي�رته 
ل�ش�حب ال�شي�رة اله�ربة، ي�شرع )مدحت( مل�ش�عدة ال�شخ�ض 
احل�دثة  من  مذه�اًل  )مدب�يل(  يقف  بينم�  اله�تف،  �ش�حب 
فيت�جه ومعه )غريب( م�شرعني يف اجت�ه )�شريف( للطمئن�ن 

عليه.

مدب�يل: هل اأنت بخري ي� بني؟

�شريف: اأن� بخري.

غريب: هل اأح�شر لك القليل من امل�ء؟

يتعجب )غريب( من جت�هل )�شريف( ل�ش�ؤاله.

غريب: هل اأح�شر لك قليًل من امل�ء اأو...

مدب�يل: هل حتت�ج اإىل �شيء ي� بني اأخرب...

ت�رًك� )مدب�يل( الر�شيف يف هدوء  على  )�شريف(  ي�شري 
ال�شي�رة  اإىل  ن�ظر  غري  التحية،  اإلق�ء  حتى  دون  و)غريب( 

امل�ج�دة على الر�شيف التي ك�دت اأن تده�شه.

غريب: م� خطب هذا الفتى؟
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االأ�شت�ذ  �شقة  ت�أجري  ق�م  القلب،  طيب  فتى  اإنه  مدب�يل: 
فقد  اأن  بعد  وحيًدا  ويعي�ض  �شن�ات  منذ  النج�ر(  )حم�شن 
والديه، لكن عقله �شغري ك�لطفل وغري �ش�ي، اللهم ب�عد بينن� 

وبني مر�شه.

غريب: اآمني.
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عم سالمة

ال ي�جد مثل هذا املك�ن لل�شفر ب�لذهن اإىل الع�امل املختلفة 
اأو حتى ع�مل  العلمي  اأو  الك�ميدي  اأو  الروم�ن�شي  الع�مل  �ش�اًء 
قّيم ومفيد،  كت�ب داخل مكتبة عم )�شلمة(  اجلرمية، فكل 
وعلى الرغم من �شغر م�ش�حة املكتبة اإال اأنَّ الكتب التي تعي�ض 
بداخله� جتعله� قلعة زمنّية للمعرفة، بع�ض الزائرين ال يكتف�ن 
ب�لكتب القدمية بل برائحة ال�رق العتيقة املمزوجة بخليط من 
اجلدران احلجرية القدمية للمكتبة ورائحة القه�ة التي يعده� 
ال��شط  ب�شدة يف  املكتبة  ا�شتهرت  كم�  بنف�شه،  عم )�شلمة( 
االأدبي يف ال�طن العربي بعد زي�رة )ب�ول� ك�يل�( �شخ�شًي� اإىل 
مكتبة عم )�شلمة( يف ع�م 2005، ويفتخر )�شلمة( بذلك 
حتى اأنه خ�ش�ض ح�ئًط� ك�مًل ل�ش�ره مع امل�ش�هري الزائرين 
ملكتبته املت�ا�شعة، لذلك بع�ض الن��ض يعتربونه� مزاًرا �شي�حًي�.

حب  ورغم  القدمية،  للمكتبة  الع�ملية  ال�شهرة  رغم 
ي�أتي  عندم�  لكن  �شببه  املعل�م  غري  )�شريف(  لـ  )�شلمة( 
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اللق�ء االأ�شب�عي بينهم� يخرج )�شلمة( من قلعته اإىل اخل�رج 
لريحب بـ)�شريف( الذي مل يدخل اإىل املكتبة قط ، بل يكتفي 
ب�إلق�ء نظرة على الكتب من خلل الن�فذة الزج�جية. ي�شتمع 
ي�شل  حتى  املت�قف،  غري  )�شلمة(  �شع�ل  اإىل  )�شريف( 

)�شلمة( اإليه مبت�شًم� ابت�ش�مة طفل �شغري على وجه عج�ز.
�شلمة: اأمل يحن ال�قت للدخ�ل اإىل مكتبتي املت�ا�شعة ي� 

�شديقي ال�شغري؟
لث�اٍن  اأخرى  مرة  )�شلمة(  مه�جمة  يف  ال�شع�ل  يبداأ 
لبع�ض  النظر  يدقق  )�شريف(  الث�اين  هذه  يف  ب�شيطة، 
التف��شيل على )�شلمة(، علم�ت القه�ة التي م� زالت على 
ل�ن  ال�شج�ئر،  اليمنى من  ال�شب�بة  اأعلى �ش�بع  فمه، ا�شفرار 
الل�ش�ن االأزرق الذي يدل على اإ�ش�بته ب�أحد اأمرا�ض القلب اأو 
اجله�ز التنف�شي، بع�ض �شعريات قطة من ن�ع ب��شت الرم�دية 
من ال�ش�رع على �شراويله، فت�ت الفلفل امل�ج�د على قمي�شه، 
اأنه  الطني امل�ج�د على احلذاء م� زال رطًب� والذي يدل على 

ق�م بفتح املكتبة منذ دق�ئق، ليتحدث )�شريف( اإىل نف�شه.
اأو  قطعة  )�شلمة(   عم  تن�ول  النه�ئية،  النتيجة  �شريف: 
ليحت�شي  ذهب  ثم  ب�ل�شم�شم،  املغط�ة  الفلفل  من  قطعتني 
حيث  للمكتبة  اخللفي  ال�ش�رع  يف  املت�اجد  املقهى  يف  القه�ة 
ح�ش�بي  تقدير  اأقل  �شب�ًح�،  الطينية  ب�أر�شيته  ال�ش�رع  يتميز 
للقطة  ب�لن�شبة  اأم�  القه�ة،  �شرب  اأثن�ء  �شيج�رتني  مت تدخني 

فك�نت حتت اأقدامه منتظرة فت�ت الطع�م.
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ينتهي )�شلمة(  اأن  قبل  ال�اقع  اأر�ض  اإىل  يع�د )�شريف( 
من ال�شع�ل.

�شريف: رقم 1 من تعليم�ت حمم�د، االمتن�ع عن التدخني 
و�شرب القه�ة.

اإىل  متعجًب�  لينظر  اأخرًيا  ال�شع�ل  عن  )�شلمة(  ت�قف 
)�شريف( الذي مل يكن يت�ا�شل بعينيه مع اأحد قط.

�شلمة: نعم؟
�شريف: لقد �شمعت تعليم�ت ابنك، الدكت�ر حمم�د، وهى 

الت�قف عن التدخني و�شرب القه�ة.
تذكر )�شلمة( التعليم�ت ب�لفعل وحت�لت ابت�ش�مة الطفل 

اإىل ابت�ش�مة العجز.
�شلمة: لقد كربت ي� بني، ح�ن ال�قت الأفعل م� اأريده وم� 

يجعلني �شعيًدا، كم �شيبقى يف العمر؟
اأحد يعلم كم  اأعلم كم �شيبقى يف العمر، ال  اأن� ال  �شريف: 

�شيبقى يف العمر.
على  ف�إج�ب�ته  )�شريف(  عقل  لرباءة  )�شلمة(  ي�شحك 

االأ�شئلة ك�إج�ب�ت الطفل ال�شغري املهذب.
ل�شراء  اأجئت  االآن  اأخربين  بي...  ب�لك  ت�شغل  ال  �شلمة: 

الكتب اأم ا�شتبداله�؟
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الكتب  اإحداهم�  ورقتني  جيبه  من  )�شريف(  يخرج 
املطل�بة واالأخرى الكتب التي ميلكه� الق�بلة للتبديل ليعطيهم 

لـ)�شلمة(، فينظر )�شلمة( لل�رقة يف ذه�ل.

�شلمة: ي� اإلهي اإنهم اأكرث من 200 كت�ب.

�شريف: 237 كت�ب.

ينظر)�شلمة( عن قرب اأكرث اإىل الئحة الكتب.

�شلمة: م� هذا اال�شم؟

.the alchemist، Paulo Coelho :شريف�

�شلمة: ولكنك قمت ب�شراء هذه الرواية من قبل.

�شريف: ال.

�شلمة: اأال تتذكر ي� بني منذ اأكرث من اأ�شب�عني قمت ب�شراء 
بع�ض الكتب والرواي�ت، ك�نت هذه الرواية من �شمنهم؟

رواي�ت،  و4  كت�ب،   15 ب�شراء  قمت  اأ�شب�عني  من  �شريف: 
يف  جرمية  اخليمي�ئي،  اإ�شح�ق،  بن  خمط�طة   ،the origin

النيل.

�شلمة: ه� هي ،الكيمي�ئي.

.the alchemist شريف: اأن� اأريد�
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�شلمة: اإنه� نف�ض الرواية.
�شريف: ال، هذه ب�للغة العربية واالأخرى ب�الإجنليزية.
�شلمة: فهمت ق�شدك، مل� مل تقل ذلك منذ البداية.

�شريف: اأخربتك بذلك منذ البداية.
الذي  العقلي  اال�شطراب  بعد  اأخرًيا  )�شلمة(  يبت�شم 
بنظرة خبيثة عن عدد  العج�ز  لي�ش�أله  فيه )�شريف(،  ت�شبب 

الكتب التي ميلكه�.
�شريف: 9743 كت�ب.

�شلمة: م� �ش�ء اهلل، والكت�ب الذي حتمله يف حقيبتك.
�شريف: زائد الكت�ب املت�اجد داخل احلقيبة ي�ش�وي 9744.
لدخ�ل  �شبًب�  الب�شيطة  وكلم�ته  )�شريف(  اإج�ب�ت  ك�نت 
 � ال�شع�دة وال�شحك اإىل قلب )�شلمة( لكن ال�شع�ل دخل اأي�شً
بل ت�قف، مل تبُد علم�ت اخل�ف اأو القلق على وجه )�شريف( 
الب�شيطة  كلم�ته  لكن  اأذنه،  يخرتق  الذي  املميت  ال�شع�ل  من 
واإح�ش��شه املدف�ن داخله ك�ن ك�فًي� لـ)�شلمة(، حتى اأنه طلب 
حتى  اأو  للقه�ة  �شربه  عن  )حمم�د(  يخرب  اأال  )�شريف(  من 

التدخني.

�شريف: حمم�د دكت�ر، ي�شتطيع اأن يع�جلك، اأنت مري�ض، 
ال بد اأن ت�شتمع اإىل تعليم�ت الطبيب.
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�شلمة: اإذن فلنعقد اتف�ًق�، �ش�أق�م بعمل خ�شم كبري على 
الكتب اجلديدة يف املق�بل اأال تخرب ابني عن هذا االأمر.

�شريف: هل هذه ر�ش�ة؟

�شلمة: م�ذا!...ال ي� بني...هذا اتف�ق.

�شريف: ال، هذه ر�ش�ة.

�شلمة: اإذن ي� �شيدي ميكن اأن تك�ن ر�ش�ة، م�افق اأم ال؟

�شريف: على الر�ش�ة؟

�شلمة: على الر�ش�ة.

�شريف: ح�شًن�، م�افق.

الطيبة  )�شلمة(  �شحك�ت  اأم�م  قليًل  )�شريف(  يبت�شم 
)�شلمة(  ميد  عندم�  االبت�ش�مة  تختفي  م�  �شرع�ن  لكن 
اأحد  ملم�شة  )�شريف(  يعتد  مل  )�شريف(،  مل�ش�فحة  يده 
يتف�ج�أ  مل  للخلف،  خط�ة  )�شريف(  فرتاجع  )�شلمة(  حتى 
منذ  الغريبة  وع�داته  )�شريف(  ملعرفة  االأمر  بهذا  )�شلمة( 
�شن�ات، لذلك مل يهتم بهذا امل�قف، بل اأكمل حديثه وطلب من 

)�شريف( اأن ميهله بع�ض ال�قت لتح�شري كل هذه الكتب.

�شريف: كم �ش�عة تريد؟

�شلمة: اأق�شد اأمهلني بع�ض االأي�م لتح�شري الكتب.
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�شريف: كم ي�ًم�؟

�شلمة: �شتك�ن الكتب ج�هزة بعد ع�شرة اأي�م.

�شريف: �شب�ًح� اأم م�ش�ًء؟

�شلمة: م�ذا تق�شد؟

�شريف: بعد ع�شرة اأي�م، �شيك�ن ي�م االأربع�ء، هل �شتك�ن 
ج�هزة ي�م االأربع�ء �شب�ًح� اأم م�ش�ًء.

بعد  الكتب  لك  �ش�أح�شر  ودقيق،  متعب  فتى  الأنك  �شلمة: 
ع�شرة اأي�م اإىل بيتك م�ش�ًء، حتى اأق�م ب�أخذ الكتب القدمية، 

لذلك ميكن اأن تت�شل ب...

�شريف: �شلم.

اإىل  مت�جًه�  املكتبة،  عن  بعيًدا  فج�أة  )�شريف(  يتحرك 
يبت�شم  ثم  وذه�ل  تعجب  يف  اإليه  )�شلمة(  فينظر  عمله، 
قليًل وي�شرب كًف� على كف، ليبداأ ال�شع�ل من جديد ثم يدخل 

املكتبة.
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المترو

اهتم�م  اأو عدم  غفلة  بح�لة  الن��ض  ي�ش�ب  اأن  املمكن  من 
وم�ش�كلهم  هم�مهم،  تك�ن  اأن  املمكن  من  ح�لهم،  مبن 
الت�م، لكن من امل�ؤكد  اأ�ش�بتهم ب�لعمى  احلي�تية، وامل�شتقبلية 
يظن  التي  ح�لته  على  طغت  العبقرية  )�شريف(  عقلية  اأن 
معه  يتع�مل�ن  وقد  الكثري،  منه  ينفر  قد  مر�ض  اأنه�  البع�ض 
�ش�أًن�،  منهم  اأقل  مت�ش�ل  �شخ�ض  وك�أنه  فيه  مب�لغ  ب�إح�ش�ن 
�شديد  بتهجم  معه  تتع�مل  التي  االأخرى  الفئة  اإىل  ب�الإ�ش�فة 
املدركة ملدى عبقرية )�شريف(  ال�حيدة  الفئة  و�شخرية وهى 
وهم على يقني ب�أنه اأعلى منهم �ش�أًن� يف املعرفة والعلم، لذلك 
ي�شخرون منه حم�ولني اإخف�ء عي�بهم وجهلهم اأم�مه، لكن م� 
مل يدركه اأحد اأن هذا ال�ش�ب الذكي رغم مه�رته العلمية اإال اأنه 
يجهل معنى االإح�ش��ض ب�لكراهية، اأو ال�شخرية، اأو النف�ق، اأو 
اأي من االأمرا�ض االأخلقية التي اأ�ش�بت املجتمع، لذلك ينج� 
)�شريف( بحي�ته من هذه االأمرا�ض بعقله غري م�شتخدم قلبه.
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م�ش�عدة  دون  مبفرده  الي�مي  روتينه  )�شريف(  يت�بع 
واأكرث، حيث  ي�شري  ب�أنه �شخ�ض طبيعي  ال�شديد  اأحد الإمي�نه 
عينيه  لكن  متزنة،  ه�دئة  بخط�ات  الن��ض  بني  )�شريف( 
اأنه  اأ�شرع من حركة الن��ض التي متر من ح�له، حتى  متج�لة 
يقف يف هدوء �شديد وراحة نف�شية رغم ح�لة الغ�شب املحيطة 

به من الن��ض املنتظرة يف ال�شف لقطع تذكرة املرتو.

ن�ظًرا  و�ش�له  منتظًرا  املرتو  ر�شيف  على  )�شريف(  يقف 
اإىل كل ال�ج�ه التي ح�له، ليبداأ ملحظة الفت�ة ال�اقفة على 
الر�شيف واملنتظرة للمرتو مثل اجلميع، مرتدية ملب�ض �شيقة 
كم�  قليًل،  ووجنت�ه� حمراوان  مبت�شمة  اله�تف،  وتتحدث يف 
مم�شًك�  مرت  من  ب�أكرث  خلفه�  ال�اقف  البدين  الرجل  يلحظ 
الفت�ة  يت�أمل ج�شد  بينم� ه�  ب�لقراءة  اإىل اجلريدة متظ�هًرا 
بج�نب  ليقف  املتجه  ال�ش�ب   � اأي�شً يلحظ  كم�  اخللف،  من 
يتظ�هر  ثم  امل�ب�يل  اإقف�ل  زر  على  �شغط  والذي  الفت�ة 
اإليه� نظرات  ليبداأ النظر  الفت�ة  ب�لتحدث يف امل�ب�يل بج�نب 
لتبداأ التحرك بني  ال�ش�ب له�  الفت�ة نظرات  حتر�ض، تلحظ 
ليذهب  مهتم  غري  ال�ش�ب  جعل  الذي  االأمر  الن�ش�ء،  �شف�ف 
بعيًدا، بينم� تظهر علم�ت احل�شرة والغ�شب على وجه الرجل 
البدين، فيبت�شم )�شريف( ابت�ش�مة �شغرية ال�شتمت�عه ب�لفيلم 
املرتو،  ب��ش�ل  انتهى  والذي  �ش�هده  الذي  الق�شري  ال�اقعي 
الدم�ية  امللحمة  متجنًب�  اخلط�ات  بع�ض  )�شريف(  فيرتاجع 
الي�مية، حيث يبداأ اجلميع يف التدافع لدخ�ل املرتو بينم� يظل 
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)�شريف( واقًف� لتظهر عليه ملمح ا�شطراب خفيفة جًدا من 
هذا امل�شهد، حتى ي�شتقر اجلميع يف مك�نه داخل املرتو فيحدد 
)�شريف( املك�ن املراد ال�ق�ف فيه، ثم يدخل املرتو قبل اإغلق 

اأب�ابه بلحظ�ت.

على الرغم من اأن ا�شتخدام املرتو جزء اأ�ش��شي من حي�ة 
على  اأو  قليًل،  ول�  يختِف  مل  والقلق  الت�تر  اأن  اإال  )�شريف( 
للمرتو حيث  االأوىل  املحطة  الت�قف يف  بعد  اإال  يهداأ  االأقل مل 
تخرج الكثري من اجلم�ع خ�رج املرتو ليتبقى م�ش�حة ال ب�أ�ض 
)�شريف(  ليجل�ض  اخل�لية  املق�عد  بع�ض  ويت�فر  خ�لية،  به� 
تنطفئ  ال  ن�ر احلذر  لكن  بداخله،  الذعر  ن�ر  وتنطفئ  اأخرًيا 
اأبًدا، فينظر )�شريف( مييًن� وي�ش�ًرا يف حذر، فيخرج امل�ب�يل 
الفي�ض  له على  ال�شخ�شي  ليبداأ ت�شفح احل�ش�ب  به،  اخل��ض 
يفتح  ثم  اأ�شدق�ء،  حتى  اأو  �ش�رة  على  يحت�ي  ال  والذي  ب�ك 
مت�شفًح�  م�شر(  )نه�ر  بجريدة  اخل��ض  االإلكرتوين  امل�قع 
مت  الذي  الفيدي�  عند  يت�قف  حتى  املن�ش�رة  االأخب�ر  جميع 
حفلة  يف  �ش�قي(  )ن�در  امل�شه�ر  الك�تب  وف�ة  حلظة  ت�ش�يره 
يتعدى  ال  الفيدي�  اأن  ورغم  قلبية،  ب�أزمة  اإ�ش�بته  عند  ت�قيعه 
اأكرث  الفيدي�  م�ش�هدة  يكرر  اأخذ  )�شريف(  اأن  اإال  الدقيقتني 
وي�ش�ًرا  مييًن�  عينيه  يحرك  اأن  دون  �شديد  برتكيز  مرة  من 

كع�دته، حتى يجد احلقيقة التي مل يره� اأحد.
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طه

بخط�اته  م�شر(  )نه�ر  جريدة  مبنى  )�شريف(  يدخل 
الع�دة  غري  على  لكن  كع�دته،  الدقيق  و�ش�له  وم�عد  اله�دئة 
يجد عم )طه( م�ظف اال�شتقب�ل يقفز من مقعده متجًه� اإليه 

م�شرًع� ب�بت�ش�مة مب�لغ فيه�.

طه: اأين اأنت ي� اأ�شت�ذ )�شريف(؟

�شريف: �شب�ح اخلري.

طه: �شب�ح الن�ر ي� بني، االأ�شت�ذ الكبري مت�اجد منذ اأكرث 
من �ش�عة على غري ع�دته ومنذ و�ش�له يبحث عنك وي�ؤكد على 

اجلميع �شرورة املرور على مكتبه مبجرد و�ش�لك.

مل  �شمعه،  مل�  تعجب  اأو  انده��ض  ب�أي  )�شريف(  ي�شب  مل 
التحرير  رئي�ض  قبل  من  عنه  البحث  �شبب  عن  ذهنه  يرهق 
ملح�ولة  والف�ش�لية  امل�كرة  )طه(  ب�أ�شئلة  يهتم  مل  بنف�شه، 
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النج�ر(  )حم�شن  االأ�شت�ذ  اأث�ره�  التي  ال�شجة  �شبب  معرفة 
اأكرث،  ال  لغ�ي  وظيفته يف اجلريدة مدقق  فتى  ب�شبب  �شب�ًح� 
مل يكرتث )�شريف( لنظرات )طه( البغي�شة له وكلم�ته التي 
يظن مل ي�شمعه� اأحد، مل يهدر ط�قته للنظر اإىل )طه( الذي 
ب�له  ي�شغل  ك�ن  م�  وراء ظهره، كل  ال�شب�ب من  ل�ش�نه  يقذف 

احلقيقة التي دفنت م�ش�ء اأم�ض.
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نهار مصر

اختلف  جمرد  لي�ض  البع�ض،  بع�شه�  عن  الن��ض  تختلف 
بل  الع�مل،  الذوق  حتى  اأو  والتفكري  والطب�ع  ال�شخ�شي�ت  يف 
املحررين  اأن  رغم  العمل،  واجب  وت�أدية  ال�ظيفة  اختلف يف 
وحتى  واالأج�ر  العمل  يف  مت�ش�ويني  م�شر(  )نه�ر  جريدة  يف 
الطبقية بني  الفروق�ت  تخلق  االأخلق  اأن  اإال  الثق�يف  امل�شت�ى 
واحد  مك�ن  يف  يجل�ش�ن  املحررين  جميع  اأن  ورغم  الزملء، 
كت�بته،  يف  منهمًك�  مكتبه  له  خم�ش�ض  وكل  امل�ش�حة،  �شخم 
وات�ش�الته، ومعرفة االأخب�ر احل�شرية املحلية والع�ملية، لكن مل 
يكن اجلميع مهتم بعمله احل�يل على قدر اهتم�مه ب�إجن�زاته 
االأوىل  ب�لطبعة  مم�شًك�  مكتبه  على  )رامي(  فيجل�ض  ال�ش�بة، 
ن�شر  الذي  مبق�له  والغرور  التف�خر  قمة  يف  الي�م  جريدة  من 
مل  �ش�قي(،  )ن�در  الك�تب  وف�ة  عن  االأوىل  ال�شفح�ت  يف 
االإلكرتوين  امل�قع  بفتح  ق�م   � اأي�شً بل  فح�شب  بهذا  يكتِف 
للجريدة ب�لتحديد على مق�له وال�ش�ر والفيدي�ه�ت التي ق�م 
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بت�ش�يره� حلظة وف�ة الك�تب الكبري. لكن الغرور والتف�خر ال 
طعم له دون اجلمه�ر، ليقف خلفه زملوؤه. )�شمري( و)ن�هد( 
اللذان يهنئ�نه على هذا ال�شبق ال�شحفي، اأم� )عل( فك�نت 

واقفة معهم تقلم اأظ�فره� ال اأكرث.

ن�هدة: �شربة حظ.

مل يهتم )رامي( بكلم�ت )ن�هد( احل�قدة ومل يهتز غروره 
ول� للحظة م�ؤمًن� ب�أن مه�راته ال نظري له�.

يل  اأعطى  ل�  اجلريدة،  هذه  يف  مدف�ن  اأن�  بني  ي�  رامي: 
لكت�بة  بنقلي  �شيت�شرف  م�هبتي،  واأدرك  الفر�شة  االأ�شت�ذ 

املق�الت ال�شي��شية، وال اأقبل ب�أقل من ذلك.

مل يتلَق )رامي( اأي دعم لكلم�ته الق�ية، فك�ن فم )�شمري( 
اأم� )ن�هد( فرغم حزنه�  ال�شط�ئر ك�لع�دة،  ب�لته�م  م�شغ�اًل 
م�شل�شل  اأ�شهر  الع��شمة(  )�شف�ح  ك�تب  �ش�قي(  )ن�در  على 
م�شري واالأكرث غم��ش� يف ال�طن العربي ك�فة، اإال اأنه� حت�ول 
مع  الفجر  حتى  الليل  ق�شى  الذي  ال�شخ�ض  معرفة  ج�هدة 
)عل(، لكن بل نتيجة، ف�أن�ثة )عل( وجم�له� يتحدث�ن ني�بة 

عن ل�ش�نه�، اأم� غروره� اأكرث غروًرا من )رامي( نف�شه.

ب�ب  من  )�شريف(  بدخ�ل  يفعل�نه  عم�  االأربعة  يت�قف 
اجلريدة، حم�ولني تهدئة )رامي( الذي ال يت�قف عن ال�شخرية 
من هذا املع�ق ذهنًي� كم� يلقبه )رامي( بكل عجرفة وق�ش�ة، 
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اأن )�شمري(  اإال  ب�أمر )�شريف(  اأن اجلميع غري مهتمني  رغم 
كع�دته يحذر املغرور ب�أن )�شريف( له الدرع الذي يدافع عنه 
دائًم� ولي�ض من احلكمة مع�داة رئي�ض التحرير �شخ�شًي�، لكن 
مل ينكم�ض غ�شب )رامي( من هذا التحذير بل ازداد عندم� 

اقرتب )�شريف( على غري ع�دته للتحدث مع )رامي(.

رامي: اأهًل بك ي� ك�كي، هل تغ�شبك كلمة ك�كي ي� ك�كي؟

الت�قيع  والفيدي�ه�ت اخل��شة بحفل  ال�ش�ر  اأريد  �شريف: 
اخل��ض ب)ن�در �ش�قي(.

رامي: اأخربين اأواًل م� راأيك يف املق�ل الذي كتبته.

�شريف: اأعجبتني ال�ش�ر.

لي�شت  اإنه�  مع�ق،  �شخ�ض  من  مع�قة  اإج�بة  هذه  رامي: 
االإج�بة ال�شليمة ل�ش�ؤايل، حتدث مثل االإن�ش�ن الطبيعي.

�شمري: اهداأ قليًل ي� رامي.

�شريف: اأن� طبيعي.

رامي: اإذن فلتجب على �ش�ؤايل دون اإج�ب�ت جمن�نة.

�شريف: اأعد ال�ش�ؤال.

رامي: من حقك، م� راأيك ي� )�شريف(؟
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�شريف: كن حمدًدا، م� ه� راأيي يف م�ذا؟

رامي: يف املق�ل؟

�شريف: كن حمدًدا، وال�ش�ؤال ك�مًل ل� �شمحت؟

رامي: م� ه� راأيك ي� �شريف، عن املق�ل الذي اأن� كتبته عن 
م�شرع الك�تب )ن�در �ش�قي(؟ اأو الذي ن�شر يف طبعة الي�م؟

�شريف: مل يحدث.

)�شريف(،  اإج�بة  على  �شخرية  �شحكة  )رامي(  ي�شحك 
هذه  اأن  حتى  االإج�بة،  هذه  من  حرج  يف  زملوؤه  فيبت�شم 
ال�شحك�ت جعلت جميع من ب�ملك�ن يت�بع�ن املح�دثة التي تبدو 
م�ش�قة، فيقرتب )رامي( من )�شريف( ويف يده �شحيفة الي�م.

رامي: انظر جيًدا، هل ترى عن�ان املق�ل.

�شريف: مكت�ب )وف�ة االأ�شط�رة ن�در �ش�قي(.

رامي: انظر مرة اأخرى، هل ترى ا�شم ك�تب املق�ل.

�شريف: رامي �ش�كت.

رامي: هل اأدركت النتيجة اأم اأن عقلك البليد مل يدرك اأنني 
كتبت مق�اًل من اأهم املق�الت التي ن�شرت يف اجلريدة، فلم يقم 
امل�شه�رة  ال�شخ�شي�ت  اأحد  وف�ة  حلظة  بتغطية  قبل  من  اأحد 

من قبل.
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�شريف: مل يحدث.

)رامي(  من  لي�ض  ولكن  اأخرى  مرة  ال�شحك�ت  تع�لت 
وع�ش�بته بل من غ�لبية اجلمه�ر امل�ش�هد لهذه املب�راة.

�شمري: اأرج�ك ي� )�شريف( بع�ض الرتكيز، يح�ول )رامي( 
كيف  م�ش�عدتك،  �ش�أح�ول  املق�ل...  هذا  كتب  ب�أنه  اإخب�رك 

علمت اأن )رامي( ك�ن يف حفل الت�قيع ليلة اأم�ض.

�شريف: لقد قراأت مق�ل الي�م.

ازدادت ال�شحك�ت اأكرث ف�أكرث على االإج�بة التي تبدو بله�ء، 
لكن اأث�رت البلهة غ�شب )ن�هد( قليًل.

قراأت  اإذا كنت قد  قلبية،  اأزمة  �شي�شبب يل  ن�هد: غب�وؤك 
املق�ل، مل�ذا تق�ل هذه االإج�بة الغبية )مل يحدث(.

�شريف: مل يحدث تعني اأن )رامي( مل يكتب هذا املق�ل.

التي  )�شريف(  لكلم�ت  تت�قف �شحك�ت اجلميع من�شتني 
قد ت�ؤدي اإىل عراك .

رامي: م�ذا تق�ل ي� ك�كي، اإن مل اأكتبه فمن كتبه؟ العفريت 
مثل.

�شريف: ال وج�د للعف�ريت، ك�تب املق�ل اأحمد بهجت، 20 
�شنة، يف الفرقة الرابعة من كلية االإعلم، ميتلك �شفحة على 
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لل�شفحة،  مت�بع   50737 الرابعة،  ال�شلطة  ب��شم  الفي�شب�ك 
الف�شحى  بخلط  يق�م  م�  دائًم�  الأنه  خمتلفة  كت�ب�ته  طريقة 
االأخط�ء  الدائمة  عي�به  من  الع�دية،  الف�شحى  مع  الرتاثية 

االإملئية خ��شة يف حرف الـ غ ، ال يراجع اأبًدا م� كتبه.
من  ق�ي  ب�شكل  م�شم�ع  ال�ش�عة  عق�رب  حركة  �ش�ت 
ال�شك�ن الت�م جلميع من ب�ملك�ن النده��شهم ال�شديد من اإج�بة 
ب�شكل  عليهم  تبدو  الذه�ل  وعلم�ت  التف�شيلية،  )�شريف( 
وا�شح، م�عدا وجه )رامي( الغ��شب. تهم�ض )ن�هد( يف اأذن 

)عل(.
ن�هد:  األي�ض اأحمد بهجت ه� ابن اأخت رامي؟

عل: ا�شمتي.
�شخ�ض  اأنت  )�شريف(،  ي�  خطبك  م�  تعلم  هل  رامي: 

مري�ض، تت�هم بـ..
ال�شمنة  )�شمري(  م�شكلة  مري�ض،  اإن�ش�ن  كل  �شريف: 
الف�ل  من  بح�ش��شية  م�ش�بة  )ن�هد(  ب�ا�شري،  واأعرا�ض 
من  اأقل  حتديًدا  النظر،  بق�شر  م�ش�بة  )عل(  ال�ش�داين، 
الل�شقة  العد�ش�ت  وترتدي  درج�ت  ب�أربع  الطبيعي  املعدل 

ط�ال ال�قت، )رامي( م�ش�ب يف ع�شلة القلب.
فت�ش�رك  الغ�شب،  من  �شيء  اإىل  الذه�ل  نظرات  تتح�ل 

)عل( يف املعركة.
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عل: ال ي� �شريف ، )رامي( يق�شد ب�أنك مري�ض نف�شي.

�شريف: كل اإن�ش�ن م�ش�ب مر�ض نف�شي، يع�ين )�شمري(من 
ل�شمنته،  ال�شديد  له لكرهه�  ب�شبب هجر زوجته  واأرق  اكتئ�ب 
يح�ول جت�هل احلقيقة رغم معرفته به�، يتظ�هر اأم�م اجلميع 
بي�ض  �شط�ئر  يلتهم  ال�شب�ح  فرتة  لكن  �شحي  اأكل  بتن�وله 
ب�لك�ت�شب مع �شرب ال�ش�دا، م�ؤمًن� ب��شتط�عته حلرق الده�ن 
على مدار الي�م ب�الإ�ش�فة اإىل االأكل قبل الن�م، مر�ض نف�شي. 
�شن مبكر،  ب�شبب زواجه� يف  نف�شه�  اأنه� ظلمت  ت�شعر  ن�هد، 
�شب�ًح�  وت�أتي  ليًل  اأطف�له�  على  غ�شبه�  �شحنة  بتفريغ  تق�م 
نف�شي. عل،  اأطف�له�، مر�ض  تع�مله� مع  ب�شبب  ب�كية  حزينة 
غري را�شية عن حي�ته�، متظ�هرة ب�لتحرر ال�شديد مع اأن اأهم 
غري  نرج�شية  رامي،  نف�شي،  مر�ض  اأًم�،  ت�شبح  اأن  اأمني�ته� 

ع�دية وبذل امل�شتحيل الإثب�ت اإنه االأذكى واالأق�ى دائًم�.
رامي: لكن اأنت متخلف عقلًي�.

 Savant و  ب�لت�حد  مري�ض  اأن�  �شحيح  غري  �شريف: 
syndrome، لي�ض له علقة ب�لتخلف العقلي.

يذهب  اأن  خ�شمه  )رامي(  ين�شح  غ��شبة  ح�دة  بنربة 
الدواء  وتن�ول  عقله،  �شحة  من  للت�أكد  اأخرى  مرة  للطبيب 
الب�طلة،  واالته�م�ت  االأوه�م  هذه  من  للتحرر  منتظم  ب�شكل 
حمذًرا )�شريف( ب�أنه �شيق�م بعمل �شك�ى ب�شبب هذا االفرتاء 

الذي ال �شحة له.
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اأبقى �ش�هًرا يف منزيل جمًدا يف  اأن  العدل  رامي: هل من 
عملي الإنه�ء املق�ل وينتهي االأمر ب�أين ل�ض؟

نف�ض  ترتدي  اأم�ض،  ليلة  منزلك  يف  تكن  مل  اأنت  �شريف: 
ثي�ب الب�رحة، لقد كنت يف منزل )عل(.

لهذا  الت�ش�يق  زي�دة  مع  اجلميع  لدى  الذه�ل  ح�لة  تزداد 
العراك، منتظرين الدم�ء املتن�ثرة من كل اخل�شمني.

�شمري: اإي�ك واته�م الن��ض بدون دليل ي� هذا.
�شريف: ي�قة قمي�ض )رامي( من الداخل مطب�ع عليه� ل�ن 
اأحمر ال�شف�ه التي ا�شتخدمته )عل( ب�الأم�ض، من ال�ا�شح اأن 
كليهم� يف ح�لة عجلة يف ال�شب�ح، مل يقم )رامي( مب�شح اأحمر 
)عل(  تقم  مل  رقبته،  اأعلى  املت�اجد  جيًدا  خ��شته�  ال�شف�ه 

بتم�شيط �شعره� املبلل جيًدا.

بداأ اجلميع من النظر اإىل )رامي( والتف��شيل التي الحظه� 
اأن  ك�دت  التي  النظرات  ت�شلم )عل( من  كم� مل  )�شريف(، 
تقتله� حرًج�، لتدمع عين�ه� وهربت من املك�ن ب�كية، يف هذه 
لتحطيم  اال�شتعداد  و�شعية  يف  )رامي(  قب�شة  ك�نت  اللحظة 
وجه )�شريف(، لكن ت�قف )رامي( ف�ر �شم�ع ا�شمه ين�دى من 

قبل )حم�شن(.

