




الثقيل املاء

تأليف
سالم محمود



الثقيل املاء

سالم محمود

هنداوي النارشمؤسسة
٢٦ / ١ / ٢٠١٧ بتاريخ ١٠٥٨٥٩٧٠ برقم املشهرة

املتحدة اململكة ،SL4 1DD وندسور، سرتيت، شييت هاوس، يورك
+ ٤٤ (٠) ١٧٥٣ ٨٣٢٥٢٢ تليفون:

hindawi@hindawi.org اإللكرتوني: الربيد
https://www.hindawi.org اإللكرتوني: املوقع

مؤلفه. آراء عن الكتاب يعربِّ وإنما وأفكاره، املؤلف آراء عن مسئولة غري هنداوي مؤسسة إنَّ

توفيق وجدان الغالف: تصميم

٩٧٨ ١ ٥٢٧٣ ٢٨٢٥ ٩ الدويل: الرتقيم

.١٩٩٠ عام الكتاب هذا صدر
.٢٠٢٢ عام هنداوي مؤسسة عن النسخة هذه صدرت

هنداوي. ملؤسسة محفوظة الغالف وتصميم الكتاب هذا بتصميم الخاصة النرش حقوق جميع

سالم. محمود األستاذ السيد ألرسة محفوظة األصيل العمل بنص الخاصة النرش حقوق جميع



املحتويات

7 «١٣»؟ ال الشياطني هم من
9 القصة هذه أبطال
11 الثقيل»! «املاء … عصابات
15 املطار! يف مجنونٌة أفكاٌر
19 املطار! إىل الطريِق يف غريٌب حادٌث
25 ني! السِّ نهر عىل … سهرة
31 الهادئ! الليِل سطِح عىل «الخطَّة»
35 الليلة! تنتهي … املغامرة





«١٣»؟ ال الشياطني هم من

املؤامرات وجه يف يقفون إنهم عربيٍّا. بلًدا يُمثِّل منهم كلٌّ عمرك، مثل يف وفتاًة فتًى ١٣ إنهم
أجادوا … أحد يعرفها ال التي ي الرسِّ الكهف منطقة يف تمرَّنوا … العربي الوطن إىل هة املوجَّ
عدة يُجيدون جميًعا وهم … الكاراتيه … الخناجر … املسدسات استخدام … القتال فنون

لغات.
زعيمهم قيادة تحت … مًعا الشياطني من ستة أو خمسة يشرتك مغامرٍة كل ويف

أحد. حقيقته يعرف وال أحد، يَره لم الذي «صفر» رقم الغامض
كان مهما معهم نفسك وستجد … العربية البالد كل يف تدور مغامراتهم وأحداث

الكبري. العربي الوطن يف بلدك





القصة هذه أبطال

مرص. من «أحمد» :«١» رقم
السودان. من «عثمان» :«٢» رقم

لبنان. من «إلهام» :«٣» رقم
املغرب. من «هدى» :«٤» رقم

الجزائر. من عمري» «بو :«٥» رقم
ليبيا. من «مصباح» :«٦» رقم
تونس. من «زبيدة» :«٧» رقم
سوريا. من «فهد» :«٨» رقم

الكويت. من «خالد» :«٩» رقم

األردن. من «ريما» :«١٠» رقم
السعودية. من «قيس» :«١١» رقم
فلسطني. من «باسم» :«١٢» رقم
العراق. من «رشيد» :«١٣» رقم

أحد! حقيقته يعرف ال الذي الغامض الزعيم «صفر»: رقم





الثقيل»! «املاء عصابات…

تعني الوقت، نفس يف لكن، ثقيلة، مهمٌة وهي تكم، مهمَّ عرفتُم لقد اآلن. «صفر»: رقم قال
بالدنا. عن الدفاَع

أسئلة؟ لديكم هل سأل: ثم لحظًة، سَكَت
املرجع؟ هو فرنسا من عميلُنا سيكوُن هل برسعة: «إلهام» قالت

