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النهار! حادثأول

املهندس عمهما مع موعد عىل كانا مالبسها، ارتداء يف باإلرساع «نوسة» يُطالب «محب» أخذ
يف كان الذي «أحمد» عمهما ابن النتظار املطار إىل ثم … القاهرة إىل للذهاب «إسماعيل»
يف املعادي من يتحرَّكوا أن ويجب العارشَة، الطائرة موعُد كان … ألمريكا طويلٍة زيارٍة

بالسيارة. ونصف ساعة نحو تستغرق فاملسافة الثامنة؛
متَّجهني بالدراجتنَي خرجا ثم اللبن، با وَرشِ عجٍل، عىل إفطارهما تناوال دقائق، وبعد
فلم … عاديٍّ غري املشهد كان املنزل، عىل أَرشفا عندما ولكن «إسماعيل»، العم منزل إىل
الشاويش كان هذا من أكثر … متوقًعا كان كما الباب أمام واقفًة «البويك» العم سيارة تكن

ومتوتًرا. غاضبًا بدا وقد هناك، يقف «فرقع» ب الشهري «عيل»
أمام تجري عاديٍة غري أحداثًا ثمة أنَّ الواضح فمن … ينقبض بقلبه «محب» وأحسَّ

رسقة؟ حدثت هل … «الفيال»
حدث؟ ماذا تُرى قالت: التي «نوسة» فعلت وكذلك … نفسه حدَّث هكذا

انتظارنا. يف سارٍّ غري يشء ة ثَمَّ ولكن … يسرت ربنا محب:
الشاويش. أمام و«نوسة» «محب» وقف

حدث؟ ماذا … الشاويش حرضة يا الخري صباح محب: وقال
أتيت؟ وملاذا أتيت؟ أين من حدث؟ وما لَك ما غاضبًا: الشاويش صاح

«إسماعيل» املهندس ي لعمِّ ِملٌك «الفيال» هذه … شاويش يا ا جدٍّ بسيٌط سبٌب محب:
لزيارته. قادًما وكنت …

صباًحا؟ والنصف السادسة يف زيارة الشاويش:
معه! املطار إىل ذاهبني كنَّا … نعم محب:

… إنني الشاويش:
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وقال: … زوجته وخلفه «إسماعيل» املهندس ظهر عبارته، الشاويش يُكمل أن وقبل
نََفٍس يف و«نوسة» «محب» قال … «نوسة» يا الخري صباح … «محب» يا الخري صباح
… هللا شاء إْن خريٌ وقال: «إسماعيل» املهندس ابتسم حدث؟ ماذا … الخري صباح واحد:

سيارتي! اللصوص أحد َرسق لقد
كيف؟ رسقها؟! وقال: لحظات «محب» ذُهل

أنها ففوجئت للرحلة لتجهيزها تقريبًا؛ السادسة يف خرجُت … أدري ال إسماعيل:
«الجراج». يف موجودًة ليست

البواب؟ أين … والبواب محب:
حتى يَُعد ولم املريضة، أمه لزيارة بلدته إىل أمس سافر … الحظ لسوء إسماعيل:

… اآلن
… باب كان وهل محب:

أللحق أذهب؛ أن ويجب ضيٌق، فالوقت … اآلن لألسئلة وقت ال قائًال: ه عمُّ قاطعه
… سيارته آلخذ والدك عىل سأمرُّ … بالطائرة

الشاويش. مع التحقيق ألُتابع هنا؛ سأبقى إذن محب:
ُمنهمًكا الشاويش كان حيث «الجراج» إىل ودخال … وزوجته عمهما مع التحية وتباَدال

… البحث يف
شاويش؟ يا تبحث يشءٍ أيِّ عن «محب»: سأله
اللص. آثار عن أبحث إنني … أبحث الشاويش:

الشاويش زمجر … منديله أو حذاءه نيس أنه ر تتصوَّ هل … «الجراج» داخل محب:
بخمس كشٌف فعندنا ق؛ تُْرسَ سيارة أول ليست إنها … عميل يف تتدخل ال وقال: غاضبًا

أخرى. سيارات
فردية. حالة وليَست ظاهرٌة هذه إذن محب:

حول واسعة بتحريات تقوم السيارات رسقة مكافحة ومجموعة … نعم الشاويش:
الرسقة! بهذه أُبلغهم سوف وبالطبع … الظاهرة هذه

استخدم قد اللصَّ أن وواضح مكسوًرا، ِقفله كان … «الجراج» باب ل يتأمَّ «محب» أخذ
مكسور؟ القفل أن الحظِت هل لنوسة: وقال … الكرس عملية يف حديدية «أجنة»

الحديد! من بقطعٍة ُكِرسَ وقد … نعم نوسة:
عنيف! لصٌّ أنه يعني وهذا «أجنة»، ونها ويُسمُّ … نعم محب:
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«محب» دخل حني يف انرصف، ثم … «أجندته» يف املالحظات بعض الشاويش َن َدوَّ
«الفيال» إىل الحضور منهم وطلب و«عاطف»، و«لوزة» «تختخ» ب واتَّصل خاله، «فيال» إىل
… جوانبها كل من الرسقة يَدرسون الخمسة امُلغامرون كان حتى ساعة ربع تمِض ولم …
«الفيال»، من األيمن الجانب يف ُمستطيلة واحدة غرفة من مكونًا «الجراج» كان
املمر وكان … و«الجراج» البواب غرفة بني يُفتح باب وهناك … البواب غرفة وبجواره
وكان … الشارع عىل بباب يَنتهي الذي املمر نهاية حتى بالبالط ُمغطٍّى «الجراج» أمام
مختلطة األقدام عرشات هناك كانت فقد … البالط عىل أقداٍم آثار عن البحث الصعب من

… الخارج إىل بارزة تعاريج وبه املنقوش، النوع من كان البالط أن كما … وُمتشابكة
استخدم ألنه الرسقة؛ ُمحرتيف من اللص وأنَّ … ليًال ُرسقت السيارة أنَّ واضًحا كان
إدارة استطاع وألنه … «الجراج» باب عىل يوضع الذي الضخم القفل كرس يف «أجنة»

رسقتها. تَسُهل ال سيارة وهي «بويك»، طراز من وهي السيارة
حديقة إىل وذهبوا دراجاتهم فركبوا … يفعلونه يشءٌ الخمسة املغامرين أمام يكن لم
اللصبالسيارة. سيفعل ماذا معرفة استهدفت واسعة، مناقشة بدءوا حيث «عاطف» منزل
لتغيري السيارة يأخذ بعضهم … السيارات لصوص من أنواع هناك «تختخ»: قال
أنها عىل يبيعها ثم قيادة، رخصة ويُزوِّر وأرقامها، السيارة، لون يُغريِّ فهو … معاِلمها
لصوٌص وهناك السيارات. رسقة يف صت تخصَّ التي العصابات من عادة وهؤالء ِملُكه،
مثل … بها الغالية الغيار وقطع األجهزة، من ليجرِّدوها السيارات يرسقون محرتفون
وهم والخلع، الفك السهلة املحرِّك أجزاء وبعض واإلطارات، … والتسجيل الراديو جهاز
… األول النوع من خطورًة أقل وهؤالء البعيدة، املناطق بعض يف ذلك بعد السيارة يرتكون
إىل إعادتها ثم وهناك هنا بها والتنزُّه … ركوبها ملجرَّد السيارة يرسقون لصوٌص وهناك
بعض أن لوحظ أنه الشديد ولألسف … الوقود منها يَنفد أن بعد تركها أو مكان، أقرب

الرسقات. من النوع بهذا يقوُمون الطلبة
عليهم؟ ُقبض إذا يحدث وماذا لوزة:

األحداث إصالحيات يودعون ما وعادًة لألحداث، محكمة أمام طبًعا يُحاَكمون تختخ:
خطرٍي! لصٍّ إىل ينقلُب من ومنهم … مستقبلهم وينتهي …

هذا؟ يفعلون ملاذا ولكن لوزة:
سيارات، يَملكون بأنهم والتباهي التفاُخر يُحبُّون وهم مرىضالنفس، من إنهم تختخ:
مستقبلهم وعىل أنفسهم عىل يقضون ألنهم قاتٌل؛ ٌ خطأ وهذا القانون، يهابون ال مغامرون أو
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مالهم من السيارة رشاء يستطيعون فسوف بجدٍّ يعملون ثم يكربوا حتى انتظروا ولو …
الخاص!

عمي؟ سيارة رسق الذي الثالث الفئات هذه ِمن تظن وَمْن نوسة:
يف صة املتخصِّ العصابات من أنهم أُرجح ولكنني … الحكم اآلن الصعب من تختخ:
النوع ومن الرسقة، السهلة السيارات يرسقون الصغار اللصوص إنَّ … السيارات رسقة
يف ت تمَّ الرسقة هذه ولكن … الشوارع أو السينما دور أمام ومن … إدارته يسهل الذي
يف كثريًا يسَهر أعلم كما ك عمَّ ألن الليل؛ من رٍة متأخِّ ساعٍة يف األغلب ويف ليًال، ت وتمَّ «فيال»،
َفتحها الصعب ومن قوية، أمريكية سيارٌة وهي «بويك» طراز من السيارة إن ثم … عمله

السيارات. رسقة ُمحرتيف من اللصوص أو اللص أنَّ يؤكِّد مما وإدارتها،
العملية؟ هذه يف دورنا ر تتصوَّ وماذا لوزة:

ويف السيارة، نجد لعلَّنا املتطرِّفة، األماكن ويف املعادي، حول بجوالٍت سنقوم تختخ:
«عيل». الشاويش من املعلومات من كمية أكرب نُريد الوقت نفس

معنا. يتعاون أن يُريد ال أنه الواِضح من محب:
املعلومات من يُريد ما عىل يحصل أن يُمكنه املصلحة صاحب باعتباره عمك، إنَّ تختخ:

… الرسقة هذه يف هامتان نقطتان وهناك … منه
قائًال: حديثه فاستكمل ُمستفِرسين «تختخ» إىل امُلغامرون والتفت

حقيقيٍّا بلدته إىل السفر يف عذُره كان هل … الليلة تلك يف البواب غياب حكاية أوًال:
أو الطريق لهم ليُخيل الغياب؛ هذا عىل العصابة مع اتَّفق هل آخر بمعنى … ُمفتعًال أو
معرفة من تُقرِّبنا قد فإنها الحقيقة عرفنا إذا … قال كما والدته مرض بسبب سافر أنه
لقد … «محب» ل «عيل» الشاويش قاله ما هي الثانية النقطة … هامة جديدة معلوماٍت
أمام وليس ظاهرٍة، أمام أننا يعني وهذا … مرسوقة أخرى سيارات خمس هناك إنَّ له قال
… ُمستمرٍّ بشكٍل ٍ ُمعنيَّ حدٍث وقوع تكرار تعني الظاهرة أن تَعرفون وكما … فردية حالة

أكثر! أفهم أن أريد لوزة:
إذا ولكن … فردي حدٌث فهذا املعادي، يف بالُحمى شخٌص مرض إذا مثًال تختخ:

مرضية. ظاهرة فهذه املرض، بنفس أكثر أو أشخاص مرضعرشة
فهمت! اآلن لوزة:

منطقٍة إىل تتجه مجموعٍة كل مجموعات، إىل أنفسنا م سنُقسِّ أننا هذا ومعنى تختخ:
… السيارة عن للبحث معينٍة
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النهار! أول حادث

واضًحا كان الحديقة، باب عىل «عيل» الشاويش ظهر جملته «تختخ» يُكمل أن وقبل
… املغامرين مع كالمية معركة يف للدخول استعداد وعىل … عصبيٌّ وأنه … ُمرَهٌق أنه

بشاربه. يعبث وهو إليهم، يتَّجه وهو إليه، املغامرون والتفت
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الشاويش! مع حوار

اللصوص إنهم السيارات، لصوص من «تختخ» يا نسيته رابع نوٌع هناك «محب»: قال
لحسابهم فرتة تشغيلها ثم … قانونيٍة غري عمليٍة يف ليستخدموها سيارة؛ يرسقون الذين

صحيًحا؟ ذلك أليس … بها مرسوقات نْقل أو برسقة، للقيام أو …
نسيت! لقد … حق معك … نعم تختخ:

يشء؟ إىل توصلتُم هل وقال: منه طرًفا سمع الذي الحديث يف الشاويش ل تدخَّ
استنتاجات. مجرد … شاويش يا ال محب:

هي؟ ما الشاويش:
السيارات. لصوص أنواع عن نتحدَّث كنا إننا محب:
اللصوص. هؤالء من كثرية أنواع هناك الشاويش:

أنواع! أربعة حرصنا لقد تختخ:
أكثر! كانوا ربما الشاويش:

أنت؟ إليه وصلت ماذا … شاويش يا املهم تختخ:
خلفهم. أثٍر أي يرتكوا لم … مَهرة لصوٌص إنهم … تقريبًا يشء ال الشاويش:

املرسوقة؟ السيارات أنواع هي وما تختخ:
الكبرية. السيارات من كلها إنها الشاويش:

السيارات؟ هذه من واحدة سيارة تجدوا ألم … للنظر ملفتٌة ظاهرٌة هذه تختخ:
اآلن. حتى سيارات ثالث عىل عثرنا الشاويش:

اللصوص؟ عن للبحث تقود أدلة أيُّ هناك تكن ألم … عظيم تختخ:
آثار. وال … شهود وال … بصمات ال … أبًدا والشاويش:



األشباح عصابة لغز

عجيب! يشء تختخ:
ا! جدٍّ عجيب الشاويش:

مزاُجه أخذ الهادئة، املناقشة هذه وبعد للشاويش… الشاي أحرضت قد «لوزة» كانت
… معلوماته من االستفادة املمكن من أنه املغامرون وأحسَّ … ويتحسن يصفو

الشاويش؟ حرضة يا شخصيٍّا أنت تظن وماذا «عاطف»: فقال
الضباط أذكى من ضباًطا تضم وهي السيارات، رسقة مكاَفحة فرقة إن الشاويش:

أنا؟ سأفعل فماذا … يشءٍ إىل تصل لم والتحرِّي للبحث كثرية وسائل وعندهم …
الظاهرة هذه أمام وحده سيفعل ماذا … قال فيما الحق كل الشاويش مع كان

… الكبري الحجم من سيارات ست رسقة … اإلجرامية
… الخمسة املغامرون فكَّر هكذا

نْقل! سيارة كانت السيارات إحدى فجأة: الشاويش وقال
… بانتباه املغامرون إليه التفت

اللصوص! نوع يحدد هذا إنَّ … نقل سيارة «نوسة»: وقالت
«نوسة»؟ يا تقصدين ماذا لوزة:

نقل سيارة يَرسق لصٌّ هناك فليس … الرسقة يف السيارات يستخدمون إنهم نوسة:
بها! للتنزه

كبري. احتماٌل هذا تختخ:
النقل؟ السيارة ُرسقت متى قائًال: الشاويش إىل «محب» والتفت

لزيارة ذهب قد سائقها كان حيث الليل، يف ُرسقت … أيام خمسة منذ الشاويش:
صباًحا. الواحدة الساعة حوايل له صديق

وجدتم ومتى يتبعونه، كانوا اللصوص إنَّ … باملصادفة رسقة ليَست إنها تختخ:
السيارة؟

منزله! من ا جدٍّ قريبًا الصباح يف السائق نفس وجدها الشاويش:
تركتها. ثم ليًال ما عملية يف استخدمتها العصابة أن يعني هذا تختخ:

السيارات! رسقة مكافحة ضباط قاله ما هذا الشاويش:
الليلة؟ نفس يف رسقات تقع ألم تختخ:

هذا. حدث الشاويش:
أدلٌة! هناك إذن تختخ:
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من ضخمٍة كمية رسقة وبني السيارة، رسقة بني ربطوا املكافحة رجال إن الشاويش:
السيارة آثار وجدوا وقد الحكومية، الهيئات إحدى مخزن من والنحاس الرصاص مواسري
السيارة، هذه تذكُّر يستطع لم أحًدا ولكنَّ الشهود، عرشات استجوبوا وقد املكان، نفس يف

يقودها. كان الذي ومن
األشباح. من عصابة ليسوا بالطبع إنهم … مدهٌش يشءٌ تختخ:

إن … بيشء ذكَّرتني لقد وقال: ا. هامٍّ شيئًا تذكَّر كأنه بيِده جبهته الشاويش رضب
شبًحا! شاهد إنه قال النقل السيارة رسقة حادث شهود أحد

شاهد إنه قال … نعم يقول: فمىض باهتماٍم الشاويش إىل الخمسة املغامرون التفت
يُصدِّقه. لم بالطبع أحًدا ولكنَّ … شبًحا

الشبح؟ ذلك أوصاف كانت وماذا «تختخ»: قال
وكانت النقل، السيارة بجوار يسري كان إنه قال ولكنه … بالضبط أذُكر ال الشاويش:
كتلًة شاهد السيارة وتحت … عنه يَبحث أخذ يشءٌ منه فوقع … مظلمٍة بُقعٍة يف تقف
وقد يَجري وأرسع ُمظلًما، املكان كان فقد … الرجل وفزع … شبًحا تُشبه تتحرَّك سوداء
شاهد التي السيارة بأن َعِلم البحث إلعادة الصباح يف حرض وعندما … منه ضاع ما نَيس
الحادث مكان يُعاينون السيارات رسقة مكافحة رجال وكان … ُرسقت قد الشبح تحتها
ولكن … معتوًها ظنُّوه فقد إليه، يَلتفت لم أحًدا فإنَّ وبالطبع … شاهد ما لهم قال وقد …

رأسه. إىل الرجل كلمات أعادت األشباح عن «توفيق» كلمة
أشباح! عن نبحث فنحن إذن لوزة:

ثم … ووقف أخرى لحظًة ينتظر فلم … الشاي رشب من انتهى قد الشاويش كان
… ثم لحظات خروجه بعد الصمت وساد … خارًجا واسعة خطواٍت يف سار

عىل أصبحنا فقد الشاويش؛ من املفيدة املعلومات بعض عىل حصلنا لقد «محب»: قال
ترتكها ثم بها، رسقٍة بعمليات لتقوم السيارات؛ ترسق هذه األشباح عصابة أن من يقنٍي
… الكبرية السيارات من كلها العصابة ترسقها التي السيارات أن ذلك يؤكد مما ولعلَّ …
الرسقة هذه إن … النقل السيارة رسقة حادث هناك ثم … بها املرسوقات نقل يمكن حيث

النظرية. تؤكد
ذلك؟ من استفدنا وماذا عاطف:

لنا. طبًعا مفيدة معلومات أية إنَّ لوزة:
املعلومات؟ هذه سنبيع هل عاطف:
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نفعل؟ أن تريدنا ماذا … السخرية عن تكفُّ ال إنك لوزة:
عم سيارة العصابة َرسقت لقد … املعادي حول مكاٍن كل يف بالبحث نقوم عاطف:

عليها. العثور هو واملهم … «محب»
أو يوم بعد … السيارة سنَجد أننا تُؤكِّد عليها حصلنا التي االستنتاجات إنَّ تختخ:

كبري. مكسٌب ذاته يف وهذا … يشءٌ يَنقصها أن دون … ما مكاٍن يف أكثر
… لالتصال قويٌّ سبٌب عمي سيارة رسقة إنَّ «سامي»؟! باملفتش نتَّصل ال ملاذا محب:
رقم بإدارة «تختخ» قام وهكذا الكبري، املباحث بُمفتش االتصال عىل املغامرون وافق

… امُلعتادة التحيات وتباَدال عليه، يرد املفتش كان ما ورسعان … املفتش
بالنسبة امُلهم من ولكن … بسيط موضوع يف وقتك إلضاعة نأسف إننا «تختخ»: قال

فيه. ما بدور نقوم أن لنا
خدمة. أيَّ لكم أؤدي أن بالطبع يُسعدني املفتش:

«محب». عم سيارة ليًال أمس اللصوص رسق لقد تختخ:
«محب»! صديقكم عم املفتش:

نعم. تختخ:
أكفأ من عدٌد وهناك األخرية، املدة يف السيارات رسقة حوادث تعدَّدت لقد املفتش:

اآلن! حتى يشءٍ إىل يصلُوا لم لألسف كانوا وإْن … الظاِهرة هذه يُتابع الضباط
بيشءٍ! املساَهمة نستطيع فقد … املعلومات من كمية أكرب نُريد إننا تختخ:

امُلشرتكة املالمح بعض وجدنا وقد … األخرية الرسقات ملفَّ يل أرسلوا لقد املفتش:
وقلم؟ ورقة معك هل … الرسقات مختلف بني

استعداٍد. عىل إنَّني قال: ثم برسعٍة، وقلم ورقة «تختخ» طلب
املفتش:

كبري. حجٍم ذات املرسوقة السيارات جميع أوًال:

أسبوع. وأكثره أيام، خمسة أقلُّه وآخر، حادٍث كل بني زمنيٌّ فاصٌل هناك ثانيًا:
صباًحا! والثالثة الواحدة الساعة بني الرسقات كل وقَعت ثالثًا:

حلوان. قسم دائرة يف الحوادث تركَّزت رابًعا:
األجزاء. كاملة عليها العثور بعد السيارات جميع كانت خامًسا:
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الشاويش! مع حوار

التحريات وبرغم الُجناة، عن تكشف بصمات أو أدلة أيِّ وجود عدم لوحظ سادًسا:
عنهم املفرج السيارات لصوص من كبري عدد مُلتابعة بُذلت التي والجهود الواسعة

مفيدة. معلومات إىل البحث أجهزة ل تتوصَّ فلم حديثًا،
سيارة. رسقة كل بعد كبرية رسقات وقوع سابًعا:

الشبح؟ وحكاية تختخ:
شبٍح؟! أيُّ املفتش:
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متأخرة يفساعة أخبار

معه ثنا وتحدَّ دقائق منذ «عيل» الشاويش عندنا كان لقد قال: ثم لحظات «تختخ» صمت
ضمن كانت التي النقل سيارة تحت شبًحا شاهد قد الشهود أحد إن وقال الرسقة، عىل

مؤخًرا. قت ُرسِ التي السيارات
هذا عن يشء أي عندي التي واالستجوابات والتحريات البحث أوراق بني ليس املفتش:

املوضوع.
الحكاية. بهذه السيارات رسقة مكافحة ضابط يهتمَّ لم ربما تختخ:

باألشباح. تؤمن ال بالطبع إنك … الحق كل معهم املفتش:
األشخاص بعض أقصد … إنسانية أشباٌح هناك ولكْن … بها أومن ال طبًعا تختخ:

الشبح. شكل يف يتنكَّرون
للشبح؟ مواصفات هناك وهل املفتش:

رجٍل فكرة الذهن يف تُثري شبح كلمة ولكن بالطبع، ثابتة مواصفاٍت ليَست تختخ:
السواد. يلبس

تقول. كما شبٍح أو السواد، يلبس رجل عن البحث عليكم إذن املفتش:
مجموعة إنهم واحًدا. شبًحا أو … واحًدا رجًال ره أتصوَّ ال إنني ضاحًكا: «تختخ» قال

األشباح. من
األشباح. من عصابة عىل يقبض َمن أوَل فستكون نظريتك، ْت َصحَّ إذا املفتش:

جديدة. معلومات عىل نَحُصل أن أرجو تختخ:
بكم. أتَّصل فسوف … جديد َجدَّ إذا املفتش:



األشباح عصابة لغز

استمعوا أن وبعد املغامرين، بقية عىل قرأها ثم كتبها، التي الورقة ل يتأمَّ «تختخ» أخذ
سيارة بواسطة قات الرسَّ إحدى تتمُّ فسوف … إذن «محب»: وقال صمت، فرتة مرَّت بانتباه

عمي!
لُقطة! … نعم عاطف:

تحُدث؟ متى القاِدمة الرسقة يف بالتفكري مشغولني جميًعا كانوا فقد … أحد يَضحْك لم
السيارة؟ عىل العثور يتمُّ ومتى … تحدث وأين

فوًرا. ف نترصَّ أن يجب … هنا بقائنا من … ُمتضايقٌة إنَّني «لوزة»: قالت
بالدراجات. بجولة نُقم هيَّا نوسة:

ذهن كان … الكورنيش طريق إىل وانطلقوا … دراجاتهم إىل وقفزوا الجميع، وافق
العثور كيف ولكن … الرشطة رجال انتباه تَلفت لم التي الشبح بفكرة مشغوًال «تختخ»

واألشباح. الشبح عىل
… سوداء مالبس يرتدي يفعل؟ فماذا … شبٍح إىل ل يتحوَّ أن يُريد أنه ر يتصوَّ وأخذ
تبقى ثم … طبًعا الَخْطِو خفيفة األشباح ألنَّ الخفيف؛ املطاط من أسود وحذاءً … أوًال
ارتداء فعليه الوجه ا أمَّ … أسود قفاٌز يحلُّها سهلٌة، اليدين مسألة … واليدين الوجه مسألة
الدهان أما … خلعه السهل من ألنَّ أفضل؛ القناع … أسود بدهاٍن يُصبَغ أو أسود، قناع

… وجهًدا وقتًا يَقتيض فقد
قليًال، يسرتيُحوا أن وقرَّروا … الكورنيش إىل ووصلوا … يفكر «تختخ» أخذ هكذا
من ية كمِّ كالعادة «تختخ» واشرتى … جلُسوا الرتمس عربات من صغرية عربة وبجوار
وأخذ … باألكرب بالجزء لنفسه واحتفظ … منها جزءًا امُلغامرين عىل ووزع … الرتمس
األشباح بفكرة مشغوًال ذهنُه كان … أحاديثهم من واحدة كلمة إىل يستمع أن دون يَلتهُمه

بالرتمس. مشغوًال وفُمه …
منازلهم إىل العودة فقرَّروا … يفعلونه ما عندهم يَُعد ولم الرتمس، أكل من وانتهى

جديٌد. َجدَّ إذا تليفونيٍّا، يتَّصلوا أن عىل
عندهم هل … يُفكِّر وأخذ فراشه، عىل وتمدَّد … غرفته دخل … منزله إىل «تختخ» عاد
يستحقُّ األشباح موضوع وهل يوم؟ كل تتم عادية رسقٍة مجرَّد هي أو حقيقي؟ لغٌز
هذه يف الوحيد للشاهد حدث بٍرص خداع أو وْهم، مجرَّد هو أو والتحري والدراسة البحث
ووجد … للعشاء دَعوه فقد التفكري، يف طويًال وقتًا يُمِض ولم … الرسقات من السلسلة
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بحرارة وصاَفَحه الخارج. يف يعمل لوالده قديًما صديًقا كان فقد … الفور عىل تذَكَّره ضيًفا
واملغامرات؟ باأللغاز مشغوًال زْلَت أما «توفيق»؟! يا حالك كيف الرجل: وقال

نعم! «تختخ»: أجاب
كسوًال! يبدو فهو األيام؛ هذه ألغاز يف يشرتك ال أنه يبدو والدته: وقالت

نشرتك التي العادية األلغاز حدود عن يخرج أنه املشكلة ولكن … لغٌز هناك تختخ:
الحادث. مكان يف ظهر إنه يُقال شبٍح سوى … أدلٌة عندنا فليس … فيها

الحوادث يف إال تظهر ال فاألشباح … خطريٌ لغٌز فهذا إذن الضيف: وقال الثالثة ضحك
ا. جدٍّ الغامضة

«حسن»؟ عم يا باألشباح تؤمن وهل تختخ:
الكائنات. هذه وجود اآلن حتى علميٍّا يَثبُت فلم … طبًعا ال حسن:

وال الكالم هذا مثل يَقبل ال مهندًسا باعتباره «حسن» األستاذ إنَّ «تختخ»: والد قال
فيه. يعتقد

سيارات! مهندس سيادتك أنَّ أذكر تختخ:
الفرنسية. «رينو» رشكة يف اآلن أعمل وأنا … نعم حسن:

السيارات؟ أنواع بُمختلف خربة لك هل ولكن تختخ:
اآلالت من مجموعة هو حيث من املحرِّك يف تتشابه السيارات جميع إن … طبًعا حسن:

حركة. إىل السوالر أو البنزين طاقة تحول
أُخرى؟ سيارة عن سيارة تَختِلف وكيف تختخ:

الناحية من السيارة شكل ويف امليكانيكية، الناحية من وقوته املحرك طاقة يف حسن:
الخارجية.

األمان؟ ناحية ومن تختخ:
األمان. من قدر أكرب ر تُوفِّ بحيث م تَُصمَّ السيارات جميع إن حسن:

الرسقة! ضد تأمينها أقصد تختخ:
يف رسقات تحُدث هذا وبرغم … الرسقة ضد وأيًضا وقال: «حسن» املهندس ضحك

العالم! أنحاء جميع
رسقتها؟ الصعب من وسيارات … الرسقة سهلة سياراٌت هناك وهل تختخ:

أمريكية «مرسيدس» سيارة رسقة الصعب من أنه املعروف من طبًعا … نعم حسن:
الخاص. بمفتاحها إال إدارتها يُمكن ال السيارة فهذه الصنع،
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مثًال. «بويك» سيارة وقال: بعنٍف، «تختخ» قلب دقَّ
الخاص. مفتاحها من بد ال حسن:

أخرى؟ بطريقة إدارتها يُمكن أال تختخ:
وال األصيل املفتاح من ُمَقلَّد مفتاح أو … األصيل املفتاح من بد ال … مطلًقا حسن:

هذا. غري يمكن
من «إسماعيل» األستاذ سيارة دامت فما … هام يشء عىل عثر أنه «تختخ» أحسَّ
أن ذلك فمعنى ُمَقلَّد. بِمفتاح أو األصيل بمفتاحها إال رسقتها الصعب ومن «بويك» طراز
كيف ولكن … بتقليده وقام منه، غفلٍة يف «إسماعيل» املهندس من املفتاح أخذ شخًصا ثمة

ذلك؟
ليتصل التليفون؛ إىل وأرسع ووالدته، والده وترك العشاء، طعام من «تختخ» انتهى
األستاذ يجد لم الحظ لسوء ولكن … محددة أسئلٌة رأسه يف كانت … «إسماعيل» باألستاذ
االتصال يف فائدًة يجد ولم العارشة. بلغت قد الساعة وكانت … منزله يف «إسماعيل»
خلفه، «زنجر» وأخذ درَّاجته وركب . ليتمىشَّ يخرج؛ أن وقرر … الوقت هذا يف باملغامرين

… الكورنيش إىل وسار
ل يتأمَّ الكورنيش عىل يجلس أن فاختار … مزدحمة زالت ما املرور حركة كانت
دقائق سوى تمِض ولم الشبح، وحكاية السيارة. رسقة مسألة يف ويفكر … حوله الحياة
قفز تفكري وبدون … حلوان اتجاه يف بدراجته يرسع «عيل» الشاويش شاهد حتى قليلة
… يسري زال ما والشاويش مدٌة ومضت … الشاويش خلف وسار دراجته إىل اآلخر هو
بالسيارة لها عالقة ال عاديٍة مشكلٍة يف ذاهبًا يكون فقد … به يلحق أن «تختخ» وقرَّر
ثم … مدهوًشا الشاويش إليه والتفت … وناداه بالشاويش لحق لحظاٍت بعد … املرسوقة

عرفت؟ كيف بِحدَّة: وسأله الرصيف بجوار ركن
ماذا؟ عرفت تختخ:

كعادتك! بالسذاجة وتتظاهر ماكًرا، تكن ال الشاويش:
تتحدث! يشءٍ أي عن أعرف ال إنني … شاويش يا صدقني تختخ:

خلفي؟ أتيت ملاذا إذن الشاويش:
ترسع فرأيتك أفعله، يشء عندي يكن ولم … الكورنيش عىل أجلس كنُت تختخ:
ما تصديق يُحاول كأنه لحظة الشاويش سكت جديدة. أخباًرا هناك أن فظننت بدراجتك،
بعد. متأكًدا لسُت ولكن … جديدة أخباٌر هناك وقال: كعادته بشاربه عبث ثم … يُقال
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السيارة؟ بخصوص تختخ:
تنطبق سيارًة شاهد أنه معهم نتعامل الذين املرشدين أحد أبلغ لقد … نعم الشاويش:
… حلوان كوبري قرب املزارع حافة عند تقف «إسماعيل» األستاذ سيارة أوصاف عليها
إىل أسبقهم أن وقررُت … املسئولة بالجهات فاتصلت تليفونيٍّا اتصل لقد … مهجورٌة وهي

هناك.
معك؟ آتي أن يمكن هل تختخ:

ُممكن. قال: ثم لحظات الشاويش فكر
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النور من ضئيل شعاع

ليَل تعمل التي النقل سيارات أنوار وملعت الظالم، تكاثف وقد العايل، الكوبري من اقرتبا
حافة عند الطريق من األيرس الجانب وعىل … والقاهرة الصناعية حلوان منطقة بني نهار
منها اقرتبا … األنوار ُمطَفأَة وحيدة، تقف سيارة لهيكل الخارجية الخطوط شاهدا املزارع
السيارة نوع ويقرأ يقف «تختخ» يكد ولم … الكبرية األمريكي الطراز من السيارة كانت …

«إسماعيل». األستاذ سيارة ليَست أنها أدرك حتى
املرسوقة. السيارة ليست إنها للشاويش: الفور عىل قال