مب�ش�هدة  ا�شتمتع  قد  اجلميع  يك�ن  اأن  اأرج�  حم�شن: 
امل�شرحية ت�ركني العمل.
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التحرير احل�دة  رئي�ض  بعد كلم�ت  اإىل عمله  يع�د اجلميع 
ونظراته الغ��شبة، فيقرتب )حم�شن( من )رامي( ه�م�ًش� يف 

اأذنه.
ب�ملح�ش�بية  هن�  يعمل  )�شريف(  اأن  تعلم  اأنت  حم�شن: 
� اأ تعمل هن� ب�ملح�ش�بية  وال�ا�شطة، لكن تذكر جيًدا اأنك اأي�شً
وال�ا�شطة ال اأكرث، اإذا اقرتبت من )�شريف( جمدًدا، �ش�أجعلك 

امل�ش�ؤول االأول عن كت�بة )حظك الي�م(، وا�شح؟
رامي: وا�شح �شيدي.

�شريف: اأريد �ش�ر وفيدي�ه�ت احلفلة.
حم�شن: لي�ض من حقك اأو تخ�ش�شك اأن تطلب هذه االأ�شي�ء 

دون م�افقتي، وا�شح؟
ي�شمت اجلميع، منفذين اأوامر )حم�شن النج�ر( دون اأي 
اعرتا�ض، فيت�جه )�شريف( اإىل غرفة مكتبه ال�شغري، ويع�د 
)رامي( اإىل مكتبه ملب��شرة عمله، بعد الت�أكد من اأن اجلميع يف 

م�اقعهم وعجلة العمل دارت من جديد.
يل  اأح�شر  )�شريف(،  مكتب  يف  �ش�أك�ن  رامي،  حم�شن: 
اأخرب  رج�ًء،  ب�ملن��شبة،  احلفلة...  وفيدي�ه�ت  �ش�ر  جميع 
)اأحمد بهجت( اأن يق�م بتعديل اأ�شل�ب كت�بته قليًل حتى تليق 

بك.

F F F
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اتفاق جديد

تخ�شي�ض  ب�شبب  ب�جلريدة  الع�ملني  جميع  حقد  يكن  مل 
املكتب  اأحد دخ�ل هذا  يتمنى  له فقط، فل  )�شريف( مكتب 
الأي  الت�تر  ت�شبب  التي  وم�ش�حته  الن�افذ  من  خل  الذي 
القدمي  املخزن  يف  يجل�ض  اأن  يقبل  ال  منهم  ف�لكثري  �شخ�ض، 
الأدوات النظ�فة، اإمن� احلقد ب�شبب برك�ن الغ�شب املنفجر يف 
وجههم ط�ال الي�م ي�شبح خ�مًدا ولطيًف� مع )�شريف( وحده، 
الذي  ال�شغري  ال�ش�ب  هذا  مع  التع�طف  احلقد  التهم  فقد 
)ه�ش�م  �شرية  تن��ش�ا  اأنهم  حتى  جًدا،  خ��شة  عن�ية  يحت�ج 
هدهد( رئي�ض التحرير ال�ش�بق للجريدة، غري مدركني حلقيقة 
)حم�شن النج�ر( الذي اأخذ على ع�تقه تربية )�شريف( بعد 
عن  ا�شتقل  الذي  )�شريف(  للع�ق  ن�ظرين  اإمن�  والديه،  وف�ة 
القدمية،  )حم�شن(  �شقة  يف  وحده  لي�شكن  ب�لتبني،  والده 
فكيف لهذا الك��شر اأن يك�ن حن�ًن� فقط على )�شريف( الذي 

تركه وحيًدا بعد هذه ال�شنني.
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امل�ش�حة  ال�شغري  )�شريف(  مكتب  )حم�شن(  يدخل 
يحت�ي  والذي  اأكرث.  ال  اأ�شخ��ض  لثلثة  فقط  يت�شع  اأنه  حيث 
اإىل  ب�الإ�ش�فة  ورق،  على مكتب �شغري عليه ح��ش�ب وط�بعة  

الكر�شي اخل��ض ب�شريف وكر�شي اأم�م املكتب. 
غري  لكن  )حم�شن(  وجه  على  الغ�شب  علم�ت  تظهر   
على  املر�ش�م  الغ�شب  اإىل  )�شريف(  ينتبه  مل  �شببه�،  معل�م 
اأن ا�شتخدم تطبيق )اأوبر(  وجه رئي�شه ، حيث ك�ن همه بعد 
من على اله�تف، ق�م ب��شع حقيبته على املكتب الإخراج اللب 
ت�ب لبدء العمل، فيجل�ض )حم�شن( على الكر�شي امل�ج�د اأم�م 

املكتب حم�واًل اإطف�ء ن�ر الغ�شب قبل بدء احلديث.
حم�شن: هل اأنت بخري ي� بني؟

�شريف: اأن� بخري.
حم�شن: هل من املمكن التحدث قليًل.

اأخذ )�شريف( بع�ض ال�قت للإج�بة، من ال�شعب اخرتاق 
التفكري العميق والرتكيز ال�شديد لهذا ال�ش�ب.

�شريف: ح�شًن�، امل��ش�ع االأول اأم الث�ين؟
حم�شن: االأول اأم الث�ين؟ ال اأفهمك.

ك�ن )حم�شن( من االأ�شخ��ض القليلة التي على علم بح�لة 
وال�شرب خلل  ب�لهدوء  التحلي  عليه  ووجب  ال�ش�ب اخل��شة، 

التحدث مع )�شريف(.
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حم�شن: �شريف؟

�شريف: ب�ل�شبط.

حم�شن: هل من املمكن ت��شيح �ش�ؤالك.

له علقة مب� حدث ب�خل�رج منذ  الث�ين  امل��ش�ع  �شريف: 
قليل، اأنت يف ح�لة غ�شب.

تق�م  اأال  مرة  من  اأكرث  اأخربتك  غ��شب،  ب�لطبع  حم�شن: 
بهذا النقد للجميع وتك�شف اأ�شرارهم بهذا ال�شكل.

�شريف: اإنه� احلقيقة.

حم�شن: لي�شت وظيفتك اأن تخربهم حقيقتهم.

�شريف: هل احلقيقة وظيفة؟

اأو  احلقيقة  من  الهروب  يح�ول  الكثري  بني،  ي�  حم�شن: 
اإخف�ئه� للأبد حتى من اأنف�شهم.

�شريف: كلم غري منطقي اأو علمي.

حم�شن: لكنه� احلقيقة، اأن� على اليقني، ب�أن ذلك ك�ن رد 
معه،  ومن  ب�إه�نته  قمت  لكنك  )رامي(،  عجرفة  ب�شبب  فعل 

اأعتقد �ش�أح�شل على اأكرث من طلب ا�شتق�لة هذا الي�م.

�شريف: لن ي�شتقيل اأحد الي�م.
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وح�شلت  قبل،  من  الكلمة  هذه  منك  �شمعت  لقد  حم�شن: 
على طلب ا�شتق�لة عم� فعلته ال�شهر امل��شي.

عندم� �شعر )حم�شن( بحدة �ش�ته من اأفع�ل ولده اأو من 
اتخذه ولًدا، اأدرك االأمر على الف�ر ليهداأ قليًل.

حم�شن: هل تعدين ي� بني اأال ت�اجه الن��ض بحقيقتهم كم� 
فعلت؟

�شريف: ال.

حم�شن: اإذن �ش�أعقد معك اتف�ًق�، ال تتحدث مطلًق� مع اأحد 
يف هذا املك�ن، اإن كنت تريد اأي �شيء اأطلبه مني فقط.

يح�ول )�شريف( حتليل هذا االتف�ق يف عقله قبل امل�افقة 
كله،  الع�مل  يف  ي�ش�فحه  الذي  ال�حيد  ال�شخ�ض  وم�ش�فحة 
وب�لفعل اجتمع االثن�ن على هذه الفكرة التي قد تنجي الكثري 

من الع�ملني يف اجلريدة.

ويعطيه  ب�لعمل  رئي�شه  اأوامر  لينفذ  املكتب  يدخل )رامي( 
والفيدي�ه�ت  ال�ش�ر  جميع  على  حتت�ي  التي  الذاكرة  بط�قة 
اخل��شة بحفل ليلة اأم�ض، لي�شعه� )حم�شن( يف يد )�شريف( 
م�  ولكن  ال�ش�ر،  مل�ش�هدة  ال�شديد  اإ�شراره  عن  ال�ش�ؤال  دون 
هذه  مل�ش�هدة  ال�شديد  )�شريف(  تلهف  ه�  )حم�شن(  الحظه 
ال�ش�ر، لكنه ك�ن يح�ول اأن يعطي الثقة يف قرارات )�شريف( 
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بحذر، م�ؤمًن� ب�أن )�شريف( �شخ�ض ن�بغ وق�در على م�اجهة 
الع�مل مبفرده، لكن م� قطع اأفك�ر )حم�شن( ت�اجد )رامي( 
الذي م� زال يف املكتب دون اأي �شبب، فيجد )حم�شن( ب�أنه� 
الرئي�ض  في�أمر  م�ظفيه،  بني  االأو�ش�ع  لتهدئة  من��شبة  فر�شة 
من )�شريف( االعتذار لـ)رامي(، ف�عتذر )�شريف( دون اأي 
جم�دلة اأو حتى تفكري، حيث ك�نت عين�ه ال تف�رق �ش��شة اللب 
اأنه  حتى  والفيدي�ه�ت،  ال�ش�ر  تف��شيل  جميع  مت�أملة  ت�ب 
ورغم  التحرير.  رئي�ض  ب�أمر من  له  اعتذار )رامي(  ي�شمع  مل 
اأن  اإال  الع�ملني،  بني  احلرب  ن�ر  ب�إخم�د  )حم�شن(  اإح�ش��ض 
التعجب م� زال يف عينيه، عندم� وجد )رامي( واقًف� يف مك�نه 
ويعطي  االأمر  )حم�شن(  ليتفهم  عمله،  ملب��شرة  الذه�ب  دون 
ازداد  لكن  �شدره،  يف  عم�  للب�ح  االأخ�شر  ال�ش�ء  لـ)رامي( 
التعجب، عندم� طلب )رامي( اأن ي�جه �ش�ؤاله اإىل )�شريف( 

ولي�ض اإىل رئي�شه.

�شريف: ال.

�ش�ؤالك  اأحدهم  يطلب  اأن  العيب  من  �شريف،  حم�شن: 
وترف�ض.

�شريف: قلت يل اأال اأحتدث مع اأحد، اإنه االتف�ق.

حم�شن: ح�شًن�، فليكن بداية االتف�ق بعد االإج�بة على �ش�ؤال 
)رامي(.
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�شريف: ح�شًن�، ميكنك ال�ش�ؤال.

رامي: من اأخربك اأين اأع�ين من علة يف القلب؟

�شريف: ال اأحد.

رامي: اإذن كيف علمت؟

يتعجب )حم�شن( و)رامي( من ال�شمت الذي ط�ل قليًل 
دون اأي �شبب وا�شح.

حم�شن: �شريف؟

�شريف: نعم؟

حم�شن: مل ال جتب على �ش�ؤال؟

�شريف: اأجبت على ال�ش�ؤال؟

حم�شن: لكنك اأجبت على ال�ش�ؤال االأول ولي�ض الث�ين.

�شريف: لقد اأخربتني ب�أن االتف�ق �شيبداأ بعد االإج�بة على 
ال�ش�ؤال االأول.

الأيقن )حم�شن(  االإج�بة  هذه  اآخر  �شخ�ض  اأي  اأج�ب  اإذا 
ب�أن هذا ال�شخ�ض م�كر، لكنه على يقني بنق�ء قلب )�شريف( 
واإتب�عه االأوامر بدقة �شديدة، من املحرج لرئي�ض التحرير اأن 
ب�ش�ؤال  يق�م  اأن  ف�شل  لذلك  ث�نية،  مرة  االتف�ق  بتعديل  يق�م 
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على  واحل�ش�ل  ب�تف�قه،  يخل  ال  حتى  بنف�شه،  )�شريف( 
االإج�بة كم� يريد.

يف  ت�رم  هي  القلب  يف  مبر�ض  االإ�ش�بة  علم�ت  �شريف: 
ب�أنه  خ��شة  )رامي(  على  الظ�هرين  والقدمني  الك�حلني 
اأثن�ء اجلل��ض يف خل�شة، ي�ش�ب )رامي( ب�شيق  يخلع حذاءه 
االأمر،  هذا  اإخف�ء  حم�واًل  خمتلفة  فرتات  على  التنف�ض  يف 
ب�الإ�ش�فة  وراثي  ل�شبب  القلب  يف  م�شكلة  النه�ئي  اال�شتنت�ج 

ل�شرب الكح�ل لفرتات ط�يلة.

)�شريف(  اإج�بة  من  ب�لذه�ل  )حم�شن(و)رامي(  اأ�شيب 
الدقيقة لين�شحب )رامي( من املكتب يف هدوء، وقبل اخلروج 
تقليل  مع  الطبيب  بزي�رة  )�شريف(  ين�شحه  واحدة  حلظة 

�شرب اخلمر وتن�ول حب�ب الفي�جرا.

�شريف: امل��ش�ع االأول؟

حم�شن: م�ذا؟... نعم، هل اأنت بخري؟

�شريف: اأن� بخري.

هذا  للعمل  قدومك  اأثن�ء  �شيء  اأي  لك  حدث  هل  حم�شن: 
ال�شب�ح؟

�شريف: ال. 
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ال�شب�ح  هذا  ح�دث  يف  كنت  ب�أنك  علمت  لكنني  حم�شن: 
اأم�م املنزل.

�شريف: ال... اإنه� ح�دثة بني �شي�رتني.

حم�شن: لكنك كنت مت�اجًدا ب�لقرب من احل�دث؟ وكدت 
اأن ت�ش�ب ب�أذى.

�شريف: ب�ل�شبط.
حم�شن: اإذن مل�ذا تخربين اأن مل يحدث لك �شيء؟

�شريف: اأن� مل يحدث يل �شيء ب�لفعل.
حم�شن: اأعتقد من االأف�شل اأن تع�د للبيت لت�شرتيح قليًل، 

هل اأو�شلك اإىل املنزل؟
ت�ب  اللب  �ش��شة  على  تركيزه  وا�شًع�  )�شريف(  ي�شمت 
ليبت�شم ابت�ش�مة وا�شحة والتي تزداد بعد االنته�ء من طب�عة 
ابت�ش�مة  اإىل )حم�شن( مبت�شًم�  ال�ش�ر فينظر )�شريف(  كل 

غري معل�مة ال�شبب.
يل  ت�شمح  هل  للذه�ب،  حمت�ج  اأن�  احلق،  معك  �شريف: 

ب�لذه�ب؟
اإال  )�شريف(  �شع�دة  �شبب  فهم  )حم�شن(  حم�ولة  رغم 
اأن ك�ن اهتم�مه االأكرب ه� االطمئن�ن عليه، ف�افق على طلب 
)�شريف( دون تردد، حتى اأنه ك�ن على و�شك اأن يق�م بت��شيله 
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اإىل البيت، لكن التعجب اأ�شبح �شيًئ� ع�دًي� ب�لن�شبة لـ)حم�شن( 
حيث ات�شل �ش�ئق �شركة )اأوبر( على ه�تف )�شريف( لي�ؤكد 
يف  اأمتعته  بحزم  )�شريف(  ليبداأ  للعميل،  وانتظ�ره  و�ش�له 

�شع�دة م�شتعد للرحيل.
حم�شن: �شريف، األن تع�د للعي�ض معي جمدًدا؟

�شريف: نعم.
حم�شن: اأرج� اأن تعيد التفكري يف هذا االأمر.

�شريف: ح�شًن�.
الذي  ب�حل�دث  معرفتي  كيفية  عن  ت�ش�ألني  مل  حم�شن: 

مررت به �شب�ًح�.
�شريف: مدحت ع�مل القه�ة يت�شل بك ه�تفًي� كل �شب�ح 

مبجرد خروجي من املنزل.
فخ�ًرا  مبت�شًم�  رئي�شه  ت�رًك�  املكتب  من  )�شريف(  يخرج 

ب�لده الف�ئق الذك�ء، النقي القلب.

ملكي  �شي�رة  ليجد  اجلريدة  اأم�م  من  )�شريف(  يخرج 
واقفة، فيذهب اإىل اخللف لتفقد رقم ال�شي�رة ثم يع�د ليقف 
مك�نه،  من  غري  �ش�مت  لل�ش�ئق  املج�ور  االأم�مي  الب�ب  اأم�م 
املريب،  ووق�فه  )�شريف(  وج�د  )حممد(  ال�ش�ئق  ليلحظ 
ليبداأ )حممد( ب�إلق�ء التحية وال�ش�ؤال اإذا ك�ن ال�شخ�ض امل�ج�د 
ف�ر  )حممد(  ف�بت�شم  اآخر،  �شخ�ض  اأم  )�شريف(  ه�  اأم�مه 
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علمه ب�أنه )�شريف( ب�لفعل لكن �شرع�ن م� حت�لت االبت�ش�مة 
اأن  ظن  )حممد(  اأن  حتى  )�شريف(،  �ش�ؤال  بعد  تعجب  اإىل 
اإىل  التعجب  بكلم�ت خ�طئة ف�شرع�ن م� حت�ل  �شمعه اختلط 

غ�شب عندم� ت�أكد من الكلم�ت بعد اأن اأع�د )�شريف( طلبه.

�شريف: اأريد اأن اأرى ه�يتك ال�شخ�شية.

فيخرج )حممد( ه�يته ال�شخ�شية ليعطيه� اإىل )�شريف(، 
في�أخذ )�شريف( وقًت� ط�يًل مت�أمًل �ش�رة اله�ية ال�شخ�شية 
اأنه�  اأخرًيا  فيت�أكد  ال�شي�رة،  �ش�حب  بي�ن�ت  كل  ومعرفة 
)حممد(،  بج�نب  ج�ل�ًش�  ال�شي�رة  اإىل  ليدخل  �شحيحة، 
اأنه مل يجب  املتفق عليه�، حتى  اإىل اجلهة  الت�جه  ط�لًب� منه 
على �ش�ؤال )حممد( الذي ح�ول ج�هًدا ك�شب ثقة عميله دون 

جدوى، ليكرر )حممد( �ش�ؤاله مرة اأخرى.

حممد: مل�ذا تريد الذه�ب اإىل اإدارة املب�حث؟
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غرفة الذكريات المزعجة

ال�شرطة  لرج�ل  خ�دعة  غري  القدمية  احليلة  اأ�شبحت 
مرة  األف  من  اأكرث  ب�هلل  ويق�شم  ب�لبك�ء  املتهم  يبداأ  عندم� 
ب�أنه بريء ومل يرتكب اأي جرمية ي�ش�ب رج�ل ال�شرطة ب�مللل 
ليك�ن اأم�مه طريقت�ن ال�شتمرار التحقيق اإم� ا�شتعم�ل ال�شدة 
�شي��شة  ا�شتخدام  اإم�  احلقيقة،  ملعرفة  املتهم  مع  والعنف 
النف�ض الط�يل بتج�هل املتهم وكلمه ودم�عه الزائفة فعندم� 
ينتهي من حيلته ال يجد نتيجة اإيج�بية له� فيبداأ بق�ل احلقيقة 
�شيًئ� ف�شيًئ�، لذلك ف�شل الرائد )�شليم( اال�شتع�نة ب�لطريقة 
م�شتمتًع�  مكتبه  ن�فذة  من  ن�ظًرا  �شيج�رته  ف�أ�شعل  الث�نية، 
ب�له�اء املختلط مع دخ�ن ال�شيج�رة، منتظًرا انته�ء امل�شرحية 
رئي�ض  منزل  ب�شرقة  املتهم  )�شيد(  به�  يق�م  التي  الهزلية 
الحظ  حيث  ط�يًل،  يدم  مل  )�شليم(  ا�شتمت�ع  لكن  املب�حث. 
�ش�ًب� يدخل �ش�حة الق�شم، مل يبُد ك�ملجرمني، اأو من اأ�شح�ب 
ال�شك�ى الق�دمني للإبلغ عن �شرقة اأو �شيء من هذا القبيل، 
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مل  الن��ض،  ب�قي  مثل  تكن  مل  واملتزنة  اله�دئة  خط�اته  رغم 
تكن خط�ات خطرة ولكنه� لي�شت بطبيعية، االأمر الذي جعل 
)�شليم( يراقبه اأكرث، لكن �شرع�ن م� ت�شتت تركيزه ف�ر �شم�ع 
وفتح  اخل�رج  اإىل  الع�ش�كر  وانطلق  ال�شرطة  �شي�رة  �ش�فرة 
ف�ر  الع�شكرية  التحية  وت�أدية  م�شراعيه�  على  الق�شم  ب�اب�ت 
دخ�ل �شي�رة ال�شرطة اخل��شة ب�ل�شيد رئي�ض املب�حث، العميد 
)راجح(، فتدخل ال�شي�رة لتقف يف املك�ن املخ�ش�ض له� اأم�م 
ب�ب الق�شم كع�دته� الي�مية، لكن على غري الع�دة تت�ق ال�شي�رة 
ال�ش�ب  هذا  ده�ض  لتف�دي  الق�شم،  ب�ابة  من  مروره�  مبجرد 
وظ�هر  �شديد  بخ�ف  ال�شي�رة  اأم�م  واقًف�  الغريب اخلط�ات، 
� عينيه خ�ًف� ممن ح�له،  تنف�شه، مغم�شً و�شرعة  من �شع�بة 
وا�شًع� يديه على اأذنه متجنًب� خ�فه من �ش�ت �ش�فرة ال�شرطة 
التي �شمعه� ي�م احل�دث الذي راح �شحيته والده على طريق 
املقطم، ليح�ول ج�هًدا اخلروج من غرفة الذكري�ت املزعجة 
وت�تره  ليزداد خ�فه  نتيجة،  دون  لكن  بداخل عقله،  امل�ج�دة 
حتى تدمع عين�ه من اخل�ف فيبداأ ب�شرب مقدمة �شي�رة رئي�ض 

املب�حث خمرًج� من ج�فه �شرخ�ت الرعب.
ك�دت اأن تعلن وزارة الداخلية ح�لة الط�ارئ ب�شبب وج�د 
اإره�بي يه�جم �شي�رة رئي�ض املب�حث، ليخرج )ح�شن( �ش�ئق 
ال�شي�رة ليهجم على املعتدي، وي�شرع اأمني ال�شرطة )برك�ت( 
من  )ح�شن(  ينق�ض  بينم�  اخللف  من  )�شريف(  ب�إم�ش�ك 
االأم�م، يف تلك اللحظة ينت�شر الع�ش�كر ح�ل املتهم �ش�هرين 

�شلحهم يف و�شع اال�شتعداد الإطلق الن�ر.
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�شي�رة  على  تعتدي  املجن�ن؟  اأيه�  خمم�ر  اأنت  هل  ح�شن: 
رئي�ض املب�حث؟

برك�ت: اأخربين اأيه� ال�شعل�ك م� ا�شمك ؟ وم�ذا تريد ؟
بداأ الهدوء ي�شل اإىل قلب )�شريف( بعد اأن اأغلقت �ش�فرة 
الع�ش�كر  اأم�شكه  اأن  بعد  كي�نه  الرعب  افرت�ض  لكن  ال�شرطة، 
الكلم،  عن  ل�ش�نه  فتجمد  احلركة،  عن  ق�در  غري  واأ�شبح 
اأو  االته�م  اإج�بة  ق�در على  الدم�ع من عينيه، غري  وانهمرت 
ظهره،  يتلق�ه�  التي  ال�شرب�ت  مق�ومة  اأو  له،  امل�جه  ال�شب�ب 
)راجح(  العميد  �شي�دة  بخروج  ح�له،  �شيء  كل  ت�قف  حتى 
من �شي�رته ملعرفة االأمر بنف�شه، لكن ازداد خ�فه ب�ق�فه اأم�م 
)راجح( ح�د امللمح ذي ال�ش�ت الغ��شب واملرعب، فلم يقدر 
على اإج�بة اأ�شئلة )راجح(، ومل يتلَق العميد اأي اإج�بة من اأي 
�شخ�ض ح�له على علم بهذا ال�ش�ب الغ�م�ض، لكن الزمن اأثقل 

)راجح( اخلربة، في�أمر )برك�ت( بتحريره.
برك�ت: ال تقلق ي� ب��ش�، �شنتحرى االأمر بكل الطرق حتى 

نح�شل على جميع املعل�م�ت.
يك�د )برك�ت( اأن يبلل نف�شه من �ش�ت )راجح( املنفجر، 
)راجح(  ليقرتب  يده،  حترير  اأخرى  مرة  )برك�ت(  في�أمر 
عينيه  اإىل  ثم  �شديدة،  بدقة  وجهه  اإىل  ن�ظًرا  )�شريف(  من 
اجلميع  لينتظر  دائًم�،  اأعلى  اإىل  والن�ظرة  ب�لدم�ع  املغم�رة 

�شم�ع قرار �شي�دة العميد وحكمه على املتهم.
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راجح: تبدو الرباءة على وجهه، لكنه� لي�شت ك�فية، خدوه 
اإىل الرائد )ح�ش�م( للتحقيق معه.

ف�ر  الق�شم  داخل  اإىل  ق�ية  بخط�ات  )راجح(  يتحرك 
اإطلق حكمه ومن خلفه )برك�ت( الذي يح�ول ج�هًدا �شحب 
)�شريف( من ذراعه الإدخ�له اإىل الق�شم، لكن الرعب ي�شيطر 
على ال�ش�ب املتهم فيتجمد مك�نه، لي�شتعني )برك�ت( بزميله 
�شرخ�ت  لتبداأ  االأكت�ف  على  املتهم  بحمل  ليق�م�  )وليد( 
من  الدم�ع  �شلالت  وتنطلق  )�شريف(  من  تنطلق  اخل�ف 

عينيه، حم�واًل مق�ومة اأفراد االأمن لكن دون جدوى.

ب�ملتهم بق�ة  املم�شكنْي  يت�قف كل من )برك�ت( و)وليد(، 
جتنًب� الأي حم�ولة هرب، ف�ر ت�قف �شي�دة العميد الذي ي�شري 
اأم�مهم�، والذي اأوقفه )�شليم( الذي انطلق من مكتبه م�شرًع� 
مكتبه،  ن�فذة  من  الق�شم  �ش�حة  م� حدث يف  كل  راأى  اأن  بعد 
مع  التحقيق  يت�ىل  اأن  العميد  �شي�دة  من  )�شليم(  فيطلب 
)�شريف(، لريف�ض )راجح( على الف�ر حيث اأن )�شليم( ه� 
امل�ش�ؤول يف التحقيق يف ق�شية �شرقة منزل )راجح( �شخ�شًي�، 
هذا   مع  التحقيق  على  )�شليم(  ب�إ�شرار  )راجح(  تف�ج�أ  لكن 
م�ش�ب  ال�ش�ب  هذا  اأن  )�شليم(  اأكد  اأن  بعد  خ��شة  ال�ش�ب 

مبر�ض الت�حد.

راجح: كيف علمت اأنه م�ش�ب ب�لت�حد؟ هل تعلم...
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)�شليم(  عيني  اإىل  نظر  اأن  بعد  �ش�ؤاله  )راجح(  يكمل  مل 
)�شليم(،  ووافق على طلب  م� حدث  العميد  فتذكر  احلزينة، 
مكتب  اإىل  )�شريف(  ب�إدخ�ل  )برك�ت(وزميله  من  كلًّ  ف�أمر 
الرائد )�شليم(، فنفذا االأمر دون تردد مت�جهني ب�ملتهم اإىل 

مكتب )�شليم(، ثم يتحرك )راجح( وبج�نبه )�شليم(.

راجح: هل ت��شلت اإىل اأي معل�م�ت جديدة؟

�شليم: املتهم يدعى )�شيد(، وه� ح�ر�ض امل�قع الذي حتت 
االإن�ش�ء واملج�ور ملنزل �شع�دتك، ق�م بك�شر زج�ج ب�ب املطبخ 
املطل على احلديقة، ثم ق�م ب�شرقة جم�هرات زوجتك وهرب.

راجح: هل اأنت مت�أكد ب�أنه ال�ش�رق؟

�شليم: وجدن� ه�يته ال�شخ�شية يف منزلك، ومت الت�أكد من 
احلذاء االأمين الذي وجدن�ه يف احلديقة ب�أنه ملكه، كم� اعترب 
ب�أن املنديل القم��شي الذي ا�شتخدم لتخدير اخل�دمة نعمة به 

ملكه ب�لفعل.

راجح: هل اأف�شح عن مك�ن املج�هرات؟

�شليم: حتى االآن ي�شر ب�أنه بريء ومل يرتكب اجلرمية.

راجح: يدعي الرباءة رغم كل هذه االأدلة؟

يخرج )برك�ت( و)وليد( من مكتب )�شليم( م�ؤكدين و�شع 
وين�شرف�ن  العميد  ل�شي�دة  التحية  م�ؤديني  ب�لداخل،  املتهم 
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على الف�ر. لي�شل كلٌّ من العميد والرائد اإىل مكتب )�شليم( 
وعين�ه�  االأر�ض  على  من  )نعمة(  اخل�دمة  لتنه�ض  ليت�قف�، 

منهمرة ب�لدم�ع من فظ�عة م� حدث له�.

راجح: كيف ح�لك االآن ي� نعمة؟

نعمة: حمًدا هلل ي� �شيدي.

راجح: هل راأيِت وجه ال�ش�رق؟

نعمة: ال اأ�شتطيع الكذب، اأن� مل اأَر اأو اأ�شمع اأي �شيء، فكنت 
ففقدت  فمي  على  منديًل  وجدت  وفج�أة  غرفتي،  يف  ن�ئمة 

ال�عي....

راجح: ح�شنً� ح�شًن�، اأريدك اأن تخربي �شي�دة الرائد بكل 
�شيء عند ا�شتج�ابك، �شتك�نني بخري.

نعمة: املهم اأن تك�ن اله�من بخري.

راجح: اإذا مل جند املج�هرات اأن� لن اأك�ن بخري.

�شليم: ال تقلق ي� ب��ش�، �شتنتهي الق�شية خلل �ش�ع�ت.

راجح: ي� رب.

يت�جه )راجح( اإىل مكتبه لتبداأ )نعمة( بعزف بك�ئه� من 
النهيق  هذا  عن  ب�لت�قف  وي�أمره�  )�شليم(  فيغ�شب  جديد، 
حيث ك�د اأن يفقد عقله من �ش�ته� البغي�ض، فت�شمت )نعمة( 
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خ�ًف�، ليدخل )�شليم( مكتبه يف ح�لة غ�شب، لكن �شرع�ن م� 
وجد  حيث  التعجب،  من  �شيء  اإىل  الغ�شب  علم�ت  حت�لت 
)�شيد( املتهم واقًف� وبج�نبه الع�شكري )�شعب�ن( وكل منهم� 
ال�ش�داء  االأريكة  تت�اجد  حيث  املكتبة  غرفة  نه�ية  اإىل  ن�ظًرا 
مغم�ض  جنبه  على  امل�شتلقي  )�شريف(  ف�قه�  ومن  الل�ن 
مرتع�ًش�  اجل�شم،  منكم�ض  خ�رج،  اإىل  مت�شللة  بدم�ع  العينني 
من اخل�ف، حتى فقد وعيه من البك�ء، لكنه ك�ن مردًدا ال�شم 

واحد فقط.

�شريف: مي�ض علي�ء....مي�ض علي�ء....مي�ض علي�ء.

F F F
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علياء

االأهل،  قبل  من  املع�ملة  �ش�ء  ب�شبب  اأنه  الع�مل  يظن  ك�ن 
والبع�ض ظن اأنه غب�ء، حتى االأطب�ء ق�م�ا بت�شخي�شه كمر�ض 
اأول  ه�  ك�نر(  )لي�  النف�شي  الطبيب  اأم�  العقلي.  التخلف 
الدرا�ش�ت  من  الكثري  وبعد   ،1943 ع�م  الت�حد  اكت�شف  من 
واالأبح�ث اعتقد اأن �شبب الت�حد ه� ا�شطراب�ت دم�غية وخلل 
واالجتم�عية،  العقلية،  القدرات  على  ت�ؤثر  التي  اجلين�ت  يف 
خ�طئة،  االأبح�ث  هذه  تك�ن  اأن  املمكن  من  للطفل،  واحل�شية 
الت�حد،  على  ال�ش�ء  اإلق�ء  يف  الف�شل  له  ك�ن  )لي�(  لكن 
االأطف�ل  على  الدرا�ش�ت  من  االآالف  ب�إجراء  االأطب�ء  فينطلق 
ليكت�شف�ا اأن بع�ض الفئ�ت من اأطف�ل الت�حد متميزين بذك�ء 
مع  م�هبة  كل  وتختلف  للطبيعة،  خ�رق  والبع�ض  ع�دي  غري 
واحل�ش�ب�ت  وامل��شيق�  الر�شم  يف  يبدع  من  ليجدوا  طفل،  كل 
�شع�بة  هي  االأطف�ل  يف  ال�ش�ئع  لكن  وغريه�،  الري��شية 
ونعمة  نقمة  يجعله  بهم مم�  املحيطة  االأ�شخ��ض  مع  الت�ا�شل 
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يف نف�ض ال�قت، ا�شتمرت االأبح�ث والدرا�ش�ت على مر ال�شنني 
يف الدول املتقدمة حم�ولني اكت�ش�ف الت�حد وق�ته الغ�م�شة، 
اأو  ملم��شة  مل�دة  وج�د  والدرا�ش�ت فل  االأبح�ث  ك�نت  فمهم� 

مرئية داخل اجل�شم ت�شري اإىل الت�حد.

االألفية  بداي�ت  يف  وا�شح  ب�شكل  االأ�شرية  املع�ن�ة  انفجرت 
الث�لثة مع التط�ر التكن�ل�جي واجنذاب االأطف�ل اإىل ال�شم�م 
ومن  ف�شيًئ�  �شيًئ�  ح�لهم  من  عن  تعزلهم  التي  االإلكرتونية 
ب�شفة  الب�شر  مع  التع�مل  ب�شع�بة  نه�ية  الت�مة  ال�حدة  ثم 
ع�مة. اأدرك الع�مل الغربي منذ �شن�ات عديدة مر�ض الت�حد 
الدرا�ش�ت  من  ملليني  طبًق�  املتلزم�ت  معظم  وت�شخي�ض 
اإع�دة  مراكز  من  املئ�ت  اإن�ش�ء  مت  ثم  ومن  املختلفة،  العلمية 
الت�حد  اأطف�ل  العربي  ال�طن  واأدرك  الت�حد.  اأطف�ل  ت�أهيل 
يف  الت�أخر  اأن  اإال  املج�الت  ك�فة  يف  التقدم  ورغم  م�ؤخًرا، 
العربي  الت�حد  واعتب�ر طفل  ق�ئًم�،  ب�لطفل م� زال  االهتم�م 
ه� ع�ر ونقمة، �ش�اًء من االأه�يل اأو من املجتمع املحيط، ورغم 
اأنه� اندثرت وتل�شت يف  اإال  القيم واالأخلق العربية االأ�شيلة 
وذك�ء  �شحة  اأكرث  ب�أنه  االأخرق  يظن  الت�حد،  اأطف�ل  مع�ملة 
ممن ميلك الت�حد، وتظن الب�ئ�شة ب�أن الت�حد مر�ض �شرط�ين 
اأن يك�ن اجلهل ب�الأمر �شبب يف  مميت ملن ح�له، من املمكن 
عدم االهتم�م به، ومن امل�ؤكد اأن ال�شخرية من اأي طفل ت�شعر 

�ش�حبه� املري�ض ب�لفخر.
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ك�ن االأمر خمتلًف� يف م�شر، عندم� ع�دت الدكت�رة )علي�ء( 
له  م� ه�  كل  لدرا�شة  النم�ش�  �شن�ات عدة يف  بعد  اإىل وطنه� 
علقة ب�لت�حد حتى ول� ك�ن جمرد خرافة، حيث ا�شتنتجت اأن 
اأي طفل ق�در على تغيري الع�مل وحده، اإمي�نه� بدرا�شة الت�حد 
مع  االختلط  يف  وم�ش�عدتهم  الت�حد  اأطف�ل  مع  والتع�مل 
املجتمع املحيط بهم �شي�فر للبلد التقدم واالزده�ر ب�أفك�رهم 
اخل�رقة للطبيعة، مل تكن اأوه�ًم� واأحلًم� داخل عقل )علي�ء(، 
املري�ض  جيت�ض(  )بيل  ب�لطبع  مثبتة.  علمية  حق�ئق  هي  اإمن� 

� ب�لفعل - خري دليل على ذلك. ب�لت�حد -اإذا ك�ن مر�شً

الدكت�رة  مركز  اأ�شبح  امل��شية  اخلم�شة  ال�شن�ات  يف 
املنظمة  مع  ب�لتع�ون  الت�حد  اأطف�ل  ت�أهيل  الإع�دة  )علي�ء( 
الربيط�نية الع�ملية لعلج الت�حد من اأ�شهر املراكز امل�ج�دة يف 
ال�طن العربي، بعد جن�حه الب�هر وت�أثريه ال�ا�شح يف ت�أهيل 
اأطف�ل الت�حد يف التن�غم مع املجتمع واإدخ�ل ال�شع�دة واالأمل 
يف قل�ب االآالف من الع�ئلت الذين وجدوا �شع�بة التع�مل مع 

فلذات اأكب�دهم، وال�شع�ر بح�شن اأطف�لهم غري املقدر بثمن.