املعلومات! كل فلَديه نعم؛ الزعيم: ردَّ
فدائًما عمالئنا؛ من عميٍل عىل كامًال اعتماًدا فيها نعتمد مرة أول هذه «عثمان»: سأل

نحتاج! عندما إليهم ُ نلجأ كنا
خاصة! مهمٌة هذه إن «صفر»: رقم قال
املعلومات؟ مصدُر هو هل «أحمد»: سأل

عن معلوماٌت لديهم كانت أيًضا، أمريكا يف لنا ُعمالءُ ومعه نعم. «صفر»: رقم أجاب
العالم! عصابات من ومجموعٍة معادية دولٍة بني ي الرسِّ االتفاق هذا

قديم؟ عميٌل هو هل «أحمد»: سأل أخرى مرًة
لكنه قديم. عميٌل إنه أقول أن أستطيع ال يقول: أن قبل لحظًة «صفر» رقم انتَظر

الوقت! نفس يف جديًدا ليس
املعلومات ِقْسم إىل تلجأ أن فيُمِكن عنه، املعلومات من مزيًدا تريد كنَت إذا أضاف: ثم

تريد! ما تجد وسوف ي، الرسِّ املقر يف
باملغاَمرة! اهتمامك من أكثر بالعميل تهتم أنك أرى سأل: ثم لحظة، ف توقَّ

كثريًا. عليه تعتمد سوف املغامرة ألن «أحمد»: أجاب
جاءتنا ما وإال تماًما، بهم موثوٌق عمالءنا أن أعتقد الزعيم: يقول أن قبل دقائُق مرَّت

املعلومات. هذه



الثقيل املاء

آخر! اتجاٍه يف تفكِّر تكن لم ما قليل: بعد أضاف ثم
خطواتنا! الحرصعىل أجل من فقط، وقال: «أحمد» ابتسم

سليمة! النتائج تكون أن وأرجو أوافقك، وأنا بأس. ال «صفر»: رقم قال
االهتمام؛ من بكثري و«أحمد» الزعيم بني الحوار يتابعون الشياطني كان دقائق، مرَّت
أظنكم قائًال: الصمَت «صفر» رقم قطع الطويل. الحديث هذا فيها يدور مرة أول فهذه
والبطولة القدم، كرة بكأس العالم اهتماِم صخِب وسط تتمُّ سوف العملية أن تعرفون
بهذه الناِس اهتمام يستمر وسوف العالم. بكأس الدنيا انشغَلت بعام، ذلك فقبل العاملية؛
أشياءُ تحُدث أن يمكن االهتمام، هذا ووسط آخر. لعاٍم ربما … نهايتها بعد البطولة،
االختيار وقع ولذلك واحدة؛ فحدودهما إيطاليا؛ عن بعيدة ليست فرنسا أن والحظوا كثرية،
لحضور كبريًا الفرنسيني زحف يكون فسوف خاللها؛ من العملية تتم حتى فرنسا، عىل
يدرَي أن دون املسئولني، حراسة يف ربما الثقيل». «املاء ينتقل الزحام، ووسط املباريات،

شيئًا. أحٌد
بها. ألُذكِّركم فقط فيها، فكَّرتم أنكم أعرف أشياءَ أُعيد إنني أضاف: ثم لحظة صمت

أخرى! مرًة أسئلتكم انتظار يف وأنا
كما تتم سوف فالعمليُة االنرصاف؛ يريدون كانوا فقد الشياطني؛ من أحٌد يسأل لم
كان العملية. تفوَت ال حتى الوقت، إىل حاجة يف أنهم يعني وهذا أسبوع. خالل الزعيم قال
يف غارقًة كانت التي الكربى، القاعة يف االجتماع ُعِقد حيث الفسيح؛ املكاَن يغطِّي الصمُت

اآلن. تفاصيلها انسحبَت التي اإللكرتونية، الخريطة سوى فيه تلمع ال هادئ ضوءٍ
التوفيق! لكم أتمنى قائًال: القاعِة صمَت «صفر» رقم قطع