عرفت؟ أين من بضيٍق: الشاويش قال
«بويك». طراز من األخرى والسيارة … «بونتياك» طراز من سيارٌة إنها تختخ:

وراءها. ماذا سأرى الشاويش:
حقيبة فتح وحاول … ُمغلًقا فوجده السيارة باب يفتح أن «الشاويش» وحاول

مغلقًة. أيًضا كانت ولكنها السيارة،
مفتوحة تُْرتَك عادة املرسوقة السيارة إنَّ «تختخ»: وقال متضايًقا. «الشاويش» زمجر

فقط. ُمعطَّلة ربما السيارة هذه …
لنفسك واحتفظ … عميل يف تتدخْل ال فصاح: أقصاه بلغ قد «الشاويش» ضيق كان

بنظريتك.
حارض. دراجته: إىل يقفز وهو «تختخ» قال

يستيقظ لم عميق نوٍم يف استغرق ما فرسعان ُمتعبًا، وكان … منزله إىل عائًدا وانطلق
التايل. اليوم صباح يف إالَّ منه

«تختخ» مغامرة عن وتحدَّثوا «عاطف»، منزل حديقة يف كالعادة املغامرون والتقى
النهار ومىض … املرسوقة السيارة عن للبحث أنفسهم موا قسَّ ثم … «عيل» الشاويش مع
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وال السيارة، عىل عثروا ُهم فال قلوبهم، يف يدبُّ اليأس وبدأ … معلومات عىل الحصول بدون
اللصوص فتَح كيف … آخر يشءٍ يف يفكر فكان «تختخ» ا أمَّ … األشباح لفكرة لوا توصَّ ُهم
ثم األصيل. املفتاح عىل حصلوا كيف … اغتصابه يمكن ال الذي النوع من دامت ما السيارة
من ولكن … عنه واإلجابة السؤال هذا يف يَكمن كله الرس إن … له؟ ُمقلَّدة نسخة صنعوا
… فعًال ُمقلَّدة بنسخة ُرسقت هل … رسقتها كيفية ملعرفة أوًال السيارة عىل العثور املهم

تنفد. ال حيٌل لهم اللصوص إن … ما بطريقة اغتُصبت أنها أو
«تختخ» وكاد … منزله إىل امُلغامرين من واحٍد كل وعاد … طائٍل دون اليوم وانقىض
عىل عثروا لقد … «تختخ» قائًال: لهفٍة يف «محب» به اتصل عندما … النوم يف يذهب

السيارة.
أين؟ وقال: «تختخ» عيني من النوم طار

… قليلة دقائق منذ «إسماعيل» املهندس عمي أخطروا وقد حلوان! ركن عند محب:
عليها. للتعرف اآلن ذاهٌب وهو
نذهب. أن بد ال تختخ:

اآلن؟ تخرج أن تستطيع هل … له صديق سيارة معه عمي ابن محب:
طبًعا! تختخ:

األكثر! عىل دقائق عرش بعد عليك سنمرُّ إذن محب:
قليلٍة ثواٍن يف مالبسه ارتدى ثم رسيًعا، وجهه وغسل … فراشه من … «تختخ» قفز
«حسن» املهندس ضيفهما مع ووالدته ووالده يتأخر، قد أنه وعرف … لحظات وفكر …
تعلَّق ثم نافذته، باب فتح وهكذا … ا رسٍّ ويعود ا رسٍّ يخرج أن األفضل ومن … زيارة يف

األرض. إىل نزل ثم … تحتها تقف التي الضخمة الشجرة بأغصان
وتوقفت، إليه وصلت ثم السيارة، ظهرت حتى لحظات تمِض ولم … الشارع إىل خرج
ولكن «تختخ»، خلف واقًفا «زنجر» شاهدا أن مفاجأة وكانت … الباب «محب» له وفتح
السيارة وانطلقت خلفه، الباب وأغلق السيارة! يف «زنجر» يا لك مكان ال له: قال «تختخ»
موجودة، «نوسة» تكن ولم و«محب»، و«تختخ» «فؤاد». وشقيقه «إسماعيل»، باملهندس
أوقظها. أن أشأ ولم … نائمٌة «نوسة» إن له: فقال «تختخ» أفكار يقرأ «محب» كان وكأنما

السيارة؟ رسقة عرفتُم وكيف تختخ:
عثروا إنهم وقال «إسماعيل»، ي بعمِّ السيارات رسقة مكافحة ضباط أحد اتصل محب:
أطول السيارة إخفاء أرادوا اللصوص ولعلَّ نرص، مدينة يف مهجور، مكاٍن يف السيارة عىل

ممكنٍة! فرتٍة
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مرص يصل الذي العلوي الكوبري إىل صعدت ثم الكورنيش، إىل السيارة ووصلت
فأطلق الليل، من الوقت هذا مثل يف هادئًة املرور حركة وكانت الجديد، بمرص القديمة
يف وساروا الثاني، العلوي الكوبري إىل وصلوا حتى العنان لسيارته «إسماعيل» املهندس
مرة انطلقوا ثم خلفه، فداروا واإلدارة، التنظيم مبنى إىل وصلوا حتى نرص مدينة طريق
الشارع نهاية عند ويدور الصحراء، إىل يمتد للمرتو جديد رشيط إىل وصلوا حتى أخرى
السيارات من مجموعة شاهدوا ممهٍد غري طريق عىل السري من فرتة وبعد … وتجاَوُزوه …
ُمضاءً سيارتهم ضوء وتركوا … إليها فاتجهوا … أنوارها أضاءت وقد الظالم، يف تقف
من حظُّك قائًال: «إسماعيل» املهندس يستقبل الضباط أحد كان ما ورسعان … نزلوا ثم

البصمات. نرفع حتى شيئًا تلمس ال ولكن … كاملٌة السيارة … السماء
هلل! الحمد إسماعيل: املهندس

مسماًرا. وال منها يرسقوا لم إنهم الضابط:
«تختخ» ووقف غيار! قطع هناك فليس … مشكلًة لكانت يشءٍ أي رسقوا لو إسماعيل:
ثم يتفحصها وأخذ السيارة إىل «إسماعيل» املهندس ودخل … الحوار يتابعان و«محب»
وسأله: إليه اتجه الذي «تختخ» انتباه الجملة هذه لفتت طويلة! مسافة بها قطعوا لقد قال:

عرفت؟ كيف
السيارة، مت شحَّ قد كنت واحد بيوم الرسقة حادث قبل ألنني إسماعيل: املهندس
السيارة قطعت لقد … السيارة عداد ورقم التشحيم موعد أكتب ما وعادًة … الزيت ت وغريَّ

مرت! كيلو ٦٠٠ نحو
بعيًدا! سفًرا يعني هذا إن … ستمائة مندهًشا: «تختخ» قال

املهندس نزل قليًال! وأكثر منها، والعودة اإلسكندرية إىل ربما … نعم إسماعيل:
مكاٍن كل من البصمات يرفعون وأخذوا البصمات، خرباء وجاء … سيارته من «إسماعيل»
من البصمات خرباء انتهى حتى يشءٍ كل يُراقبان و«محب» «تختخ» وقف حني يف …
يمكن آثار أية عن والبحث دقيًقا، تفتيًشا السيارة بتفتيش الرشطة، رجال وقام … عملهم

السيارة. رسقوا الذين اللصوص أو اللص شخصية تحديد إىل تؤدي أن
سلَّموا ثم رسيٍع محٍرض بتحرير وقاموا الرشطة، رجال عمل انتهى تقريبًا ساعة بعد
دون سيارته، اسرتدَّ أن بعد السعادة يف غاية كان الذي … «إسماعيل» املهندس إىل السيارة

يشء. منها يَُرسَق أن
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ماذا «تختخ»: وقال حدث، فيما يتحاورون الثالثة وأخذ معه، و«محب» «تختخ» ركب
أو الخدمة محطة يف تنتظر هل الزيت، وتغيري التشحيم، إىل بسيارتك تذهب عندما تفعل

ترتكها؟
… طويًال وقتًا يَستغرق الزيت وتغيري والتنظيف التشحيم إنَّ إسماعيل: املهندس
الخدمة محطة يف السيارة أترك فإنني لهذا مزدحمة، واملحطات كثرية، السيارات أن خاصة

عميل! انتهاء وبعد النهار آخر يف ألخذها وأعود
هامٌّ؟ يشءٌ هذا إن تختخ:

ملاذا؟ إسماعيل:
نسخٍة أو األصيل بمفتاحها إال رسقتها يُمكن ال «بويك» طراز من سيارة إن تختخ:

الخرباء. رأي هو هذا … منه
صحيٌح. وهذا إسماعيل:

… السيارة وفتح األصيل املفتاح عىل استوىل قد أحًدا أن احتماٌل إذن عندنا تختخ:
الحادث! صباح معك كان املفتاح ولكن … ورسقها

صحيح. إسماعيل:
عليه وصنع املفتاح، منك أخذ قد األشخاص أحد يكون أن الثاني االحتمال تختخ:

الشخص؟ هذا يكون فمن … ُمقلَّدة نسخة
أعرف. ال إسماعيل:

كان لقد … الخدمة محطة يف املفتاح أخذ الذي العامل إنه … بسيطٌة املسألة تختخ:
ُمقلَّدة نسخة لعمل ا جدٍّ كافيٌة فرتٌة وهي … ساعات ستِّ نحو … الوقت طول املفتاح معه

السيارة! رسقة يف ذلك بعد واستخَدمها املفتاح. من
الثالثة من واحٍد كل ذهِن يف ودار «تختخ»، من امُلثري االستنتاج هذا بعد الصمت ساد

… األحداث من رشيط
إىل للوصول هامٌّ خيٌط إنه … تقول بما الرشطة نُبلِّغ أن يجُب «إسماعيل»: وقال

السارق.
الصباح. يف السيارة بفحص يل تسمح أن وأرجو … نعم تختخ:

وقٍت. أي يف تفضل … الجمعة غًدا إسماعيل:
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«فيال» حديقة يف جميًعا ليلتقوا الخمسة؛ باملغامرين واتَّصل مبكًرا، «تختخ» استيقظ
يُحرضمفتاح أن «محب» من «تختخ» طلب هناك، عوا تجمَّ وعندما … «إسماعيل» املهندس
اتَّسخت، يده أن والحظ … بدقة فيها يُفتِّش وأخذ السيارة بفتح وقام … البويك السيارة
أنه لحظًة يشكَّ ولم … بدقٍة يفحُصه أخذ … أسود بلوٍن وغريَها املقاعد س يتحسَّ وهو
وجود والحظ … جيًدا ُصها يتفحَّ وأخذ وفتحها، السيارة حقيبة إىل ذهب ثم … الفحم تراب
اللون آثار أخرى مرة الحظ كما … الحقيبة أنحاء بعض يف ا جدٍّ خفيف أخرض دهان آثار

الفحم. تراب … األسود
أكواب «محب» لهم وأحرض الحديقة، يف جميًعا جلُسوا أخرى، فحوصات عدة وبعد
لغز حلِّ عىل منَّا أقدر بالتأكيد الرشطة رجال إن فقال: «تختخ» وتحدَّث … الربتقال عصري