االجتم�عية،  االأطف�ل  قدرات  بتح�شني  )علي�ء(  تكتف  مل 
بل ك�نت تتعمق يف حي�ة االأطف�ل وال��ش�ل اإىل اأعمق االأم�كن 
املظلمة داخل عقلهم، للبحث على ق�تهم الك�منة، واأفك�رهم 
متيزهم  الع�مل  يرى  لكي  ال�شطح  اإىل  به�  لل�شع�د  اخل�رقة، 

ولي�ض مر�شهم.
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وحبه�  للبي�ن�  )علي�ء(  �شغف  املركز  اأو  ال�ظيفة  متنع  مل 
للعزف عليه، بل اأ�شبح و�شيلة للتف�عل مع الكثري من االأطف�ل 
الإخراج  العذبة  ال�ترية  االأ�ش�ات  ف�جتذبتهم  املركز،  داخل 
املختلفة  االأق�ش�م  ورغم  احل�ش�بية،  وحتى  الفنية  م�اهبهم 
وامل��شيق�،  الر�شم،  فن�ن  من  بدًءا  املركز،  داخل  واملتن�عة 
اليدوية  احلرف  بع�ض  حتى  االآيل  واحل��شب  اللغ�ت،  وتعلم 
ه�  عليه،  االأطف�ل  يطلق  كم�  )علي�ء(  بي�ن�  اأن  اإال  املعقدة، 
البي�ن�  و�شع  مت  لذلك  لهم،  النف�شي  والهدوء  الراحة  مركز 
يف ال�ش�حة ال��شطى التي تطل على جميع ق�ع�ت املركز حتى 

يتط�ير �ش�ته الن�عم يف جميع اأنح�ء املك�ن.

على الرغم من فع�لية امل��شيق� اإال اأنه� مل تكن ق�ة �ش�حرة، 
املركز،  اإىل  حديث�  ال�افد  الطفل  تهدئة  يف  ف�شلت  حيث 
دون  �ش�رًخ�  عينيه،   � ُمْغِم�شً منكم�ًش�،  االأريكة  على  امل�شتلقي 
ت�قف ب�ش�ت اأ�ش�ب اأطف�ل املركز ك�فة ب�لت�تر، حتى اأن جميع 
ط�قم  ليقرر  �شل�كه،  على  ال�شيطرة  فقدوا  ب�ملركز  الع�ملني 
�شرخ�ت  من  رعًب�  املذع�رة  االأطف�ل  تهدئة  حم�ولة  العمل 
)�شريف( الب�لغ ال�ش�بعة من عمره، جتنًب� لفقد ال�شيطرة على 

املركز ك�فة.

اإال  الر�شم  ق�عة  داخل  املت�قفة  غري  ال�شرخ�ت  ورغم 
دخ�ل  ف�ر  النف�شي  اال�شتقرار  من  بقليل  �شعروا  االأطف�ل  اأن 
يف  وم�شرعة  ه�دئة  بخط�ات  الق�عة  اإىل  )علي�ء(  الدكت�رة 
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طريقه�  يف  املرور  حم�ولة  االأريكة،  نح�  متجهة  ذاته  ال�قت 
على كل االأطف�ل لبث يف قل�بهم الطم�أنينة، لتجل�ض اأخرًيا على 
االأريكة وتق�م بلف ذراعيه� بق�ة ح�ل )�شريف( غري املت�قف 
ذراعيه�  لكن  )علي�ء(،  من  التحرر  حم�واًل  املق�ومة،  عن 
فتهداأ  اأذنه  اإىل  تدخل  الهم�ش�ت  لتبداأ  عليه،  تبدو  مم�  اأق�ى 

ال�شرخ�ت لي�شمع الكلم�ت.

علي�ء: �شريف... �شريف، افتح عينيك فكل م� تراه يف عقلك 
غري حقيقي، انظر و�شرتى احلقيقة.

هربت  اأن  بعد  ب�لدم�ع  املمتلئة  عينيه  )�شريف(  ليفتح 
ال�شرخ�ت بعيًدا، لريى ق�عة الر�شم الكبرية واملزهرة ب�الأل�ان 
امل�ج�دة  الر�شم  واأدوات  االأطف�ل،  ر�شمه�  التي  والر�ش�م�ت 
، ليجد كل فرد ع�مل ب�ملركز ج�ل�ض مع طفلني  على احل�ئط 
معهم�  والتح�ور  الر�شم  كيفية  لتعليمهم�  واحدة  ط�ولة  على 

وحت�ور االأطف�ل مع بع�شهم� البع�ض وتنمية م�اهبهم�.

عد  وابداأ  جيًدا،  انظر  ح�لك،  �شيء  لكل  انظر  علي�ء: 
واالأرفف  االأقلم  الكب�ر،  ثم  ب�لق�عة،  امل�ج�دين  االأطف�ل 
ابداأ  منهم،  واخل�رجة  الداخلة  االأنف��ض  عدد  امل�ج�دة، 
ب�لتدقيق يف كل حركة ب�ملك�ن، هل تظن اأن الن��ض �شت�ؤذيك؟ 
احلقيقة اأن من �شينقذك دائًم� الن��ض نف�شهم، عند اأي خ�ف 
ت�شعر به دقق النظر يف تف��شيل م� ح�لك، قم بتحليل االإن�ش�ن 

امل�ج�د اأم�مك لكي تق�شي على خ�فك.
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على  م�شتلقًي�  نف�شه  ليجد  عينيه  )�شريف(  ال�ش�ب  يفتح 
اأريكة داخل مكتب الرائد )�شليم(.

�شريف: اأريد اإن�ش�ًن�.
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قناع القوة

رغم عدم معرفة العميد )راجح( به�ية )�شريف( اأو �شبب 
اأن  اأهمه�  من  كثرية،  اأ�شي�ء  من  تيقن  اأنه  اإال  للق�شم،  دخ�له 
)�شريف( �شيك�ن م�شدر اإله�ء للرائد )�شليم( اأثن�ء حتقيقه 
يف ق�شية ال�شرقة، وهذا م� حدث ب�لفعل، فنظرة التعجب على 
وجه )�شليم( ومن معه ب�ملكتب ك�نت وا�شحة ودالة وتنم عن 
واأخذ يتج�ل  االأريكة  احلرية، حيث نه�ض )�شريف( من على 
اأو حتى  بكلم�ت غري م�شم�عة  يتمتم  الغرفة،  اأنح�ء  يف جميع 
مفه�مة، ن�ظًرا اإىل كل ذرة غب�ر يف املكتب، مم� جعل الغرفة 

ب�لك�مل يف ح�لة ت�تر.

على الرغم من حترك�ت )�شريف( الغ�م�شة املثرية للت�تر، 
هذا  على  التغلب  ا�شتط�ع  وذك�ئه  بخربته  )�شليم(  اأن  اإال 
�شدر  حقن  املطل�ب  فمن   ،� اأي�شً وا�شتغلله  �شريًع�  ال�شع�ر 

املتهم ب�لت�تر حتى ي�شعب عليه الكذب.
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�شيد: اأق�شم لك اأين مل اأ�شرق �شيًئ�.

الذي  حذاءك  هذا  األي�ض  حي�ان،  ي�  مراوغة  كفى  �شليم: 
وجدن�ه داخل املنزل؟

اإنه حذائي القدمي ب�لفعل، لكنه مته�لك واأق�شم لك  �شيد: 
اأين األقيته يف القم�مة منذ عدة اأي�م.

الث�نية  كذبتك  هي  م�  لكن  كذبتك،  �ش�أ�شدق  �شليم: 
الدوالب  بج�نب  وجدن�ه  التي  ال�شخ�شية  ه�يتك  بخ�ش��ض 

الذي ك�ن يحت�ي على جم�هرات.

�شيد: لكني ل�شت...

�شليم: واأريد كذبة اأخرى بخ�ش��ض منديلك امل�شتخدم يف 
تخدير )نعمة( اخل�دمة.

الأ�شرقه،  �ش�ء  اأي  ب��ش�  اأَر من )راجح(  ب��ش�، مل  ي�  �شيد: 
حتى )نعمة( ك�نت دائًم� ت�أتي لتقدم يل الطع�م فلم�ذا اأق�م 

مب� تتهمني به؟

�شليم: اأن� ال اأتهمك ب�لب�طل، هل تريد اإثب�ًت�، ه� ه� خ�مت 
من  انتهيت  هل  فرا�شك،  اأ�شفل  وجدن�ه  ب��ش�  )راجح(  زوجة 

كذبك اأم حتت�ج بع�ض ال�قت؟

)�شليم(  يد  على  ليهجم  ال�شديد  ب�لبك�ء  )�شيد(  يبداأ 
والدم�ع  القدمية  احليل  لكن  الرحمة،  منه  يطلب  لتقبيله� 
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الب�ردة اأ�شبحت �شيًئ� دميًم� ل�شدر )�شليم( مم� اأث�ر غ�شبه، 
ليم�شك )�شيد( بقب�شته �ش�رًخ� يف وجهه.

املج�هرات  مك�ن  تخربين  مل  اإن  اأمك،  وحي�ة  �شليم: 
امل�شروقة لن يرى وجهك �ش�ء ال�شم�ض حتى بعد م�تك.

اإىل  املتهم  ب�أخذ  )�شعب�ن(  الع�شكري  )�شليم(  ي�أمر 
ب�ملتهمني  اخل��ض  ال�شي�فة  واجب  له  لتقدمي  املخربين 
من  ا  جدًّ خ��شة  بت��شية  بجرميتهم،  االعرتاف  الراف�شني 

العميد )راجح( �شخ�شًي�.

ثم  املكتب  خ�رج  وي�شحبه  )�شيد(  ذراع  )�شعب�ن(  مي�شك 
فيظهر وجهه  الغ�شب  قن�ع  )�شليم(  ليخلع  املكتب،  ب�ب  يغلق 
الطيب بنظرة عطف، يراقب خط�ات )�شريف( التي مل تت�قف 
املتهم، وخربة )�شليم( حتذره من االقرتاب  حتى بعد خروج 
العنيف،  فعله  رد  ي�اجه  ال  حتى  ب�لت�حد  مري�ض  �ش�ب  من 
الغريب،  هذا  يهداأ  حتى  وال�شرب  ال�شمت  التزام  ف�شل  لذا 
لينه�ض )�شليم( من على الكر�شي، واقًف� اأم�م الن�فذة م�شعًل 
�شيج�رته، لتمر اأم�م عينيه الذكري�ُت االأليمة التي خرجت من 
قربه� منذ روؤية هذا ال�ش�ب ، فك�دت عني الرائد الغ��شب اأن 
اأحرقت  م�  �شرع�ن  لكن  قبل،  من  له  حدث  م�  اأمل  من  تدمع 
خ��شة  الدم�ع،  فيه  املحرم  ب�ملك�ن  لتذكره  اأ�ش�بعه  ال�شج�ئر 
ال�ش�بط  ي�شتخدم  اأن  يجب  الذي  املك�ن  نف�شه،  لل�ش�بط 
العقل بل قلب اأو م�ش�عر، فل جم�ل لل�شب�ط الن�عمة القلب 
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اإىل اخللف  الن�فذة ملتفًت�  ليلقي )�شليم( �شيج�رته من  هن�، 
ف�ر  منه  ي�شقط  اأن  ك�د  الذي  اأخرى  مرة  الق�ة  قن�ع  لريتدي 
اأحد  على  وقرر اجلل��ض  انتهى من حركته  الذي  ال�ش�ب  روؤية 
ف�شل  لكن  )�شليم(،  الرائد  مكتب  اأم�م  امل�ج�دة  الكرا�شي 
امل�اجه  الكر�شي  على  ليجل�ض  كر�شيه  على  يجل�ض  اأال  الرائد 
يف�شل  العث�ر على عني )�شريف( حيث  ال�ش�ب، حم�واًل  لهذا 
)�شليم( م�اجهة االأعني اأثن�ء احلديث لكن م� يف�شل ال تف�شله 
اإىل  التي تتحرك يف كل اجت�ه كع�دته� ن�ظرة  عني )�شريف( 

تف��شيل املكتب.

�شريف: اآ�شف، ال اأحب �ش�فرة ال�شرطة.

�شليم: مل�ذا ال حتبه�؟

)�شريف(،  من  الرتحيب  تلَق  مل  اأ�شئلة  بعدة  )�شليم(  بداأ 
لذلك ف�شل ال�شمت الذي اأزعج )�شليم(.

�شليم: اأرين بط�قتك ال�شخ�شية؟

�شريف: مل�ذا؟

�شليم: ده اأنت مل�ض ؟

�شريف: م� معنى مل�ض؟

�شليم: مل�ض يعني. يعني... م�ذا اأتى بك اإىل هن�؟
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�شريف: اأن� هن� اأبلغ عن جرمية قتل.

�شليم: قتل؟ هل تعلم م� معنى جرمية قتل؟

�شريف: اأن� اأعلم معنى جرمية قتل.

�شليم: هل راأيت املعتدى عليه؟

�شريف: ال.

�شليم: اإذن هل راأيت الق�تل، اأو على االأقل هل �شمعت اأحًدا 
يحر�ض على القتل؟

�شريف: ال.

�شليم: هل تع�ين من مر�ض م� قد ي�شيب ببع�ض التخيلت؟

 ،savant syndrome شريف: اأن� م�ش�ب مبر�ض الت�حد و�
اأن� هن� الأبلغ عن  وهم� غري م�شببني الأي اأوه�م اأو تخيلت... 

جرمية قتل، ابداأ التحقيق يف اجلرمية.

ت��شل )�شليم( اإىل الكلم�ت التي انتظره�، واحلقيقة التي 
اأم�مه  اجل�ل�ض  ال�ش�ب  اإ�ش�بة  معرفة  مبجرد  اأخرًيا،  ت�أكدت 
مبر�ض الت�حد نه�ض من على كر�شي ال�شيف ليع�د اإىل كر�شي 
والعطف  ب�الإحب�ط  مليئة  تع�بري  وجهه  على  ويظهر  ال�ش�بط 
الهلو�ض  من  ال�شخرية  من  وبع�ض  اأم�مه  الذي  املري�ض  على 
التي يراه� يف خميلته، ليبداأ االت�ش�ل بزميله يف العمل الرائد 
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اأم�مه، فل  )ح�ش�م( لت�يل هذه احل�لة املري�شة التي ج�ل�شة 
ال�قت  اأو حتى  ل�شم�ع جرمية من وحي اخلي�ل،  ال�قت  ميلك 
ملعرفة اأي تف��شيل من ع�مل اآخر، لكن اللب�قة التي يتمتع به� 
الرائد ك�نت ال ب�أ�ض به�، فيعتذر اإىل ال�ش�ب من ت�يل التحقيق 
يف جرمية القتل ال�همية، معلًل ت�لية ق�شية �شرقة منزل رئي�ض 

املب�حث.

ال�شتقب�ل  بـ)ح�ش�م(  ب�الت�ش�ل  )�شليم(  بداأ  ب�لفعل 
املري�ض، لكن �شرع�ن م� اأنهى )�شليم( املك�ملة، من�شًت� بعن�ية 

ب�لغة مل� يق�له )�شريف(.

�شريف: )�شيد( لي�ض ال�ش�رق.

�شليم: م�ذا تعني؟

)راجح(،  منزل  �شرقة  جرمية  يف  حتقق  اأنت  �شريف: 
)�شيد( املتهم االأول وال�حيد...)�شيد( لي�ض ال�ش�رق، االآن هل 

من املمكن التحقيق يف جرمية القتل؟

ودم�عه  املتهم  وجه  براءة  مع  متع�طف  فقط  اأنت  �شليم: 
الزائفة، لكن االأدلة ت�ؤكد ب�أنه ال�ش�رق وال ميكن... 

�شريف: اأن� اأعلم ال�ش�رق احلقيقي.
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حالة إحباط

امل�اطنني  جميع  على  امللزمة  الق�انني  النظم  ت�حيد  رغم 
الق�انني  اإتب�ع  على  ال�شرطة  وحم�فظة  املختلفة  بفئ�تهم 
واالإ�شراف على تنفيذه�، اإال اأن النظ�م الداخلي اخل��ض بكل 
االأمني  للنظ�م  اآخر طبًق�  اإىل  مك�ن  يختلف من  �شرطة  ق�شم 
للدخ�ل  االأمني  النظ�م  الق�شم  من يف  كل  اتبع  للمك�ن، حيث 
فنظًرا  )راجح(،  العميد  قبل  من  و�شعه  مت  الذي  واخلروج 
والعملي�ت  ال�ش�بقة،  ال�شن�ات  يف  امل�شطربة  االأمنية  للظروف 
منع  ال�شروري  من  ك�ن  الداخلية،  ا�شتهدفت  التي  االإره�بية 
ت�اجد اأي �شي�رة ح�ل حميط الق�شم مع منع دخ�ل اأي �شي�رة الأي 
م�اطن ع�دي، حتى ول� ك�ن �شديًق� �شخ�شًي� للعميد )راجح(، 
مع الفح�ض الدقيق جلميع �شي�رات ال�شرطة وال�شب�ط لتجنب 
ت�اجد اأي متفجرات ولزي�دة االطمئن�ن، مينع ت�قف اأي �شي�رة 
دخ�ل  اأثن�ء  حتى  االإطلق،  على  للق�شم  الداخلي  الب�ب  اأم�م 
العميد )راجح( ب�شي�رته تت�قف ال�شي�رة اأم�م الب�ب الرئي�شي 
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الإنزاله فقط ثم تتجه ال�شي�رة اإىل �ش�حة االنتظ�ر خم�ش�شة 
ل�شي�رات ال�شرطة. فكل �شيء يف مملكة )راجح( ي�شري طبًق� 

لق�انينه.

و�ش�ل  قبل  م�شراعيه�  على  الق�شم  اأب�اب  الع�ش�كر  يفتح 
ال�شي�رة احلمراء مبجرد روؤيته� ق�دمة، ف�لكل على علم مدى 
ته�ر ق�ئد ال�شي�رة، مدركني القدرة على حتطيم ب�اب�ت الق�شم 
ال�شخ�ض  ه�  ال�شي�رة  ق�ئد  اأن  حتى  ك�بر،  امليني  م�شتخدم� 
ال�حيد الذي يقف ب�شي�رته اأم�م الق�شم مب��شرة اأو حتى اأم�م 
من  اخل�رج  اأن  امل�رة  ليظن  ك�فة،  البلد  يف  اأمني  مبنى  اأي 
ال�شي�رة االأعظم �ش�أًن� يف البلد، لينده�ض من ال يعلم ال�شي�رة 
بخروج )�شمر( وال اأحد �ش�اه�، مبلب�شه� الب�شيطة و�شعره� 

غري املهندم ونظ�رته� الطبية الكبرية.

الع�ش�كر  يبداأ  الق�شم  داخل  اإىل  )�شمر(  و�ش�ل  مبجرد 
ال�شب�ط  حتى  له�،  الر�شمية  التحية  ب�إلق�ء  ال�شرطة  اأمن�ء 
وروحه�  لت�ا�شعه�  �ش�دقة  ابت�ش�م�ت  بع�شه�  له�،  يبت�شم�ن 
املرحة وجن�ن عقله�، وغ�لبيته� خ�ًف� من نف�ذه� اللحمدود.

اإىل  م�شرًع�  مقعده  على  من  )�شبحي(  االأمني  ينه�ض 
)�شمر( مل�ش�عدته� يف اأخذ امللف�ت التي حتمله�، لكنه� تف�شل 

حمل امللف�ت بنف�شه� �ش�كرة جمه�ده بنظرات حزن.

�شبحي: م� بك ي� دكت�رة؟

ب للنشر والتوزيع
كت

ري ال
عص



81

�شمر: حمبطة جًدا.

�شبحي: حمبطة؟ خرًيا اإن �ش�ء اهلل؟ هل الب��ش� بخري؟

�شمر: هل تق�شد اأبي؟ ال اإنه بخري، اأن� حمبطة من العمل.

من��شب  غري  مك�ن  يف  تعملني  دكت�رة  ي�  الأنك  �شبحي: 
بت�شريح  تق�م  اأن  ب��ش�  اأكرب  يعقل البنة  فهل  الع�لية،  ملنزلتك 

اجلثث وامل�تى.

�شمر: ال اأحد يفهم م� يف خ�طري.

�شبحي: منكم ن�شتفيد.

�شمر: �ش�أخربك �شًرا، املجرمني ت�ب�ا.

�شبحي: ت�ب�ا؟ ال اأفهم ي� دكت�رة.

ك�ملة،  اجلرمية  ك�نت  امل��شي  يف  احلقيقة،  هذه  �شمر: 
خمطط له� بت�أٍن وترٍو، من ال�شعب على اأي �شرطي حل لغزه�، 
اأم� اجلثث الق�دمة يل اإم� عراك ب�ل�شك�كني واإم� زوجة ذبحت 

زوجه�، �شيء ممل وال وج�د للبتك�ر، هل فهمتني؟

�شبحي: ال.

�شمر: hopeless... �شليم ب��ش� يف مكتبه؟

�شبحي: نعم، تف�شلي.
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اأن  اأ�شتطيع  م�  اأحد  قتل  تريد  اإذا  �شبحي،  عم  �شمر: 
اأ�ش�عدك يف و�شع خطة يف غ�ية الذك�ء لن ت�شتطيع ال�شرطة 

معرفة الق�تل.

جتمد  ح�لة  يف  )�شبحي(  اأم�مه�  )�شمر(  وجدت  عندم� 
وذهبت  تركته  كف،  على   � كفًّ وي�شرب  ق�لته  مم�  مذه�اًل 
اإىل  لتع�د  �شببه�،  املعل�م  غري  الذه�ل  ح�لة  من  متعجبة 
ح�لة احلزن واالإحب�ط من اجلرائم التي تراه� مملة، لرتفع 
ح�جبه� االأمين ب�بت�ش�مة م�كرة ف�ر فتح ب�ب مكتب )�شليم( 

لتجد )�شريف( ج�ل�ًش� وحده وال وج�د لـ)�شليم( ب�ملكتب.
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ابتسامة مبهمة

اله�تفية،  مك�ملته  اأثن�ء  مت�تًرا  مكتبه  يف  )راجح(  يجل�ض 
فعدم  املنزل،  يف  حدث  مم�  الغ��شبة  للحك�مة  مك�ملته  اأثن�ء 
منزله،  من  الطرد  له  ي�شبب  قد  االآن  حتى  املج�هرات  اإيج�د 
رغم ت�شبب عرقه يح�ول )راجح( تهدئة االأم�ر مع احلك�مة، 
اال�شم احلركي املكت�ب لزوجته، والذي يق�شم له� اأن املب�حث 
خ�مت  وب�الأخ�ض  جم�هراته�  اأجل  من  و�ش�ق  قدم  على  تعمل 

حم�ته.

يهداأ ت�تر العميد قليًل لي�ض ب�شبب هدوء زوجته، حيث اأن 
املك�ملة معه�،  اإنه�ء  ولكن ملجرد  االأمر،  ف�شلت يف هذا  مهمته 
داعًي� اهلل اأن يخل�شه من زوجته وحم�ته يف وقت واحد. فيبداأ 
اأخرى  �شيج�رة  ُم�شعًل  ب�ردة  اأ�شبحت  التي  قه�ته  ب�حت�ش�ء 
جديد  من  االأمل  بع�دة  في�شعر  مت�ًم�،  الت�تر  اإزالة  حم�واًل 
مبجرد دخ�ل )�شليم( اإىل مكتبه، لكن �شرع�ن م� يتح�ل االأمل 
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ونظرته  فيه�  املب�لغ  )�شليم(  ابت�ش�مة  من  وريبة  تعجب  اإىل 
البله�ء، فيجل�ض )�شليم( اأم�م العميد دون تغري ملمح وجهه 

احلمق�ء، ليرتاجع )راجح( اإىل اخللف بحذر.

راجح: هل اأنت بخري ي� بني؟

�شليم: احلمد هلل.

راجح: هل ي�جد اأخب�ر جديدة؟

�شليم: طبًع�.

راجح: هل اعرتف بجرميته؟

�شليم: ال.

راجح: اإذن اعرتف مبك�ن املج�هرات.

�شليم: ال.

راجح: هل ي�جد م� يعيق ال�شتكم�ل التحقيق�ت؟

�شليم: ال على االإطلق.

غ�شب  الإث�رة  ك�فًي�  �شبًب�  الغبية  )�شليم(  ابت�ش�مة  ك�نت 
بداخل  الغ�شب  برك�ن  اأطلقت  هي  اإج�ب�ته  لكن  )راجح(، 
العميد، لينه�ض من على كر�شّيه ن�ظًرا اإىل )�شليم( يف احتق�ر 

وغ�شب.
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راجح: م� بك ي� �شي�دة الرائد؟ هل اأتيت اإىل هن� للرتفيه 
الق�شية  ت�رًك�  حمق�ء  ب�بت�ش�مة  مكتبي  تدخل  نف�شك؟  عن 

وك�أنني �شديق لك يف املقهى، هل جننت؟

مل يت�أثر )�شليم( مب�جة الغ�شب الع�رم من رئي�شه ب�لعمل، 
)�شليم(  لينه�ض  بفمه،  امللت�شقة  االبت�ش�مة  اإزالة  ي�شتطع  مل 

من على كر�شيه يف هدوء �شديد.

يف  ت�شرفني  اأن  االأف�شل  من  اأعتقد  العميد،  �شي�دة  �شليم: 
املكتب ح�اًل.
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النتيجة النهائية

جل�شت )�شمر( اأم�م )�شريف( ن�ظرة اإليه يف حذر و�شك، 
بينم� م� زال )�شريف( ن�ظًرا اإىل كل نقطة داخل املكتب وف�زت 
)�شمر( ببع�ض نظرات )�شريف( ليبداأ حتليل �شخ�شيته� طبًق� 

مل� يراه اأم�مه.

�شمر: هل اأنت من ع�ئلة )�شليم(؟

�شريف: ال.

�شمر: �شديقه؟

�شريف: ال.

�شمر: من م�شلحة ال�شرائب؟

امتنع )�شريف( عن �ش�ؤال )�شمر( االأخري اإذا ك�ن متهًم�، 
فت�أخذ  حم��شته�،  يزيد  مم�  )�شمر(  قلب  يف  ال�شك  ليزداد 
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حم�ولة  املكتب،  على  امل�ج�دة  )�شليم(  علبة  من  �شيج�رة 
التحقيق معه.

�شمر: ل�ض اأم ق�تل؟

�، اأن� ل�شت ق�تًل. �شريف: اأن� ل�شت ل�شًّ

�شمر: لكنك اعرتفت ب�أنك متهم.

�شريف: مل اأعرتف اأين متهم.

�شمر: �شك�تك يعني اأنك متهم.

�شريف: ب�لن�شبة الأي �ش�بط، ي�شبح اجلميع متهمني.

�شمر: لقد احرتمت وجهة نظرك.

لكنه مي�شك يده غري  حت�ول )�شمر( م�ش�فحة )�شريف( 
م�ش�فح ليده� املمدودة، في�شعر ببع�ض الت�تر، فطبًق� لق�انينه 
براحة  ي�شعر  لكنه  االإطلق،  على  غريًب�   � �شخ�شً ي�ش�فح  ال 
نف�شية من وج�د )�شمر( اأم�مه، �شرع�ن م� تنتهي الت�ش�وؤالت 
داخل عقله، ف�ر دخ�ل )راجح( ومن خلفه )�شليم(، لتقذف 

)�شمر( ال�شيج�رة من الن�فذة خ�ًف� من روؤية العميد له�.

�شمر: كيف ح�لك ي� عمي؟

راجح: كيف ح�لك ي� بنيتي؟ اأمتنى اأن يك�ن ال�الد بخري؟
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�شمر: احلمد هلل.

تدخلي  اأال  قبل  من  لك  اأقل  اأمل  هن�؟  تفعلني  م�ذا  �شليم: 
مكتبي دون اإذن؟

الأعطيك  هن�  اأن�  اجل�فة؟  مع�ملته  عمي   ي�  اأترى  �شمر: 
تقرير الطبيب ال�شرعي بنف�شي.

لن�  �شت�شبب  مع�ملتك  �شليم،  ي�  ب�لدكت�رة  رفًق�  راجح: 
امل�ش�كل مع �شي�دة الل�اء.
�شليم: مت�م �شع�دتك.

يتعجب )راجح( من جهله ال�شبب الرئي�شي ل�ج�ده داخل 
داخل  )�شريف(  وج�د  من  تعجبه  ليزداد  )�شليم(،  مكتب 
املكتب، حيث اأنه اعتقد اأن )�شليم( انتهى من اأمر هذا ال�ش�ب 
الغ�م�ض، لينهي )�شليم( جميع الت�ش�وؤالت ف�ر رج�ئه الب�شيط 
وه� جل��ض �شي�دة العميد لل�شتم�ع اإىل م� �شيق�له )�شريف(، 
حتى اأنه رف�ض االإج�بة على �ش�ؤال العميد وه� حم�ولة معرفة 
طلبه  يف  وا�شتمر  ال�شرقة،  وق�شية  )�شريف(  بني  العلقة 
جلل��ض )راجح(، فم� ك�ن للعميد �ش�ى اجلل��ض لك�شف ال�شت�ر 

عن غم��ض )�شليم(.

املمتلئة  )�شمر(  وبج�نبه  االأريكة  على  )راجح(  يجل�ض 
بج�نب  امل�ج�د  الكر�شي  على  )�شليم(  ليجل�ض  ب�لف�ش�ل، 

االأريكة، ليقف )�شريف( اأم�مهم يف �شمت.
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�شليم: هل من املمكن اإخب�ر �شي�دة العميد م� قلته من قبل؟

�شريف: مل�ذا؟

راجح: من االأف�شل االإج�بة دون مراوغة ي� هذا.

�شليم: اأرج�ك ي� �شيدي، دعني اأت�ىل االأمر. ي� �شريف لقد 
قلت يل من قبل اأن )�شيد( بريء!

�شريف: ب�ل�شبط.

�شليم: هل ب�إمك�نك اإخب�رن� دليلك.

�شريف: اأواًل، مل يقفز )�شيد( من �ش�ر املنزل لعدم وج�د 
اجلهنمية  �شجر  من  ن�جتة  قدميه  اأو  ذراعيه  يف  جروح  اأي 
املزروع يف كل اأرك�ن ال�ش�ر ك�جلروح امل�ج�دة بيدك ي� �شي�دة 
العميد، اإ�ش�فة اإىل ذلك عدم وج�د اأي اآث�ر طني اأو ع�شب على 
قدميه، فل ي�جد على ج�شده �ش�ى تراب م�قع البن�ء املتك�ن 
من االأ�شمنت والرمل، وهذا دليل على ت�اجده يف امل�قع ط�ال 
ال�قت. ث�نًي� عدم وج�د اأي اآث�ر اأقدام داخل املنزل دليل على 
اخللفي  املطبخ  ب�ب  زج�ج  حتطم  رغم  ث�لًث�  ال�ش�رق.  نظ�فة 
لكن مل ي�شمع اأحد يف املنزل �ش�ت التحطم، التحليل العلمي ه� 
اأن ال�ش�رق ق�م ب��شع �شريط ال�شق على الزج�ج لكتم �ش�ت 
و�شع  مت  االقتح�م،  �شم�ع  عدم  من  وللت�أكد  الزج�ج،  حتطيم 

و�ش�دة من الداخل حتى تت�ش�قط �شظ�ي� الزج�ج عليه.
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ب�لدور  العميد  �شي�دة  الرغم من وج�د خزينة  رابع�، على 
االأر�شي، مل يتم �شرقة �شيء �ش�ى املج�هرات .

 النتيجة النه�ئية )نعمة( هي املتهم االأ�ش��شي، ق�مت ب�أخذ 
اإىل  ب�لدخ�ل  بداأت  ثم  امل�قع،  خملف�ت  من  القدمي  احلذاء 
ي�م  ويف  مرة،  من  اأكرث  الطع�م  ببع�ض  الإبه�ره  )�شيد(  غرفة 
اإمت�م ال�شرقة ق�مت ب�شرقة بط�قة )�شيد( ال�شخ�شية ومنديله 
ليك�ن  فرا�شه  اأ�شفل  �شرقته  التي  اخل�مت  األقت  ثم  القم��شي، 

دليل ق�طع على اته�مه.

اإىل  املج�هرات  �ش�حبة  دخ�ل  قبل  ال�شرقة  عملية  بداأت 
غرفته�، من الطبيعي اأن تك�ن اخل�دمة حمل ثقة، لذلك ق�مت 
ب�شرقة املج�هرات قبل دخ�ل �ش�حبة املج�هرات اإىل غرفته�، 
املطبخ م�شتخدمة  ب�ب  بك�شر  للن�م ق�مت  وبعد خل�د اجلميع 
�شظ�ي�  بع�ض  وج�د  ذلك  على  الدليل  ال�شخ�شية،  و�ش�دته� 
احمرار  ملحظة  مع  اخل�دمة،  �شعر  على  ال�شغرية  الزج�ج 
و�شعه  يتم  والذي  الذرة  ن�ش�أة  من  احل�ش��شية  ب�شبب  اليدين 
اخل�دمة  ق�مت  الب�شم�ت.  الإخف�ء  الطبية  القف�زات  دخ�ل 
حفرة  يف  املج�هرات  واأخفت  القدمي،  )�شيد(  حذاء  ب�إلق�ء 
املت�اجد  الطني  من  وا�شح  وهذا  الع�ريتني،  يديه�  م�شتخدمة 
بني اأظ�فره� ب�الإ�ش�فة اإىل الطني اجل�ف امل�ج�د على ثي�به�، 
ونتيجة لعدم وج�د اأي ع�شب اأخ�شر خمتلط ب�لطني املت�اجد 
املج�هرات  ب��شع  اأنه� ق�مت  اإذن هذا يدل على  ثي�به�،  على 
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وقف�ز عملية ال�شط� يف �شنطة بل�شتيكية ودفنه� يف تربة خ�لية 
من الع�شب ب�لقرب من ب�ب املطبخ اخللفي، على االأرجح منطقة 
مزروع به� نب�ت�ت ال�شب�ر. دخلت اخل�دمة اإىل املنزل وق�مت 
والتي  اأ�شن�نه�  م�شتخدمة  الل�شق  ب�ل�شريط  نف�شه�  بتقييد 
لت�شع على منديل  الل�شقة،  امل�دة  بق�ي�  م�زالت حتت�ي على 
املتهم م�دة )ه�ل�ث�ن ف�رك( املب�ع يف جميع ال�شيدلي�ت مببلغ 
خم�شة واأربع�ن جنيًه�، لتق�م بتخدير نف�شه� فتغيب عن ال�عي 

ويقع املنديل على االأر�ض بج�نب ال�شرير النه�ية.