«أحمد»! العزيز أيها صحيًحا فيه تفكِّر ما يكون أال وأتمنى قال: ينرصف أن وقبل
… تماًما اختفت حتى تتباعد، خطواتُه أخذَت ثم

املغامرة! مجموعة يُحدِّد لم الزعيم متسائلة: «زبيدة» قالت
غرفنا! إىل نصل عندما نعرف، سوف أننا املؤكَّد من «أحمد»: ردَّ

ي. الرسِّ املقرِّ رشق ُغرفهم اتجاه يف االجتماعات، قاعة باب إىل طريقهم الشياطني أخذ
يحدث! أن يمكن فيه نفكِّر ما أن تظنُّ هل سأَله: الذي «عثمان» وبجواره يسري «أحمد» كان

صحيًحا! يكوَن أال وأرجو احتمال، مجرَّد إنه قال: ثم لحظة، «أحمد» له نَظر
املغامرة، مجموعة أسماءَ تحمل التليفزيون شاشُة كانت غرفته، «أحمد» دخل عندما
التليفزيون أعطى الوقت نفس يف «مصباح». «فهد»، «قيس»، «باسم»، «أحمد»، تُضم وهي

اآلخر. الطرف عىل أحًدا أن تعني حمراء، إشارًة
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الثقيل»! «املاء … عصابات

نرحل؟ متى يسأل: «باسم» صوت فجاء التليفون سماعة «أحمد» رفع
ساعة! ربع بعد «أحمد»: أجاب

جهاز يف ِزرٍّا ضغط ثم لحظًة «أحمد» فكَّر الحمراء. اإلشارة فاختفت السماعة وَضع
«أحمد» تحدَّث ي، الرسِّ باملقرِّ الخاصِّ األرشيف يف املسئول صورُة فظهَرت التليفزيون
فيلٌم جاء ثم دقيقة، مرَّت باريس، يف «صفر» رقم عميل عن معلوماٍت يطلُب تليفونيٍّا إليه

العميل. عن تليفزيونيٌّ
عمره كان صورته، ظَهَرت ثم … الت واملؤهِّ والسن، االسم، الخاصة، بالبيانات بدأ
الدهاء يبدو غزير. شعره زرقاوان. عيناه القوام. نحيل القامة. قصري عاًما. وأربعنًي خمسًة
صغريٌ البيُت سواه. أحٌد به يكن لم الذي بيته، يف حياته ر يصوِّ الفيلم كان … مالمحه يف
مخزٌن كأنه فيبدو املكتب، حجرة حتى وتمتدُّ الصالة، من تبدأ عامرٌة مكتبٌة تميِّزه أنيٌق
«أحمد» أخذ هاي». جليم «هربرت اسمه وكان الزعيم، عمالء بني ٧٠ رقمه كان للُكتب.
مالمحه إن نفسه: يف قال دقيقة. رشيقًة حركًة كعصفور، يتحرَّك وهو «هربرت» يتأمل
السماعة فرَفع التليفون، يف حمراءُ ملبٌة ملَعت … مخطئًا أكون أن أتمنى لكني بالكثري. تُوحي

الصديق! أيها رَت تأخَّ لقد يقول: «قيس» صوت جاء برسعة.
أنه فعرف التليفزيون، شاشة أعىل يف تظهر التي اإللكرتونية الساعة يف «أحمد» نظر