… مالحظات عدة عندي ولكن … البويك السيارة رسقة
كيلومرت، ٦٠٠ نحو — «إسماعيل» املهندس قال كما — قطعت السيارة إن أوًال:
تكفي املسافة فهذه … والقاهرة الجيزة محافظتي نطاق من خرجت أنها هذا ومعنى

… والعودة املنيا إىل أو والعودة، اإلسكندرية إىل للسفر
الجيزة؟ أو القاهرة داخل املسافة نفس تقطع ال وملاذا قائلة: «نوسة» قاطعته

تختخ:
أو … الساعة يف كيلومرت مائة برسعة كاملٍة ساعات ست ساروا أنهم يعني هذا ألن أوًال:
منطقيٍّ غري وهذا … الساعة يف كيلومرتًا خمسني برسعة ساعة عرشة اثنتي ساروا أنهم

… القاهرة نطاق من خرجوا أنهم واملنطقيُّ …
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أشكُّ وال … الخدمة محطة يف عامل مع ساعات ستِّ نحو تُِرَك السيارة مفتاح إن ثانيًا:
من النوع فهذا … السيارة لفتح ُمصَطنع مفتاٍح تجهيز وراء كان العامل هذا أن لحظًة
ُمَقلَّدة بنسخة أو األصيل مفتاحه بغري فتُحه يُمكن ال — الخرباء يقول كما — السيارات

منه.
فقد أجزائها؛ من جزء أي رسقة تريد تكن لم السيارة رسقت التي العصابة إنَّ ثالثًا:
من سيارة ُرسَقت وإال بها، النزهة بقصد تَِرسقها ولم تماًما، سليمة السيارة عادت
أسهل بطريقة رسقتها يُمكن السيارات من كثرية أنواع وهناك بسهولة، فتحها امُلمكن

بها. كبرية رسقة الرتكاب السيارة برسقة قامت أنها األكرب واالحتمال …
آخر، عالٍم من أشباًحا ليسوا حال كل عىل وهم أسطورًة، ليس األشباح وجود إنَّ رابًعا:
مالبس يَلبسون األغلب يف فهم … األشباح شكل يف يتخفون مثلنا أشخاص ولكنهم
هذه هو هذا عىل والدليل … األسود الفحم برتاب وأيديهم وجوههم ويُغطُّون سوداء،
… الداخل من السيارة تُلوِّث التي الفحم تراب آثار … السيارة يف تركوها التي اآلثار

… جدٍّا قليلٌة فاآلثار … مسحها حاولوا — الغالب يف — أنهم برغم
«لوزة» وقالت … االستنتاجات هذه يف يفكرون املغامرين بقية وأخذ «تختخ» وسكت

العصابة! إىل الوصول إمكاننا ففي إذن لحظات: بعد
مكافحة فريق إىل إلبالغها «سامي» املفتش إىل املعلومات هذه توصيل علينا محب:

السيارات. رسقة
الصباح يف «أسيوط» إىل سافر أنه الرد وكان … منزله يف «سامي» باملفتش واتصلوا
فلماذا … االضطراب من بيشءٍ أحسَّ حتى «أسيوط» كلمة يَسمع «تختخ» يكد ولم … الباكر
برسقة صلة الحدث لهذا فهل ا، هامٍّ حدثًا هناك أن بد ال … «أسيوط»؟ إىل املفتش سافر
«أسيوط» إىل بها تذهب أن يمكن السيارة قطعتها التي املسافة إن «البويك»؟! السيارة
املفتِّش يكون أن الرضوري من فليس … رأسه عن الفكرة أبعد ثم … فكَّر هكذا … وتعود

السيارة. برسقة تتعلق مهمة يف «أسيوط» إىل سافر قد
إىل «عيل» الشاويش دخول يلحظ لم إنه حتى تفكريه يف مستغرًقا «تختخ» كان
عمه مقابلة طالبًا «محب» إىل يتحدث وهو الشاويش سمع لحظات بعد ولكنه … املكان

«إسماعيل».
اململوءة نظرته املغامرين إىل ينظر الشاويش وأخذ عمه، الستدعاء «محب» ذهب

… بالشك
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املعادي؟ يف الفحم لبيع محالت تَعِرف هل … الشاويش حرضة فجأًة: «تختخ» فقال
السخيف؟ السؤال هذا ملاذا قال: ثم الشاويش وجه فاحمرَّ وغريبًا، مفاجئًا سؤاًال كان

سخيفًة! تكون أن بد ال األسئلة بعض تختخ:
السخيفة؟ األسئلة هذه يل ه تُوجِّ وملاذا الشاويش:

املعادي. يف باألماكن الناس أعلم ألنَك تختخ:
شيئًا. لك أقول لن الشاويش:

ملاذا؟ تختخ:
سؤايل. يف حقٍّ صاحب لسَت ألنك الشاويش:

من وغريها «البويك» السيارة رسقة لغز تحلُّ قد السؤال هذا عن اإلجابة إن تختخ:
ذلك. يف الفضل لك ويكون السيارات،

عيب! وهذا … بي تعبث إنك … السيارات رسقة يف الفحم باعة دخل وما الشاويش:
ف يتوقَّ قد الغامضة األلغاز بعض حلَّ أن الشاويش حرضة يا تُدرك أنك بد ال تختخ:
إىل سافر قد «سامي» املفتش أن تعرف هل وباملناسبة … سخيفة أو ُمضحكٍة أشياء عىل

«أسيوط»؟
أعرف؟ ال أنني تظن هل … حدثت كبريٌة رسقٌة فهناك … طبًعا الشاويش:

بإحدى تتعلق الرسقة إن ال: أم الحقيقة سيُصيب كان إذا يدري ال وهو «تختخ» ردَّ
الكبرية! الخزائن

عرفت؟ كيف الشاويش:
الخري. صباح وقال: «إسماعيل» املهندس ظهر «تختخ» يردَّ أن وقبل

… التحية جميًعا ردُّوا
السيارة. رسقة عن املعلومات بعض الستكمال جئت لقد الشاويش: وقال

أمرك. تحت إنني إسماعيل:
وحدنا؟ نجلس أن يُمكن هل الشاويش:

بالتأكيد. إسماعيل:
املغامرون كان حني يف … الحديقة ركن إىل «إسماعيل» واملهندس الشاويش واتجه

هامسٍة. كلماٍت يف يتحدَّثون
املنطقة. يف الفحم بيع «محالت» عن للبحث فوًرا نذهب أن أريد إنني تختخ: قال

نتدفأ؟! أو لحًما، نشوي أن تُريد هل ملاذا؟ عاطف:
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فيها يكون أن يحتمل التي املناطق عىل توزَّعوا … الهزار هذا من اآلن دعك تختخ:
«املحالت»! من النوع هذا

املعادي وسط يف «محالت» فليسهناك … املعادي أطراف يف سنجدها األغلب يف محب:
الفحم. تبيع

األماكن. هذه عىل توزعوا إذن تختخ:
«تختخ»؟ يا أنت ستفعل وماذا نوسة:

عىل حصلت وإذا … هامٍّ موضوٍع يف «إسماعيل» املهندس مع سأتحدث تختخ:
… السيارة رسقة لغز حل من ا جدٍّ قريبني سنكون أننا فأعتقد … أريدها التي املعلومات

األشباح. عصابة ومن
ا! جدٍّ مشني هذا إن أشباح؟ عصابة هناك أن تؤمن زلت أما لوزة:

آخر. وقت أيِّ من أكثر بوجودها أومن أصبحُت لقد تختخ:
… التوزيع عىل اتفقوا أن بعد الخمسة املغامرون وتفرَّق

ثم «إسماعيل» املهندس إىل الحديث من الشاويش انتهى حتى مكانه «تختخ» وظل
وقتك! من مزيًدا سآخذ كنُت إذا آسف قائًال: منه تقدم

تريد؟ ماذا … أبًدا إسماعيل:
معها؟ تتعامل التي البنزين محطَّة أين تختخ:

هنا عندنا التي فاملحطَّة … املعادي طريق يف اليمني عىل األوىل املحطة إنَّها إسماعيل:
الوقت. طول مشغولٌة

املحطة؟ يف معه تتعامل ُمعينًا شخًصا تعرف هل تختخ:
وبعض … معهم أتعامل الذين وجوه أعرف ولكني … بالتحديد ليس إسماعيل:

األسماء.
للتشحيم ذهبت يوم السيارة مفتاح منك أخذ الذي العامل اسم تتذكَّر هل تختخ:

الزيت؟ وتغيري
القبيل! هذا من شيئًا أو … «بهجت» أو «طلعت» كان اسمه أنَّ أعتقد إسماعيل:

لك. شكًرا تختخ:
األستاذ منزل بني املسافة كانت … دراجته عىل وانطلق ُمرسًعا، املكان «تختخ» وغادر
أن وبعد … ساعة نصف نحو يف سيقطعها أنه وقدَّر كبريًة، البنزين ومحطة «إسماعيل»
بعيٍد غري ووقف … املحطة من اقرتب حتى الكورنيش عىل انطلق املعادي شوارع من خرج
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األثر! وراء

ووقف اليُمنى الناحية إىل اليُرسى الناحية من الكورنيش عَرب ثم … العمل يُراقب منها
طالبًا املحطة إىل الدراجة يسحب وهو تقدَّم ثم … الهواء من دراجته إطار وأفرغ بعيًدا،
اسمه الذي العامل عىل والتعرُّف للحديث الوقت بعض يُريد كان … بالهواء اإلطار نفخ

«بهجت». أو «طلعت»
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طلعت…شلفط!

… الهواء ة مضخَّ من «تختخ» اقرتب
عجلتي. أنفَخ أن أريد فضلك من للعامل: وقال
تعمل. ال املاكينة غاضب: بصوٍت الرجل أجاب

«طلعت». اسمه عندكم لعامل جاٌر إنني وقال: «تختخ» يرتدَّد لم
«طلعت»! اسمهم ال عمَّ عندنا ليس ضيٍق: يف العامل ردَّ

طلعت؟! تعرف أال … طلعت تختخ:
وقتي! تُضيِّع فال «طلعت» اسمه عامل عندنا ليس لك قلت العامل:

املعادي؟ آخر إىل الدراجة هذه أُجرَّ أن ر تتصوَّ وهل تختخ:
مشكلتي. ليست هذه العامل:

«طلعت»؟ اسمه عامل عندكم ليس أنه متأكٌد وأنت تختخ:
سينُفخ هل لك، سيفعل فماذا «طلعت» اسمه عامل عندنا أن ُفرض وإذا العامل:

مثًال؟ بفمه اإلطار
وهو عنه، مبتعًدا دراجته يجرُّ وأخذ الخشنة، العامل إجابات من «تختخ» تضايق
ولًدا وجد فقد … حريته تُطل ولم … املحطة عمال إىل للحديث أخرى طريقة يف يفكر
وُخيِّل … البنزين محطات يف بسيطة خدمات يؤدُّون أو السيارات يمسحون ممن صغريًا
… املحطة ضجيج وسط يف بإمعاٍن إليه ينظر وأخذ … عنه غريبًا ليس وجهه أن إليه
تعرفني؟ أال قائًال: إليه وتقدم فابتسم إليه، ينظر وهو «تختخ» وشاهد فجأة الولد والتفت