ي�شتمتع )�شليم( بنظرات الده�شة وال�ج�ه امل�ش�بة بح�لة 
ليح�شر  مكتبه  اإىل  )�شليم(  فيت�جه  بج�نبه،  اجل�ل�شة  ذه�ل 
)راجح(،  العميد  اأم�م  اإي�ه�  وا�شًع�  البل�شتكية  احلقيبة 
املج�هرات يف ح��ض  اإيج�د  ب�أنه مت  العمل  لرئي�شه يف  م�ؤكًدا 
ال�شب�ر امل�ج�د بج�نب الب�ب اخللفي للمنزل، م�ؤكًدا �شحة م� 

ق�له )�شريف( من تف��شيل.

�شمر: هل تتزوجني؟

�شريف: ال �شكًرا.

يتح�ل وجه )راجح( املنده�ض اإىل وجه غ��شب دون اإبداء 
اأي �شبب، لينه�ض من على االأريكة �ش�كًرا )�شريف( ملجه�ده 
تتحرك  عندم�  الغ�شب  ليزداد  االبت�ش�مة،  من  يخل�  ب�جه 

عينيه يف اجت�ه )�شليم(.
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راجح: �شليم، اأريدك يف مكتبي ح�اًل.

�شليم: مت�م ي� افندم.

يخرج )راجح( ومن خلفه )�شليم( اإىل خ�رج املكتب، بينم� 
حت�ول )�شمر( املجن�نة اإقن�ع )�شريف( ب�لزواج.

�شمر: والدي ميتلك الكثري من امل�ل، فكر ملًي� يف الزواج.
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أخطاء الهواة

اأدرك �شي�دة العميد يف نه�ية االأمر �شبب ابت�ش�مة )�شليم( 
اإمن�  عقله،  يف  تتج�ل  حلم�ق�ت  نتيجة  لي�شت  ف�إنه�  البله�ء 
نتيجة لتحليل )�شريف( املذهل الأي �شخ�ض ك�ن، فل ي�شتطع 
هذا  يف  االأقل  على  اأو  الق�شية،  لغز  بحل  يق�م  اأن  �ش�بط  اأي 
)�شليم(  �شع�دة  يف  �شبًب�  ك�ن  الذي  االأمر  القي��شي،  ال�قت 

للقب�ض على اجل�ين احلقيقي.
هذه  ترتكب  كيف  الرائد؟  �شي�دة  ي�  جننت  هل  راجح: 
الق�ش�ي�  ملف�ت  على  ب�الطلع  يق�م  م�اطن  وجتعل  احلم�قة 

اخل��شة بن�؟
�شليم: مل اأفعل ي� �شيدي، لقد ك�ن امللف امل��ش�ع على مكتبي 

مفت�ًح� على �شفحة مع�ينة احل�دث .

راجح: وهل تريد اإقن�عي اأنه ق�م بهذا التحليل ب�لك�مل من 
جمرد �شط�ر من ورقة؟
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...� �شليم: لقد ك�ن االأمر اأم�م عينيك، واأي�شً

راجح: وكيف تقع يف اأخط�ء اله�اة لترتك ملف�ت ق�شيتك 
مفت�حة اأم�م امل�رة، وكيف ت�شرح له ب�لتدخل يف عملن�؟

�شليم: امل��ش�ع....

انبهرت  لقد  اأ�شت�ذ،  ي�  تتخيل  اأخطر مم�  امل��ش�ع  راجح: 
ي�ش�هدون  عندم�  ال�شغ�ر  ك�الأطف�ل  تره يف حي�تك  ب�شيٍء مل 
ال�شهل  من  بن�  خ��شة  ق�شية  اأنه�  هلل  حمًدا  ال�ش�حر،  فقرة 

الت�شرت عليه� اإعلمًي�.

�شليم: م�ذا تعني ي� �شيدي؟

راجح: اأعني اأيه� الغبي اأنه يف ح�لة معرفة ال�شح�فة بهذا 
الداخلية ال تقدر على  اأن  االأخب�ر غًدا  االأمر، �شتك�ن عن�وين 
الداخلية  من  ذك�ًء  اأكرث  ب�أ�شخ��ض  فت�شتعني  ق�شيته�،  حل 

الغبية، هل هذا م� تريده؟

ط�يًل  وقًت�  )�شليم(  اأخذ  املقنع،  )راجح(  كلم  رغم 
للتفكري يف هذه الكلم�ت املهتمة مبظهر ال�شرطة وغري مهتمة 
ال�اقع عندم�  اأر�ض  اإىل  الرائد  ع�د  االإطلق،  على  ب�حلقيقة 

�ش�أله )راجح( عن ه�ية هذا ال�ش�ب.

�شليم: �شريف ه�ش�م عبد احلميد هدهد، ابن ه�ش�م هدهد 
رئي�ض حترير جريدة احلقيقة الذي ت�يف يف ح�دثة �شي�رة ع�م 
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ق�م  �شن�ات،   بعدة  ذلك  قبل  ت�فيت  قد  والدته  اأم�   ،2000
)حم�شن النج�ر( برتبيته ورع�يته، لكن منذ ثلث �شن�ات قرر 

)�شريف( اال�شتقلل بنف�شه، يعمل يف جريدة....
راجح: �شح�يف؟

رغم مث�برة )�شليم( يف الدف�ع عن )�شريف( اأم�م رئي�شه، 
اإال اأن هج�م )راجح( ال�شر�ض وال�شك يف )�شريف( الذي مل 
ليق�م ب�شرد عدة افرتا�ش�ت يف غ�ية اخلط�رة،  يغ�در عقله، 
اأم� االفرتا�ض االأول اأن هذا ال�ش�ب من ال�شهل اأن يتحدث عن 
املع�ر�شني  ال�شح�فيني  بع�ض  اأم�م  طيبة  بنية  الق�شية  هذه 
لنظ�م البلد مم� قد يثري اأزمة يف وزارة الداخلية ب�أكمله�، لكن 
الدف�ع مل ي�شت�شلم للي�أ�ض معلًل اأنه يف بع�ض االأحي�ن ت�شتعني 
الق�ش�ي�، رغم  بع�ض  ببع�ض اخلرباء لل�شت�ش�رة يف  ال�شرطة 

اأن )�شليم( على يقني من االإج�بة.
راجح: اخلرباء ي� اأفندي، يتم اختي�رهم بدقة متن�هية بعد 

التحقق من ه�يتهم وت�ريخهم ومي�لهم ال�شي��شية.
 مل يجد )�شليم( طريقة للدف�ع �ش�ى الهج�م مل�اجهة �شي�دة 
العميد ب�ل�ش�ؤال الرادع، هل املهم لل�ش�بط احلقيقة اأم املظهر 
الع�م، ليجيب �شي�دة العميد دون اأي تردد اأن االأهم لل�ش�بط ه� 
املظهر الق�ي واملخيف حتى ال ت�شبح ال�شرطة ك�ل�ش�ة ت�أكله� 
ليقذف  الهج�مية  كلم�ته  عن  )راجح(  يت�قف  مل  الذئ�ب. 

ببع�ض الكلم�ت التي افرت�شت دف�ع )�شليم(.
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اأمل  ب�لفعل،  عبقري  ال�ش�ب  هذا  اأن  افرت�شن�  اإذا  راجح: 
الق�ش�ي�  كل  وترك  ب�لذات،  ال�قت  هذا  يف  ظه�ره  تتعجب 
تفكر  مل  مل�ذا  املب�حث،  برئي�ض  خ��ض  ق�شية  حلل  ال�ش�بقة 

للحظة اأن يك�ن ه� املخطط لهذه ال�شرقة؟

ال�شك  اأث�رت  التي  اأخرًيا لنظرية )راجح(  خ�شع )�شليم( 
يف قلبه االأمر الذي دفعه ل�ش�ؤال اأ�شت�ذه ملعرفة املنفعة التي قد 
تع�د على )�شريف( اإذا ك�ن ب�لفعل العقل املدبر لل�شرقة، لكن 

االإج�بة ك�نت �ش�دمة.

�شخ�ض  اأول  ب�لت�أكيد هذا  ب�لطبع،  اأ�شرارن�  ملعرفة  راجح: 
تراه بهذا القدر من الذك�ء، لكني راأيت مثله من قبل.

ي�ش�د ال�شمت للحظ�ت يف املكتب من كليهم�، اأم� )�شليم( 
)راجح(  اإىل  ن�ظًرا  الغريبة،  االإج�بة  هذه  فهم  يح�ول  ك�ن 
على  من  اأزيحت  التي  الكلم�ت  من  للتهرب  �شيج�رته  امل�شعل 
�شدره بطريق اخلط�أ، لكن تظهر االإج�بة على وجهه، فقد ك�ن 
�ش�رد الذهن للحظ�ت يف �شيء غ�م�ض قد حدث له ب�مل��شي ال 

يعلمه اأحد.

راجح: اأريد التحقيق مع هذا الفتى ومعرفة كل �شيء عنه.
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�شليم: ا�شمح يل ب�قرتاح ي� �شيدي، فلقد تعلمت منك الذك�ء 
واحلكمة، واأعرتف ب�أنك على �ش�اب يف كل م� قلته، لكن األي�ض 
من االأف�شل اأن ن�شع هذا الفتى حتت املراقبة حلظة بلحظة، 
�شنعلم املخطط  واإن ك�ن ك�ذًب�  اإن ك�ن �ش�دًق�،  ن�اي�ه  ملعرفة 

احلقيقي لهذه الفعلة والهدف من اخرتاق ال�شرطة؟

�شبقت،  مم�  اأط�ل  لفرتة  لكن  اأخرى  مرة  الهدوء  ي�ش�د 
لكن  االأ�شت�ذ،  اأكرث حكمة من قرار  التلميذ  اقرتاح  حيث ك�ن 
اأن يعرتف  الع�يل  وال�ش�أن  الكبري  القدر  ال�شعب على ذي  من 

بهذا االأمر.

راجح: م� ه� �شبب جميء هذا ال�ش�ب اإلين� يف ب�دئ االأمر؟

وج�د  �شبب  معرفة  لـ)راجح(  ب�لن�شبة  املف�ج�أة  تكن  مل 
)�شريف( للق�شم، فيعترب االإبلغ عن جرمية قتل من االأعم�ل 
يف  ك�نت  املف�ج�أة  لكن  للمب�حث،  ب�لن�شبة  الروتينية  الي�مية 
ال�شحية، فه� على يقني اأن الك�تب )ن�در �ش�قي( قد ت�يف اإثر 

اأزمة قلبية.

�شليم:  هذا كل م� اأخربين اإي�ه، مل يخربين ب�أية تف��شيل ، 
م� هي اأوامرك ي� �شيدي؟
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بتق�شي  )�شليم(  لي�أمر  للتفكري  حلظة  العميد  ينتظر  مل 
)�شليم(  يق�م  اأن  على  التف��شيل  ك�فة  ومعرفة  احلقيقة 
ب�إبلغه بك�فة امل�شتجدات حلظة بلحظة، فلم يرتدد )�شليم( 
الع�شكرية لرئي�شه ليم�شي لتنفيذ  لي�ؤدي التحية  � للحظة  اأي�شً

االأوامر.

راجح: تذكر ي� �شليم لي�ض من احلكمة اأن تخلط بني عملك 
ك�شرطي وحي�تك ال�شخ�شية.

F F F
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الدليل

يجل�ض )�شريف( مك�نه مت�أمًل مكتب الرائد يف ف�ش�ل دون 
ملل وك�أنه يراه لل�هلة االأوىل، بينم� جتل�ض )�شمر( ب�شيج�رته� 
اأم�مه يف ده�شة �شديدة من حتليل هذا ال�ش�ب لق�شية ال�شرقة 
تَر مثل هذا الذك�ء من قبل، حتى  الدقة وامله�رة، مل  مبنتهى 
هذه  فهم  عقله�  حم�ولة  من  الرغم  على  ه�لي�ود،  اأفلم  يف 
فمه�  اأن  اإال  اأم�مه،  اجل�ل�شة  ن�عه�  من  الفريدة  ال�شخ�شية 
االأ�شئلة  طرح  عن  تت�قف  مل  ت�قف،  دون  للرته�ت  مطلق 
ال�شخيفة واملجن�نة حم�ولة معرفة �شبب الذك�ء اخل�رق الذي 
اأحف�د  من  ب�أنه  االأمر  ب�دئ  يف  لتفرت�ض  )�شريف(،  به  يتمتع 
)اأج�ث� كري�شتي( اأو )�شريل�ك ه�ملز(، اأو �شق�ط نيزك عليه 
من  الكثري  امل�شتقبل.  من  ق�دم  رمب�  خ�رقة،  ق�ى  فيكت�شب 
االأ�شئلة اللمنطقية التي ت�شكك يف ق�ى )�شمر( العقلية، لكن 
بل  اأ�شئلته�  من  ميل  مل  )�شريف(  اأن  ب�لفعل  منه  تعجبت  م� 
اأج�ب عليه� كله� دون �شخرية، االأمر الذي مل يجعله� تت�قف 

عن ال�ش�ؤال.
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�شمر: هل اأنت على يقني ب�أنك ال تريد الزواج؟

مل يجب )�شريف( عن هذا ال�ش�ؤال م�شتغًل دخ�ل )�شليم( 
املف�جئ الذي جعل )�شمر( ترتعد، ملقية �شيج�رته� من يده�، 
تدخن  التي  ال�شغرية  الطفلة  من  �شخرية  )�شليم(  في�شحك 
خلف االأب�اب املغلقة خ�ًف� من والده�، فتح�ول اإنق�ذ �ش�رته� 
اأو  والده�  اأم�م  ب�لتدخني  تق�م  ال  اأنه�  لتعلل  )�شريف(  اأم�م 
ال�قت  )�شليم(  ميلك  مل  اأكرث.  ال  االأدب  ب�ب  من  اأ�شدق�ئه 
ل�شم�ع وجهة نظر )�شمر( ال�ش�ذجة، في�أمره� ب�لتزام ال�شمت 

لعدة دق�ئق.

)ن�در  عن  تعرفه  م�  )�شريف(  ي�  االآن  فلتخربين  �شليم: 
�ش�قي(؟

�شمر: م� به عمي )ن�در(؟

�شليم: اأال تعلمي اأنه ت�يف ليلة اأم�ض؟

�شمر: ب�لطبع اأعلم، لكني ظننت اأن �شيًئ� اآخر حدث له.

�شليم: ي� دكت�رة اأريد اأن �شيف اإليك معل�مة من املمكن اأن 
تفيدك، ال ي�ش�ب املرء ب�أي ك�رثة اأكرث من م�ته.

�شريف: مقت�اًل.

�شمر: م�ذا؟
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هل  الدليل،  دون  االفرتا�ض  يج�ز  ال  )�شريف(  ي�  �شليم: 
متلك الدليل؟

وبع�ض  ت�ب  اللب  الإخراج  حقيبته  بفتح  )�شريف(  يبداأ 
كر�شيه  على  من  ينه�ض  ثم  بطب�عته�،  ق�م  التي  ال�ش�ر 
ح�مًل اللب ت�ب ليقف ي�ش�ر )�شليم( اجل�ل�ض على كر�شيه 
بينم� يدفع ف�ش�ل )�شمر( ال�ق�ف على ميني )�شليم( ، يبداأ 
)�شريف( بعر�ض فيدي� حفلة ت�قيع امل�ؤلف الكبري، والذي يظهر 
احل��شرون  يجل�ض  بينم�  املن�شة  على  �ش�قي(  )ن�در  جل��ض 
يقراأ  وه�  الفيدي�  ب�دئ  يف  )ن�در(  يظهر  اأم�مه،  �شف�ف  يف 
بع�ض ال�شفح�ت من روايته ب�ش�ته الق�ي، وا�شًع� �شب�بته يف 
ل�ش�نه مبلًل اإ�شبعه ليقلب �شفح�ت الرواية، يظهر ال�شيء غري 
امللح�ظ الأي �شخ�ض ج�ل�ض بج�نب االأديب الكبري، وه� بع�ض 
االحمرار يف وجنتي )ن�در(، بعد دق�ئق تظهر حركة طبيعية 
ب�لن�شبة الأي �شخ�ض، حيث ق�م االأديب اأثن�ء احلفلة ب��شع يده 
على جبهته مت�قًف� للحظ�ت عن قراءة �شط�ر روايته، لكن مع 
مرور ال�قت، ال�شيء الذي تف�ج�أ به اجلميع ه� حم�ولة )ن�در( 
الي�شرى  �ش�قه  يف  ب�شلل  لي�ش�ب  كر�شيه  على  من  للنه��ض 

فينتهي الت�شجيل ب�شق�ط )ن�در( على االأر�ض مف�رًق� للحي�ة.

�شريف: النه�ية.

ت�يف  لقد  اأم�مك  ترى  كم�  ب�لنه�ية؟  تق�شد  م�ذا  �شليم: 
الرجل دون اأن تلم�شه بع��شة.
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اأن  اأو حتليله، حيث يظن  مل يبداأ )�شريف( ب�شرد نظريته 
ال�شهل  من  للغ�ية،  وب�شيطة  ع�دي  نظرة  جمرد  الث�قبة  روؤيته 
على اأي �شخ�ض روؤية م� يراه، فيبداأ )�شريف( ب�إع�دة الفيدي� 
�ش�بط  من  كل  يح�ول  املرة  هذه  لكن  اأخرى،  مرة  مل�ش�هدته 
املب�حث وخبرية الطب ال�شرعي التعمق يف امل�ش�هدة لل��ش�ل 
االأمر  جدوى،  دون  الفيدي�  انتهى  لكن  املفق�دة،  احللقة  اإىل 

الذي اأث�ر غ�شب )�شليم( ملجرد �شع�ره ب�لغب�ء.

ي� فتى، من االأف�شل  �شليم: م� ع�د يف ق��ض ال�شرب منزع 
�شرد التف��شيل.

للك�تب  �ش�رتني  املختلفة  ال�ش�ر  من  )�شريف(  يلتقط  
ال�ش�رة  التق�ط  مت  حيث  ال�ش�ر،  زمن  اختلف  مع  الكبري 
يف  احلفلت  اإحدى  يف  اأ�شب�ع  منذ  �ش�قي(  لـ)ن�در  االأوىل 
اأحد الفن�دق الكربى، واأم� ال�ش�رة االأخرى فقد مت التق�طه� 
يف حفلة الت�قيع ليلة اأم�ض، االأمر الذي ال يعني �شيًئ� ب�لن�شبة 
ل�ش�بط املب�حث، لكن ال�ش�رة بداأت ب�ل��ش�ح قليًل لـ)�شمر( 
ب�الأخ�ض على وجه  ال�ش�رتني  حيث الحظت فرق طفيف بني 
)ن�در( وه� الل�ن غري امللح�ظ ولكنه مت�اجد يف ال�ش�رة التي 

مت التق�طه� قبل حلظ�ت من وف�ته.

ال�جنتني  يف  ب�حمرار  اأ�شيب  �ش�قي(  )ن�در  �شريف: 
واالإح�ش��ض بدوار �شديد و�شد ع�شلي يف ال�ش�ق اليمنى مع �شيق 

يف حدقة العني، النتيجة النه�ئية ت�شمم كيمي�ئي.
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ب�لن�شبة  الطبية  الن�حية  من  اأكرث  ب�ل��ش�ح  االأم�ر  تبداأ 
للمب�حث،  ب�لن�شبة  مبهمة  زالت  م�  لكنه�  ال�شرعي،  للطب 
من  )�شمر(  فتخرج  العلم�ء،  بني  جهل  يف  )�شليم(  ليجل�ض 
التي  للتدقيق يف ملحظ�ت )�شريف(  حقيبته� عد�شة مكربة 
راآه� ب�لعني املجردة، لكن من ال�ا�شح اأن العد�شة اأث�رت انتب�ه 
)�شمر(  ل�جه  امللم�شة  العد�شة  اإىل  ب�لنظر  ليبداأ  )�شريف( 
االأبي�ض الن�عم، فيب�شط )�شريف( يده اأم�م )�شمر( التي بداأت 
فهم القليل عن )�شريف(، لت�شع العد�شة يف يده على الف�ر غري 
ملحظ نظرة ال�شع�دة التي ظهرت على العبقري ف�ر ح�ش�له 
للت�أكد من معل�م�ته امل�ؤكدة.  على العد�شة ليبداأ ب��شتخدامه� 
ينه�ض )�شليم( من على كر�شيه يف ح�لة غ�شب �شديد، لكن 
لتقم )�شمر( بتهدئته ط�لبة منه اجلل��ض،  للحظ�ت ب�شيطة، 
ليع�د )�شليم( مل�قعه مرة اأخرى، منتظًرا التف�شري وحل اللغز.

�ش�قي(  )ن�در  وف�ة  ال�ش�بط،  ح�شرة  ي�  لك  هنيًئ�  �شمر: 
لي�شت طبيعية، ف�إنه ب�لفعل قد قتل.

�شليم: هل فهمِت م� ق�له )�شريف(؟

�شمر: لقد فهمت القليل، لكن اخت�ش�ًرا مل� ق�ل اأنه� جرمية 
قتل، يتطلب االأمر ت�شريح اجلثة اأو عينة دم.

�شليم: ب�لت�أكيد مت �شحب عينة دم من املت�يف، طبًق� لنظ�م 
امل�شت�شفي�ت.
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بع�ض  يف  الطبيعية  ال�ف�ة  ح�الت  لكن  ب�لت�أكيد،  �شمر: 
االأحي�ن يتم التج�وز عن هذا االأمر.

امل�شببة  امل�دة  ت��شح  اجل�شم  من  دم  عينة  اأخذ  �شريف: 
لل�ف�ة.

�شمر: ب�لطبع، لكن هن�ك م�شكلة �شغرية.

�شليم: م� هي؟

�شمر: �شيتم دفن اجلثة بعد �شلة الظهر، اأي بعد �ش�عتني 
ال اأكرث.

ينظر )�شليم( اإىل �ش�عته ليقفز من على كر�شيه يف حم��ض، 
فلقد م�شى دهر على ت�يل ق�شية بهذا الغم��ض، لكنه ك�ن على 
ثقة ب�أن الق�شية حتت�ي على الكثري من الرم�ز الغ�م�شة، االأمر 
الذي جعله م�شطًرا �ش�ؤال )�شريف( للم�شي معه اإىل امل�شرحة، 
لي�شعر )�شليم( ب�حلم��ض الذي انتقل اإىل �ش�ت )�شريف( ف�ر 
اإج�بته ب�الإيج�ب، ب�لطبع مل يكن م�شطًرا لطلب امل�ش�عدة من 

)�شمر( التي اأقحمت وج�ده� يف الق�شية.

يتحرك )�شليم( و)�شمر( متجهني اإىل ب�ب املكتب للخروج 
من  عجله  يف  املكتب  من  فيخرج�ن  )�شريف(،  خلفهم�  ومن 

اأمرهم�.

�شليم: هل من املمكن معرفة... اأين ه�؟
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يت�قف كل من )�شليم( و)�شمر( حيث ال يجدان )�شريف( 
خلفه�، ليع�د )�شليم( مرة اأخرى ملكتبه فيجده واقًف� متجمًدا 
غري ق�در على احلركة، حتى اأنه يق�وم )�شليم( الذي يح�ول 
اإم�ش�ك ذراعه و�شحبه خ�رج املكتب لكن دون جدوى، فم� زال 
اخل�ف من �ش�فرة ال�شرطة م�شيطًرا عليه، فلم يجد )�شليم( 
ال��شيلة  االأزمة،  هذه  من  للخروج  واحدة  و�شيلة  �ش�ى  اأم�مه 
الرائد  بج�نب  ال�شري  من  ه�ربة  تفر  )�شمر(  جعلت  التي 
)�شليم( وال�ش�ب ال�ا�شع املن�دي يف اأذنه لتجعله يبدو ك�الأبله، 
لتبداأ خط�ات )�شليم( يف االإ�شراع قليًل بعيًدا عن )�شريف( 
اإىل  )�شليم(  فيت�جه  اخل�فتة،  ال�شخرية  �شحك�ت  �شم�ع  ف�ر 
حقيبته�  حت�شر  ك�نت  التي  )�شمر(  لتلحقه  م�شرًع�،  �شي�رته 
خ�رج  )�شريف(  اأخرًيا  ليظهر  بج�نبه،  فتجل�ض  �شي�رته�  من 
ب�ب الق�شم مت�جًه� نح� �شي�رة )�شليم( الذي يبداأ ب�ال�شتعداد 
للنطلق ب�شي�رته، لكن �شرع�ن م� يتل�شى احلم��ض وال�شبب 
)�شريف( الذي ظل واقًف� اأم�م الب�ب املج�ور لـ)�شمر(، التي 
فل  ه�  اأم�  ب�ل�شي�رة،  اخللفية  االأريكة  على  ب�جلل��ض  ت�أمره 
لتبداأ  ب�خللف(،  ال  ب�الأم�م  اأجل�ض  )اأن�  واحد  رد  �ش�ى  ميلك 
امل�ش�جرة الطف�لية بني االثنني، فل ي�جد �شخ�ض يف هذه البلد 
ميلي االأوامر على )�شمر( فهي الطفلة املدللة يف اأجهزة االأمن 
ك�فة، لكن مل يكن ب�الأمر املهم ب�لن�شبة لـ)�شريف( الذي ظل 
)�شليم(،  بج�نب  جل��شه  منتظًرا  ال�شي�رة  ب�ب  بج�نب  واقًف� 
ال�ش�بط الذي ك�د اأن يفقد عقله من �شج�ر االأطف�ل، ليتدخل 
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هذه  الإنه�ء  ب�خللف  ب�جلل��ض  )�شمر(  لي�أمر  عنيف،  ب�ش�ت 
امل�شكلة، جل�شت )�شمر( يف مك�نه� للحظ�ت وعلم�ت الغ�شب 

تظهر على وجهه�، لتهداأ حدة �ش�ت الرائد قليًل.

�شليم: رج�ًء ي� �شمر حل هذه االأزمة، اجلل��ض ب�خللف لي�ض 
مب�شكلة.

�شمر: قلت لك مئ�ت املرات ال تقل ا�شم �شمر، اأن� اأكرهه.

�شليم: عزيزتي )�ش�(، هل من  املمكن اجلل��ض ب�خللف.

�شمر: اأ�شتغفر اهلل العظيم، اأم�ر طف�لية ال اأكرث.

ال�شي�رة لتجل�ض ب�خللف وهى يف ح�لة  تخرج )�شمر( من 
غ�شب �شديدة، ليزداد غ�شبه�، عندم� ترى ابت�ش�مة )�شريف( 
االأم�مي،  ب�ملقعد  اجلل��ض  يف  ب�ل�شع�دة  الإح�ش��شه  الربيئة 
فيح�ول )�شليم( اإخف�ء ابت�ش�مته مم� يراه، فبج�نبه �شخ�ض 
�شبب،  دون  غريبة  ابت�ش�مة  مبت�شًم�  ورقية  من�ديل  اأذنه  يف 
اأم� من بخلفه غ��شبة دون �شبب، فيفكر ل�هلة اأن يت�جه اإىل 
م�شت�شفى االأمرا�ض العقلية لت�شليم املر�شى اله�ربني، ليتذكر 
اأنه يح�رب الزمن، فينطلق ب�شي�رته م�شرًع� خ�رج الق�شم لتبداأ 

الق�شية.
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البيانو فقط

)�شليم(  هدف  ك�ن  حيث  ال�شي�رة  داخل  يعم  الهدوء  ك�ن 
ال�حيد ه� ال��ش�ل اإىل اجلثة يف ال�قت املن��شب، لكن الغ�شب 
الطف�لية،  العبقري  اأعم�ل  م� زال م�شت�طًن� يف عقل )�شمر( 
خ��شة  �شكينة  ح�لة  يف  جعلته  الفريدة  )�شريف(  ح�لة  لكن 
بعد حجب اأي ت�شتت �ش�تي لعقليته، مل متنع املن�ديل ال�رقية 
ال�ش�ت بدرجة ت�مة، لكنه� ك�نت ك�فية للت�أمل يف ال�ش�ر املرئية 
التجربة  ك�نت  تلك  عقله،  داخل  بتخزينه�  يق�م  التي  ح�له 
ال�ش��ش�ء  منع  مبجرد  الت�أهيل،  اإع�دة  مركز  يف  تعلمه�  التي 
الدخ�ل اإىل عقله ي�شهل روؤية م� ح�له ب�شكل اأو�شح. ك�ن من 
املمكن اأن ي�شبح )�شريف( من اخلرباء الع�ملني يف )ن��ش�( 
لقدرته العقلية على ف�شل االأل�ان عن ال�ش�رة املرئية، وحت�يل 
كل م� يراه من اأ�شخ��ض اأو اأ�شي�ء اإىل جمرد ر�ش�م�ت،  لي�ض 
فيتذكر  ورقية،  لر�ش�م�ت  بل  عقله،  يف  وهمية  خط�ط  جمرد 
اإىل  االأمريكية  الت�حد  اأطف�ل  جمعية  من  االأطب�ء  بعثة  زي�رة 
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مركز اإع�دة الت�أهيل عندم� ق�م بر�شم منظ�ر للغرفة بتف��شيل 
من  ب�لغرفة  امل�ج�د  االأث�ث  ر�شم  مع  دقيقة  هند�شية  واأبع�د 
ط�والت وكرا�شي يف م�اقعه� ال�شحيحة ب�لغرفة، لكن �شرع�ن 
ومل  له،  االأطب�ء  مراقبة  عندم� الحظ  الل�حة  بتمزيق  ق�م  م� 
ليكتفي  احلني،  ذلك  منذ  ر�ش�م�ت  اأو  منظ�ر  اأي  بر�شم  يقم 

مبعر�ض الر�ش�م�ت الذهنية املت�اجد داخل قلعته العقلية.

)�شليم(  ق�م  عندم�  ل�هلة  ب�الرتع�د  )�شريف(  ي�ش�ب 
ال�اقع  اإىل  )�شريف(  ليع�د  اأذنه،  ال�رقي من  املنديل  ب�شحب 
مرة اأخرى بعد اأن نظر يف املراآة اجل�نبية لل�شي�رة لريى وجه 

)�شمر( اجلميل ي�ش�ده الغ�شب.

�شريف: اأعتذر عم� بدر مني، لكني ال اأحب اجلل��ض ب�خللف.

ك�ن االعتذار ك�فًي� لـ)�شمر( ليتبخر الغ�شب، لتهداأ وتظهر 
االبت�ش�مة على وجهه�، ليرت�شب القليل من الغ�شب على وجهه� 
عندم� يرف�ض )�شريف( طلبه�، ف�إنه ال يحب م�ش�ركة ه�تفه 
التي  امل�شرقة  ب�بت�ش�مته�  هدوء  يف  طلبه�  ف�أع�دت  اأحد،  مع 

�شحرت )�شريف( ليك�شر الق�اعد ويعطه� ه�تفه.

�شمر: هل حتب امل��شيق�؟

�شريف: امل��شيق� مزعجة.

�شمر: اإذن مل ت�شمع م��شيق� من قبل.
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�شريف: البي�ن� فقط.

تبداأ )�شمر( يف حتميل بع�ض امل��شيق� من على االإنرتنت، 
بدًءا  البي�ن�،  اأوت�ر  على  حتت�ي  التي  امل��شيق�  ب�الأخ�ض 
ب�شيمف�ني�ت )بيته�فني( و�ش�اًل اإىل )ي�ين( و)ه�نز زمير(. 
ال�ش�ر  ليخرج  )�شمر(،  طلب�ت  تلبية  يف  )�شريف(  ي�شتمر 
تعيد  التي  اللحظة  يف  له�  ليعطيه�  �ش�قي(  بـ)ن�در  اخل��شة 
اإليه مرة اأخرى، ويتف�ج�أ )�شريف( مبت�شًم� ب�شم�ع�ت  ه�تفه 
لريتديه�  اإي�ه،  اأعطته  التي  الل�ن  احلمراء  الكبرية  االأذن 
)ف�ر�شت  فيلم  م��شيق�  اإىل  ي�شتمع  مرة  اأول  الأنه  متف�جًئ�؛ 
ج�مب(، لي�شعر ب�ل�شكينة ويع�د اإىل قلعته العقلية التي اأ�ش�ءت 

اأن�اره� من جم�ل امل��شيق�، لي�شعر ب�شع�دة اأع�دته لطف�لته.

نظر )�شليم( اإىل )�شريف( املغم�ض العينني ذي االبت�ش�مة 
الربيئة، كم� ملح )�شمر( التي ت�شتخدم العد�شة املكربة لتفح�ض 
ال�ش�ر مرة اأخرى، لي��ش��ض ال�شيط�ن مرة اأخرى اإىل )�شليم( 

حلجز املج�نني يف م�شت�شفى االأمرا�ض العقلية.
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المستشفى

يف  امل�شت�شفى  اإىل  وو�ش�له  اجلن�نية  )�شليم(  �شرعة  رغم 
ال�قت منه مل يكن يف�رق  ال�شع�ر ب�شي�ع  اأن  اإال  وقت قي��شي، 
انتظ�ر  �ش�حة  يف  ب�شي�رته  للت�قف  ال�قت  ميلك  فلم  عقله، 
مب��شرة،  الب�ب  اأم�م  فيت�قف  امل�شت�شفى،  داخل  ال�شي�رات 
ف�أخذ يجر )�شريف( اله�دئ من ذراعه كجر البعري، في�شل 
اأخرًيا اإىل م�ظف اال�شتقب�ل الذي يتعجب من �ش�ؤال )�شليم( 
عن مك�ن امل�شرحة، في�شطر االإج�بة على �ش�ؤال �ش�بط املب�حث 

دون نق��ض.
يف  مللق�ته  امل�شت�شفى  مبدير  الف�ر  على  ات�شل  �شليم: 

امل�شرحة، ح�اًل.
خلفهم  ومن  و)�شمر(  )�شليم(  يت�جه  التي  اللحظة  يف 
االأوامر  اال�شتقب�ل  م�ظف  ينفذ  امل�شعد  اإىل  )�شريف( 
حدث  مب�  الإبلغه  �شخ�شًي�  امل�شت�شفى  مبدير  االت�ش�ل  ليبداأ 

ب�لتف�شيل.
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)ح�شني(  امل�ظف  فيتف�ج�أ  امل�شرحة  ب�ب  الثلثي  يقتحم 
ب�لدخ�ل املف�جئ دون اأي ت�شريح.

ح�شني: ممن�ع ي� اأ�شت�ذ دخ�...

�شليم: اأين ت�جد جثة )ن�در �ش�قي(؟

ح�شني: من اأنت؟

�شليم: الرائد )�شليم �ش�كر(، من اأنت؟

ح�شني: ح�شني م�ظف امل�شرحة ي� ب��ش�.

�شليم: اأريد روؤية جثة )ن�در �ش�قي( ح�اًل.

ح�شني: لكنه� التعليم�ت ي� �شيدي، ال اأ�ض....

الربك�ين  )�شليم(  �ش�ت  من  ب�لفزع  )ح�شني(  ي�ش�ب 
علم�ت  وجهه  وعلى  االأطب�ء  اأحد  ليدخل  اأوامره،  لتنفيذ 
الغ�شب للتعدي على ممتلك�ت امل�شت�شفى، ليبداأ التحدث بنربة 

غرور وكربي�ء.

حممد: م�ذا يحدث؟ من اأنت ي� هذا؟

�شليم: هل اأنت مدير امل�شت�شفى؟

من  ات�ش�ل  وج�ءين  ح�شن،  حممد  الدكت�ر  اأن�  ال  حممد: 
الدكت�ر هلل مدير امل�شت�شفى ملعرفة �شبب هذه الف��شى.
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�شليم: ف��شى؟ ال يهم، اأريد روؤية جثة ن�در �ش�قي.

اأق�ربه  ت�شلم اجلثة الأحد  اأن  للق�انني، يجب  حممد: طبًق� 
من الدرجة االأوىل بعد االنته�ء من االإجراءات، وال تبدو يل من 

اأحد اأق�ربه، االآن اخرج من هن� ح�اًل.

من  عينة  ب�شحب  قمتم  هل  الهراء،  لهذا  وقت  ال  �شمر: 
اجلثة؟

حممد: من اأنِت للتدخل يف �شئ�ن عملن�؟

اأن ي�شتعل جن�ن  اللحظة املن��شبة قبل  يتدخل )�شليم( يف 
ب�الإم�ش�ك  ليق�م  ح�له�،  من  يدمر  اأن  ك�د  الذي  )�شمر( 
ليهرب  قتل،  جرمية  على  الت�شرت  بجرمية  ليتهمه  بـ)حممد( 
�شل�كه،  عن  ليعتذر  وحده،  )حممد(  ت�رًك�  والكربي�ء  الغرور 
 � ليبداأ عمل رجل املب�حث الذي ي�أمر )حممد( ب�لذه�ب رك�شً
ي�شيب  قد  الذي  اخلطر  من  يحذره  امل�شت�شفى  مدير  اإىل 

امل�شت�شفى ب�لك�مل.