حاًال! عندكم أكون سوف معتذًرا: ردَّ فعًال. تأخر
أُغلَقت التي الغرفة من خارًجا قفز ثم ية، الرسِّ حقيبته جذَب قد كان لحظات، ويف
األرض، تحت طوابَق ثالثَة به هبط الذي املصعد، حيث إىل طريقه أخذ غادرها. أن بمجرد
ينطلقون سوف التي السيارة بجوار هناك، تقف املجموعة بقية كانت غادره وعندما
من كان التي البيانات بعُض أخذَتني فقد أعتذر؛ مبتسًما: قال بينهم أصبَح وعندما بها.
القيادة، َعَجلة إىل «قيس» جلس حيث السيارة، داخل الشياطني قفز أعرفها. أن الرضوري
طويل، رسداٍب خالل من يتم املقرِّ من الخروج كان ي. الرسِّ املقرِّ خارج إىل بهم فانَطلَقت
تماًما، األرض سطح مستوى يف يكون البوابة إىل يصل وعندما فشيئًا، شيئًا يرتفع يظل
السيارة اقرتبَت عندما امِلصَعد. يهبطها التي هي طوابق، ثالثة بمقدار يرتفع أنه يعني وهذا
نحن عليها: الشياطني قرأ ية، ِرسِّ شاشٍة عىل مكتوبٌة جملٌة هناك كانت األخرية البوابة من

انتظاركم! يف
«إلهام»! من رسالٌة إنها وقال: «أحمد» ابتسم

فيها! تكون أن تتمنى وكانت املغامرة، هذه فاتتها لقد «مصباح» قال
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الثقيل املاء

األخريَة! املغامرَة ليست أنها أُظن مبتسًما: «أحمد» قال
كثعباٍن يبدو أسود، أسفلتي رشيٌط البَرص. نهاية حتى أمامهم ا ممتدٍّ الطريق كان
الشياطني أن يبدو كان الصفراء، الرمال بني وأخرى، مساحٍة كلِّ بني يلتوي عمالق

مغامرتهم. تفاصيل يف مستغرقون
من مزيًدا تصنع سوف املعادية الدولة أن تظنون هل «مصباح»: قال فجأًة لكن

الذَّرِّية. القنابِل
عىل الحصول يف فكََّرت قد وهي املغامرة، هذه يف خرجنا ما وإال بالتأكيد «قيس»: ردَّ

الثقيل! املاء
ومنطقتنا الذرية، القنابل من العدد هذا كل إىل نحتاج وهل «مصباح»: سأل أخرى مرًة

تحتمل؟! ال
ع! التوسُّ يف والرغبة بالخطر، اإلحساس إنه «أحمد»: ردَّ

وهي السالم، إىل تسعى كلها املنطقة إن ع؟ توسُّ وأي خطٍر أي وقال: «باسم» ضحك
النزاع. وينتهي التوتُّر، ينتهي فسوف السالم، تم فإن والخطر، الحرب تتجنَّب

أهله، من التخلُّص يُحاِول أنه ترى كما لكنه فيه، ا جادٍّ العدو كان إذا هذا «فهد»: قال
أراضيهم! يف هم حقَّ األرض أهل إىل يُعيد أن فعليه وإال
حله! أحٌد يعرف ال لغٌز، العُدو إن «أحمد»: قال

دائرة يف اآلخر هو يكون فسوف الذَّرية، القنابل استخدم لو إنه لحظة: بعد أضاف ثم
التقليدي. السالح حتى األسلحة من املزيد تحتمل ال كلها فاملسافة الخطر؛

لعبًة يلعب من هناك أن ر أتصوَّ اللحظات، بعض يف شارًدا: أضاف ثم لحظة، صَمت
تزال ال التي وآثارها «هريوشيما» قنبلة بعد حدث ماذا نعرف فنحن العالم؛ لهدم كربى
فهي بدائية؛ قنبلًة تُعتَرب وهي … عاًما وخمسني خمسة مرور برغم … اآلن حتى موجودًة
إن مخيًفا؟ شيئًا وأصبَحت األسلحة َرت تطوَّ وقد اآلن بالنا ما العالم. يف ذرية قنبلٍة أول
نهائيٍّا. دماًرا يكون سوف ألنه الدمار؛ عن والبُعد التصالح إىل تسعى نفسها العظمى القوى
وعىل عيلَّ «شمشون»: مقولة وكأنها لغًزا؟ املسألة أليست تساءل: ثم لحظة، سَكَت