عنِّي! غريبًا ليس وجهك ولكن بالضبط، أتذكر ال إنني تختخ:
«عاطف». صديقك مدرسة طلبة أحد إنني الولد:

الدراسة. أثناء يف معه تتحدَّث رأيتك لقد … تذكرت تختخ:
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أرستي. ملساعدة ُمختلفٍة أعماٍل يف الصيفية العطلة أثناء يف أعمل إنني الولد:
منك! عظيم يشء هذا تختخ:

خدمة؟ أي لك أؤدي أن أستطيع هل الولد:
أوًال؟ اسمك ما تختخ:
«فهمي»! اسمي الولد:

دراجتي. إطار أنفخ أن أريد إنني تختخ:
فالضغط مصلحتك؛ يف ذلك كان وربما ضعيٌف، الهواء ماكينة يف الضغط إنَّ الولد:

اإلطار. يفجر قد العايل
الهواء. ماكينة إىل مًعا اتجها

هنا؟ تعمل وأنت متى منذ «فهمي» يا اسمع «تختخ»: وقال
أيام. وخمسة شهرين منذ فهمي:

«طلعت»؟ اسمه عامل عندكم هل تختخ:
«طلعت»؟! فهمي:

… اإلطار نفخ يُحاول وهو يفكر وأخذ
«طلعت»! اسمه عامل عندنا يكن لم … ال قال: ثم

مشابه؟ اسم أي أو تختخ:
«شلفط». الولد تقصد ربما … ربما قال: ثم لحظات «فهمي» فكر

«شلفط»؟ اسمه عامل ُمستنكًرا: «تختخ» قال
عليه أطلقوا وهكذا يُفسده، أي … يشءٍ كل «يُشلفط» عامل عندنا كان … نعم الولد:

… ولكن «موىس» األصيل اسمه كان وإن «شلفط» اسم
ماذا؟ ولكن تختخ:

… الزبائن مع أمينًا يكن لم إنه العمل، يف طويًال يستمرَّ لم الولد هذا ولكن فهمي:
العمل. من طرده ذلك املحطة صاحب الحظ وعندما

متى؟ منذ تختخ:
فلم به، ضاق قد املحطة صاحب وكان … كعادته ُمتأخًرا جاء … فقط أمس فهمي:

ذلك». بعد تأِت «ال له وقال حسابه وأعطاه … باالستمرار له يسمح
املايض األربعاء يوم وبالتحديد أيام ثالثة منذ … جيًدا تتذكَّر أن أريدَك إنني تختخ:

… و … اللون داكنة «بويك» سيارة إليكم حرضْت
… جملته «تختخ» يكمل أن وقبل
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شلفط! … طلعت

«محب»! صديقك عم «إسماعيل» األستاذ سيارة إنها … أعرفها «فهمي»: قال
لك! مثيل ال ولٌد إنك … عظيم وقال: فرًحا «تختخ» قلب رقص

ملاذا؟ فهمي:
يف السيارات زيت تغيري عن املسئول هو هذا «شلفط» كان هل … اآلن تذَكَّر تختخ:

اليوم؟ ذلك
الغسيل لِقسم السيارة أخذ وقد … ذلك عن املسئول هو «شلفط» كان … نعم فهمي:
أحٌد يُالحظه ولم ذلك، الحظُت وقد … الوقت بعض بعيًدا بها ذهب ولكنه املحطة، خلف
أُقْل فلم … جديدة مشاكَل املحطة صاحب مع مشاكله إىل أضيف أن أشأ ولم … غريي

شيئًا!
وإذا … اآلن حتى صحيحٌة كلها استنتاجاته إن … صدره من يقفز «تختخ» قلب كاد

األشباح. عصابة إىل الوصول من يتمكَّن فقد «شلفط» الولد هذا عىل العثور استطاع
جنيًها وأخرج جيبه يف يده «تختخ» ووضع … الدراجة إطار نفخ يف «فهمي» نجح
… مناقشة أيُّ معه تُْجِد ولم … تماًما رفض الولد ولكن «فهمي» ل يعطيه أن حاول كامًال
له: قال «تختخ» يميش أن وقبل مناسبة، هدية ويُعطيَه ذلك بعد يقابله أن «تختخ» وقرر

هذا؟ «شلفط» بيت تعرف هل
ركن قرب الكورنيش من متفرعة حارة يف يَسكن — أظن كما — ولكنه … ال فهمي:

حلوان!
منه؟ ناحيٍة أيِّ يف تختخ:

فقد املقهى، هذا بجوار الحارة وأظنُّ مبارشة، حلوان لركن مقابل مقهى هناك فهمي:
مراٍت. بضع املكان هذا إىل توصيله السائقني بعض من طلب

قريبًا. أراك وسوف … «فهمي» يا ا جدٍّ أشكرك إنني تختخ:
وقٍت. أي يف بك مرحبًا فهمي:

عن وسأل املعادي، إىل وأرسع … باآلمال نفسه امتألت وقد دراجته إىل «تختخ» قفز
«محالت» عن يبحثون جميًعا كانوا … منزله إىل عاد قد منهم أحًدا يجد فلم املغامرين بقية

الخطة. حسب الفحم بيع
وأوى غداءه تناول ثم ثيابه، غريَّ … االنفعال شديد كان … منزله إىل «تختخ» عاد
«محب» مع ينفذها أن قرر التي خطته لتنفيذ الراحة إىل حاجة يف كان … فراشه إىل
«شلفط». من االقرتاب فيها يحاول دقيقة، تَنكٍُّر عملية عىل تقوم وكانت … و«عاطف»
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عىل حصلوا قد كانوا … باملغامرين واتصل … السادسة يف واستيقظ … ساعًة ونام
«تختخ» واهتمَّ … املعادي من متفرقٍة أماكن يف الفحم تبيع «محالت» خمسة عناوين

«فهمي». وصفه كما «شلفط» مسكن من قريب ملحل منها واحد بعنوان
الثامنة الساعة يف حلوان ركن عند و«عاطف» أنت أريدك إنني «محب»: ل «تختخ» قال

سأفعله. ما لكما أرشح سوف … تماًما
الثياب متسخ ميكانيكي صبي شكل يف تنكَّر وقد منزله يغادر كان السابعة ويف
فعل وكذلك … بمسافة مسكنه عن ابتعد أن بعد إال دراجته يركب ولم … الشعر منفوش

الدراجة. «تختخ» ركب أن بمجرَّد خلفه مكانه إىل قفز الذي «زنجر»
القهوة مقابل يف وجلس دقائق، عرش إال الثامنة يف «حلوان» ركن قرب إىل وصل
األشخاص وبعض … أشدِّها عىل مزدحمًة املنطقة هذه يف املرور حركة كانت … يسرتيح
«موىس» أو «شلفط» فيها يسكن التي الحارة أن والحظ الكورنيش… رصيف عىل يجلسون

«زنجر»؟ يا معي ستأتي هل «زنجر»: ل وقال … ضيقة
و«عاطف» «محب» ظهر لحظات وبعد … سيأتي أنه يؤكِّد كأنما يَنبح «زنجر» أخذ
… تنكُّره برغم عليه التعرف طبًعا إمكانهما يف كان ولقد «تختخ»، إىل رأًسا واتجها …

ملعرفته. «زنجر» وجود فيكفي
يراقبهم، ال أحًدا أن ُمتأكًِّدا كان «تختخ» ولكن … إليه ثا يتحدَّ أن بدون بجواره جلسا

… يهبط بدأ الذي الظالم إىل باإلضافة
وشهرتُه «موىس» اسمه بنزين محطة يف يَعمل كان شابٍّ عن أبحث إنني لهما: فقال

َحلَّه! نُحاول الذي ِللُّغز املفتاح هو الشاب هذا أن وأعتقد «شلفط»،
وجدته؟ إذا ستَفعل وماذا محب:

«عاطف» ثم أنت ثمَّ أنا سأبدأ … بوجودنا يحسَّ ال حتى عليه الرقابة سنتبادل تختخ:
عصابة إىل ستقودنا أنها وأعتقد … تحرُّكاته نرُصد أن نُريد إننا … وهكذا أخرى مرة أنا ثم

األشباح!
األكذوبة؟ هذه بوجود االعتقاد عىل ُمِرصٌّ أنت هل عاطف:

حقيقيِّني أشخاًصا ولكن … والهواء الظالل من أشباًحا طبًعا ر أتصوَّ ال إنني تختخ:
أشباح. شكل يف يتنكَّرون

الخطوات؟ هي وما محب:
البنزين محطة من قادم أنني بدعوى … عنه للسؤال الحارة هذه إىل سأدخل تختخ:
السهل فمن خلفي؛ «زنجر» تُطلقا أن ويمكن … فراقباني … للعمل وإعادته عنه للبحث
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شلفط! … طلعت

«ركن أمام هناك يَجلس الذي الرشطي حراسة يف دراجتي ترتكا أن ويمكن متابعتي، عليه
حلوان».

يغوص ثم الطريق يجتاز وهو و«عاطف» «محب» وراقبه … وحيًدا «تختخ» وانطلق
الضيقة. الحارة ظالم يف

يلعب منزل إىل وصل حتى وهكذا … والثاني … منزل أول من السؤال «تختخ» بدأ
عىل جالًسا ستجده الفور: عىل أحدهم وردَّ «موىس»، عن فسألهم األوالد، من عدد أمامه

«الكوتشينة». لعب عن يكفُّ ال إنه … املقهى
قروش. عرشة لك أدفع سوف … عليه لتُعرِّفني معي تأتي هل تختخ:

بحماس. الولد ووافق
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غريحمسوبة! مغامرة

… املقهى إىل ووصال تقريبًا، يجري كان الذي الصغري الولد خلف ُمرسًعا «تختخ» سار
هو؟ أين … وتكلِّمه تدخل ألن داعَي ال «تختخ»: له فقال

فشكره … «الكوتشينة» لعب يف ُمنهمًكا املقهى داخل يجلس شابٍّ إىل الولد أشار
وروى و«عاطف» … «محب» إىل الطريق يعرب أرسع ثم العرشة، القروش وأعطاه «تختخ»
خطة ذهني يف ليس … معه سأَجلس األغلب ويف املقهى إىل سأدخل وقال: حدث، ما لهما

اتفاقنا. حسب واملتابعة املراقبة وعليكما معينة
يتفرَّج وجلس «شلفط» من قريبًا وجرَّه ، كريسٍّ عن وبحث املقهى، «تختخ» دخل
شابٍّا كان … وغاضٌب ثائٌر وأنه … باستمرار يَخرس «شلفط» أن واضًحا كان اللعب، عىل
ضخمتان ويداه … جراح آثار وجهه يف … املالمح غليظ … عمره من العرشين نحو يف
من جميًعا أنهم وواضح … مثله الشباب من به تُحيط التي املجموعة وكانت … متسختان

… عنهم غريبًا بتنكره «تختخ» يكن ولم … ومستواه نوعه نفس
التفت وفجأة … الغازية املياه من زجاجة خاللها «تختخ» رشب تقريبًا، ساعة مضت
رد أنت؟ من … املكان هذا يف قبل من أرَك لم إنني له: وقال «تختخ» إىل الشبان أحد

قبل: من ذلك يف فكَّر قد كان الذي «تختخ»
طردني الرجل ولكن زينب، بالسيدة عجالتي محلِّ يف أعمل وكنُت … «قورة» اسمي

… وجئت …
ملاذا؟ طردك وقال: الشاب ضحك

طرده. ملاذا فاهٌم إنه يقول كأنه بعينه وغَمز
… موافًقا بعينِه أيًضا «تختخ» وغمز

اآلن؟ تفعل وماذا الشاب: فقال
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أي يف عمًال يل يجد لعله «شلفط» مُلقابلة «فهمي» يُدعى صديق أرسلني لقد تختخ:
مكاٍن.