بتنفيذ  )ح�شني(  ليق�م  امل�شرحة،  من  )حممد(  يخرج 
)�شريف(  ليجل�ض  الثلجة،  من  )ن�در(  جثة  ليخرج  االأوامر 
متحم�ًش� على الكر�شي امل�ج�د بج�نب اجلثة خ�لًع� ال�شم�ع�ت 
من اأذنه منبهًرا بروؤية اجلثة ال�ش�حبة، ومراقبة )�شمر( اأثن�ء 

تفح�ض اجلثة.
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�شمر: حميط حدقة العني اأ�شغر من الطبيعي ب�لفعل، تيب�ض 
هي  م�  لكن  �شريف،  ي�  �شحيحة  نظريتك  اليمنى،  ال�ش�ق  يف 

اأ�شب�ب ال�ف�ة؟

�شريف: ا�شطراب يف �شرب�ت القلب و...

�شمر: هل مت اأخذ عينة دم من اجلثة؟
ح�شني: يف احلقيقة ال يتم اأخذ عين�ت من ح�الت ال�في�ت 

الطبيعية .
يدخل مدير امل�شت�شفى يف ثقة ومن خلفه )حممد( املرتعد، 

ملعرفة �شبب الف��شى التي خ�لفت جميع ق�انني امل�شت�شفى.
هلل: م�ذا يحدث؟

�شليم: من اأنت؟
هلل: اأن� الدكت�ر هلل مدير امل�شت�شفى.

�شليم: الرائد �شليم �ش�كر، مب�حث.
ال�شحيحة  الطريقة  لي�شت  هذه  لكن  بك،  اأهًل  هلل: 

للتحقيق، وال بد من م�افقتي اأواًل.
�شليم: وهل عدم اأخذ عينة الدم من اجلثة طريقة �شحيحة؟

هلل: ي� �شي�دة الرائد، ي�جد بع�ض احل�الت يتم التغ��شي 
عن...
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�شليم: ال اأريد مراوغة ي� دكت�ر، هل مت اأخذ عينة الدم من 
جثة )ن�در �ش�قي(؟

هلل: هل من اإج�بة ي� دكت�ر )حممد(؟

حممد: يف حقيقة االأمر مل يتم ذلك ي� �شيدي.

�شليم: دكت�ر هلل ،اأحب اإبلغك ب�ج�د �شبهة جن�ئية يف 
م�ت ن�در �ش�قي.

من  ليطلب  اأ�ش�به،  الذي  الت�تر  اإخف�ء  )هلل(  يح�ول 
)�شليم( اجلل��ض يف مكتبه �شخ�شًي� حلني االنته�ء من التحليل، 
ومن بع�ض االإجراءات، لتقتحم )�شمر( املن�ق�شة لتطلب �شحب 
اأي  بنف�شه�، فريف�ض )هلل( دون  املعمل  العينة وحتليله� يف 
اإدارة  يف  والتدخل  مملكته  ب�قتح�م  ال�شع�ر  ملجرد  من�ق�شة، 
ال�شلطة  ب�أنه ميلك  ودود  بطريقة  امل�شت�شفى، فيخرب )هلل( 
هذه  الإيق�ف  البلد  يف  املن��شب  الأكرب  ال��ش�ل  ال�شهل  ومن 

املهزلة.

)�شمر(،  على   اأعرفك  مل  لكني  دكت�ر،  ي�  اأعتذر  �شليم: 
برج�ء اإخب�ر الدكت�ر ب��شمك الثلثي.

�شمر: �شمر عمرو مهران.

مل ي�شتطع )هلل( هذه املرة الت�شرت على خ�فه ف�ر �شم�ع 
اأ�شًف�  براأ�شه  اعتذاراته منحنًي�  ليقدم  ا�شم )عمرو مهران(، 
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اأوامر  جميع  بتلبية  )حممد(  م�ش�عده  لي�أمر  حدث،  عّم� 
�شي�دة  اإىل  االعتذارات  تت�قف  من�ق�شة، ومل  اأي  دون  )�شمر( 
انته�ء  حلني  �شخ�شًي�،  مكتبه  يف  للجل��ض  به  مرحًب�  الرائد، 
مبب��شرة  )�شمر(  فتبداأ  عمله�،  من  )�شمر(  الدكت�ر  �شع�دة 
عمله�، بينم� يرف�ض )�شريف( الذه�ب مع )�شليم( اإىل مكتب 

مدير امل�شت�شفى.

�شمر: اتركه ي� �شليم، قد اأحت�ج م�ش�عدته.
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المعمل

بينم� ين�شب تركيز )�شمر( لتحليل عينة الدم ب��شتخدام 
امليكرو�شك�ب وجه�ز الكمبي�تر، يجل�ض )�شريف( ير�شم بعقله 
ك�فة تف��شيل م� يراه داخل املعمل بدًءا ب�أجهزة كيمي�ء الدم، 
جه�ز PCR، جه�ز عد خلي� الدم، جه�ز �ش�رة الدم، جه�ز 
على  التي حتت�ي  الثلج�ت  والهرم�ن�ت، حتى  االأورام  حتليل 
عين�ت الدم، نه�ية ب�أجهزة امليكرو�شك�ب واأجهزة الكمبي�تر. 

�شريف: ارتعد )هلل( من ا�شمك.

�شمر: من؟

�شريف: دكت�ر )هلل( مدير امل�شت�شفى.

والدي،  ا�شم  ال�شتخدام  كراهيتي  من  الرغم  على  �شمر: 
لكنه� و�شيلة الإخ�فة بع�ض الن��ض.

�شريف: مل�ذا؟
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�شمر: م�ذا تعني؟

�شريف: مل�ذا يخ�ف الن��ض من ا�شمك؟

�شمر: هل اأدركت اال�شم ب�لك�مل؟

�شريف: ا�شمك ه� �شمر عمرو مهران.

�شمر: هل تعلم من ه� عمرو مهران؟

اجلرائد  اأقراأ  اأن�  مهران،  عمرو  ه�  من  اأعلم  اأن�  �شريف: 
الي�مية، مل�ذا ارتعد )هلل( من ا�شمك.

�شمر: اأمل ترتعد من اال�شم؟

�شريف: اأن� مل اأخطئ ، هل اأخط�أ )هلل( لريتعد؟

خ�فه،  �شبب  اأعلم  ال  اأن�  لكن...،  ب�ل�شروري،  لي�ض  �شمر: 
دعني اأ�شرح االأمر، اأنت تخ�ف من �ش�فرة ال�شرطة.

�شريف: م�شب�ط.

�شمر: لكنك مل تخطئ.

�شريف: م�شب�ط.

عدم  رغم  اخل�ف  ي�شيبهم  مثلك،  الن��ض  بع�ض  �شمر: 
ارتك�بهم اأي خط�أ، اأفهمت؟
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�شريف: نعم، عمرو مهران ه� �ش�فرة الب�لي�ض.

ظل )�شريف( يراقب �شحك�ت )�شمر( التي ا�شتمرت بع�ض 
ث�اٍن، والتي انتبهت بظه�ر نتيجة التحليل .

�شمر: حلظة... ن�شبة ع�لية من الديج�ك�شني واالإيرج�ت�مني 
يف الدم، اأ�شبت فيم� قلت.

�شريف: ديج�ك�شني زائد اإيرج�ت�مني

التي  االأدوية  يف  املت�اجدة  الكيمي�ئية  امل�اد  بع�ض  �شمر: 
ت�ش�عد يف انتظ�م �شرب�ت القلب، ب�لطبع ت�شبب امل�ت اإذا مت 

اأخذ جرعة ع�لية، لكن... اأريد اأن اأرى الفيدي� مرة اأخرى.

بدقة  مرة  من  اأكرث  )ن�در(  وف�ة  حلظة  )�شمر(  ت�ش�هد 
امل�اد  فع�لية  من  الرغم  على  االأمر،  من  متعجبة  �شديدة 
الكيمي�ئية املميتة، لكن نتيجة التف�عل مع الدم بطئ املفع�ل، 
على عك�ض الفرتة الزمنية ال�شريعة لل�ف�ة، االأمر الذي ا�شطر 

)�شريف( الع�دة اإىل املكتبة.
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مكتب المدير

يخفي )�شليم( ال�شع�دة التي ك�دت اأن تغري ملمح وجهه، 
� لتغلبه  لي�ض ملجرد التحقيق يف ق�شية فريدة من ن�عه�، اأي�شً
ه�  فم�  )�شريف(،  براءة  وظه�ر  ب�لعمل  رئي�شه  �شك�ك  على 
اأي  اإبداء  دون  ظهر  الذك�ء،  من  بقدر  يتمتع  م�اطن  �ش�ى 
اإىل  ال��ش�ل  يف  ال�شرطة  مل�ش�عدة  قدراته  ليقدم  خبيثة  ن�اي� 
اأيدي  لرع�شة  ملحظته  حتجب  اأن  ال�شع�دة  ك�دت  احلقيقة. 

)هلل( اأثن�ء تن�وله للقه�ة. 

ت�مة  �شرية  يف  التحقيق�ت  تتم  اأن  اأمتنى  �شيدي،  هلل: 
حف�ًظ� على �شمعة امل�شت�شفى.

)ن�در  وف�ة  تك�ن  اأن  ح�لة  يف  دكت�ر،  ي�  ب�لطبع  �شليم: 
�ش�قي( طبيعية �ش�أم�شي يف �شلم وهدوء، لكن يف ح�لة اإثب�ت 
العك�ض، فمن االأف�شل االت�ش�ل مبح�مي، واأعدك ي� �شيدي اأال 

تعلم ال�شح�فة �شيًئ� مني.
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نربة  فتظهر  املعركة،  اآخر  اإىل  املق�ومة  )هلل(  يح�ول 
التهديد مرة اأخرى حمذًرا �شي�دة الرائد اأنه على علقة ب�أق�ى 
ال�شلط�ت يف البلد، لكن مل يرتاجع )�شليم( عن م�قفه، ف�حلق 
ف�ق اأي �شلطة ليخلف )�شليم( وعده مهدًدا ب�إبلغ ال�شح�فة 
عن م�قف اإدارة امل�شت�شفى يف اإع�قة العدالة، لينت�شر اخل�ف 
ويحتل قلب )هلل( مت�ًم�، ليف�شل ال�شمت عن ق�ل اأي كلمة 

تثري غ�شب �شي�دة الرائد.
جن�ة  ط�ق  اآخر  لظه�ر  ال�شعداء  بتنف�ض  )هلل(  يبداأ 
قبل  من  الب�ب  يفتح  حيث  م�ؤ�شف،  م�شري  من  حم�يته  ميكن 
ب�ش�ت  ح�دة  م�ش�جرة  بعد  ال�ش�داء  امللب�ض  ذات  الفت�ة 

غ��شب �شمعه جميع الع�ملني ب�مل�شت�شفى.
هند: من جتراأ على منعي من اأخذ جثم�ن والدي؟

هلل: والدك؟
هند: اأن� هند ن�در �ش�قي.

هلل: اأهًل بك، برج�ء اجلل��ض.
هند: اأن� مل اآِت للم�ش�يقة، هل اأ�ش�بكم اجلن�ن؟

�شليم: هدئي من روعك ل�شرح امل�قف.
هند: من اأنت ي� هذا؟

�شليم: الرائد �شليم �ش�كر، مب�حث، تف�شلي ب�جلل��ض.
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تهداأ )هند( قليًل، لي�ض خ�ًف� من ت�اجد �ش�بط املب�حث 
التحدث  لتبداأ  الحًق�،  له�  �شيق�ل  مل�  ف�ش�اًل  اإمن�  املك�ن،  يف 
ب�شخرية ت�مة من افرتا�ض )�شليم( ب�أن ال�شيد )ن�در �ش�قي( 
�شحية جرمية قتل، غري مهتمة مبن�شب )�شليم( اأو رتبته، مل 
تت�قف عن اال�شتهزاء عم� ق�له وو�شفه ب�حلم�ق�ت واالأك�ذيب 
وبع�ش� من اجلهل عن ح�لة االأديب ال�شحية، حيث اأنه تعر�ض 

اإىل اأزمة قلبية ك�دت اأن ت�دي بحي�ته ب�لع�م امل��شي.

بكر: هند، كنت اأبحث عنك يف كل مك�ن، م�ذا يحدث؟

ال�شهري )اأحمد  ب�لك�تب  ب�لطبع اجلميع على معرفة  هند: 
اأب� بكر(، �شديق الع�ئلة وتلميذ والدي رحمه اهلل.

الب�ش��ض  ال�جه  ذي  الك�تب  مل�ش�فحة  )�شليم(  ينه�ض 
والده  وف�ة  على  احلزن  من  ببع�ض  امل�ش�بة  الطيبة  وامللمح 
ق�له  م�  �شم�ع  بعد  املف�ج�أة  من  ب�شيء  لت�ش�ب   الروحي، 
كلم  يختلف  مل  لكن  )ن�در(،  مقتل  احتم�لية  عن  )�شليم( 
)بكر( عن كلم )هند( مع ف�رق االأ�شل�ب املهذب عن اأ�شل�ب 

)هند( الرنج�شي.

اأعدكم يف ح�لة  ال�ف�ة،  لنت�أكد من �شبب  �شليم: نحن هن� 
ال�ف�ة الطبيعية �ش�أحمله �شخ�شًي� على كتفي الأن�ل ث�اب دفنه، 
اجلثة  على  التحفظ  �ش�أ�شطر  مقت�اًل،  وف�ته  ح�لة  يف  لكن 

الإح�لته� اإىل الطب ال�شرعي.
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اأيه�  والدي  جثة  ت�شريح  تريد  هل  �شرعي؟  الطب  هند: 
االأحمق؟ �ش�أت�شل االآن بروؤ�ش�ء روؤ�ش�ئك الإنه�ء حي�تك املهنية 

للأبد، هل ت....
دخ�ل   ف�ر  األيفة  قطة  اإىل  العنيفة  ال�شر�شة  تتح�ل  فج�أة 
�شديقته� القدمية )هند(، لتبداأ يف البك�ء يف اأح�ش�ن �شديقته 
التي مل تره� منذ �شن�ات، ط�لبة من )�شمر( اأن تت�شل ه�تفًي� 
دم�ع  تت�قف  م�  �شرع�ن  لكن  االأزمة،  هذه  حلل  ب�الده� 
التم��شيح ف�ر معرفته� ب�أن ال�شديقة هن� الأداء عمله� كطبيبة 
ب�لغرفة  من  على  اأخرى  مرة  )هند(  لتث�ر  ال�شرعي،  ب�لطب 

دون اأي اعتب�رات لل�شن اأو املك�نة اأو حتى ال�شداقة.
قد  اأنه  التح�ليل  اأثبتت  فقد  قليًل،  اهداأي  اأرج�ِك  �شمر: 

م�ت م�شم�ًم�.
بكر: م�شتحيل.

هند: بكر، انتظرين خ�رًج� اأرج�ك.
بكر: لكن.

هند: ال اأريد اأي جدال، انتظر ب�خل�رج.

نق��ض،  اأي  دون  جم�بة  �ش�قي(  )ن�در  ع�ئلة  اأوامر  ك�نت 
مقتل  عن  �شمعه  عم�  ب�لدم�ع  تذرف  وعين�ه  )بكر(  ليخرج 
معلمه، لكن مل تظهر اأي من علم�ت احلزن على وجه ابنته، 

اإمن� الغ�شب والغرور فقط.
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ن�شبة  دخ�ل  عن  الن�جت  ال�ف�ة  �شبب  �شرح  )�شمر(  تبداأ 
كبرية من م�دتي الديج�ك�شني و اإيرج�ت�مني، كم� اأو�شحت اأن  
امل�دتني اأ�ش��شيتني يف اأدوية القلب، فمن املرجح اأن يك�ن تن�ول 
ف�ج�أ اجلميع  م�  لكن  القلب خ��شته،  اأدوية  من  زائدة  جرعة 
اأدوية القلب  اعرتاف )هند( ب�أن والده� قد ت�قف عن تن�ول 

منذ عدة �شه�ر لكرهه االعرتاف ب�ملر�ض وال�شعف.

�شمر: لكن الغريب ب�الأمر اأن هذه امل�اد بطيئة املفع�ل، من 
ب�لت�أكيد  اأواًل،  امل�شت�شفى  دخ�له  بعد  وف�ته  ت�شبب  اأن  املمكن 

اأدوية مميتة لكن لي�شت �شريعة القتل.

الك�تب، ازدادت االأم�ر تعقيًدا لعدم  الت�أكد من مقتل  بعد 
هذه  تك�ن  اأال  املمكن  من  ال�شرعة،  بهذه  م�ته  كيفية  مقدرة 
امل�اد الكيمي�ئية هي ال�شبب احلقيقي مل�ته، من املمكن اأن يك�ن 
يجل�ض  انتح�ًرا.  يك�ن  اأن  املمكن  اأدوية خ�طئة، من  تن�ول  قد 
للح�ش�ل  حم�ولة  واالأ�شئلة  للم�ش�ورات  بع�شهم  مع  اجلميع 
اأم� )�شريف( ك�ن ج�ل�ًش� وحيًدا على كر�شي  اللغز،  على حل 
 � مغم�شً مل��شيق�ه،  م�شتمع�  ملكتب )هلل(،  املق�بلة  اجلهة  يف 

عينيه، متج�اًل يف مكتبة الق�شر.
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مجرة العلم

لي�شري  لدخ�ل ملكه�،  تلق�ئي�  ال�شخمة  املكتبة  اأب�اب  تفتح 
فيت�قف  ال�ا�شع  الف�ش�ء  جن�م  من  املك�نة  االأر�ض  على  امللك 
الط�ابق  مئ�ت  من  املك�نة  املكتبة  منت�شف  يف  )�شريف( 
)�شريف(  ق�م  التي  واملعل�م�ت  الكتب  مليني  على  املحت�ية 
بتخزينه� داخل عقله، في�شتدعي )�شريف( كل الكتب الطبية 
 surgical ب  مروًرا    anatomy for students من  بداية 
Radiology نه�ية ب toxicology. مبجرد اإ�ش�رة من اإ�شبعه 

تتط�ير الكتب واملخط�ط�ت من االأرفف مت�جهة نح� م�لكه�، 
لتدور ح�له دوران الك�اكب ح�ل ال�شم�ض، لتبداأ ال�شفح�ت يف 
ال�شحيحة،  االإج�بة  اإىل  لل��ش�ل  االأخرى  تل�  واحدة  التحرك 
م�شتعيًن� ب�ش�ء القمر الذي يعل� �شقف مكتبته. اأخرًيا مت العث�ر 
لي�شل  فيفتح )�شريف( عينيه  ال�شليمة،  العلمية  االإج�بة  على 
اإىل ع�مل ال�اقع، داخل مكتب مدير امل�شت�شفى، ن�ظًرا ملن هم 
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يف حرية من اأمرهم، لي�شيبهم الذه�ل من االإج�بة التي حلت 
املع�دلة الغ�م�شة، وك�ن االأكرث ذه�اًل بينهم هي )هند(.

�شريف: اأن�ش�لني.

�شليم: م� بك؟ هل اأنت مري�ض؟....

�شمر: اأكمل اإج�بتك ي� )�شريف(.

�شريف: م�دة الديج�ك�شني واإيرج�ت�مني من امل�اد اخل��ض 
م�دة  مع  امل�دتني  احت�د  ح�لة  يف  القلب،  �شرب�ت  ب�نتظ�م 
امل�اد  تف�عل  مدة  فج�أة...  القلب  ت�قف  على  يعمل  االأن�ش�لني 

يف الدم من 30 لـ60 دقيقة، )ن�در �ش�قي( ك�ن مري�ض �شكر.

هند: كيف علمت ال�شر الذي اأخف�ه عن اجلميع؟

F F F

ب للنشر والتوزيع
كت

ري ال
عص



131

بداية التحقيق

)�شمر(  تع�د  حيث  املختلفة،  م�اقعهم  اإىل  اجلن�د  يع�د 
الت�شريح،  عملية  لبدء  ب�لغنيمة  ال�شرعي  ب�لطب  مقره�  اإىل 
)�شريف(  خلفه  ومن  مكتبه  اإىل  يع�د  لـ)�شليم(  ب�لن�شبة  اأم� 
ليبداأ التحقيق مع ابنة القتيل، ليبداأ خدعة التلعب النف�شي، 
مدًعي�  اأم�مه  ليجعله� ج�ل�شة  الف�ر،  على  ب�لتحقيق  يبداأ  فل 
منه�،  االنته�ء  ال�اجب  ال�رقية  االأم�ر  ببع�ض  االن�شغ�ل 
املب��شر  االأمر  الإعط�ئه  )م�شطفى(  النقيب  في�شتدعي 
ب�لتفتي�ض والتحقيق امليداين الك�مل للمكتبة التي تعترب م�شرح 
ليبداأ  االأمر  بتنفيذ  )م�شطفى(  يق�م  الف�ر  وعلى  اجلرمية، 

التحرك اإىل مك�ن احل�دث.

التحقيق  دون  اإهم�له�  من  فقط  لي�ض  )هند(  ت�تر  ازداد 
اجل�ل�ض  الغريب  ال�ش�ب  هذا  من  بل  معه�،  التحدث  حتى  اأو 
بعيًدا على االأريكة يف �شكينة، م�شتمًع� اإىل امل��شيق� من خلل 
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�شم�عة االأذن الكبرية احلمراء الل�ن، ن�ظًرا اإىل �شقف الغرفة 
اأخف�ه  الذي  ال�شر  ب�شكل مت�ا�شل، مت�ش�ئلة عن كيفية معرفة 
ح�ولت  ال�شكر.  مبر�ض  اإ�ش�بته  عن  ط�يلة  ل�شنني  والده� 
اأنه� مل  التفكري وال��ش�ل الإج�بة على هذا اللغز املحري، حتى 
تهتم ب�لقه�ة ال�ش�خنة التي و�شعت اأم�مه�، حتى اأنه� مل ت�شعل 
ال�شيج�رة التي بفمه� منذ دق�ئق. لينقطع حبل اأفك�ره� مبجرد 
روؤية �شعلة القداحة التي اأ�شعله� )�شليم( له�، فتبداأ ب�لتدخني.

هند: اأ�شكرك.
من  احلك�ية  يل  تروي  اأن  املمكن  من  هل  عفً�ا،  �شليم: 

بدايته�؟
هند: اأريد اأواًل اأن اأعرف ه�ية هذا ال�شخ�ض وكيف...

�شليم: دعن� ال ننحرف عن امل��ش�ع، وكم� تعملني من ال�شهل 
معرفة مر�ض ال�شكر من خلل التح�ليل ع�جًل اأم اآجًل. لكن 

ال�ش�ؤال من غريك يعلم مبر�ض ال�الد؟
ال�شخ�شي  احل�ر�ض  و�ش�مي،  ب�لطبع  والطبيب  اأن�  هند: 

ل�الدي، ال�اقف ب�خل�رج ميكن اأن ت�شتدعيه.
م�  اأعلم  اأن  اأريد  اأريد،  وقتم�  اأريد  من  �ش�أ�شتدعي  �شليم: 

حدث ليلة اأم�ض ب�لتف�شيل.
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ليلة الحادث

يدخل االأديب الكبري من ب�ابة مكتبة اإي�ان املعرفة املت�اجدة 
�شخ�شًي�  املكتبة  )اأن�ر(مدير  من  ب��شتقب�ل  اجلديدة  مب�شر 
املعجبني  بع�ض  م�ش�فحة  يف  )ن�در(  يبداأ  الع�ملني،  وبع�ض 
للقي�م  ابنته  )هند(  لترتكه  البع�ض،  مع  تذك�رية  �ش�ر  واأخذ 
الت�أكد  لتبداأ  والت�زيع،  للن�شر  ال�شرق  لدار  كمديرة  ب�ظيفته� 
املن��شب  ب�ملظهر  الت�قيع  حلفلة  املخ�ش�ض  املك�ن  تن�شيق  من 
بنف�شه�  احلل�ي�ت  ب�شراء  ق�مت  اأنه�  حتى  الكبري،  للأديب 
اأم� )�ش�مي(  فقد  امل�شروب�ت،  بج�نب  الط�ولة  وو�شعه� على 
يف  مت�اجد  اأنه  حتى  اأبًدا،  )ن�در(  يف�رق  ال  الذي  الظل  ك�ن 

ال�ش�ر التي يتم التق�طه� لـ) ن�در �ش�قي(.

ا�شرتاحة  يف  االنتظ�ر  منه  لتطلب  ل�الده�  )هند(  تع�د 
ب�لك�مل  وجتهيزه�  اإخلوؤه�  مت  والتي  الداخلية  املكتبة 
من  االأمر،  ذلك  من  )ن�در(  مي�نع  فل  االأديب،  ال�شت�ش�فة 
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امل�شتحيل اأن تبداأ حفلة الت�قيع دون ح�ش�ر جميع ال�شح�فيني 
ونق�د االأدب واملعجبني.

اأن�ر: �ش�أخ�ش�ض لك )معتز( ليك�ن خ�دمك حلني انته�ء 
احلفلة.

ينحني )معتز( اإجلل للمثل االأعلى للقراء واالأدب�ء، ليفتح 
له ب�ب املكتبة للدخ�ل، وي�شري اأم�مه يف حي�ء حتى ي�شل اإىل 
وهى  ب�ملكتبة  اخل��شة  اال�شرتاحة  ت�جد  حيث  االأول  الط�بق 
عب�رة عن غرفة �شغرية حتت�ي على خم�شة ط�والت بكرا�شيه� 
املك�ن  بت�أمني  ليق�م  )ن�در(  قبل  )�ش�مي(  يدخل  اخل��شة. 
مت�ًم�، والت�أكد من خل� املك�ن مت�ًم�، ليدخل )ن�در( بعد عدة 

� له. ث�اٍن ويجل�ض على الط�ولة التي مت و�شعه� خ�شي�شً

ملنع  اخل�رج  من  اال�شرتاحة  ب�ب  اأم�م  )�ش�مي(  يقف 
من  )معتز(  منع  اأنه  حتى  )ن�در(،  على  الدخ�ل  �شخ�ض  اأي 
االأول ح�ملة  الط�بق  اإىل  االأديب، ت�شعد )هند(  الت�ا�شل مع 
 � احلل�ى امل�شن�عة ب�ل�شك�التة والتي ق�مت ب�شرائه� خ�شي�شً
ي�شعر  الذي  ل�الده�  ب�لدخ�ل  له�  )�ش�مي(  ي�شمح  ل�الده�، 

ب�ل�شع�دة ف�ر روؤيته لقطعة احلل�ى مثل االأطف�ل.

هند: اأرج� اأال تك�ن قد ن�شيت حقنة االأن�ش�لني.

ن�در: ال تقلقي ي� عزيزتي، اإنه� معي.
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ليخرج  الن��ض،  من  مت�ًم�  املك�ن  خل�  من  )هند(  تتحقق 
)ن�در( االأن�ش�لني ليحقن به� ذراعه، ليعيده� �شريًع� اإىل جيبه 
بعد االنته�ء منه� للبدء يف الته�م قطعة احلل�ى، حتى اأنه مل 
يهتم بكلم�ت )هند( قبل اأن تع�د لتنظيم احلفلة وقد اأدركت 
مع  لت�ؤكد  اال�شرتاحة  من  خرجت  لذا  ب�لفعل،  ذلك  )هند( 

)�ش�مي( اأن احلفلة �شتبداأ بعد ن�شف �ش�عة ال اأكرث.

يف  االأديب  �شي�دة  �ش�أح�شر  �شيدتي،  ي�  تقلقي  ال  �ش�مي: 
امل�عد املحدد.
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هذا كل ما حدث

ال�شج�ئر،  من  الكثري  وحرق  والث�نية  االأوىل  القه�ة  انتهت 
في�شتمع لرواية )�ش�مي( بعد اأن ا�شتمع مل� ق�لته )هند(، ليجد 
ال�شك  �شعلة  جعل  الذي  االأمر  كبري،  ب�شكل  الروايتني  تط�بق 

تزداد قليًل يف قلب )�شليم(.

�شليم: م�ذا حدث بعد اأن تركته )هند(؟

املدع�  الفتى  هذا  من  الكتب  بع�ض  االأ�شت�ذ  طلب  �ش�مي: 
الكتب  ب�إدخ�ل هذه  بنف�شي  وقمت  ب�لفعل  واأح�شره�  )معتز( 

اإليه، االأ�شت�ذ ك�ن حمًب� الحرتام خ�ش��شيته.

اأو من املمكن ق�م ب�شرب  اآخر؟  اأي �شيء  �شليم: هل تن�ول 
�شيء م�.

� اأال يتن�ول اأي �شيء خ�رج املنزل  هند: والدي ك�ن حري�شً
اأو مكتبه يف دار الن�شر.
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�شليم: دار الن�شر؟
�شريف: دار ال�شرق، اأكرب دار ن�شر يف م�شر وال�طن العربي.
للتحقيق،  )�شريف(  اقتح�م  ه�  الكربى  املف�ج�أة  تكن  مل 
اإمن� م� اأث�ر غ�شب اجلميع حتى )�شليم( �شخ�شًي� ه� ال�ش�ؤال 

الذي ك�ن على �شي�دة الرائد االنتب�ه اإليه منذ ب�دئ االأمر.
�شريف: مل�ذا يحت�ج )ن�در �ش�قي( اإىل ح�ر�ض �شخ�شي؟

)هند( من  كًل  اأ�ش�ب  الذي  الت�تر  ال�ا�شح  من  ك�ن 
حم�ولة  ملجرد  للحظ�ت  الكلم  عن  امتنع�  حتى  و)�ش�مي( 
فينجح  املن��شبة،  االإج�بة  عن  والبحث  الت�تر  على  ال�شيطرة 
اأخرًيا )�ش�مي( يف اإيج�ده�، معلًل اأنه ك�ن على علقة قدمية 
ب�الأ�شت�ذ )ن�در( وقد قرر االأديب تعيينه كح�ر�ض له من ب�ب 

العطف وم�ش�عدة �ش�ب فقري ال اأكرث.
�شريف: الرتددات ال�ش�تية ت�ؤكد كذبه.

�ش�مي: اأتنعتني ب�لكذب اأيه� االأبله؟

الع�رمة  الغ�شب  �شحنة  الإطلق  الفر�شة  )�شليم(  اغتنم 
بداخل مم� �ش�دفه على مدار الي�م ليطلقه� يف وجه )�ش�مي( 
�شي�دة  وج�د  الئقة يف  بطريقة غري  التحدث  على  الذي جتراأ 
الرائد، االأمر الذي جعله ال يت�قف عن اإه�نة املتهم دون ت�قف. 
يق�م )�شليم( ب��شتدع�ء الع�شكري )�شعب�ن( من خ�رج املكتب 
الأخذ اأحد املتهمني بجرمية القتل والتحفظ عليه خ�رج املكتب.
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على الرغم من اإح�ش��ض )�شليم( ب�لنج�ح ب�إدخ�ل اخل�ف 
لقلب )هند( اجل�ل�شة مرتعدة مم� �شيحدث له� الحًق�، لتخلع 
قن�ع الرنج�شية والغرور التي ك�نت ترتديه� منذ البداية. اإال اأنه 
�شعر ببع�ض الذنب عندم� وجد )�شريف( يف ح�لة ذعر �شديد 
من ن�ر غ�شب �ش�بط املب�حث الذي ك�د اجلميع ي�شتعل منه�، 
يت�جه )�شليم( �شريًع� نح� )�شريف( الذي يبتعد عن الغ��شب 
خ�ًف�. �شع�ر )�شليم( ب�لذنب جعله يهداأ للحظ�ت لكن �شرع�ن 

م� اأث�رت املغرورة �شعلة الغ�شب مرة اأخرى.

هند: هل جننت للتع�مل معن� بهذا ال�شكل؟

�شليم: ت�أدبي يف الكلم ي� متهمة.

هند: متهمة؟

�شليم: لقد اعرتفِت ب�أن والدك مل ي�أكل اأي �شيء �ش�ى قطعة 
احلل�ى التي قدمته� بنف�شك؟

هند: نعم.

�شليم: ومل يدخل ا�شرتاحة املكتبة �ش�اِك اأنِت.

هند: �شحيح.

�شليم: وال ي�جد اأحد على علم بحقنة االأن�ش�لني غريك اأنِت 
والبغل امل�ج�د ب�خل�رج.
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هند: لكن...
يف  اأ�ش��شية  كمتهمة  ب�حتج�زك  �شنق�م  ب�لت�يل  �شليم: 

جرمية القتل، وال ي�جد م�شتبه غريك.
هند: لكنه والدي ي� �شي�دة الرائد.

اأم  بن�اي� عب�ده، هل �شتعرتف بجرميتك  اأعلم  �شليم: اهلل 
�شتق�م ب�ملراوغة.

هند: اأق�شم لك اأين مل....
�شليم: اإذن فهي املراوغة... �شعب�ن.

يدخل )�شعب�ن( ليم�شك املتهمة تنفيذ الأوامر �شي�دة الرائد 
التحقيق�ت،  من  االنته�ء  حلني  احلجز  ب�إدخ�له�  ي�أمر  الذي 
ط�لبة  والت��شل  ال�شديد  ب�لبك�ء  لتبداأ  املغرورة  اأنف  فتنك�شر 

العف� والرحمة من اجللد.
ل�ف�ة  تقديًرا  مكتبي  يف  هن�  حمتجزة  �ش�أتركك  �شليم: 
والدِك ال اأكرث، لكن اأق�شم ب�هلل اإذا ثبتت اإدانتك لن ت�ش�هدي 

ن�ر ال�شم�ض جمدًدا حتى مم�تك.
يرتك )�شعب�ن( املتهمة ج�ل�شة على الكر�شي يف انهي�ر ت�م 
وبك�ء دون ت�قف تنفيًذا الأوامر )�شليم( الذي يخرج من املكتب 

برفقة )�شريف( ملع�ينة م�شرح اجلرمية.
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مستحيل علمًيا

اجل�ل�ض  )�شريف(  اإىل  ن�ظًرا  �شي�رته  )�شليم(  يق�د 
ب�لذنب ال  �شع�ر )�شليم(  لكن  ك�لع�دة،  بعيًدا  الن�ظر  بج�نبه 
اأكرث من  اأنه ح�ول االعتذار من )�شريف(  اأبًدا، حتى  يف�رقه 
ال�شمت،  التزام  على  امل�شتمر  )�شريف(  اإ�شرار  لكن  مرة، 
اأخذ  اأن يقبل راأ�شه اعتذاًرا واحرتاًم�،  عندم� ح�ول )�شليم( 
)�شريف( ي�شرخ دون ت�قف، لي�قف )�شليم( ال�شي�رة ليخرج 
يف  لينفجر  امل�شتط�ع  قدر  ال�شي�رة  عن  مبتعًدا  م�شرًع�،  منه� 
قدم�ه  خ�نته  اأن  بعد  االأر�ض  على  فيجل�ض  ت�قف،  دون  البك�ء 
حزًن� عليه. ح�ول التم��شك ومق�ومة البك�ء اأكرث من مرة دون 
جدوى، فلم تذرف عين�ه ب�لدم�ع منذ �شن�ات، وح�نت حلظة 
منذ  االنهي�ر  من  مينعه  ك�ن  الذي  وال�شق�ء  احلزن،  في�ش�ن 
زمن. مت��شك )�شليم( اأخرًيا لينه�ض من على االأر�ض متجًه� 
اإىل ال�شي�رة ليخرج زج�جة املي�ه ويفرغه� ب�لك�مل على وجهه 

حتى تختلط الدم�ع ب�مل�ء، داعًي� ربه مبنح الق�ة والثب�ت.
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عم  الهدوء  ليجد  ال�شي�رة  داخل  مك�نه  اإىل  )�شليم(  يع�د 
يف  امل��شيق�  اإىل  م�شتمًع�  )�شريف(  ليجد  ال�شي�رة،  داخل 
اأمر  )�شليم(  ليتذكر  اإي�ه،  )�شمر(  اأهدته�  التي  ال�شم�ع�ت 

املك�ملة، ليخرب )�شمر( عن نتيجة التحقيق.