أعدائي.
فجأًة لكن السيارة، انطالق صوِت سوى خاللها يُسَمع يكن لم صمت، دقائُق مرَّت

أخرى! مسألٌة فهناك مغامرتَنا؛ ليست هذه أن أظن «فهد»: سأل
اآلخرين. وجوه عىل الدهشة وظَهَرت «أحمد»، ابتسم
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املطار! يف جمنونٌة أفكاٌر

تعني؟ ماذا «مصباح»: سأل
و«أحمد» الزعيم بني «صفر» رقم عميل حول دار الذي الطويل الحوار إن «فهد»: ردَّ
عن املعلومات من املزيد تُريد كنَت إذا «أحمد»: ل قال الزعيم أن إىل باإلضافة االنتباه، يثري

للنظر! الفتًة مسألًة هذه أليست املقر، يف املعلومات بِقْسم فعليَك العميل
إن االبتسامة: الحظ الذي «مصباح» قال الوقت نفس يف يُرد. أن دون «أحمد» ابتسم

حق! عنده «فهد» أن ويبدو يشء، وجود يعني وهذا يبتسم، «أحمد»
صحيحة، تكون أن يمكن احتماالت، مجرَّد فهذه اآلن؛ ذلك من دُعونا «أحمد»: ردَّ

أمامنا. التي الصعبة تنا مهمَّ هو املهم، خاطئة. تكون أن ويمكن
إىل نظركم أَلِفت أخرى مرًة املوضوع هذا إىل نعود ال وحتى أضاف: ثم لحظة، صَمت
رقم عميل أو ،«٧٠» رقم العميل أو هاي»، جليم «هربرت مع التعامل يف الحذَر رضورة

باريس! يف «صفر»
تعني؟ ماذا برسعة: «قيس» وسأل املجموعة، بقية وجوه عىل الدهشة ظَهَرت

ْرت! تصوَّ كما تماًما يقول: «فهد» كان «أحمد» ينطق أن قبل
إىل نصل حتى مناقشتَه ل نؤجِّ ودُعونا اآلن، الحواَر هذا نُنِهَي أن ينبغي «أحمد»: قال

بحذَر. «هربرت» مع نتعامل أن ينبغي ُقلت، وكما هناك،
هذا نؤجل سوف … اتفقنا كما قائًال: سبَقه «أحمد» أن إال ينطق «مصباح» كاد

الرئيسية! مهمتنا يف نفكِّر أن وعلينا اآلن، املوضوع
ذَكر كما قال: الجديدة املغامرة موضوع طرح يف «أحمد» يبدأ أن قبل لحظات، مرَّت
قد الذَّرية، القنبلة صناعة عنارص من عنٍرص أهم هو الذي الثقيل» «املاء أن «صفر» رقم



الثقيل املاء

تخضع ألنها محظورة؛ فيه املتاجرة أن ورغم الكربى، العالم عصاباُت ترويجه يف دخَلت
ولذلك مكاسبها؛ تحقيِق سوى ها يهمُّ وال ألحد، تخضع ال العصابات هذه أن إال للحكومات،
قنبلتنَي لصناعة تكفي الثقيل، املاء من كميٍة عىل للحصول العصابات هذه إىل العُدو لجأ

ذَريتنَي!
ذرية؟ قنبلًة يملُك وهو ملاذا «مصباح»: سأل

عملية خالل من العصابات هذه كشف هي القضية إن قضيتَنا. ليست هذه «أحمد» ردَّ
تكون حيث املتوسط البحر يف ثم املواني، أحد إىل الفرنسية األرايض َعْرب تتم التي التهريب

النقل. باخرة انتظار يف الحَرِسية العدوِّ بوارج إحدى
نفس يف سابقٌة مغامرٌة لنا كانت أنه تذُكرون أنتم يضيف: أن قبل لحظًة توقف