تريد؟ ماذا وقال: «تختخ» إىل فالتفَت اسمه، «شلفط» سمع
عمٍل! أي أريد … «فهمي» طرف من جئُت لقد تختخ:

رجل ظَهر ثم فرتة، ومضت … جديد من اللعب يف انهمك ثم … لحظات «شلفط» فكر
… إليه وخرج ُمرسًعا اللعب هذا فرتك «شلفط» ونادى … املقهى مدخل يف الجسم ضخم
الالعبني بقية وبني بينه معركة وبدأت اللعب، يكمل لن أنه ليعلن «شلفط» عاد دقائق وبعد

أعمله؟ يشءٍ أيُّ عندك هل له: وقال «تختخ»، معه وخرج … بخروجه انتهت …
نقود؟ معك قال: ثم طويًال «شلفط» إليه نظر

قليلة! تختخ:
معك! ما هاِت شلفط:

شلفط: فقال … إيَّاه أعطاها قرًشا سبعني نحو وأخرج جيبه، يف يده «تختخ» مدَّ
معي. تعاَل

طلب أن بعد «شلفط» دخله … صغري جديد منزٍل حتى ومشيا الحارة، إىل ودخال
أعطاها قديمة صغرية حقيبة يحمل وهو لحظاٍت، بعد عاد ثم … االنتظار «تختخ» من
و«عاطف» «محب» أن «تختخ» والحظ الكورنيش، إىل وصال حتى مًعا وسارا «تختخ» ل
التقاء عند فا توقَّ ثم قصرية مسافة حلوان اتجاه يف «شلفط» مع وسار … مكانهما يف ليسا
بهما. وانطلقت إليها قفزا النقل، نصف السيارات من الظالم من سيارة وبرزت … الطرق
أنه «تختخ» وأحسَّ … متأمًال «تختخ» إىل ينظر و«شلفط» ُمتواجهني يَجلسان كانا
بعيٍد؟ زمٍن من «فهمي» تعرف هل «شلفط»: قال وفجأًة … محسوبٍة غري مخاطرًة دخل

يل. قريٌب إنه تختخ:
املدرسة! إىل يذهب إنه … املستوى نفس من لسَت ولكنََّك شلفط:

ألعمل. تركتُها ثم … عمري من فرتة املدرسة إىل ذهبت أيًضا أنا تختخ:
ذاهبان؟ نحن أين إىل تعرف هل شلفط:

ال! تختخ:
!… وإال … ألحد به تتحدَّث ال رس تسمعه أو تراه ما إن شلفط:

الرس. أكتم إنني … تخف ال تختخ:
انحرفت ثم «التِّبِّني»، منطقة إىل وصلت حتى مرسعًة الطريق تقطع السيارة ظلت
أمام أخريًا توقفت حتى والصخور الرمال فوق وتَنخِفض تَرتِفع ومضت الصحراء، ناحية
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يف «تختخ» رآه الذي الضخم الشخص وبجواره السائق نزل … الحجر من صغرٍي منزٍل
املقهى.

الصالة وسط ويف … الشموع وبعض جاز بلمبة ُمضاءً وكان املنزل إىل جميًعا دخلوا
من خرضاء حديدية خزانة … ضلوعه بني يَقفز قلبه جعل ما «تختخ» شاهد الضيقة
كانوا أنهم واضًحا وكان والضيق، التعب عليهم بدا قد رجال ثالثة حولها … الضخم النوع

جدوى. بدون الخزانة فتح يُحاولون
العدة؟ معك أحرضت هل … فائدة ال «شلفط» إىل حديثه موجًها منهم واحد قال

معي! إنها وقال: «تختخ» من الحقيبة «شلفط» أخذ
هذا؟ ومن الرجل:

منه! نستفيد وقد … عمًال يُريد ولٌد إنه شلفط:
إحساس بدون تترصف دائًما إنك هذا؟ تفعل كيف وصاح: … عنيفة ثورًة الرجل ثار

مصيبة! يف جميًعا سنقع باملسئولية
صفيحًة الضيقة الصالة من جانب يف شاهد وقد … مذهوٍل شبه يقف «تختخ» كان
واضًحا يشءٍ كل وبدا … كلها العصابة عىل وقع أنه أدرك لقد … الفحم برتاب مملوءة

اآلن؟! يفعل ماذا ولكن … أمامه
هنا! تعاَل وصاح: «تختخ» إىل يده الرجل مدَّ

الباب. أغلق ثم فيها وألقاه الغرف، إحدى إىل جرَّه ثم ذراعه من «تختخ» وجذب
الظالم، عليه أطبق وقد صغرية، نافذة بها … ضيقة غرفة يف نفسه «تختخ» وجد
ثم … أعصابه استعادة ُمحاوًال فوقف … الغرفة يف وهناك هنا تجري بالفرئان وأحس
مما جزءًا يشاهد أن لحظات بعد واستطاع املفتاح، فتحة عىل عينه ووضع الباب من تقدم

الصالة. يف يدور
وأخذ وامَلطارق، املفاتيح من مجموعة منها وأخرج حقيبته، فتح قد «شلفط» كان
كان لو الرجال: أحد وقال ُمستحيٍل، شبه ذلك أن واضًحا وكان … الخزانة كرس يُحاول

غريها! خزائن مع قبل من فعل كما ببساطٍة لفتحها هنا «سعد»
أن وخاصة فتحها، نستطع لم إذا بنا يبطش سوف الزعيم إنَّ الضخم: الرجل قال

«البويك»! السيارة حول اآلن بحثهم يُركِّزون الرشطة رجال
اآلن أبعده ما ولكن … األشباح عصابة إىل وصل أنه «تختخ» عند شكٌّ هناك يَُعد لم
هذه بعد أثره فقدا فقد و«محب» «عاطف» أن املؤكد ومن … يشءٍ أيِّ إىل الوصول عن

الرسيعة. الرحلة
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وأخذ ضخمًة مطرقًة الرجال من واحٍد كل حمل وقد … الصمت يف يرتفع الدقُّ أخذ
نافذة إىل «تختخ» واتجه … املتواِصل الدق أمام صمدت التي الخزانة جوانب عىل يرضب
يف فشاهد … الظالم أَِلَفتَا قد عيناه وكانت عاليًة، ليست ولكنها ضيقًة كانت … الغرفة
تحت وضعه ثم شديٍد بحذٍر منها واحًدا فحمل القديمة، الصناديق من عدًدا الغرفة جوانب
يكن ولم … بهدوءٍ يفتحها وأخذ … النافذة إىل يصل أن واستطاع … عليه وصعد النافذة

يشءٍ. كل يُغطِّي الخزانة عىل الطَّْرُق كان فقد … الحذر إىل حاجٍة يف
يصل أن يف أمل وال ومتَّصل، بعيد فراغ … أمامه ُممتدة الصحراء «تختخ» شاهد
هؤالء إن مصريه؟ سيكون فماذا انتظر لو الوقت نفس يف ولكن … هرب إذا يشء أي إىل
يستطيع الذي الوحيد اآلن وهو … وشخصياتهم مقرِّهم إلخفاء قتله يف يرتددوا لن الرجال

عليهم. يدل أن
هؤالء مع االنتظار من أفضل فهو حدث ومهما … الهرب عىل النهاية يف رأيه واستقرَّ
الصندوقني عىل وصعد … األول الصندوق عىل ووضعه آخَر أحرضصندوًقا … اللصوص

الرمال. عىل يهبط ثم املنزل من اآلخر الجانب عىل يتدىلَّ كان ما ورسعان …
أن الرجال إمكان يف يكن ولم … عاليًا الدق صوت كان … يَتصنَّت لحظات توقف
فرتة، منه جاءوا الذي للطريق املضاد الطريق يف يميش أن واختار … خطواته وقع يسمعوا

أخرى. مرًة الطريق إىل يعود ثم
ثم املكان، حول واسعة دورة فدار توقف، بدون يجري أخذ ثم لدقائق، ُمحاذًرا مىش
الكهرباء محطات بواسطة املرصوف التبِّني طريق اتجاه د حدَّ قد كان … الطريق إىل عاد

العالية. املصانع وأبراج الضخمة،
مىض ثم … يسرتيح لحظاٍت فجلس تعب، قد أنه أحسَّ حتى ويجري يجري أخذ
سيارًة ووجد … فيه فمىش املرصوف الطريق إىل يصل أن قبل ساعة ومرت … أخرى مرة

مرسعًة. تجاوزته السيارة ولكن … إليها يُشري فأخذ قادمًة،
حلِّ إىل يَصل أن استطاع لقد … برأسه تدور واألفكار الخواطر وعرشات يميش أخذ
هذه إىل فأدَّت بعضها بجوار ُوِضَعْت استنتاجات مجموعة … تصور مما بأرسع اللغز،

… املدهشة النتيجة
فوقف ُمقبلة، سيارة ضوء أخرى مرة شاهد ثم … وأخرى لحظٍة بني خلفه ينظر كان
… تصور مما أخطر املفاجأة ولكنَّ السيارة، وتوقفت … بالوقوف لها إشارة يده ورفع
يجري، أن استطاعته يف يكن ولم إليه وأرسعا … رجالن وقفز … العصابة سيارة كانت

44



محسوبة! غري مغامرة

الرجالن عليه وانقضَّ «سيد»! يا أمسكاه يقول: الرجلني أحد وسمع … مرهًقا كان فقد
وأحسَّ … ثقيلًة رضبًة رأسه عىل وهبطت … السيارة يف ألقياه ثم … حمًال وحماله …
مصريه إىل «تختخ» تحمل السيارة ومضت … طويلة لغيبوبة استسلم ثم به. تدور بالدنيا

الهرب. يف يستمر أن يستطع لم ولكنه يهرب، أن استطاع لقد املجهول.
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ولكنَّ حوله، النظر يحاول وأخذ برأسه، يفتك شديٍد بصداٍع أحسَّ «تختخ» استيقظ عندما
استطاع أخريًا … يدور يشءٍ وكل … بالضباب ملفوًفا يشءٍ كل كان … تريان ال كانتا عينيه
رائحة شم فقد … «جراج» يف وُملًقى والقدمني اليدين موثق كان … حوله ما يدرك أن

… «الجراج» مدخل يف واقفة سيارة وشاهد … والزيت البنزين
أن وحاول … يستطع فلم وثاقه من يتخلَّص أن وحاول … صوت أي هناك يكن لم