�شمر: ب�لطبع م�شتحيل.

ب�أنه�  اعرتافه�  بعد  اآخر  تف�شري  اأي  جتدين  هل  �شليم: 
ال�حيدة التي اأدخلت له احلل�ى، ال�شيء الذي تن�وله قبل م�ته 

مب��شرة؟

لي�شت  لكنه�  ومغرورة،  متعجرفة  اأنه�  اأعرتف  �شمر: 
بق�تلة... كم� اأن عمي )ن�در( لطيف جًدا.

�شليم: هذه لي�شت فقرة االإهداءات يف الرادي�، اأريد اإج�بة 
وا�شحة، من خلل الت�شريح هل ممكن معرفة اإذا ك�نت قطعة 

احلل�ى هي املحت�ية على ال�شم الق�تل اأم ال؟

�شمر: م�شتحيل علمًي�، اإال يف ح�لة واحدة، اإذا وجدت بق�ي� 
قطعة احلل�ى ميكن حتليله� للت�أكد من االأمر.

�شليم: ي� لِك من طم�حة، من امل�شتحيل العث�ر عليه�.

�شمر: اإذن ال اأ�شتطيع م�ش�عدتك، هل )�شريف( بج�نبك؟ 
كيف ح�له؟

�شليم: �شلم ي� �شمر.
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�شمر: اأخربتك اأين اأكره هذا اال�شم....

�شريف: هند مل حتجز يف ال�شجن.

لي�شت متهمة بعد حتى  اأنه�  �شليم: تع�طًف� مع ح�لته� كم� 
تدخل ال�شجن ي� �شديقي.

�شريف: اأنت ال تعتقد اأنه� الق�تلة.

الدار وعن  امل�ش�ؤولة عن  للقتل، فهي  الدافع  اأجد  �شليم: ال 
االأم�ال.

�شريف: اأنت تفكر يف �شيء اآخر.

�شليم: مثل م�ذا؟

�شريف: خطة ذكية وخط�ات تنفيذ غبية. 

مل يتعجب )�شليم( من ذك�ء )�شريف( يف قراءة االأفك�ر، 
االته�م  اأ�ش�بع  اأن  رغم  بعد،  مغلقة  غري  احللقة  ب�أن  ت�أكد  بل 
ت�شري اإىل )هند(اأو )�ش�مي(، ومن املمكن كلهم�، لكن �شع�ر 
ب�أن  له  اأكد  والذي  ال�شدمة  اأم�  م�،  �شيًئ�  يغفل  ب�أنه  )�شليم( 

الق�تل م� زااًل جمه�ل ه� �ش�ؤال )�شريف( له.

�شريف: كل منهم� ك�ن مع )ن�در( يف كل مك�ن، مل�ذا مت قتله 
يف املكتبة رغم �شه�لة ارتك�ب اجلرمية يف املنزل؟
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�شليم: وم� ه� حتليلك؟

ك�شف  ح�لة  ويف  طبيعية  وف�ة  ح�لة  خلق  الق�تل  �شريف: 
اخلطة  يعلم اأن اأ�ش�بع االته�م �شت�جه اإىل )هند(و)�ش�مي(

�شليم: كل اخلدع مب�حة يف اجلرمية...�شرنى

F F F
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إيوان المعرفة

يدخل )�شليم( ومن خلفه )�شريف( اإىل مكتبة اإي�ان املعرفة 
من  االنته�ء  حلني  االإطلق  على  دخ�له�  ومنع  غلقه�  مت  التي 

التحقيق، ليجد )م�شطفى( يحقق مع )اأن�ر( مدير املكتبة.

�شليم: م� هي التط�رات؟

ويق�م  ب�لك�مل،  املك�ن  يف  الب�شم�ت  رفع  يتم  م�شطفى: 
اخلرباء ب�أخذ ن�شخة من ت�شجيلني ك�مريات املراقبة، كم� ترى 

يتم ا�شتج�اب مدير املكتبة.

ك�ن  الع�ملني  اأحد  اأن  اإبلغن�  مت  للتحري�ت،  طبًق�  �شليم: 
مت�اجد مع )ن�در �ش�قي(.

اأن�ر: م�شب�ط ي� فندم...ي� معتز... تع�ل.

من  خ�ًف�  مرتعد  وه�  )�شليم(  اإىل  م�شرًع�  )معتز(  ي�أتي 
جدوى،  دون  لكن  تهدئته،  )�شليم(  ليح�ول  ب�لقتل،  اته�مه 
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فم� ك�ن على )�شليم( �ش�ى اال�شتع�نة بحيلة الفزع التي جتعل 
من�ش�عني للأوامر.

منذ  )ن�در(  االأ�شت�ذ  ا�شتقب�ل  يف  جميًع�  كن�  لقد  معتز: 
حلظة و�ش�له.

اأن�ر: م�شب�ط ي� افندم.

�شليم: مل اأوجه اإليك ال�ش�ؤال، انتظر بعيًدا، اأكمل ي� )معتز(

امل�ج�دة  املكتبة  ا�شرتاحة  حتى  مبرافقته  قمت  معتز: 
ب�لط�بق العل�ي.

�شليم: اأرين اإي�ه�.

)�شليم(  خلفه  ومن  اال�شرتاحة  اإىل  )معتز(  ي�شل 
و)�شريف( ليجدوا اخلبري ب�لداخل لرفع الب�شم�ت، ليتف�ج�أ 
)�شليم( بطبق احلل�ى التي ك�نت يتن�وله� )ن�در( ليلة اأم�ض، 
لكنه خ�ٍو، لينفجر )�شليم( غ�شًب� ف�ر علمه ب�أن معتز قد األقى 

م� تبقى من احلل�ى يف القم�مة.

القم�مة  �شندوق  يف  األقيته  فقط  �شيدي،  ي�  اهداأ  معتز: 
ع�مل  �شربي  عم  ي�شتطع  فلم  ب�ال�شرتاحة،  اخل��ض  ال�شغري 
النظ�فة احل�ش�ر اإىل العمل ب�شبب �شق�طه من على ال�شلم ليلة 

اأم�ض .
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ب�أخذ  لي�أمره  اجلن�ئي  املعمل  فني  ح�ش�ر  )�شليم(  يطلب 
عن  للك�شف  اللزمة  التح�ليل  لعمل  احلل�ى  قطعة  ب�اقي 
اإىل  م�شرًع�  ليتحرك  الدليل  املعمل  فني  في�أخذ  حمت�ي�ته�، 
املعمل اجلن�ئي. تك�د الفرحة ت�شرق على وجه )�شليم(، لكن 
�شرع�ن م� يعم الغروب عندم� يت�شل بـ)�شمر( ه�تفًي� لتخربه 
اأن  اأن نتيجة التحليل لن تظهر قبل الغد، ليطلب منه� ت��شًل 
ت�شرع يف النتيجة، حيث اأنه ال ي�شتطيع حجز )هند( اأو )�ش�مي( 

حتى ي�م غد دون دليل ق�طع الإدانة اأحدهم� اأو كليهم�.

�شمر: اأر�شله� يل و�ش�أح�ول االنته�ء خلل �ش�ع�ت.

�شليم: اأ�شكرك ي� �شمر.

�شمر: اأخربتك اأين اأكره هذا اال�شم...

جهله  ليخربه  التحقيق،  ال�شتكم�ل  املك�ملة  )�شليم(  ينهي 
ب�أي معل�مة اأخرى عن )ن�در �ش�قي(، حيث منع )معتز( من 
الدخ�ل على االأ�شت�ذ من قبل ح�ر�شه ال�شخ�شي، لكنه ك�د اأن 
يدخل على االأ�شت�ذ عندم� طلب بع�ض الكتب لت�شفحه� حلني 

بدء حفلة الت�قيع.

�شريف: ال ت�جد ك�مريات هن�.

ك�لع�دة الحظ )�شريف( م� مل يلحظه االآخرون، ا�شتف�شر 
اال�شرتاحة،  يف  الك�مريات  وج�د  عدم  �شبب  عن  )�شليم( 
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االأ�شطح  ب�لك�مريات، حتى  الرغم من ك�ن املكتبة مليئة  على 
واالأ�ش�ار والب�اب�ت اخل�رجية مثبت عليه� ك�مريات املراقبة، 

لكن اال�شرتاحة هي املك�ن ال�حيد اخل�يل من املراقبة.

كتب  على  حتت�ي  التي  االأم�كن  مبراقبة  نق�م  نحن  معتز: 
واأرفف حتى ال تتعر�ض لل�شرقة، اأم� الك�مريات اخل�رجية فهي 
مطل�بة ملراقبة املت�شللني، لكن ال ح�جة لن� ملراقبة غرفة خ�لية 
لل�شرتاحة  ب�لدخ�ل  ال�ش�رق  ق�م  واإذا  ثمني،  �شيء  اأي  من 
الب�اب�ت  �شتك�شفه  �شرتته،  اأو  حقيبته  داخل  الكت�ب  الإخف�ء 

االإلكرتونية دون...

�شريف: اأريد الذه�ب اإىل غرفة الك�مريات.

غرفة  اإىل  و)معتز(  )�شريف(  خلفه  ومن  )�شليم(  ي�شل 
اأربع  على  املحت�ية  احلجم  ال�شغرية  الك�مريات  مراقبة 
جميع  ت��شح  ال�ش�عة  مدار  على  تعمل  للكمبي�تر  �ش��ش�ت 
ك�مريات املكتبة. ب�لك�د الغرفة ك�فية ل�شخ�شني اأو ثلثة على 
)�شليم(  معرفة  حلني  الغرفة  خ�رج  )معتز(  لينتظر  االأكرث، 
اآخر تط�رات التحقيق من اأحد اأع�ش�ء فريق البحث اجلن�ئي 
اخل��شة  الك�مريات  ت�شجيلت  جميع  ن�شخ  من  انتهى  الذي 
ب�ملكتبة ليلة احل�دث، لي�أمر )�شليم( ب��شتلم ن�شخة من جميع 
الت�شجيلت التي ظهر فيه� )ن�در �ش�قي( خلل �ش�عة ملعرفة 

م� حدث ب�لتف�شيل.
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�شريف: اأريد م�ش�هدة الت�شجيلت هن�.

�شليم: ال تقلق �شن�ش�هده� �ش�ًي� يف املكتب.

�شريف: اأحت�ج اأن اأ�ش�هده� هن�.

مل يكن ال�قت من��شب للمج�دلة، حيث يدخل )م�شطفى( 
يطلب  العميد  �شي�دة  اأن  )�شليم(  ليخرب  الغرفة  اإىل  �شريًع� 
ح�ش�ره اإىل مكتبه يف احل�ل دون ت�أخري، ليكت�شف )�شليم( عدم 
االإ�شمنتية.  املكتبة  للم�ب�يل داخل جدران  تغطية  �شبكة  وج�د 
االأمر الذي ي�شطره اإىل االإ�شراع خ�رج املكتبة ت�رًك� )�شريف( 
بعد ت��شية خ��شة منه اإىل )م�شطفى(، كم� ي�أمر )معتز( اأن 
يظل ج�ل�ض بج�نبه حلني ع�دته مع حم�ولة عدم الت�ا�شل مع 
اأي �شخ�ض من رج�ل ال�شرطة �ش�ى )م�شطفى( فقط، جتنًب� 
الأي ن�بة فزع ي�ش�ب به� )�شريف( قد ي�شعب ال�شيطرة عليه�. 
يجل�ض )�شريف( مل�ش�هدة جميع الك�مريات يف اآن واحد بتعمق 
اإىل  ن�ظًرا  للأوامر،  تنفيًذا  )معتز(  بج�نبه  ليجل�ض  �شديد 

ال�ش�ب ال�ش�مت املدقق النظر اإىل �ش��ش�ت الكمبي�تر.

�شريف: ارِو احلك�ية جمدًدا ب�لتف�شيل.

F F F
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ضيوف فقط

مل تكن جمرد علقة وظيفية بني ال�ش�بط ورئي�شه، بل اأكرث 
من علقة التلميذ واالأ�شت�ذ، لكن ق�ش�ة )راجح( يف العمل فقط 
هي امل�نعة لتك�ن علقة ال�الد ل�لده، اأيقن )�شليم( هذا االأمر 
منذ �شن�ات، لذلك ح�ول اأن يك�ن فخًرا لرئي�شه، منفًذا اأوامره 
قدر امل�شتط�ع ليكت�شب ثقة )راجح( الذي يعطيه مطلق احلرية 
يف عمله. لكن اخل�ف من اللحظ�ت التي يطلب )راجح( ح�ش�ر 
)�شليم( على وجه ال�شرعة مل�ش�ألة ط�رئة، قلم� يتلقى )�شليم( 
هذا النداء اإال يف حدوث الك�ارث، مثل املظ�هرات  والث�رات 
وبع�ض القن�بل التي ا�شتهدفت رج�ل ومقرات ال�شرطة، االأمر 
الذي جعل القلق ي�شيطر على )�شليم( حم�واًل معرفة الك�رثة 
اجلديدة التي تك�د اأن تع�شف ب�جلميع، هذا كل م� ك�ن ي�شغل 
مكتب  اإىل  و�ش�له  حتى  ا�شتدع�ئه  حلظة  منذ  )�شليم(  ب�ل 
التي  امل�شكلة  العميد )راجح(. مبجرد فتح ب�ب املكتب يدرك 
املكروه  قبل، اخلط�أ  اأي م�ش�كل حدثت من  اأهم من  تك�ن  قد 
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اأدرك )�شليم(  ال�ق�ع يف اخلط�أ،  العميد ه�  ل�شي�دة  ب�لن�شبة 
مكتبه  على  ج�ل�ض  وه�  الغ��شبة  )راجح(  نظرة  من  خط�أه 
ح�ش�ر  يف  )بكر(  ومعهم  و)�ش�مي(  )هند(  اأم�مه  ج�ل�ش� 
املح�مي الف��شد )عم�د مدك�ر( الذي قد يت�شبب يف ف�شيحة 

واأزمة ل�زارة الداخلية ب�أكمله�.
راجح: ه� ه� )�شليم( امل�ش�ؤول عن ق�شية االأ�شت�ذ )ن�در( 

رحمه اهلل، اأحب اأن اأعرفك ب�الأ�شت�ذ...
�شليم: االأ�شت�ذ )عم�د مدك�ر( املح�مي، غني عن التعريف.

راجح: احذر ف�إنه غ��شب من� ي� �شي�دة الرائد.
�شليم: وهل فعلن� اأي خط�أ ي� �شيدي؟

عم�د: هل من الق�ن�ين ي� �شي�دة الرائد اأن يتم القب�ض على 
اإدانة  اأو دليل  االأ�شت�ذة )هند( واالأ�شت�ذ )�ش�مي( دون اته�م 

والتحقيق معهم دون ت�اجد املح�مي خ��شتهم؟
�شليم: �شيدي، اأن� مل اأحقق معهم ومل يتم القب�ض عليهم.

)�شليم(  حجة  اإىل  لت�شتمع  االآذان  وترتفع  االأل�شنة  ت�شقط 
)هند(  من  كٍل  مرافقة  طلب  قد  اأنه  معلًل  للنج�ة،  امللت�ية 
ال  ودية  ب�شفة  الق�شية  يف  االأم�ر  بع�ض  ملن�ق�شة  و)�ش�مي( 
اخل��شة  ب�شي�رتهم  الق�شم  و�ش�لهم  ذلك  على  والدليل  اأكرث، 
بك�مل  الق�شم  يف  ت�اجدهم  يعترب  لذلك  ال�شرطة.  ب�شي�رة  ال 

اإرادتهم ك�شي�ف فقط ال اأكرث.
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وال�عيد  ب�لتهديد  قمت  ب�أنك  تتهمك  م�كلتي  لكن  عم�د: 
ب�إدخ�له� احلجز دون اأي تهمة؟

و�شفتني  اأنه�  ب�شبب  وذلك  االأمر،  بهذا  اأعرتف  �شليم: 
على  تعدًي�  يعترب  للق�ن�ن  طبًق�  �شيدي  ي�  تعلم  وكم�  ب�جلن�ن 
�ش�بط اأثن�ء ت�أدية عمله، لكن بن�ًء على تعليم�ت �شي�دة العميد 
ب�لهدوء و�شبط النف�ض تقديًرا للظروف التي متر به� مل اأتخذ 

اأي اإجراء ق�ن�ين �شده�.

بكر: اأرج�ك ي� �شيدي، ب�لت�أكيد ال تق�شد اأي اإ�ش�ءة لك.

التي  اخلدعة  على  ابت�ش�مته  اإخف�ء  )راجح(  يح�ول 
االأزمة، في�شع يده على فمه  ا�شتخدمه� )�شليم( للخروج من 
حتى ال تت�شرب ال�شحك�ت من فمه بعد �شم�ع اعتذار )عم�د( 
كرم  على  )�شليم(  �ش�كًرا  حدث  الذي  التف�هم  �ش�ء  على 
اأخلقه وتقدير ح�لة )هند( النف�شية، لتع�د الثقة اإىل مك�نه 
يف �ش�ت )راجح( ليقبل االعتذار، في�شمح لـ)عم�د( وم�كليه 
ب�ال�شتئذان للرحيل على اأن يتم ا�شتدع�وؤهم مرة اأخرى ب�شكل 

ر�شمي الأخذ بع�ض االأق�ال بخ�ش��ض الق�شية.

تتع�ىل �شحك�ت )�شليم( مبجرد خروج )عم�د( ومن معه 
من املكتب لكن �شرع�ن م� تتط�ير ال�شحك�ت مبجرد روؤية وجه 
)راجح( الغ��شب من اخلط�أ الن�جت عن االندف�ع الذي ك�د اأن 
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يت�شبب يف ف�شيحة يف وزارة الداخلية خ��شة ب�أنه يعترب اخلط�أ 
يف  التع�مل  تقت�شي  ف�حلكمة  الي�م،  هذا  لـ)�شليم(  الث�ين 
ك�د )�شليم(  االأخط�ء.  لتجنب  الق�ش�ي� مبنتهى احلذر  بع�ض 
ب�شبب  االأكرب  اأ�شفه عّم� حدث، واالعتذار  للتعبري عن  ينحني 
جعل اأ�شت�ذه غ��شب من التلميذ، ليطلب من االأب اأال يحزن من 
ابنه الع�ق. مل يكن )راجح( من اأ�شح�ب ال�شلطة التي تنخدع 
بكلم املن�فقني املع�ش�ل لكنه ك�ن على ثقة اأن كلم�ت )�شليم( 

ن�بعة من قلبه.

رئي�شه  )�شليم(  فيخرب  العمل،  ليبداأ  الع�اطف  تنتهي 
امل�شم�مة  احلل�ى  قطعة  حتليل  من  بدًءا  التط�رات  اآخر  عن 
�شخ�شًي�  )�شليم(  �شيق�م  الذي  الك�مريات  ت�شجيلت  حتى 

مب�ش�هدته�.

راجح: اأين ذلك ال�ش�ب املدع� )�شريف(.

�شليم: ي� اإلهي، لقد تركته يف املكتبة، �ش�أذهب اإليه ل...

حتى  اأو  �شقيقه  اأو  والده  ل�شت  اأنت  و�ش�أنه،  اتركه  راجح: 
م�ش�ؤواًل عنه، فلتذهب اإىل مكتبك االآن.

مكتبه،  اإىل  ليت�جه  االأمر  تنفيذ  �ش�ى  )�شليم(  يجد  مل 
ليت�قف ف�ر �شم�ع االأمر االأخري ل�شي�دة العميد وه� االت�ش�ل 
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بـ)م�شطفى( لي�أمره اأن يعيد )�شريف( اإىل منزله ف�ر االنته�ء 
من العمل داخل املكتبة، ليقدم )�شليم( التحية ل�شي�دة العميد 

مبت�شًم� لكرم اأخلقه وعدم التخلي عن ال�ش�ب ال�شغري.

املكتب  من  )�شليم(  خروج  ف�ر  )راجح(  �شحك�ت  تتع�ىل 
عن اخلدعة التي وقع )عم�د( يف �شب�كه�.
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خيال حقيقي

اأنه الق�تل حتى يتم القب�ض عليه  اأن يعرتف  يك�د )معتز( 
اإال  مف�رقه  وغري  بج�نبه  علق  الذي  الك�ب��ض  هذا  ليبتعد عن 
�ش�ًي� من عدة �ش�ع�ت،  الذي تركهم�  الرائد )�شليم(  ب�أوامر 
ومنذ ذلك احلني وه� يكرر روايته ب�لتف�شيل دون ت�قف حتى 
احلك�ية  تكرار  يطلب  امل�شتمع  لكن  التعب،  من  حلقه  جف 
ينتهي  ال  حتى  االأوامر  اإط�عة  اإىل  )معتز(  لي�شطر  جمدًدا، 
اأمره. لكن ال�شيء الذي تعجب منه )معتز( ه� عيني )�شريف( 
اإىل  يلتفت  مل  واحدة،  للحظة  ول�  ال�ش��ش�ت  تف�رق  مل  التي 

اجل�ل�ض بج�نبه ول� مرة.
�شريف: جمدًدا.

معتز: اتِق اهلل ي� اأ�شت�ذ، لقد رويت لك م� حدث اأكرث من 
مئة مرة.

�شريف: كل مرة تظهر تف��شيل جديدة.
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يبداأ )معتز( بق�ل احلك�ية على م�ش�ض مرة اأخرى، ليحمد 
ربه ف�ر اإيق�ف )�شريف( له عن ال�شرد، فيتف�ج�أ )معتز( من 
الب�ب  نح�  متجًه�  كر�شيه،  على  من  املبهم  )�شريف(  نه��ض 
اآمن  الذي  وحده  )معتز(  ت�رًك�  املراقبة  غرفة  من  ليخرج 

ب�ج�د خلل عقلي لدى )�شريف(.

يخرج )�شريف( من املكتبة ليت�قف اأم�م ب�ابته� اخل��شة 
مب��شيق�  الع�مل  عن  منف�شًل  اأذنه  على  ال�شم�ع�ت  وا�شع� 
لت�شجيلت ك�مريات  بن�ًء على م�ش�هدته  )�شيفرة دافن�شي(. 
املراقبة ق�م العقل ب�إن�ش�ء ذاكرة خ��شة بحفظ كل �شخ�ض ك�ن 
مت�اجًدا يف احلفلة وكل رم�شة عني حتى حركة مت�يل اأغ�ش�ن 
افرتا�شي  واقع  ب�إن�ش�ء  العقل  ليبداأ  ال�رق.  وت�ش�قط  االأ�شج�ر 
حيث تغرب ال�شم�ض يف اأقل من ث�نية لي�ش�د الليل على املك�ن 
ويظهر جميع احل��شرين للحفلة، كل يف مك�نه ب�ل�شبط دون 
اأي حراك حتى ي�أتي االأمر من عقل )�شريف( فيبداأ اجلميع يف 
التحرك والكلم دون �ش�ت م�شم�ع حتى ال تختلط االأ�ش�ات 

مب��شيق� )�شريف(. 

من  كٍل  برفقة  املكتبة  ب�ابة  من  �ش�قي(  )ن�در  يدخل 
)هند( و)�ش�مي( لي�شري )�شريف( بج�نبهم، ليظهر )اأن�ر( 
مع بع�ض الع�ملني م�شتقبلني )ن�در( ب�لرتح�ب، بعد حلظ�ت 
يظهر املعجبني من اأجل ال�ش�ر التذك�رية مع )ن�در( مع جميع 
اإىل  )�شريف(  ينظر  ب�لت�شجيلت،  ظهرت  كم�  الت�قيع�ت 
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)هند( التي تتحرك بعيًدا عن )ن�در( من اأجل عملية تن�شيق 
حفلة الت�قيع ح�ملة علبة احلل�ى لت�شعه� على الط�ولة اخل��شة 
اإىل )ن�در( ه�م�شة  اأخرى  ب�مل�أك�الت وامل�شروب�ت، لتع�د مرة 
يف اأذنه. يظهر بعد حلظ�ت )معتز( منحنًي� اأم�م )ن�در( ثم 
مت�جهني  و)�شريف(  و)�ش�مي(  )ن�در(  خلفه  ومن  يتحرك 
اإىل داخل املكتبة حيث يق�م )معتز( يف حي�ء بفتح ب�ب املكتبة 
الطريق،  اإىل  )ن�در(  الإر�ش�د  �شريه  وي�شتكمل  لهم  الزج�جي 
يراقبهم،  )�شريف(  خلفهم  ومن  ال�شلم  على  الثلثة  لي�شعد 
حتى ي�شل اجلميع اإىل ا�شرتاحة املكتبة ب�لط�بق االأول. يقف 
)�شريف( بج�نب )ن�در( يف ال�قت الذي يدخل )�ش�مي( اإىل 

اال�شرتاحة من اأجل ت�أمينه� والت�أكد من خل�ه� مت�ًم�. 
الذي  )ن�در(  مراقًب�  اال�شرتاحة  خ�رج  )�شريف(  يقف 
اال�شرتاحة،  مدخل  )�ش�مي(  يحر�ض  بينم�  ب�لداخل  يجل�ض 
م�ش�هًدا )هند( اأثن�ء �شع�ده� بقطعة احلل�ى، منتظره� حتى 
خروجه� مرة اأخرى وت�أكيده� على التحرك اإىل احلفلة خلل 
الحظه  م�  احلفلة.  مك�ن  اإىل  لتع�د  ذه�به�  ثم  �ش�عة  ن�شف 
واحدة،  دقيقة  ملدة  اإىل )ن�در(  )�شريف( ه� دخ�ل )معتز( 
ليخرج م�شرًع� اإىل الط�بق االأر�شي، لدق�ئق معدودة، لين�شب 
ح�مًل  ال�شلم  ي�شعد  الذي  )معتز(  على  )�شريف(  تركيز 
ابت�ش�مة كبرية على وجه )�شريف( بعد حل  الكت�بني، لتظهر 

اجلرمية اأخرًيا.
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الكتابان

بعد اأربع دق�ئق وت�شع ث�اٍن تنتهي امل��شيق� فيفتح )�شريف( 
عينيه فيجد نف�شه مت�اجد داخل املكتبة يف الدور االأر�شي، كم� 
يجد ال�شم�ض قد ع�دت اإىل مك�نه� لتبداأ يف الغروب، مع ظه�ر 
اأم�كنهم وعلى راأ�شهم )م�شطفى(،  اأفراد ال�شرطة يف  جميع 
حترك�ته  من  التعجب  بنظرات  اإليه  ن�ظرين  عملهم  ت�ركني 
بتلك  )�شريف(  يهتم  مل  املكتبة.  اأرك�ن  جميع  يف  الغريبة 
ال�حيد  ال�شخ�ض  اإمن� ك�نت عين�ه ك�نت تبحث عن  النظرات 
الذي �شي�ؤكد نظريته، الذي ميلك مفت�ح لغز اجلرمية ليجده 
الك�مريات،  مراقبة  غرفة  من  خ�رًج�  الق�ى  منهك  اأخرًيا 
الذي  الكتب  منه  ليطلب  )معتز(  ب�جت�ه  )�شريف(  ليت�جه 
من  )معتز(  فيتعجب  اأم�ض،  ليلة  �ش�قي(  )ن�در  منه  طلبه� 
ال�ش�ؤال لكنه مل يرتدد يف االإج�بة، حيث اأنه ترك كل الكت�بني 
ن�اي�ه  ب�أن  علًم�  مبيًع�  االأكرث  للكتب  املخ�ش�شة  الط�ولة  على 
اأرادت اأن ت�شع كًل منهم� يف االأرفف اخل��شة بهم� يف املكتبة 
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التحقيق�ت  اإىل  ب�الإ�ش�فة  املك�ن  يف  ال�شرطة  ت�اجد  لكن 
امل�شتمرة التي ك�نت الع�ئق ملب��شرة اأعم�له الي�مية. 

ت�قف جميع اأفراد االأمن عن مب��شرة عملهم للمرة الث�نية 
ب�شبب )�شريف( مرة اأخرى وذلك ف�ر �شم�ع �شرخته الع�لية 
فيت�قف  ليح�شرهم�،  الكت�بني  نح�  )معتز(  ت�جه  عندم� 
)م�شطفى(  جعلت  التي  ال�شرخة  هذه  من  خ�ًف�  )معتز( 
يت�جه �شريًع� اإىل م�شدر ال�شرخة خ�ًف� على �ش�حبه� الذي 
يعترب اأم�نة يف رقبته، فقد تلقى اأمًرا مب��شًرا من �شي�دة الرائد 
والت�أكد  �شلمته  على  ب�حلف�ظ  )راجح(  العميد  مك�ملة  قبل 
املكتبة.  يف  العمل  من  االنته�ء  ف�ر  منزله  اإىل  و�ش�له  من 
يت�قف )م�شطفى( غ��شًب� مبجرد روؤية )�شريف( يف �شك�نه 
اأ�شبح معت�ًدا لكن غري املعت�د ه� ارتداء �شريف للقف�ز  الذي 
والذي  اجلن�ئي  البحث  اأفراد  اأحد  من  ا�شتع�ره  الذي  الطبي 
�شديد يف حقيبة  لي�شعهم� بحذر  الكت�بني  ا�شتخدمه يف حمل 
�شف�فة حمكمة الغلق لي�شعه اأخرًيا يف حقيبته اخل��شة، يقرتب 
)م�شطفى( من )�شريف( ملعرفة �شبب ال�شرخة التي �شببت 
الذعر جلميع احل��شرين، فلم يح�شل )م�شطفى( على اإج�بة 
مرافقة  )�شريف(  طلب  حيث  اأعجب،  �شيء  على  ح�شل  اإمن� 
وب�لتحديد  االأول،  الط�بق  اإىل  امل�ؤدي  ال�شلم  اإىل  )م�شطفى( 
عند الدرجة الرابعة من ال�شلم لي�شري )�شريف( ب�إ�شبعه على 

احل�ئط الرخ�مي املل�شق لهذه الدرجة.
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م�شطفى: مل�ذا هذه النقطة ب�لتحديد؟

�شريف: هذه النقطة.

م�شطفى: هل اأنت مت�أكد؟

�شريف: هذه النقطة.

من  ونرحل  عملن�  �شينتهي  تريده  م�  فعلت  اإذا  م�شطفى: 
هن�، هل اتفقن�؟

�شريف: ب�لت�أكيد.

ليعطي )م�شطفى( االأمر اإىل خبري البحث اجلن�ئي بتنفيذ 
م� طلبه )�شريف( دون نق��ض، كم� يعطي االأمر جلميع اأفراد 
ال�شرطة ب�ال�شتعداد اإىل الرحيل، لكن ال�شع�دة مل تدم ط�يًل 
)م�شطفى(  اأفقد  الذي  اآخر  طلب  لـ)�شريف(  ك�ن  حيث 
�ش�ابه وزاد من حدته وغ�شبه، فكيف يلتقي �ش�بط ال�شرطة 
اأمًرا ب�لقب�ض على )معتز( الذي ينه�ر يف البك�ء  من م�اطن 
غليظة  بنربة  )م�شطفى(  لي�شكته  االأمر،  لهذا  �شمعه  ف�ر 
غ��شبة ثم ي�جه نظره اإىل )�شريف( ال�اقف اأم�مه يف هدوء 
اأن هذا  اأحد �ش�ى االأعلى، ليظن )م�شطفى(  اإىل  غري ن�ظر 
ال�شخ�ض يتع�مل معه ب�حتق�ر حتى اأنه ال يريد النظر اإليه، فم� 
ك�ن على )م�شطفى( �ش�ى اإخراج ه�تفه للت�ش�ل بـ)�شليم( 

حتى ال ينتهي االأمر نه�ية دم�ية لـ)�شريف(.
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م�شطفى: ي� )�شليم( ب��ش�، هذا الفتى يتدخل يف �شئ�نن� 
اأكرث،  ال  لك  اإر�ش�ًء  نتج�وب  ونحن  االأوامر،  علين�  وميلي 
واجلميع هن� قد اأنهى عمله لكنه ي�شر على اال�شتمرار يف العمل 

وك�أنن� من اخلدم.

يعطي )م�شطفى( اله�تف اإىل )�شريف( كم� اأمره )�شليم( 
)�شريف(،  من  واالإحراج  الغ�شب  بع�ض  �ش�ته  من  بدا  الذي 
كم� اأنه قرر يف نف�شه اأن يق�م بت�بيخ )�شريف( عم� بدر منه 
جت�ه رج�ل ال�شرطة من اأفع�له غري املح�ش�بة، لكنه ال يريد اأن 
ي�شيب �شديقه اجلديد ب�حلزن ال�شديد، فل يدري م� �شيق�له 

ل)�شريف(.

�شريف: هل اأنت ب�لق�شم؟

�شليم: نعم، لكن هذا ل...

�شريف: يجب اأن نتق�بل جميًع�، االآن.

�شليم: م�ذا تعني بجميعن�؟

�شريف: �شليم، �شمر، هند، �ش�مي، �شريف... جميًع�.

�شليم: لقد اأتى املح�مي واأخرجهم، اجلميع يف منزله االآن.

�شريف: اأر�شل اإليهم، يجب اأن نتق�بل جميع االآن يف مكتب 
)راجح(.
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�شليم: مل�ذا تريد ....

�شريف: مع ال�شلمة.

قبل  طلب  معه  ليعيد  �ش�حبه  اإىل  اله�تف  )�شريف(  يعيد 
)م�شطفى(  ميلك  فل  )معتز(،  على  القب�ض  وه�  املك�ملة 
وال�شب�ب  االألف�ظ،  ب�أقبح  )�شريف(  مه�جمة  �ش�ى  اخلي�ر 
اأمن�ء ال�شرطة  اأم�م  اأن يظهر �شعيًف�  غري املت�قف، فل يريد 
ال  ال�قت  نف�ض  ويف  له،  الت�بعني  ح�له  املت�اجدين  والع�ش�كر 
اأم�م  املت�ح�ض  ال�ش�بط  مبظهر  يبدو  ال  حتى  يلم�شه  اأن  يريد 
يف  �شراخ  ليف�شل  اجلن�ئي،  البحث  واأفراد  ب�ملكتبة  الع�ملني 

وجه )�شريف(.

�شريف: اتف�ق.

م�شطفى: م�ذا تعني؟

�شريف: نذهب اإىل الق�شم بعد القب�ض على )معتز(.

م�شطفى: وم� ه� املق�بل؟

�شريف: اأريك الق�تل.
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المشكلة... ال أعلم

ملجرد  الفيدي�ه�ت  م�ش�هدة  عن  )�شليم(  يت�قف  مل 
اإح�ش��شه ب�لي�أ�ض من وج�د دليل على قتل )ن�در(، بل للمك�ملة 
الغريبة التي تلق�ه� من )�شريف(، واإ�شراره على هذا االجتم�ع 
الغ�م�ض، لكن �ش�ته امل�حى ب�لثقة جعل )�شليم( يقفز من على 
اإىل  يرحل  اأن  ك�د  الذي  )راجح(  مكتب  نح�  منطلًق�  كر�شيه 
منزله اأخرًيا بعد ي�م عمل ط�يل، لي�قفه )�شليم( يف اللحظة 

املن��شبة.

راجح: اإذا ك�نت هن�ك ك�رثة فلت�ؤجله� اإىل �شب�ح غد.

�شليم: لكن هن�ك م�شكلة ي� �شيدي.

راجح: م� هي امل�شكلة؟

�شليم: ال اأعلم.

راجح: ل�شت يف مزاج جّيد للألغ�ز.
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يبداأ )�شليم( ب�شرد م� حدث وم� ق�له )�شريف( ب�لتف�شيل 
ت�اجد جميع  ال�شديد على  اإ�شراره  مع  اله�تفية  املك�ملة  خلل 
اأن  قبل  )راجح(  وجه  على  اأواًل  الغ�شب  يظهر  بهم.  امل�شتبه 
ي�شل اإىل �ش�ته الذي تعل� األ�شنته لتحرق اأذن )�شليم( متهًم� 
اإّي�ه ب�ل�شعف وه�ش��شة القلب ملجرد اإن�ش�ته الأوامر �ش�ٍب مع�ٍق 
ذهنًي� وجمه�ٌل �شبب م�ش�عدته لل�شرطة، ب�الإ�ش�فة اإىل عدم 
يف  التحقيق  اأثن�ء  احلذر  ب�تخ�ذ  العميد  �شي�دة  اأوامر  اإط�عة 

هذه الق�شية ال�ش�ئكة.