العصابات. أمام تكن لم لكنها … القضية
رائعة! مغامرًة كانت «باسم»: قال

وينتهي العصابة، هذه إىل الفرنسية السلطات إرشاد هو اآلن َدوَرنا إن «أحمد»: استَمرَّ
الحد! هذا عند َدوُرنا

«هربرت». طريق عن معلوماتنا خالل من نتحرك فسوف إذن «مصباح»: سأل
نعم. «أحمد»: ردَّ

هاي». جليم «هربرت نعم أضاف: ثم لحظًة انتَظر
أن عىل اتفقوا فقد يُعلِّق، لم أحًدا لكنَّ ما. بيشءٍ تُوحي بطريقٍة العميل، اسم قال
هذا وكان ساعتنَي من أكثر انقَضت قد كانت وقته. يحني حتى املوضوع مناقشة ل تؤجَّ
قاعدَة نُطبِّق هل مبتسًما: «قيس» تساءل … وشيًكا أصبح قد املطار إىل الوصول أن يعني

عليها! املتَفق السفر
يدري أن دون معلوماٍت يقدِّما أن يمكن السفر ورشيك فالسفر بأس؛ ال «أحمد»: قال
سوف األحداث حركة وألن مرسوم، يشءٍ كلَّ ألن تحتاج؛ ال املسألة أن فأظن ذلك مع أحٌد،

فرنسا! يف تكون
تأُخذ الهواء يف معلٍَّق كعمالٍق تبدو طائرٌة هناك كانت بعيد. من املطار ظَهر قليٍل بعد
تأخذ أخرى طائرٌة كانت املطار من آخر مكاٍن ويف الوقت، نفس يف األرض. إىل طريقها
سيارة كانت ظهًرا الثانية الساعة ت دقَّ عندما للنظر. الفتًا املنظر فكان الفضاء، إىل طريقها
الصالة إىل طريقهم ويأخذون يغادرونها كانوا وبرسعة االنتظار، مكان تدُخل الشياطني
عىل تجريان عيناه أخذَت والصحف، الكتب سوق حيث إىل اتجه «أحمد» وكعادة الداخلية،
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«صائد الكتاب اسم كان عنوانُه، جذَبه كتاب، عند َفت توقَّ ثم املعروضة الكتب عناوين
اشرتاه ثم برسعة، عليها عيناه جرت صفحات، عدة قلَّب ثم وأخذه يده مدَّ الجواسيس»،
الدخول باب أمام تقف املجموعة بقية كانت بالشياطني. لحق ثم اليوم، صحف واشرتى
غري باريس. إىل الطائرة إقالِع موعُد يحلَّ أن قبل ساعة نصف هناك كانت السفر، صالة يف
إىل ه للتوجُّ باريس إىل املسافرين تدعو املطار مذيعِة صوُت وجاء انقىضبرسعة، الوقت أن

باريس! إىل نسافر لن فجأة: صاح «أحمد» أن غري الطائرة.
إىل «أحمد» نظر بكلمة. يَنِطق لم منهم أحًدا إن حتى دهشة، يف الشياطني له نَظر

هنا! من نبدأ أن يجب قال: ثم مبتسًما، وجوههم
آخر؟ مكاٍن أي إىل وليس باريس، إىل السفر هي البداية إن «فهد»: سأل

ف؟ الترصُّ بهذا تعني ماذا «باسم»: وقال
روما إىل نسافر سوف قال: «أحمد» لكن أخرى. مرًة يرتدَّد املطار مذيعة صوت كان

باريس! إىل هناك من نتجه ثم … أوًال
«هربرت»؟ قضية هي هل «مصباح»: تساءل

البداية! من َحِذرين نكون أن يجب إننا نعم، «أحمد»: ردَّ
بأس وال ساعة، نصف بعد روما إىل تتجه سوف طائرًة هناك إن برسعة: أضاف ثم

لنا! مقاعد إيجاد نحاول أن
املزدحم الوقت هذا يف اآلن، مقعد عىل العثور الصعِب من أنه أعتقد قيس: قال