ُمكمًما. فوجده فمه يفتح
وضع أنه وعرف «شلفط» عىل تعرََّف منذ … به مرَّ الذي األحداث رشيط يتذكَّر أخذ
يده ولكن … الساعة يعرف أن وحاول اإلنقاذ. يف له أمل وأالَّ … حرٍج موضٍع يف نفسه
كان فقد … يقرتب الفجر أن يعرف أن استطاع ولكنه حركٍة. أية من منعته خلفه املقيدة
أقداٍم صوت سمع ثم … ساعة نصف نحو مرَّت … خافتًا ضوءًا يُبِدي «الجراج» مدخل
الرجل وقال … بالنوم يَتظاهر أن ل وفضَّ … منه يقرتب الضخم الرجل وشاهد … تقرتب
طرف يف املهجورة البرئ إىل فوًرا نقله من بد ال … الزعيم تعليمات حسب معه: لشخٍص

فيها! سنُلقيه … الصحراء
لقد يقول: الضخم الرجل وسمع … الرعب من د يتجمَّ يكاد أنه «تختخ» وأحسَّ

للغاية! ُمريب ولد إنه … رأسه عىل من الباروكة سقطت فقد … ُمتنكِّر أنه اكتشفنا
حيٍّا يَخرج لن وأنه العصابة، أيدي بني وقع أنه للشك مجاًال يدع ال بما «تختخ» أدرك
حملته التي لأليدي واستسلم … شيئًا يفعل أن استطاعته يف يكن ولم … املغامرة هذه من

ساعات. بضع منذ «حلوان» من فيها ركب التي السيارة نفس يف ألقتْه ثم
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املعلومات من قدٍر بأكرب يحتفظ أن «تختخ» وحاول … «الجراج» من السيارة خرجت
من سيَختفي فهو … بيشء تُفيده لن املعلومات هذه أن يُدرك كان أنه برغم … املكان عن
مما بأرسع النهاية جاءت فقد … جدٍّا حزين … حزيٌن أنه وأحس … لحظاٍت بعد كله العالم
تُرشف كادت حتى … املضاءة الشوارع واجتازت … جدٍّا مرسعة السيارة سارت يتوقع.
يقول: شخٍص صوت «تختخ» وسمع … السيارة توقفت وفجأة … الصحراء عىل أخرى مرة

فضلك! من الرُّخص
عند أنهم وأدرك … ليُخفيَه ثقيٍل بغطاءٍ عليه يُلقي الضخم الرجل شاهد وبرسعة
ولكن … يتحرَّك أن وحاول حياته، إنقاذ ليُحاول األخرية؛ فرصته كانت تفتيش… «دورية»
يحاول أن وقبل … م تتهشَّ عظامه كاَدت حتى ثقله بكامل … فوقه جلس الضخم الرجل
أشخاص صوت سمع األرض… عىل وطارت مزعٍج، بشكٍل فجأة السيارة انطلقت الحركة

قف! … قف! يَصيحون:
يف ْر َدوَّ يصيح: الضخم الرجل «تختخ» وسمع … مجنونٍة برسعٍة تسري السيارة كانت

الغبي. أيها … منحنى أول
ثم رسعتها. من تُهدئ وبدأت أخرى، مرة دارت ثم واسعة، دورة السيارة ودارت

بالجري. يُِرسعون ثم منها، الرجال من عدد ويقفز … تقف السيارة «تختخ» سمع
تُقِبل سيارات صوت سمع ثم … السيارة يف وحَده «تختخ» وأصبح … يشءٍ كل هدأ
يديك! رافًعا اخرج يقول: صوت سمع ثم … لالنطالق تستعد أسلحة وصوت … مرسعة
هناك فصاح: «تختخ» عىل سقطت بطاريته شعاع وأطَلق الظالم، يف أحدهم تقدَّم ثم

ٌم! وُمَكمَّ ُموثٌَق شخٌص
… يسمعه أن ر يتصوَّ أن ُممكن صوت آخر سمع ثم … كثرية أقدام صوت وسمع
ضوء عىل وشاهد … وثاقه تفكُّ وأرسعت األيدي، بعض وحملته … «سامي» املفتش صوت

اإلرهاق. عليه بدا وقد … «سامي» املفتش وجه الرمادي الفجر
غاية يف أصدقاءك إن … العزيز املغامر أيها بنفسك فعلت ماذا ضاحًكا: املفتِّش وقال

عليك. القلق
«سامي» املفتش وصافح … تتيبس تكاد بعضالته أحسَّ وقد يتمطَّى، «تختخ» أخذ

معه. كان «ترمس» من الساخن الشاي من كوبًا له وقدَّم السيارة، إىل قاده الذي
«أسيوط»؟ خزانة لصِّ إىل توصلت هل «تختخ»: قال

عرفت؟ كيف «أسيوط»؟! خزانة وقال: الدهشة بربيق املفتش عينا ملعت
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من «البويك» السارة رسقة ليلة نفس يف «أسيوط»، من قت ُرسِ خرضاء خزانٌة تختخ:
املعادي!

عرفت؟ كيف … ُمدهٌش ولٌد إنك املفتش:
ساعات! بضع منذ اآلن الواقفة بالسيارة كانت … بنفيس الخزانة شاهدت لقد تختخ:

ذهبت؟ وأين املفتش:
املغامرون؟ بك اتصل هل … يشء كل اكتشفت قد أكون أكاد ولكني … أدري ال تختخ:
«شلفط»، اسمه ولًدا تراقب كنت إنك يل وقال «محب» بي اتصل … نعم املفتش:
يَعرفا ولم و«عاطف» «محب» عن غبت ثم رقمها «محب» التقَط سيارة معه ركبت وأنك
السيارة رقم عرفنا أن بعد متفرقة أماكن يف كمائن بعمل قمنا ولهذا ذلك، بعد ذهبت أين

فيها! وأنت … اآلن عليها عثرنا وقد … وأوصافها
رسقت التي العصابة نفسها هي «البويك» السيارة رسقت التي العصابة إن تختخ:

األشباح! عصابة نفسها وهي … الخرضاء «الخزانة»
األشباح؟ بوجود تُصدِّق هل األشباح! املفتش:

األشباح! شْكل يف وَن يتَخفَّ أشخاًصا أقصد … صناعيون أشباح إنهم تختخ:
جميع استطاع لقد … املفتش سيادة يا لألسف للمفتش: وقال الضباط أحد وصل

فارغة! … السيارة سوى عندنا يبَق ولم … الهرب الرجال
هم. أين أعرف أني أعتقد … بأس ال تختخ:

بنا. هيَّا إذن املفتش:
الباقون! وليتبقَّ السيارة، عىل حراسة ضعوا قائًال: الضابط إىل التفت ثم

أطراف إىل ينظر وأخذ الوراء، إىل العودة وطلب املفتش، سيارة إىل «تختخ» وقفز
حتى فيه كان الذي املكان مالمح من ذاكرته به احتفظت ما يتذكَّر وهو واألشجار األبنية
مفتوًحا، «الجراج» باب وكان … األشجار بني قابعة ضخمة «فيال» إىل السيارة وصلت

العصابة! زعيم «فيال» هذه للمفتِّش: وقال الفور عىل «تختخ» وعرفه
أحداث أية تقع لم كأن هادئًا يشء كل كان … باملكان وأحاطوا الرشطة رجال نزل

الليل. يف باملكان
انفتح وفجأة الهادئ، الفجر ضوء يف وساروا … املفتوحة الحديقة باب من دخلوا
دخلت ثم واسعة دورًة ودارت شديد بعنٍف خارجٌة سيارٌة واندفعت الحديقة، نهاية يف باب
وبدأت سياراتها، إىل القوة واندفعت … مبتعدٌة وهي صوتها وسمعوا مجاور، شارع إىل
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أن بدون الوقت ومىض … الجرس ودقَّ «الفيال» باب إىل املفتش تقدم حني يف … املطاردة
طلقات من دفعًة فأطلق … الباب يَقتحم أن املرافق الضابط من املفتش وطلب … أحٌد يردَّ

ودخلوا. الباب. عىل الرشاش مدفعه
الغرف وكانت «تختخ» ومعه … الغرف يفتح مرسًعا وسار مسدسه، املفتش شهر
رجًال شاهدوا حتى الباب يفتح املفتش كاد وما الطابق، نفس يف غرفة دخلوا ثم … خالية

مريض. أنه واضًحا وكان … خلفه كثرية حشايا إىل مستنًدا … فراشه يف نائًما
… يعنيه ال األمر كأنَّ املفتش إىل بثبات ينظر الرجل كان

أنت؟ من املفتش: وقال
إجابًة كانت أحد! ه رسَّ يَكتِشف لم الذي املشلول الرجل أنا بساطٍة: يف الرجل ردَّ

وعملك؟ اسمك … بالضبط أنت من املفتش: وقال عجيبة
محروس»! «مجدي اسمي الرجل: ردَّ

محروس» «مجدي … محروس» «مجدي صاح: حتى االسم يسمع املفتِّش يكد لم
اإلعدام؟ حكم من الهارب

الرسقات بأضخم قامت عصابة وكوَّنت هربت لقد … املفتش سيادة يا نعم الرجل:
… إليها تصلوا أن دون

األشباح! عصابة تختخ:
معرفة الرشطة رجال من رجل أيٌّ يستطع فلم … األشباح عصابة … نعم الرجل: قال
عىل بها يسطون ثم السيارات يرسقون وكانوا … األشباح شكل يف ون يتخفَّ كانوا … رجايل

«أسيوط»! يف كانت رسقاتنا وآخر … الكبرية الخزائن
عليكم! تدلُّ آثاٍر أية ترتكوا لم وكالعادة … نعم املفتش:

الخطأ. أين أدري وال … طبًعا الرجل:
رجل سيارة رسقتُم أنكم الخطأ «تختخ»: إىل مشريًا قال ثم مرة ألول املفتش ابتسم

الصغري! الشاب هذا يعرف
املوضوع؟ هذا مثل يف الشاب هذا دخل هو وما وقال: ُمندهًشا «تختخ» إىل الرجل نظر
«إسماعيل» املهندس سيارة رسقتم وعندما … األلغاز حل ُهواة من إنني «تختخ»: قال
ويدعى أعوانكم أحد أن عرفت وقد رسقها. الذي من أعرف أن عهًدا نفيس عىل أخذت
وأقنعته … «شلفط» وتبعت … له مماثًال مفتاًحا وصنع املفتاح أخذ الذي هو «شلفط»
وهم رجالك شاهدُت وهناك … «حلوان» جبل يف الرسية مخابئكم أحد إىل يأخذني أن
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النهاية! حافة عىل

وحبسوني أمري يف شكُّوا أنهم وبرغم … «أسيوط» من قت ُرسِ التي الخزانة فتح يُحاولون
هو قام الذي «سامي» املفتش وأبلغوا سياراتكم إحدى معرفة استطاعوا يل أصدقاء فإن

إليها. وصلوا حتى كمائن بعمل ورجاله
من عصابة وُقْدُت لل بالشَّ وأُِصبُْت اإلعدام، حكم من هربت لقد قائًال: رأسه الرجل هزَّ

… صغري ولد يهزمني أن ر أتصوَّ أكن ولم … الرجال أقوى
يفعل! ماذا يعرف موهوٌب ولٌد إنه املفتش: قال

املفتش رجال تقدم حني …يف وإعجاٍب حناٍن يف «تختخ» كتف عىل يده املفتش ووضع
األشباح. عصابة زعيم عىل للقبض … «سامي»
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