هذا  اكت�شفه  م�  معرفة  احلكمة  من  األي�ض  �شيدي،  �شليم: 
ال�ش�ب قبل اإ�شدار احلكم عليه؟

لتك�شف  كمحقق  بعملك  القي�م  احلكمة  من  األي�ض  راجح: 
احلقيقة بنف�شك؟

كيفية  عن  حديًث�  كف�ن�  العميد  �شي�دة  ي�  اأرج�ك  �شليم: 
القي�م بعملي وعن تدخل )�شريف( يف التحقيق، لنعلم اأًوال م� 
ميلكه )�شريف( من اأدلة، واأعلم اأنك على ثقة ب�أنه ميلك اأدلة 

ق�ية.

يعم الهدوء للحظ�ت داخل مكتب �شي�دة العميد قبل اإهدار 
الأي ثرثرة اأخرى، فكلهم� مت�ش�ق ملعرفة م� ميلكه )�شريف(، 
ي�أمر  والعقل.  احلق  �شد  دائم  �شراع  يف  والغرور  اجلهل  لكن 
اكت�شفه  م�  ملعرفة  بـ)�شريف(  ب�الت�ش�ل  تلميذه  )راجح( 
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و�شبب طلبه يف اإح�ش�ر من مت اإطلق �شراحهم منذ �ش�ع�ت، 
به�تف  االت�ش�ل  اأنه يح�ول  ت�اجه )�شليم(  التي  امل�شكلة  لكن 

)م�شطفى( اأكرث من مرة لكن دون اإج�بة.

اإىل  )�شريف(  ب�إح�ش�ر  يل  ت�أذن  اأن  اأرج�  �شيدي،  �شليم: 
هن� يف احل�ل.

التخلي عن  بتنفيذه ه�  الذي �شتق�م  ال�حيد  االأمر  راجح: 
هذه الق�شية.
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منذ ثالث دقائق مضت

)�شريف(  بني  احل�ار  �شم�ع  حم�ولني  اجلميع  يجل�ض 
اأعني اجلميع،  بعيًدا عن  و)م�شطفى( اجل�ل�شني على ط�ولة 
)�شريف(  ق�م  التي  الك�مريات  ت�شجيلت  �ش�ًي�  لي�ش�هدا 

بتحميل ن�شخة على اللب ت�ب اخل��ض به.

�شريف: النه�ية.

ن�دي  يف  جديد  كع�ش�  االن�شم�م  يف  )م�شطفى(  ينجح 
املذه�لني من عبقرية )�شريف(، لينه�ض من على كر�شيه وه� 
منده�ض مم� راآه ومم� �شمعه من )�شريف( املحلى  ب�ل�شكينة 
احلقيبة  يف  وو�شعه  ت�ب  اللب  جله�ز  غلقه  اأثن�ء  والهدوء 

لينه�ض م�شتعًدا للرحيل.

�شريف: بينن� اتف�ق.
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لي�أمر  الذه�ل  �شدمة  من  وعيه  )م�شطفى(  ي�شتعيد 
الع�شكري ب�لقب�ض على )معتز( الذي يبداأ ب�لبك�ء وال�شراخ 
اأثن�ء �شحبه من ذراعه من داخل املكتبة حتى �شي�رة ال�شرطة.

فيح�ول  اأخرى  مرة  )�شريف(  اإىل  )م�شطفى(  ينظر 
راأ�ض  يف  خي�الت  جمرد  اأم  حقيقة  ك�ن  اإن  �شمعه  مم�  الت�أكد 
و�شع  فيبداأ  املعت�د  �شمته  )�شريف(  فيف�شل  )م�شطفى(، 
اإىل خ�رج  اإىل م��شيق�ه متجه�  اأذنه م�شتمًع�  ال�شم�ع�ت على 

املكتبة منتظر بج�نب �شي�رة )م�شطفى(.

يح�ول )م�شطفى( اللح�ق بـ)�شريف( لكنه يت�قف حلظة 
اإخراج ه�تفه من جيبه ليكت�شف اأن الرائد )�شليم( قد ات�شل 
ه�تفه  ب�شبط  ق�م  اأنه  )م�شطفى(  يتذكر  ال  مرات.  عدة  به 
يف و�شعية ال�ش�مت، فينظر اإىل )�شريف( متعجًب�، فهل يعقل 
اأنه ك�ن يريد ب�شع  اله�تف، هل يعقل  قي�م )�شريف( ب�شبط 
الدق�ئق الإقن�ع )م�شطفى( بحيلته التي جنحت. ال ي�جد اأي 
�شي�رته  اإىل  الدخ�ل  )م�شطفى(  على  فك�ن  للتفكري،  وقت 
وبج�نبه )�شريف(، لينطلق� م�شرعني نح� الق�شم ومن خلفهم 

�شي�رات ال�شرطة. ليبداأ االت�ش�ل.

ق�له  م�  تنفيذ  عليك  لكن  �شيدي،  ي�  عذًرا  م�شطفى: 
)�شريف(.
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في تلك اللحظة

اأجل  من  رمب�  البق�ء،  اأجل  من  الدف�ع  )�شليم(  يح�ول 
حتقيق العدالة، لكن ب�لت�أكيد للحف�ظ على وظيفته واإثب�ت ب�أنه 
االأجدر يف اإدارة املب�حث، لكن اأخط�ءه املتكررة مل جتعل له اأي 
�شف�عة، االأمر الذي اأدى اإىل اإ�شدار القرار الذي ال رجعة فيه، 
وه� التخلي عن الق�شية، االأمر الذي مل يفكر يف حدوثه من قبل 
يف اأي ق�شية م�شت، لكن الرف�ض قد ي�ؤدي اإىل التحقيق معه 
م�شتقبل  ف�رقة يف  املب��شر. حلظ�ت  االأمر  اإط�عة  بتهمة عدم 
بقراره  التف�ه  قبل  لعدة دق�ئق  ال�شمت  التزم  لذلك  )�شليم( 

االأخري، لتظهر النجدة اأخرًيا التي قد تنقذه.
�شليم: مل�ذا مل جتب على اله�تف ي� )م�شطفى(؟

م�شطفى: عذًرا �شيدي لكني مل اأنتبه اإىل...
اإىل  ي�شتمع  العميد  �شي�دة  االآن  معي  لدين�،  وقت  ال  �شليم: 

املك�ملة.
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راجح: م� ه� ال��شع ي� )م�شطفى(؟ وال اأريد �شم�ع كلمة 
)�شريف( على االإطلق.

م�شطفى: ح�شًن� �شيدي، ب�شكل ب�شيط مت معرفة كيف قتلت 
ال�شحية ومت حتديد �شكل الق�تل.

راجح: اأريد بع�ض التف��شيل.

م�شطفى: عذًرا �شيدي، ال ميكن ال�شرح ب�له�تف ، امل��ش�ع 
معقد للغ�ية ، �شري... اأن� ق�دم اإليك �شيدي.

اإح�ش�ر  بخ�ش��ض  العجيب؟  الطلب  م�ذا عن هذا  راجح: 
ابنة ال�شحية؟

م�شطفى: من اأجل التعرف على اجل�ين يف اأ�شرع وقت قبل 
الهرب.

راجح: هل تدرك خط�رة امل�قف يف ح�لة اخلط�أ؟

ي�ش�ب )راجح( الذه�ل من كلم�ت )م�شطفى( االأخرية، 
لي�ش�ب )م�شطفى(  اأنه قد وجد �شلح اجلرمية،  اأكد  حيث 
)�شريف(،  عن  ب�ل�ش�ؤال  )راجح(  ق�م  عندم�   � اأي�شً ب�لذه�ل 
ليعطي �شي�دة العميد االأمر ب�إح�ش�ره على الف�ر، لتنتهي املك�ملة 
لكن م� زالت احلرية مت�اجدة يف عقل )�شليم( اأم� )راجح( 
واثق  ي�شيطر عليه في�شعر ب�ج�د خطب م�، غري  ال�شك  فك�ن 
ب�شحة املعل�م�ت التي ميتلكه� )م�شطفى(، وقد ي�ؤدي اخلط�أ 
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اإىل ع�اقب وخيمة، فلم ميلك �ش�ى الت�ش�ور مع تلميذه لل��ش�ل 
اإىل حل نه�ئي.

راجح: من ال�ا�شح اأن )�شريف( وراء كل االأدلة ولعدم ثقتي 
بني  ي�  اأعدك  لذلك  يق�ل،  م�  �شحة  مبدى  واثق  غري  ف�أن�  به 
اإذا مل تكن هذه املعل�م�ت �شحيحة لن تط�أ قدم�ك هذا املك�ن 
جمدًدا، هل اأق�م ب�الت�ش�ل بـ)عم�د( واإح�ش�ر اجلميع اأم ال؟

ك�نت املف�ج�أة �ش�دمة لـ)�شليم( فلم ي�جه له هذا التحذير 
قط  بتلك الكلم�ت احل�دة ، مم� اأدخل بع�ض اخل�ف اإىل قلبه، 
الن�ش�ج  يف  االأ�شئلة  بع�ض  فتبداأ  عقله،  اإىل  ال�شك�ك  لتزحف 
قليلة؟  �ش�ع�ت  منذ  ق�بله  �شخ�ض  يف  ثقته  ي�شع  مل�ذا  اأم�مه، 
م�شتقبله  على  يق�شي  قد  الذي  ال�ش�ب  هذا  ب�أمر  يهتم  مل�ذا 
للأبد؟ هل يبحث عقله عن حل الق�شية اأم يبحث �شمريه عن 
اخلل�ض من ذنبه القدمي؟ هل م� يهم االآن ه� ت�شحيح اأخط�ء 
امل��شي اأم االهتم�م ب�مل�شتقبل؟ مل يجد )�شليم( اأي اإج�بة لكنه 

وجد الكلم�ت املن��شبة للإج�بة على �شي�دة العميد.

�شليم: �شيدي، ابداأ االت�ش�ل الإح�ش�ر اجلميع.
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االجتماع األخير

غرفة  يف  يعم  الذي  والهدوء  ال�شمت  من  الرغم  على 
اأن  اإال  )راجح(،  العميد  �شي�دة  مبكتب  امللحقة  االجتم�ع�ت 
امللل ه� املتحدث ال�حيد يف املك�ن مع القليل من الت�تر والقلق 
و)�ش�مي( غري  )هند(  م�كليه  مع  )عم�د(  املح�مي  قبل  من 
الذي مل  ل�جه )�شليم(  الكراهية  اإلق�ء نظرات  املت�قفني عن 
يهتم بكل االنتق�دات التي ظهرت على وج�ه احل��شرين، وذلك 
)راجح(  وجه  على  الظ�هرة  الت�تر  بعلم�ت  الن�شغ�له  نظًرا 
ملجرد �شع�ره ب�لف�شل وخيبة االأمل من )�شليم( اجل�ل�ض بج�نبه 
يف خجل من ح�ش�ر اجلميع دون وج�د ال�شبب، اأم� ال�شبب فلم 
ي�أِت دون �شبب وا�شح، مل ي�شعر )راجح( ب�خل�ف  يظهر ومل 
ب�حتم�لية  يفكر  مل  �شريف(،  و)  )م�شطفى(  من  كل  على 
حدوث خط�أ م� اأدى اإىل ت�أخرهم عن م�عد االجتم�ع، خ��شة 
م�شرح  يف  مت�اجدة  ك�نت  التي  ال�شرطة  �شي�رة  و�ش�ل  بعد 
ال�اقف  )معتز(  ت�اجد  �شبب  مبعرفة  يهتم  مل  اجلرمية، 
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بعميد  اخل��ض  الق�ي  املظهر  فقط  الغرفة،  داخل  بج�نبهم 
اإدارة املب�حث ه� االأهم، خ��شة اأم�م حم�ٍم �شيئ ال�شمعة قد 
يق�م ب�إبلغ ال�شح�فة عن مدى ف�شل الداخلية يف حل جرمية 
بكل  يت�أثر  فلم  دائمة  ب�شفه  ال�جه  املبت�شم  )بكر(  اأم�  قتل. 

االأفك�ر وامل�ش�عر ال�شلبية امل�شعة داخل غرفة االجتم�ع�ت.

معل�م�تك  معرفة  االإمك�ن  يف  ك�ن  اأنه  ترى  اأال  عم�د: 
اخلطرية يف ال�شب�ح ي� �شي�دة العميد؟

الثقة  مبنتهى  ليجيب  )راجح(  ق�ة  على  الت�تر  ينت�شر  مل 
غري  عمله�  يف  والنه�ر  الليل  بني  تفرق  ال  املب�حث  اأن  والق�ة 
االعتي�دي، فكل حلظة مهمة للقرتاب من اجل�ين احلقيقي، 
م��شًح� اأن الع�مل امل�شرتك من ت�اجد اجلميع يف تلك الغرفة 
ه� معرفة الق�تل، فم� ك�ن لـ)عم�د( �ش�ى ت�أييد كل كلمة ق�له� 

�شي�دة العميد.

هند: كل احلق معك ي� �شي�دة العميد.

عم�د: اإذن؟ فلتتف�شل �شي�دتك ب�إخب�رن� معل�م�تك القيمة؟

راجح: م�ذا؟ اأجل، �شنبداأ على الف�ر.

اأدرك )راجح( اأن غروره قد ت�شبب يف خلق ورطة ال خل�ض 
منه�، االأمر الذي جعله يهم�ض يف اإذن )�شليم( مبنتهى الغ�شب 
خلل  )�شريف(  ب�إح�ش�ر  لـ)�شليم(  االأمر  فيلقي  والكراهية 
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اليدين،  مقيد  ك�ن  )�شليم(  لكن  املمكنة،  ال�شبل  بكل  دق�ئق 
دون  لكن  بـ)م�شطفى(  االت�ش�ل  مرات  عدة  ح�ول  اأنه  حيث 
اإج�بة، فم� ك�ن لـ)�شليم( �ش�ى اإط�عة االأمر، فينه�ض من على 
ع�شرة  احل�دية  للمرة  بـ)م�شطفى(  االت�ش�ل  كر�شيه حم�واًل 
اأثن�ء ت�جهه اإىل ب�ب غرفة االجتم�ع�ت، لتنتهي امل�أ�ش�ة اأخرًيا 
لي�شيب  الت�تر  فيتط�ير  )راجح(،  وجه  على  الراحة  وتظهر 
)هند( و)�ش�مي(، مبجرد دخ�ل )م�شطفى( و)�شريف( اإىل 
الغرفة مي�شك ) �شليم( ذراع )م�شطفى( ليلقي الغ�شب عليه، 
اإج�بة  لتك�ن  الت�أخر،  �شبب  معرفة  حم�واًل  اأذنه،  يف  ه�م�ًش� 

)م�شطفى( ه�دئة و�ش�دمة وغ�م�شة يف ال�قت ذاته.

م�شطفى: طلب )�شريف( اأن ننتظر ب�خل�رج لبع�ض ال�قت.

ليت�جه  ب�لغرفة،  ج�ل�ض  �شخ�ض  ب�أي  )�شريف(  يهتم  مل 
اإىل هدفه االأ�ش��شي، جه�ز العر�ض، ليبداأ ب�إخراج اللب ت�ب 
خ��شته ليقم بت��شيله بجه�ز العر�ض مل�ش�هدة اجلرمية بحجم 
اأن  معلًل  )راجح(  اإىل  )�شليم(  يت�جه  اأو�شح.  و�شكل  اأكرب 

عطل ال�شي�رة ه� �شبب ت�أخر )م�شطفى(.

مم�  ثقة  على  اأنت  هل  ال�شعيد،  حظي  ه�  هذا  راجح: 
اأخربتني به؟

م�شطفى: ب�لت�أكيد... )�شريف( على ثقة من ذلك.

راجح: هل هذه م�ؤامرة ب�إ�ش�بتي ب�جلن�ن للتخل�ض مني؟
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الده�شة  اأ�ش�بته  بل  فقط،  )راجح(  �ش�ت  حدة  تهداأ  مل 
الكلم�ت  ببع�ض  اأذنه  اأن هم�ض )م�شطفى( يف  بعد  والذه�ل 
التي مل ي�شمعه� �ش�ى )راجح( فقط، فقد جعله الذه�ل اأ�شمَّ 
للحظ�ت، مل ي�شتمع الأ�شئلة )عم�د(، مل ينتبه لـ)معتز( الذي 
ك�مريات  اإىل  ينظر  مل  ب�خللف،  وق�فه  اأثن�ء  النع��ض  غ�لبه 
قبل )�شريف(،  العر�ض من  �ش��شة  التي ظهرت على  املراقبة 

حتى اأنه مل ي�شتطع اإخب�ر )�شليم( مب� ق�له )م�شطفى(.

عم�د: هل من م�شكلة ي� �شي�دة العميد؟

االإطلق...)م�شطفى(،  على  م�شكلة  ال  م�ذا؟  راجح: 
ا�شتعد.

مع  يجل�ض  مل  لكنه  للأوامر،  طبًق�  )م�شطفى(  ي�شتعد 
املح�مي  خلف  ب�لتحديد  خلفهم  ب�ل�ق�ف  ليكتفي  الب�قني، 
�ش��شة  اإىل  اجلميع  اأنظ�ر  فتتجه  الع�ئلة،  و�شديق  وم�كليه 
الذه�ل  يكن  ال�ش��شة، مل  بج�نب  ال�اقف  و)�شريف(  العر�ض 
الذي اأ�ش�ب اجلميع ب�شبب ترك )�شريف( م�قعه متجًه� نح� 
)بكر( مل�ش�فحته والتعبري عن اإعج�به بكت�ب�ت الك�تب ال�ش�ب 
الذه�ل ه� و�شع )�شريف( يده  اإمن� �شبب  اأب� بكر(،  )اأحمد 
ل�ش�ن  اأن  حتى  �شبب،  ودون  غريب  ب�شكل  )بكر(  وجه  على 
)بكر( جتمد، فيمتنع عن معرفة �شبب هذا التلم�ض العجيب.

�شريف: اأنت غري متعرق اأ�شت�ذ بكر.
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بكر: ب�لطبع ي� �شيدي فل يتعرق اأحد يف ف�شل ال�شت�ء.

�شريف: م�شب�ط.

العر�ض  �ش��شة  بج�نب  م�قعه  اإىل  )�شريف(  ع�دة  رغم 
جمدًدا وجل��ض )بكر( اإال اأن هذا ال�شل�ك الغ�م�ض اأث�ر غ�شب 
داخل  املت�أخر  ال�قت  هذا  يف  ت�اجده  اأن  �شعر  الذي  )عم�د( 
اإدارة املب�حث جمرد اإ�ش�عة لل�قت واأ�شل�ب غري متح�شر من 
�شي�دة العميد لل�شخرية من ق�مته الق�ن�نية، فيطلب )عم�د( 
من )راجح( اإنه�ء هذه امل�شرحية الهزلية، على عك�ض )�شليم( 
ب�أن  )راجح(  قرار  �شم�ع  ف�ر  الع�رمة  ب�ل�شع�دة  �شعر  الذي 
ال�شخ�ض الذي �شيق�م ب�ل�شرح الك�مل للجرمية ه� )�شريف( 
الذي مت تعريفه كمحلل واأحد اخلرباء الذين يتم ا�شت�ش�رتهم 

يف حل بع�ض الق�ش�ي� ال�ش�ئكة.

حيث  االعرتا�ض،  على  لـ)عم�د(  �ش�نحة  الفر�شة  تكن  مل 
�شبقته م�افقة )هند( على قرار �شي�دة العميد، لينظر اجلميع 
اأن  اإال  �شرده،  �شيتم  م�  �شم�ع  منتظرين  )�شريف(  اجت�ه  يف 

)�شريف( اكتفى ب�ل�ق�ف دون كلم.

راجح: هل من املمكن البدء ؟

�شريف: ال.

راجح: �ش�أ�ش�ب ب�جللطة ب�شببه ي� �شليم، افعل �شيًئ�.
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�شليم: م� االأمر ي� �شريف؟ مل� ال تبداأ؟

�شريف: مل ت�أِت �شمر.

راجح: اقرتبت اجللطة ي� �شليم.

يح�ول )�شليم( اإقن�ع )�شريف( ب�لبدء حلني و�ش�ل )�شمر( 
يف  االعرتا�ش�ت  ف��شى  لتعم  ال�شمت  )�شريف(  يلتزم  لكن 
الغرفة ب�الإ�ش�فة اإىل بع�ض املن�ق�ش�ت اجل�نبية ال�ش�خرة بني 
عقل  داخل  فني  عطل  وج�د  لـ)هند(  ي�ؤكد  الذي  )�ش�مي( 
)هند(  فتبت�شم  ح�له،  من  مع  التف�عل  من  مينعه  )�شريف( 
ك�ن  )بكر(  اأن  اإال  به،  متر  التي  الع�شيب  ال�قت  رغم  قليًل 
دائم النظر اإىل من ح�له ب�بت�ش�مته املر�ش�مة ب�شكل دائم على 
مل  ف�إنه�  الغرفة  داخل  املنت�شرة  ال�ش��ش�ء  رغم  لكن  وجهه، 

ت�شتطع اإيق�ظ )معتز( الن�ئم اأثن�ء وق�فه.

غرفة  ب�ب  من  )�شمر(  دخ�ل  ف�ر  اأخرًيا  املهزلة  تنتهي 
املروري،  الزح�م  ب�شبب  الت�أخري  عن  معتذرة  االجتم�ع�ت، 
لتجل�ض مك�نه� بج�ار )�شليم( ن�ظرة اإىل )راجح( الذي ك�د 
ليطلب  الب�رد،  )�شريف(  هدوء  من  غيًظ�  احلي�ة  يف�رق  اأن 
هذه  من  للنته�ء  البدء  )�شريف(  من  اأخرية  مرة  )�شليم( 

الق�شية.

�شريف: قبل البدء، هل من اأحد من احل��شرين ذهب اإىل 
املكتبة خلل هذا االأ�شب�ع قبل حفل الت�قيع؟
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اأنه� �ش�دمة، فقد زادت عدد  اإال  رغم االإج�ب�ت ال�ش�دقة 
ال�شدق  اأج�بت )هند( مبنتهى  امل�شتبهني يف اجلرمية، حيث 
اأنه� ك�نت مت�اجدة يف املكتبة قبل احلفل بثلثة اأي�م للتن�شيق 
لكنه� ك�نت ن�شف احلقيقة، حيث  االإدارة الإق�مة احلفل،  مع 
اأنه� مل يكن ذلك هدف )هند( ال�حيد من زي�رة املكتبة، حيث 
بعيًدا  الك�فيرتي�  ا�شرتاحة  دخلت  ب�أنه�  الك�مريات  اأو�شحت 
ليدخل معه� �شخ�ض  لكنه� مل تكن مبفرده�،  الك�مريات  عن 
خ�رج  املت�اجدة  املراقبة  لك�مريات  ووفًق�  اله�ية  جمه�ل 
الك�فيرتي� تبني اأن هذا امل�عد املريب ا�شتمر اأكرث من ن�شف 

�ش�عة، كم� تبني اأنه� قد غ�درت املكتبة مع نف�ض ال�شخ�ض.

راجح: التزامك ال�شمت ي� هند يثري ال�شبه�ت، من االأف�شل 
االعرتاف.

االعرتاف  �شم�ع  منتظرة  )هند(  اإىل  ن�ظرة  االأعني  كل 
كفة  على  �شمته�  لي�ش�ف  مت�ًم�،   الق�شية  اإنه�ء  على  الق�در 
امليزان املليء ب�الأدلة التي جتعله� املتهمة االأوىل يف اجلرمية. 
مل ينتظر )بكر( �شم�ع اأي تف�شري من )هند(، ليعرتف بت�اجده 
طلب  على  بن�ًء  وذلك  واحد،  بي�م  الت�قيع  حفل  قبل  ب�ملكتبة 

)ن�در �ش�قي( �شخ�شًي�.

اأق�م بقراءة اأي رواية ي�شل �شداه�  اأن  بكر: جرت الع�دة 
اإىل اآذان االأ�شت�ذ ف�أق�م بتقييمه� له حتى ال يهدر وقته الثمني 
يف قراءة تف�ه�ت، فذهبت لقراءة رواية )االأوليمب��ض( للك�تب 
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)يحيى عبد الق�در(.

ك�نت اإج�بة )بكر( هي ال�ش�دقة حتى ذلك ال�قت، لتظهر 
من  بدًءا  الي�م،  ذلك  يف  )بكر(  حترك�ت  جميع  الك�مريات 
اإىل  �شع�ًدا  االأرفف،  على  من  )االأوليمب��ض(  لرواية  التق�طه 
دخ�له  ثم  االإجنليزية  الكتب  بع�ض  لتفح�ض  العل�ي  الط�بق 
ال�ش�ر  لبع�ض  التق�طه  حتى  ال�قت،  لبع�ض  اال�شرتاحة  اإىل 
امل�ج�دة  الرواية  بتفح�ض  ق�م�ا  الذين  بكت�ب�ته  املعجبني  مع 
بيده ظ�نني ب�أنه� اإحدى رواي�ته اجلديدة، فتظهر �شحك�ته يف 
اأكد )بكر( هذه  لهم.  ت�قيع�ته  اأثن�ء  املعجبني  مع  الك�مريات 
املعل�م�ت بعد روؤيته للفيدي�ه�ت املجمعة له مع ال�شرح الدقيق 
من )�شريف( عم� حدث ك�أنه ك�ن مت�اجًدا مع )بكر( داخل 

املكتبة.

�شريف:  جل�شت يف ا�شرتاحة املكتبة اأقل من ن�شف �ش�عة، 
انتهيت من قراءة الرواية يف وقت ق�شري، كيف؟

قبل  من  ال�شك  نظرات  و)بكر(  )هند(  من  كل  تق��شم 
ب�بت�ش�مته  مكتفًي�  للحظ�ت  �شمته  بعد  خ��شة  احل��شرين، 
املعه�دة. مل ينتظر )�شريف( االإج�بة لينتهي ب�مل�شتبه االأخري 
قبل حفل  ب�ملكتبة  وج�ده  ال�شمت رغم  ف�شل  الذي  )�ش�مي( 
الت�قيع ب�ش�ع�ت قليلة، لكن لي�ض لغر�ض القراءة، فقد اأو�شحت 
)�ش�مي(  وق�ف  ه�  الق�ية  )�شريف(  مبلحظة  الك�مريات 
اأم�م حم�م املكتبة لبع�ض ال�قت، ليدخل ف�ر خروج �ش�ب من 
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ال�ش�ب  هذا  يعطي  بلحظ�ت  )�ش�مي(  دخ�ل  وقبل  احلم�م، 
يتعدى  فل  �شريًع�،  احلم�م  يدخل  ثم  النق�د  بع�ض  املجه�ل 
وقت وج�ده داخل احلم�م �ش�ى دقيقة ال اأكرث، ليغ�در بعد ذلك 

املكتبة.
حمل  اإىل  )�ش�مي(  اأر�شلت  لقد  �شيًئ�،  تذكرت  لقد  هند: 
ل�شراء  �ش�ع�ت  بعدة  احلفل  قبل  املكتبة  من  القريب  احلل�ى 

احلل�ى اخل��شة ب�الدي، اأيعقل اأنه من و�شع ال�شم ب�حلل�ى؟
ح�لة  اأ�ش�بته  الذي  )�ش�مي(  نح�  تتجه  ال�شك�ك  كل  تبداأ 
غ�شب ع�رمة فينه�ض من على كر�شيه لكن مينعه )م�شطفى( 
ال�اقف خلفه من احلركة، فيهداأ قليًل ويجل�ض �ش�مًت� للحظ�ت 
حتى يخت�ر كلم�ته بكل حذر، فه� االآن املتهم الرئي�شي يف قتل 
اأن  اأو�شحت  التي  )�شريف(  ملحظة  بعد  خ��شة  )ن�در( 
االقرتاب  الأحد  ميكن  فل  لـ)ن�در(  رفيق  اأقرب  ه�  )�ش�مي( 

من ال�شحية �ش�اه. احلقيقة هي احلل ال�حيد.
�ش�مي: كنت م�شطًرا اإىل الذه�ب اإىل حمل احلل�ى، فقمت 
ب�الت�ش�ل برفيقي ملق�بلتي يف املكتبة، لي�أتي يل ب�لهريوين، نعم 
اأن� اأتع�طى املخدرات، لكن لي�ض بق�تل، ب�لفعل ذهبت اإىل حمل 
احلل�ى لدفع امل�ل لكنه� هي من ق�مت ب��شتلم احلل�ى، هل 

�شتخربينهم بع�شيقك اأم اأخربهم اأن�؟

�شر  اإف�ش�ح  من  )�ش�مي(  ملنع  التدخل  )بكر(  يح�ول 
فيتدخل  ال�شخم،  هذا  ي�ش�رع  اأن  من  اأ�شعف  لكنه  )هند( 
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واحدة،  املهزلة يف حلظة  الإنه�ء هذه  الق�ي  )راجح( ب�ش�ته 
ليعم الهدوء مرة اأخرى يف املك�ن.

ووالدي رف�ض زواجن� حل�لته  اأحبه  الذي  الرجل  اإنه  هند: 
امل�دية، فم� ك�ن يل �ش�ى مق�بلته �شًرا.

خروج  بعد  خ��شة  لـ)راجح(  ب�لن�شبة  تعقيًدا  االأمر  ازداد 
االأ�شرار اإىل ال�شطح، حيث ميكن اأن يك�ن اأحدهم� ه� الق�تل 
اللغز  حل  الذكية  )راجح(  عقلية  ت�شتطع  مل  مًع�،  كلهم�  اأو 

خ��شة بعد ي�م ط�يل و�ش�ق يف العمل.

راجح: �شريف، يف اإيج�ز �شديد هل من املمكن اإخب�رن� من 
الق�تل؟

�شريف: ال.

راجح: رحم�ك ي� اهلل، اأك�د اأ�شم رائحة اجللطة.

�شليم: اهداأ ي� �شيدي. مل� ال تريد اإخب�رن� ي� )�شريف(؟

�شريف: ال اأ�شتطيع ال�شرح ب�إيج�ز.

ي�شرب  اأن  �شدره  �ش�ق  قد  الذي  العميد  ل�شي�دة  ك�ن  فم� 
)�شريف(  في�شتكمل  للنه�ية،  )�شريف(  �شرح  وي�شمع  وينتظر 
قطعة  عينة  حتليل  نتيجة  عن  )�شمر(  ب�ش�ؤال  املنظم  حتليله 

احلل�ى.
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اأنه� �شتك�ن غري  اأعتقد  �شمر: مل تظهر النتيجة بعد، لكن 
وا�شحة.

�شليم: م�ذا تعني ؟

احلل�ى  قطعة  على  و�شعه  مت  ال�شم  اأن  املمكن  من  �شمر: 
ك�ملة، ومن املمكن على قطعة �شغرية به� مت الته�مه�، وبذلك 

من امل�شتحيل معرفة الـ...

)�شربي(  عم  ه�  ب�لفيدي�  امل�ج�د  ال�شخ�ض  �شريف: 
ببع�ض  ال�شتني من عمره، م�ش�ب  ب�ملكتبة، يف  النظ�فة  ع�مل 

االأمرا�ض مثل اآالم يف العم�د الفقري وه�ش��شة العظ�م.

راجح: وم� علقة هذا ال�شخ�ض بق�شيتن�؟

�شريف: مل يح�شر عم )�شربي( الي�م للعمل.

راجح: ال�شرب ي� رب... ي� بني م�ذا تريد...

�شريف: فلتخربهم ي� )معتز( عم� اأخربتني به.

معتز: اأعتذر ي� �شي�دة الرائد، ي�جد �شيء ب�شيط مل اأخربك 
به، عندم� طلب االأ�شت�ذ )ن�در( الكت�بني اأح�شرتهم من الط�بق 
اأحد  ق�م  املكتبة  �شلم  على  ب�لكتب  �شع�دي  واأثن�ء  االأر�شي، 
ب�لتق�طهم�،  فقمت  الكت�بني،  ف�أوقع  بي  ب�الرتط�م  الزائرين 

الأعطيهم� اإىل االأ�شت�ذ )ن�در(، هذا كل م� حدث.
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�شريف: غري �شحيح، هذا لي�ض كل م� حدث.

ب�لتف�شيل  حدث  وم�  )معتز(  رواية  )�شريف(  ي�شتعر�ض 
من خلل ك�مريات الفيدي�، ب�لتحديد بداية من حلظة �شع�د 
)ن�در( على الدرج مم�شًك� الكت�بني لي�شطدم يق�م )�شريف( 
برجل  )معتز(  ا�شطدام  حلظة  يعر�ض  الذي  الفيدي�  بعر�ض 
كثيف ال�شعر ذي حلية يرتدي ع�ين�ت، �شمني، م�ش�ب بك�شر 
لرفع  اخل��ض  احلم�لة  يف  ذراعه  وا�شٍع  االأمين،  ذراعه  يف 
ارتط�م  عند  اأ�ش�د.   � قمي�شً مرتٍد  االأزرق،  الل�ن  ذات  الذراع 
الرجل الغ�م�ض بـ)معتز( �شقط الكت�ب�ن فق�م الرجل الغ�م�ض 

ب�أخذ الكتب من على االأر�ض واإعط�ئه� لـ)معتز(.

�شريف: كم� راأيتم، ق�م هذا الرجل الغ�م�ض ب�أخذ الكت�بني 
من على االأر�ض الإعط�ئهم� اإىل )معتز(.

راجح: هل للأمر علقة ب...

�شريف: الكت�ب االأول ه� للج��ش��شية فن�ن للدكت�ر )نبيل 
ف�روق(، اأم� الث�ين ه� رواية االأوليمب��ض للك�تب )يحيى عبد 

الق�در(، هل هذه الكتب التي اأخربك به� ي� اأ�شت�ذ )بكر(؟

بكر: ب�لطبع هي ب�لت�أكيد.

يت�قف )�شريف( عن الكلم بعد اعرتا�ض )عم�د( مت�ش�ئًل 
عن ال�شبب احلقيقي لهذا االجتم�ع، فم� يجده حتى االآن جمرد 
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ال�قت  اإ�ش�عة  �ش�ى  وم� هي  له� ب�جلرمية،  تره�ت ال علقة 
)راجح(  ي�شتطع  مل  مب�كليه.  للت�شهري  الئقة  غري  حم�ولة  مع 
ن�ًع�  املح�مي منطقًي�  يجد كلم  الأنه  اإيق�ف غ�شب )عم�د( 
حتليل  بدء  منذ  ومفيدة  ق�ية  معل�مة  اأي  يجد  مل  حيث  م�، 
نف�شه  )راجح(  يجد  ذاته  ال�قت  يف  لكن  امل�ش�ق،  )�شريف( 
مت�رًط� لك�نه ال�شبب الرئي�شي يف اإق�مة هذا االجتم�ع، ليهم�ض 
حيلة  اأي  واإيج�د  امل�قف  ب�حت�اء  )�شليم(  اإىل  العميد  �شي�دة 
اأي خ�ش�ئر.  اأ�شرع وقت دون  الإنه�ء هذا االجتم�ع يف  من��شبة 
رغم كل هذه املن�ق�ش�ت اجل�نبية التي على اأمت اال�شتعداد ل�شن 
حرب بني الفريقني، مل يهتم )�شريف( مب� ي�شمعه ح�له، ليبداأ 
الغ�م�ض  للرجل  الك�مريات  التقطته  ب��شتعرا�ض فيدي� جديد 
االأرفف  اأحد  اأم�م  وب�لتحديد  االأر�ض  ب�لط�بق  ت�اجده  اأثن�ء 

ليعيد رواية االأوليمب��ض امل�ج�دة بيده اإىل مك�نه� االأ�شلي.