العالم! كأس مباريات ملشاهدة باملسافرين
أي أو «مدريد»، إىل نسافر أن األمُر اقتىض لو حتى نحاول أن علينا «أحمد»: ردَّ

باريس! إىل نصل أن قبل أخرى، أوروبية عاصمٍة
ولذلك األخرى؛ العملية من «أحمد» هدف يتحقق أن وهي تماًما، ذكيًة الفكرة كانت
للمجموعة. مقاعد عن يبحث كلٌّ املطار، يف املوجودة الطريان مكاتب إىل الشياطني أرسع
فقط مقعدان يُوَجد ولكن روما، إىل مقاعد تُوَجد ال يقول: «قيس» وظهر ساعٍة ثلُث مرَّت

مدريد! إىل
والظروف جيدة، فكرٌة هذه إن «مدريد». إىل اثنان فليسافر إذن برسعة: «أحمد» ردَّ

أكثر! تساعدنا الصعبة
هناك ليقول: «فهد» ظهر دقائَق بعد «مصباح». ول له امَلقعَدين، وحجز «قيس» أَرسَع

«بون». إىل واحٌد مقعٌد
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«بون»! إىل أنت ساِفر بأس. ال «أحمد»: ردَّ
يف هناك مقرَّنا تعرفون وأنتم باريس. إىل الوصول مواعيُد تختلف سوف أضاف: ثم
بعميل نتصل أن نريد ال فقط املَقر، إىل يتوجه باريس إىل يصل من ميشيل»، «سان شارع

أخرى. مرًة نجتمع أن قبل «صفر» رقم
إذن! اللقاء إىل لحظة: بعد وأضاف

«أحمد» وبقي اآلخر، هو انرصف«فهد» مبارشًة وخلَفهما و«قيس» ف«مصباح» انَرصَ
الوقت! نفس يف رائعٌة لكنها مجنونة، فكرٌة هذه وقال: إليه «باسم» نظر و«باسم».

يف تكن ولم فيها، أفكِّر لم أني مع فجأًة يل خطَرت أنها الحقيقة وقال: «أحمد» ابتسم
إطالًقا! خاطري

فيه. أفكِّر ما ق تحقِّ لكنها أضاف: ثم
الليلة! بها نرحل طريقة، لنا نجد أن علينا لحظة: بعد قال ثم

مجنونة! أخرى فكرًة عندي إن قال: فجأًة
تماًما مجنونٌة أفكارك إن حدث؟ ماذا «أحمد» هَمس: ثم دهشة يف «باسم» له نظر

املرة! هذه
رأيك ما اسمع، جنونًا، الفنون دامت ما فنون. فالجنون بأس؛ ال وقال: «أحمد» ضحك

ف! نترصَّ أن يمكن هناك ومن ا، جدٍّ قريبني نكون سوف إننا املغرب. إىل ِطرنا لو
تعرف فأنت املغرب؛ من مواصالت وسيلة نجد لن أننا أظن قائًال: رأسه «باسم» هزَّ
هائلة! بأعداٍد روما إىل يزحفون سوف أنهم وأظن القدم، بكرة موَلعون هناك أشقاءنا أن

طيبة! فكرٌة فهي ذلك، مع بأس. ال «أحمد»: قال
البيضاء». «الدار إىل الطائرة ن يستقالَّ و«باسم» «أحمد» كان ساعٍة وبعد
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إىل أرسَع أن «أحمد» فعَله ما ل أوَّ كان البيضاء» «الدار مطار يف الطائرُة هبَطت عندما
يجد. لم أنه املفاجأة وكانت باريس، إىل تذاكر عن يبحث املطار، يف الطريان رشكات مكاتب

كثريًا! تُعطِّلنا سوف املجنونة األفكار إن مبتسًما: قال الذي «باسم» إىل ينُظر وقف
طيبة! نتائَج تعطي سوف لكنها بأس. ال «أحمد»: ردَّ