لكن هذه املرة يرى )�شليم( م� يراه )�شريف( ومل يدركه 
من  مقرتًب�  مقعده،  على  من  )�شليم(  فينه�ض  احل��شرين، 
�ش��شة العر�ض، فيطلب من )�شريف( اإع�دة هذا املقطع مرة 
املقطع  هذا  انته�ء  ف�ر  �ش�هده.  م�  �شحة  من  للت�أكد  اأخرى 
يطلب م�ش�هدة حلظة ا�شطدام هذا الغ�م�ض بـ)معتز(، يعم 
راأ�ض  يف  يج�ل  م�  ملعرفة  اجلميع  ليت�ش�ق  ب�لغرفة  ال�شمت 
الذي  اخلطري  االكت�ش�ف  ه�  م�  معرفة  منتظرين  )�شليم( 

اكت�شفه.
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هذا  ارتط�م  حلظة  يف  �شيدي،  ي�  عجيب  �شيء  �شليم: 
ال�شخ�ض بـ)معتز( ب�لط�بق العل�ي مل يكن بح�زته اأي كت�ب، 
فكيف اأ�شبح بيده كت�ب يف الط�بق االأر�شي ليعيده اإىل مك�نه.

راجح: �شيء عجيب فعًل.

ب�هتم�مهم،  يهتم  مل  ب�الهتم�م،  اإىل  )�شريف(  ينظر  مل 
حيث ك�ن عقله مهتًم� ب�شيء واحد فقط، اأال وه� عر�ض احلقيقة 
بك�فة تف��شيله� على اجلميع، في�شتكمل حتليله بعر�ض فيدي� 
لهذا ال�شخ�ض بنف�ض امللب�ض اأثن�ء ت�اجده يف املكتبة قبل ي�م 
حفل الت�قيع بي�م واحد فقط، لكن ت�اجد الغ�م�ض هذه املرة 
بهدف �شراء رواية )االأوليمب��ض( ثم االإ�شراع يف اخلروج من 

املكتبة. 

الي�م  ذات  يف  املكتبة  يف  )بكر(  ت�اجد  )�شليم(  يتذكر 
ال�شخ�ض  هذا  راأى  قد  ك�ن  اإذا  الرائد  لي�ش�أله  والت�قيت، 
ال�قت  بع�ض  )بكر(  ا�شتغرق  ب�ملكتبة.  ت�اجده  اأثن�ء  الغ�م�ض 
للإج�بة على ال�ش�ؤال، ليجيب )�شريف( ني�بة عنه، حيث غ�در 
)بكر( املكتبة يف مت�م الرابعة وخم�شة دق�ئق، بينم� و�شل هذا 

الغ�م�ض اإىل املكتبة يف مت�م ال�ش�عة الرابعة والن�شف.

من  هل  الرائد،  اأيه�  )�شريف(  مثل  تتحدث  بداأت  راجح: 
املمكن معرفة علقة هذا ال�شخ�ض ب�جلرمية؟
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ي�م  قبل  الرواية  ب�شراء  ال�شخ�ض  هذا  ق�م  لقد  �شليم: 
ثم  خ��شته،  الذراع  حم�لة  داخل  ب�إخف�ئه�  ق�م  ثم  اجلرمية، 
يحمله� )معتز( يف  ك�ن  التي  الن�شخة  مع  ن�شخته  ب�إبدال  ق�م 

حلظة اال�شطدام بينهم�.

ال�ش�ق  املجه�د  هذا  ومل�  ذلك؟  من  الهدف  وم�  راجح: 
ال�شتبدال الروايتني.

�شريف: ب�شبب الع�دة.

F F F
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العادة

احل��شرين  جلميع  مفيدة  نقطة  الأهم  ال��ش�ل  بداية  مع 
ال�ش�عة  دقت  حيث  فج�أة،  ت�قف  اأنه  اإال  االجتم�ع  داخل 
الت��شعة ليحني م�عد ع�ش�ء )�شريف(، ليجل�ض )�شريف( اأم�م 
احل��شرين يخرج علبة ال�شط�ئر من حقيبته، ليبداأ تن�وله� يف 
من  غ�شب  ح�لة  يف  اجلميع  يجل�ض  بينم�  ت�م،  وتركيز  هدوء 
نظ�م )�شريف( الغذائي، اأم� ب�لن�شبة لـ)�شمر( فقد اأح�شرت 

اجله�ز من �شي�رته� لقي��ض �شغط الدم اخل��ض بـ)راجح(.

املهمة  املعل�م�ت  لتلقي  واال�شتعداد  االنتب�ه  بداأ اجلميع يف 
ف�ر اإنه�ء )�شريف( ع�ش�ءه، لينه�ض )�شريف( من على مقعده 
نف�ض  اأخذ  مع  للحظ�ت،  عينيه   � مغم�شً اجلميع،  اأم�م  واقًف� 

عميق، ليفتح عينيه.
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�شريف: الق�تل ا�شرتى الكت�ب، ذهب اإىل البيت، ق�م بخلط 
لتك�ين  امل�ء  يف  واإذابتهم�  واإيرج�ت�مني  الديج�ك�شني  م�دتي 
ق�م  ثم  احلجم،  �شغرية  ر�شم  فر�ش�ة  ا�شتخدم  �ش�مة،  م�دة 
ثم  ال�ش�مة،  ب�مل�دة  الزوجية  لل�شفح�ت  العل�ي  اجلزء  ده�ن 
ترك امل�دة جتف، والأنه على علم بع�دة )ن�در �ش�قي( وهى اأن 
الكت�ب،  ليقلب �شفح�ت  ال�شب�بة  اإ�شبع  ليبلل  ل�ش�نه  ي�شتخدم 
اأن  النتيجة  رائحة،  اأو  طعم  له�  لي�ض  ال�ش�مة  امل�دة  اأن  مب� 
يقلب  مرة  كل  يف  ل�ش�نه  على  ال�شمَّ  ي�شع  ك�ن  �ش�قي(  )ن�در 
فيه� ال�شفح�ت، مك�ن�ت امل�دة تعمل على ا�شطراب �شرب�ت 
القلب، لكن تف�عل امل�دة مع االأن�ش�لني يف الدم نتيجته مميتة، 

ا�شتخدم الق�تل ال�شحية الإمت�م جرميته.

مل يهتم )�شريف( كع�دته مبدى الذه�ل املنح�ت على وج�ه 
احل��شرين، ليخرج من حقيبته رواية )االأوليمب��ض( امل��ش�عة 

يف حقيبة �شف�فة ليعطيه� اإىل )�شمر( لت�أكيد نظريته.

�شلح  ب�لفعل  وجدن�  اأنن�  �شيدي  ي�  اأخربتك  م�شطفى: 
اجلرمية.

هذا  على  مت�اجدة  الق�تل  ب�شم�ت  ب�لت�أكيد  اإذن  �شليم: 
الكت�ب.
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اأنه  تن�شى  ال  الب�شم�ت،  من  املئ�ت  �شنجد  ب�لت�أكيد  �شمر: 
كت�ب يف مكتبة ع�مة.

اأو املجرمني  امل�شتبهني  لكنن� �شنجد ب�شم�ت الأحد  راجح: 
يف جرائم القتل.

هند: خربة والدي يف  كت�بة الرواي�ت الب�لي�شية له� ت�ريخ، 
لكنه لي�ض له علقة ب�ملجرمني، وال اأحد غريي على علم مبر�ض 

والدي، م� عدا )�ش�مي( .

�ش�مي: مل�ذا ت�شرين على اته�مي بجرمية مل...

الكت�ب، مل  �شريف: ب�شم�ت )�ش�مي( غري مت�اجدة على 
يدخل ا�شرتاحة املكتبة وب�لت�يل مل تلم�ض اأ�ش�بعه الكت�ب.

تزداد احلدة بني )هند( و)�ش�مي( الإ�شراره� ب�أنه ال�حيد 
بقتل  )�ش�مي(  ليتهمه�  االأن�ش�لني،  بحقنة  علم  على  الذي 
)�شليم(  لينه�ض  زواجه�،  على  م�افقته  عدم  ب�شبب  والده� 
من على كر�شيه هذه املرة لي�أمرهم� ب�ل�شمت، مل يكتف بذلك 
ال�ش�ؤال  الإيج�د  للحظ�ت  ال�شمت  اجلميع  من  طلب  بل  االأمر 
املن��شب للح�ش�ل على االإج�بة ال�شحيحة للخروج من املت�هة.

�شليم: هل ظهر الق�تل يف اأي ك�مريا اأخرى؟

�شريف: لقد ظهر الق�تل يف ك�مريا اأخرى.
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ب�لب�ابة  اخل��شة  الك�مريا  عر�ض  يف  )�شريف(  يبداأ 
املكتبة  من  ه�رًب�  الق�تل  فيه�  يظهر  التي  للمكتبة  اخل�رجية 
تتدفق  للأبد.  ليختفي  للمكتبة  اجل�نبي  ال�ش�رع  يف  منطلًق� 
االأفك�ر يف عقل )�شليم( ليطلقه� يف اأرج�ء املك�ن، ليبداأ اإ�شدار 
االأمر لـ)م�شطفى( بت�زيع اأو�ش�ف الق�تل ب�شكل تف�شيلي على 
جميع اأق�ش�م ال�شرطة واإدارات ال�شج�ن حتى امل�شت�شفي�ت، كم� 
الب�شم�ت مهم� ك�ن عدده�  االإ�شراع يف حتليل  ي�أمر )�شمر( 
ب�شمة  كل  �ش�حب  ه�ية  عن  البحث  يف  بنف�شه  �شيق�م  حيث 
على الكت�ب، مل يت�قف عن اإطلق االأوامر دون اأي جم�ملت، 
حيث ي�أمر )هند( بح�ش�ر جميع الع�ملني بدًرا الن�شر للتحقيق 
ي�اجه  مل  )�ش�مي(  مع  ب�لتحقيق  القرار  اأم�  جميًع�،  معهم 
التي  )�شمر(  من  ك�ن  ال�حيد  االعرتا�ض  لكن  اعرتا�ض،  اأي 
عينيه  ك�نت  الذي  )�شريف(  وجه  على  غريًب�  �شيًئ�  الحظت 
التي  اخل�رجية  الك�مريا  وب�لتحديد  العر�ض  �ش��شة  تراقب 
اأظهرت اختف�ء الق�تل، لكنه مل يعد م�شهد خروج الق�تل، بل 
ا�شتكمل م�ش�هدة م� �شيحدث يف اللحظ�ت الق�دمة، فيت�قف 
عن  مت�ش�ئًل  )�شريف(  بج�نب  ليقف  قراراته  عن  )�شليم( 

�شبب ا�شتكم�له مل�ش�هدة هذا ال�شريط رغم هروب الق�تل؟

�شريف: منتظر.
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�شليم: م�ذا تنتظر؟

�شريف: ع�دته مرة اأخرى، يحب اأن يت�أكد من جن�ح اخلطة 
رقم واحد.

�شليم: اأتعني الق�تل؟ هل اأنت مت�أكد؟

ب�الإ�ش�فة  امل�شتع�رة،  والذقن  ال�شعر  الإزالة  ذهب  �شريف: 
حلم�لة الذراع اليمنى، �شيظهر بدون الع�ين�ت وخلع املعطف 

املت�اجد حتت قمي�شه الذي اأظهره بديًن� بع�ض ال�شيء.

يبداأ اجلميع يف م�ش�هدة الفيدي� يف تركيز منتظرين ظه�ر 
ال�قت  نف�ض  ويف  ه�يته  ملعرفة  متلهفني  اأخرى،  مرة  الق�تل 
منتظرين الت�أكد مبدى عبقرية )�شريف( الذي اأثبت اأنه ميلك 
داخل عقله ق�ى خ�رقة مل ميتلكه� اأحد قط. لكن املف�ج�أة ك�ن 
اإن الق�تل ه� ال�شخ�ض ال�حيد الربيء  االأق�ى على االإطلق، 
يف هذه اجلرمية، اأو على االأقل هذا م� ي�ؤمن به اجلميع. اأ�شبح 
)�شريف(  كلم  حتليل  اجلميع  فيح�ول  الغرفة،  ت�ج  ال�شمت 
اال�شتع�نة  اأو  للجرمية،  حتليله  يف  خط�أ  اأي  اإيج�د  حم�ولني 

بح�لته املر�شية الإثب�ت اأنه مري�ض ببع�ض ح�الت الت�هم.
اأخرى  مرة  الق�تل  ظه�ر  م�شهد  اإع�دة  اجلميع  يطلب   
من  وجدوه  م�  �شحة  مدى  من  للت�أكد  اأو  ه�يته،  من  للت�أكد 
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م��شًح�  )بكر(  امل�شهد  هذا  يف  يظهر  حيث  احلقيقة،  اآالم 
للمكتبة  املج�ور  اجل�ين  ال�ش�رع  من  ق�دم  وه�  املنهمر  لعرقه 
وب�لتحديد من نف�ض النقطة التي هرب منه� الق�تل، فبمجرد 
انته�ء هذا امل�شهد ينظر اجلميع اإىل )بكر( ذي ال�جه الربيء 
وهم  دف�عه  اإىل  �شديد  بحر�ض  للإن�ش�ت  الطيبة  واالبت�ش�مة 
على ثقة ب�أنهم �شي�شدق�ن اأي مربر اأو حتى كذبة تخرج من ذو 

ال�جه امللئكي.

�شنجد  اأنن�  اأعتقد  )بكر(؟  �شيد  ي�  ق�لك  ه�  م�  �شليم: 
ب�شم�تك على الكت�ب.

بكر: لطًف� ي� �شيدي، ب�لت�أكيد �شتجد ب�شم�تي على الكت�ب، 
اأقم  مل  لكن  ب�لفعل  الرواية  قراأت  قد  ب�أنني  اأخربتك  فقد 

ب�شرائه� ب�الإ�ش�فة اإىل...

يق�طع )�شريف( دف�ع )بكر( ليكمل اخلدعة الكربى، ب�أن 
اإىل  ب�الإ�ش�فة  الكت�ب  على  مت�اجدة  �شتك�ن  )بكر(  ب�شم�ت 
املعجبني الذين ظن�ا ب�أنه� روايته، وك�ن )بكر( حذًرا للغ�ية، 
هذه  اجلميع  يحمل  ب�أن  مب��شر  غري  ب�شكل  اأ�شر  اأنه  حيث 
الرواية اأثن�ء ت�قيعه للمعجبني اأو حتى التق�ط اأي �ش�ر معهم، 
وبعد االنته�ء من جزء االأول من اخلطة اأع�د الكت�ب اإىل الرف 
احلر�ض،  غ�ية  يف  ك�ن  لكنه  الن�شخ،  ب�قي  مع  له  املخ�ش�ض 
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الن�شخ،  من  الث�ين  ال�شف  يف  املق�ش�دة  الن�شخة  و�شع  حيث 
حتى ال يق�م اأحد ب�شرائه� يف الفرتة التي �شيخرج )بكر( من 
املكتبة ليع�د مرة اأخرى بهيئة الق�تل الغ�م�ض لي�أخذ الن�شخة، 
م�شم�ًم�،  الكت�ب  لي�شبح  خطته  ال�شتكم�ل  ملنزله  يع�د  ثم 
فتنتهي اخلطة ي�م حفل الت�قيع، حلظة ا�شطدامه ب)معتز( 
يف  ال�شك  وعدم  خطته  جن�ح  من  وللت�أكد  الن�شخ،  وا�شتبدال 
اأخرى  مرة  ليع�د  املكتبة  من  خرج  للأ�شت�ذ،  النجيب  التلميذ 
الثقيلة  امللب�ض  من  عرًق�  مت�شبًب�  م�شرًع�،  الطبيعية  بهيئته 

التي ارتداه� لتظهر مدى بدانته.

بكر: لكن... اأن�....

�شريف: ال يتعرق اأحد يف ف�شل ال�شت�ء.

بكر: �شيدي منذ بداية االجتم�ع اأثبت هذا ال�ش�ب الذكي اأن 
نظري�ته ال مثيل له�، لكنه� تفتقر الدليل الق�طع.

�شريف: ي�جد دليل.

رغم ان�شغ�ل )�شريف( بتجهيز الدليل اإال اأنه الحظ علم�ت 
اخل�ف امل�شترتة داخل وجه )بكر(، والتي ظهرت ب�شكل وا�شح 
ف�ر البدء يف م�ش�هدة الدليل اجلديد، رغم م�ش�هدة اجلميع 
بـ)معتز(  الق�تل  ا�شطدام  قبل، وهى حلظة  املقطع من  لهذا 
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ال�شتبدال الكتب، لكن ال�شيء الذي مل يلحظه اأحد �ش�ى الفتى 
حلظة  وهى  وذك�ًء،  ن�شًج�  منهم  اأقل  اأنه  اجلميع  يظن  الذي 
نزول الق�تل على ال�شلم يف �شرعة للهرب من فعلته، لي�شطدم 
اال�شطدام  اأثر  من  ظهره  على  ي�شقط  الذي  )�شربي(  بعم 
على  الي�شرى  بيده  ارتكز  اأن  بعد  ت�ازنه  الق�تل  ي�شتعيد  بينم� 
احل�ئط الرخ�مي املت�اجد بج�نب الدرج، لينتهي املقطع بعد 
ذلك وتزداد علم�ت اخل�ف على وجه )بكر( والتي اأ�شبحت 

ملح�ظة للجميع.

�شريف: مل يح�شر عم )�شربي( للعمل هذا ال�شبح ب�شبب 
هذه ال�شقطة، النتيجة مل يقم اأي �شخ�ض مب�شح الب�شم�ت من 

على الدرج، النه�ية.

ينتهي )�شريف( من العر�ض والتحليل، ليبداأ ب��شع اللب 
ت�ب خ��شته اإىل حقيبته يف هدوء، وه� يلحظ نظرات الرعب 
التي �شيطرت على وجه )بكر( لكنه مل يهتم، ليحمل حقيبته 
على كتفه ليهم ب�لرحيل، مل ي�شتمع ملح�والت )�شليم( الب�لي�شية 
لكن  االعرتاف،  على  احل�ش�ل  اأجل  من  الق�تل  على  لل�شغط 
اأكرث ف�أكرث، لتحني  التي بداأت تت�ش�عد  اأنف��ض )بكر(  الحظ 
اللحظة التي �شعر )�شريف( فيه� ببع�ض اخل�ف ليرتاجع ب�شع 

اخلط�ات للخلف.

�شريف: انتبه�ا من خطة رقم اأربعة.
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�شليم: م�ذا تق�شد؟

طبيعية،  وف�ة  �ش�قي  ن�در  وف�ة  واحد  رقم  خطة  �شريف: 
البديل خطة اثن�ن اته�م االبنة ب��شع ال�شم لل�شحية، البديل 

خطة ثلثة الراجل املتنكر.

�شمر: وم� هي اخلطة رقم اأربعة...

ليتح�ل ذو ال�جه امللئكي اإىل اإبلي�ض، فينفجر ال�شر بداخل 
)بكر( لينه�ض م�شهًرا م�شد�شه يف وجه )هند( حم�واًل قتله� 
لي�أتي دور )م�شطفى( وال�شبب الرئي�شي لت�اجده خلف )بكر( 
بعد  �شلحه  التق�ط  يف  فينجح  الق�تل  على  ال�ش�بط  فينق�ض 
يف  �شلحه  )�شليم(  لي�شهر   � اأر�شً الق�تل  اإ�شق�ط  يف  جن�حه 

وجه )بكر(.
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السبب

من الطبيعي اأن ينتهي التحقيق طبًق� للإجراءات الروتينية 
بحب�ض املتهم واالنته�ء من بع�ض االأعم�ل ال�رقية لينتهي االأمر 
للراحة ح�مدين  ال�شحية ملن�زلهم طلًب�  واأهل  ال�شه�د  برحيل 

ربهم ب�نته�ء هذا الي�م الع��شف.

لكن مل تكن اجلرمية الروتينية اأن تنتهي ب�ل�شكل الروتيني، 
العميد، حيث يرتاأ�شهم  �شي�دة  حيث يجل�ض اجلميع يف مكتب 
اأم�مه  ليجل�ض  و)�شمر(،  )�شليم(  بج�نبه  واقًف�  )راجح( 
يف  يجل�ض  بينم�  جهة،  يف  املح�مي  ومعهم  و)�ش�مي(  )هند( 
اأمني  خلفه  ومن  ب�الأ�شف�د  املكبل  )بكر(  لهم  املق�بلة  اجلهة 
ال�شرطة بينم� يقف )م�شطفى( بج�نب املتهم للت�أكد من عدم 
تكرار الهج�م ال�ش�بق، اأم� ال�ش�ب العبقري يقف بج�نب الب�ب 
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م�شتعًدا للرحيل بعد انته�ء دوره، لكنه غري ق�در على الرحيل اإال 
ب�إذن �شي�دة العميد �شخ�شًي� الذي اأ�شر على ح�ش�ر اجلميع.

اجلن�ئي،  املعمل  بنتيجة  علم  على  اأنت  ب�لطبع  راجح: 
ل�شم�ع  اأجل�ض  مل  احل�دث.  م�قع  يف  ب�شمتك  من  مهرب  وال 
واالأب  اأ�شت�ذك  لقتل  دافعك  معرفة  اأريد  لكني  اعرتافك، 
ون�شر  بطب�عة  ق�مت  الن�شر  دار  ب�أن  العلم  مع  لك،  الروحي 
جلميع  ولكنه  بك   � خ��شً لي�ض  ال�ش�ؤال  هذا  روايتك،  جميع 

احل��شرين...اأريد اإج�بة ح�اًل.

حيث  احل��شرين،  بني  االأعني  وتع�ركت  االأل�شنة  �شكتت 
ح�ولت )هند( الهروب من االأ�شهم امل�شم�مة املقذوفة من عني 
)بكر( الذي حت�ل وجهه الربيء اإىل ق�ب�ض االأرواح، لتختبئ 
ال�ش�مة،  وابت�ش�مته  نظراته  )�شليم( خ�ًف� من  )�شمر( خلف 
املجرم  هج�م  من  خ�ًف�  �شلحه  اأم�شك  قد  )م�شطفى(  اأم� 
اللته�م اجلميع. مل تكن )هند( ال�حيدة اله�ربة من احلقيقة، 
امتنع  الذي  ال�ش�ؤال  من  و)عم�د(  )�ش�مي(  ت�تر  الحظ  فقد 

اجلميع عن اإج�ب�ته.
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ي�ش�ب اجلميع بح�لة �ش�دمة من االإج�بة، البع�ض اأ�شيب 
االإج�بة  من  واخل�ف  ب�لذعر  اأ�شيب  البع�ض   � اأمَّ ب�ملف�ج�أة 
الف��شحة، لكن ال�ش�دم ب�لن�شبة ل�شي�دة العميد ه� ال�شخ�ض 
الذي اأج�ب على ال�ش�ؤال ب�الإج�بة ال�شحيحة، مل يكتِف ب�الإج�بة 

ليبداأ ال�شرح ب�لتف�شيل. 

وترتيب  ال�شرد  واأ�شل�ب  الرواية  كت�بة  طريقة  �شريف: 
االأحداث خمتلف عن جميع كت�ب�ت )ن�در �ش�قي(... اأحمد اأب� 
بكر ك�تب �شف�ح الع��شمة التي اأ�شبحت من اأجنح امل�شل�شلت 

الب�لي�شية.

مل يتعجب )�شليم( من حل اللغز على اأيدي )�شريف(، فقد 
ال�ش�دمة  اإمن� احلقيقة  للجميع،  ب�لن�شبة  اأمًرا طبيعًي�  اأ�شبح 
هي التي اأث�رت انتب�ه اجلميع والتي ت�أكدت �شحته� من دم�ع 

)بكر( التي انهمرت على وجهه الغ��شب. 

املث�يل  القن�ع  ك�نت  املرحة  وروحه  الطيبة  ابت�ش�مته  بكر: 
الذي غزله مبه�رة واإتق�ن، ت�شجيعه امل�شتمر مل�هبتي وم�ش�عدته 
ب�أنه  اإمي�ين  من  زاد  م�دي  مق�بل  دون  يل  رواية  اأول  ن�شر  يف 
والدي احلقيقي، حتى  ب�أنه  اآمنت  اآخر،  زمن  نبيل من  ف�ر�ض 
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اأ�شبح عقلي �شرير غري مدرك حلقيقته املظلمة. مل اأدرك اأن 
اأطف�أ ن�ر ال�شم�ض، ليق�م االأديب الكبري مب�شح ن�شختي  الظلم 
اخل��شة من على جه�زي اخل��ض بعد �شرقة ن�شخة من ملف 
رواية )�شف�ح الع��شمة( ليق�م بن�شره� ب��شمه، مل يكتِف �شكني 
ب�بت�ش�مة فخر  �ش�قي(  )ن�در  لي�جهني  واحدة،  بطعنة  الغدر 
)هند(،  اأم�  معه،   )�ش�مي(  وج�د  �شبب  ف�أدركت  وكربي�ء، 
كبرًيا من  مبلًغ�  لل�شجرة اخلبيثة، فقد عر�شت  املث�يل  الفرع 
امل�ل ب�الإ�ش�فة لن�شر جميع رواي�تي مق�بل التن�زل عن الرواية 
)عم�د(  ب�أيدي  ق�ن�نية  بدقة  مر�ش�مة  ورقة  على  والت�قيع 
مبرور  االأفك�ر،  م�ش��شي  ع�ئلة  �شمن  ف�أ�شبحت  القذرة، 
ال�حيدة،  اأو حتى  االأوىل  ال�شحية  اأكن  اأنني مل  اأدركت  ال�قت 
�شغ�ر  امل�ؤلفني  عن  البحث  دائم  ال�شخم  االأديب  ك�ن  حيث 
تعديل  يف  مب�ش�عدته  اأن�  واأق�م  اأفك�رهم،  جميع  ل�شلب  ال�شن 

الكلم�ت وال�شكل االأدبي للم�شروق�ت.

اأحد االأي�م قبل دخ�يل مكتب )ن�در(، اختل�شت النظر  يف 
الكت�ش�ف مر�شه عندم� حقنه )�ش�مي( ب�الأن�ش�لني، ف�أ�ش�ءت 
�ش�ألني  بي�مني  الت�قيع  حفل  قبل  تعفن.  الذي  عقلي  الفكرة 
االأ�شت�ذ عن رواية )االأوليمب��ض( وعن ك�تبه�، ف�أدركت حينه� 
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يك�ن  اأن  فقررت  لذا  الق�دمة،  ال�شحية  ه�  ال�شغري  ب�أن هذا 
القتل  اأن تكت�شف جرمية  اأمتنى  الق�تلة. كم كنت  كت�ب�ته هي 

الته�م )هند(، فهي من ت�شتحق امل�ت اأكرث من )ن�در( ذاته.

ك�دت الكراهية الك�منة يف قلب )بكر( اأن تفرت�ض )هند( 
ومن معه� بق�ة، ا�شطر )م�شطفى( واأمني ال�شرطة للإم�ش�ك 
اأن تع�شف مبن ح�له�، في�شدر  التي ك�دت  الق�تلة  ب�ل�شحية 
)بكر(  ليهداأ  احلب�ض،  اإىل  املتهم  ب�أخذ  االأمر  العميد  �شي�دة 
م�شت�شلًم� اإىل م�شريه ،لينظر اإىل )�شريف( قبل خروجه من 

املكتب.

الدقة،  مبنتهى  اجلرمية  يف  خط�ة  كل  در�شت  لقد  بكر: 
ال�شيء ال�حيد الذي مل اأدر�شه ه� اأنت.

)م�شطفى(  ي�شتكمل  اأن  )راجح(  ي�أمر  املتهم  خروج  بعد 
من  للنته�ء  معه  ومن  )عم�د(  اأق�ال  اأخذ  مع  االإجراءات 
اإنه�ء  رتبة  اأقل منه  ليعرت�ض )�شليم( عن ت�يل من  الق�شية، 
الق�شية، لي�ش�ب اجلميع ب�لذعر من �ش�ت )راجح( الغ��شب 
من اعرتا�ض )�شليم( الذي اعتربه �شي�دة العميد جمرد �شيف 
اأكرث، لينحني )�شليم( خزًي� من احلقيقة  يف هذه الق�شية ال 
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ليخرج  غريه.  ب�ا�شطة  احلقيقة  اإظه�ر  على  يندم  مل  لكنه 
لكن  ن�مه،  م�عد  ح�ن  الذي  )�شريف(  خلفهم  ومن  اجلميع 
ليظهر  )راجح(،  ب�أمر من  اأخرى  مرة  الرحيل  منعه عن  يتم 
جمه�ده  على  )�شريف(  لي�شكر  العميد،  ل�شي�دة  االآخر  ال�جه 
يف حل الق�شية، اآمًرا )�شليم( اأن يق�م بت��شيل )�شريف( اإىل 
يف  فكره  ب�نت�ش�ر  ل�شع�ره  ب�ل�شع�دة  )�شليم(  لي�شعر  منزله، 

نه�ية االأمر.

راجح: ال تظن اأن وجهة نظري قد تغريت، مل تتغري االأوامر 
كم� اتفقن�.

�شليم: اأمرك �شيدي.

يخرج )�شريف( و)�شليم( من املكتب لتلحق بهم� )�شمر( 
التي ك�نت تبحث عن اإج�بة.

�شمر: مل�ذا كنت م�شًرا على ح�ش�ري رغم اأنك متيقن من 
عدم ت�اجد ال�شم داخل قطعة احلل�ى.

ال�شم�ع�ت  ويعيد  حقيبته،  من  االإج�بة  )�شريف(  ليخرج 
اأي  عن  البحث  حم�ولة  االأمر  هذا  من  لتتف�ج�أ  )�شمر(،  اإىل 
اأخرى،  اإج�ب�ت  اأي  لكن مل جتد من )�شريف(  اأخرى،  اإج�بة 
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ال�شدمة  ب�أمل  م�ش�بة  وهى  له  ال�شم�ع�ت  )�شمر(  فترتك 
)�شليم(  لي�ش�ب  غ��شبة،  فرتحل  وجهه�  على  العبث  ليظهر 

بن�بة من ال�شحك ب�شبب الطفلني امل�ش�غبني اأم�مه.

�شليم: اأمل تكن لك علقة ب�أي فت�ة قبل؟ اأو حتى احلديث 
مع فت�ة؟

�شريف: لقد حتدث مع فت�ة منذ ثلث ث�اٍن.

اإىل )�شليم( الذي مل يت�قف عن  ينظر )�شريف( بتعجب 
ال�شحك، بدًءا من الق�شم و�ش�اًل ملنزل )�شريف(.

F F F
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النهاية، بداية جديدة

تت�قف ال�شي�رة اأم�م منزل )�شريف( فيخرج )�شليم( من 
�شي�رات مع )�شريف( ممتًن� ملجه�د هذا ال�ش�ب مل�ش�عدته يف 
جرمية القتل وجرمية ال�شرقة، ليطلب من )�شريف( م�ش�عدته 
يف الق�ش�ي� الق�دمة يف �شرية ت�ّمة. ك�لع�دة مل يتلَق )�شليم( 
اأي اإج�ب�ت اأو م�افق�ت اأو وع�د، لين�شرف )�شريف( كع�دته 
دون التف�ه بكلمة واحدة، لكن ال�شيء الذي تعجب منه ال�ش�بط 
ليع�د  العم�رة  ب�ابة  عب�ر  قبل  املف�جئ  )�شريف(  ت�قف  ه� 

)�شريف( مرة اأخرى اإىل )�شليم(.

�شريف: اأنت �شخ�ض لطيف مل�ذا؟

�شليم: م�ذا تعني؟

لي�ض  ال�شرطة  �ش�بط  لطيف...  �شخ�ض  اأنت  �شريف: 
� لطيًف�. �شخ�شً
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�شليم: هل من ال�شرورة اأن اأك�ن �شريًرا؟
بقتل  ق�م  �شريًرا،  �ش�بًط�  ك�ن  امل�شري(  )م�جد  �شريف: 

)اآدم( يف نه�ية امل�شل�شل.
)�شريف(  كلم�ت  من  ال�شحك  عن  )�شليم(  يت�قف  مل 
الحظ  لكن  القلب،  طيب  �شخ�ض  من  تنبع  والتي  التلق�ئية 
هذا  عن  االإج�بة  ملعرفة  امللحة  )�شريف(  ح�جة  )�شليم( 
ال�ش�ؤال، لذا قرر )�شليم( اإف�ش�ء ال�شر ونب�ض الذكري�ت الذي 

ح�ول مراًرا اأن يتن��ش�ه� دون اأي نتيجة.
�شليم: ك�ن يل ابن جميل م�ش�ب مبر�ض...

�شريف: الت�حد.
ك�نت  نفعه،  يجدي  العلج  يكن  مل  ب�ل�شبط..  �شليم: 
مرة  كل  يف  معه،  اللعب  اأ�شتطع  مل  م�شتحيلة،  عليه  ال�شيطرة 
اأظهر اأم�مه ك�ن ي�شرخ دون ت�قف، مل اأجد حبَّ االبن ل�الده، 
مل اأ�شعر قط ب�أيّن اأب، كنت اأ�شعر ب�لف�شل مبجرد روؤيته اأم�مي  

لذا قررت اأن اأتركه يف دار رع�ية لكني واجهت رف�ض والدته.

ق�شية  ب�أوراق  يلعب  الطفل  هذا  وجدت  االأي�م  اأحد  يف   
اأت�قف عن ال�شراخ والغ�شب يف وجهه حتى دخلت  مهمة، مل 
دق�ئق.  لعدة  زوجتي  وجه  الغ�شب يف  ب�قي  الأفرغ  اإىل غرفتي 
ف�جئت بطرق ب�ب ال�شقة ليخربين ح�ر�ض العق�ر ب�أن ابني قد 
قفز من الن�فذة... م�ت... مل اأ�شعر قط ب�أن االأبَّ لكني �شعرت 
ب�آالم االأب�ة، اأدركت اأن كراهيتي له دفعته اإىل االنتح�ر، كنت 
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اأمتنى اأن يحبني.

لي�شقط )�شليم( على ركبتيه  اأن حتمله،  ت�شتطع قدم�ه  مل 
ابنه  وف�ة  منذ  )�شليم(  يبِك  فلم  ك�الأطف�ل،  البك�ء  من كرثة 
منذ �شنتني، لكن اجلرح القدمي �ش�ق �شرًبا لينفجر يف البك�ء 
دون ت�قف. رمب� مل ي�شعر وجه )�شريف( املبت�شم دائًم� ب�حلزن 
االإح�ش��ض  يدرك  قلبه  لكن  اجلديد،  �شديقه  اأ�ش�ب  الذي 

بفقدان �شخ�ض قريب لقلبه.
�شريف: ط�ئرة ورقية.

�شليم: م�ذا؟
ورقية  ط�ئرة  ب�شنع  ق�م  الن�فذة،  من  يقفز  مل  �شريف: 
علم  على  ك�ن  الأنه  به�  االإم�ش�ك  فح�ول  بعيًدا  ط�رت  قد 
بل  لروؤيتك،  غ�شًب�  ي�شرخ  يكن  مل  اخل��شة...  اأوراقك  ب�أنه� 
اأن يك�ن مثلك الأنه ك�ن يحبك... الت�حد  ك�ن ي�شرخ حم�واًل 
التعبري عن  ب�شيط يف  اإمن� جمرد عطل  اجلن�ن  لي�ض مبر�ض 

م�ش�عرن�.
�شليم: هل تعني اأنه ك�ن يحبني؟

�شريف: اأنت ل�شت مثل )م�جد امل�شري(.

وجه  لدم�ع  م�ش�حبة  ابت�ش�مة  برتك  )�شريف(  يكتفي 
)�شليم(، ليدخل يف �شدره �شمعة االإح�ش��ض ب�الأب�ة واحلب من 
جديد، بعد اإدراكه بحقيقة �شع�ر ابنه الذي رحل عنه، لريحل 
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)�شريف( متجه� اإىل منزله.

�شخ�ض  لكل  وملحظته  الث�قبة  )�شريف(  روؤية  رغم 
ح�له، لكنه مل يَر ال�شخ�ض ال�اقف بعيًدا املراقب لـ)�شريف( 
ال��شم  �ش�حبة  بيده  ب�لتدخني  مكتفًي�  �شمت  يف  و)�شليم( 

املر�ش�م على �شكل ثلثة جن�م.
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