اآلن؟ نفعله الذي ما «باسم»: سأل
كلِّ يف االنتظار قائمة عىل اسَمينا تركنا لقد يقول: أن قبل لحظًة «أحمد» انتظر
السفر! عن أحٌد ويتخلَّف مفاجأٌة تحدَّث فقد املطار؛ يف نبقى أن وعلينا الطريان، رشكات
قال البيضاء»، «الدار مطار من الطائرات إقالع مواعيد تحمل يده، يف ورقٍة عىل نظرًة ألقى

األمل. نفقد أال يجب نفسه: يف
أن لو يفكِّر: اآلخر هو كان التفكري. يف املستغرق «أحمد» وجه يتأمل «باسم» كان

يحُدث؟ أن يمكن ماذا أيام، لعدة واحدًة طائرًة يجدا فلم عاكَستْهما، الظروف
طيب. بشكٍل ف نترصَّ إننا األمل. تفقد ال قال: ثم مبتسًما، «أحمد» له نظر

أيًضا! طيبًة النتائج تكون أن أرجو «باسم»: قال
لكن اسَميْهما، تُعِلن املطار، مذيعة صوَت يسمعا أن انتظار يف وهما يَُمر، الوقت كان

شيئًا! نرشب هيَّا «أحمد»: قال يحدث. لم ذلك
ل يتأمَّ «أحمد» أخذ املسافرين، بعض هناك كان شايًا، وطَلبَا املطار كافيرتيا إىل اتجها
عن التنازل منه ويطلُب أحدهم، إىل يتحدَّث هل وفكر: نفسه، وبني بينه ابتسم املوجودين،

سفره؟! تذكرة
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لم ما حدث فجأة، خاطره. يف األمور كلَّ يُقلِّب كان لكنه معقولة. غري فكرًة كانت
اسمه «أحمد» سمع أن املفاجأة كانت اليوم، السفر يف األمل فقدا أن بعد خصوًصا عاه، يتوقَّ

تسمع؟ هل دهشة: يف وسأل «باسم» له نظر املطار، ميكرفون خالل من يرتدَّد
سَفر! تذكرتَي وتجد حدثَت، قد املعجزة تكون هل نعم، هامًسا: «أحمد» قال

األمل! تفقد لم ُدمَت ما يدري؟ من «باسم»: قال
الطريان رشكة املذيعة: قالت امليكروفون، غرفة إىل وأرسعا مقعَديهما، من االثنان قفز

تطلبك! الفرنسية
أحدهما وأن تخلَّف قد مسافًرا أن عرفا وهناك الفرنيس، الطريان مكتب حيث إىل أرسعا
حاًال، بالسفر عليك تفكِّر؟ فيم برسعة: «باسم» وقال بعضهما، إىل نظرا السفر، يستطيع

بك. ألحق وسوف
ف! الترصُّ أستطيع لن أنني ر تتصوَّ كنت إذا إال مضيًفا: ابتسم ثم

فون. يترصَّ كيف جيًدا يعرفون الشياطني يقول: وهو «باسم» يَدي عىل «أحمد» شدَّ
املَقر. يف َشفريًة رسالًة لك أترك فسوف يشء، أي حدث إذا أضاف: ثم لحظًة انتَظر
وهو يرُقبه «باسم» وظل السفر، صالة إىل الدخول باب حيث إىل مرسًعا انَرصف ثم

بالشياطني. يَلَحق حتى وسيلٍة عن يبحث أن اآلن فعليه يختفي؛
يتملَّكه كان مشغولة. كلُّها املقاعد كانت الطائرة داخل مقعده يف «أحمد» استقرَّ عندما
أنه إال الشعور، هذا يمنع أن يُحاِول ظل أنه ورغم وحده، «باسم» يرتك وهو حزيٌن شعوٌر

واحد. كفرٍد يتحرَّكون دائًما فالشياطني أعماقه؛ يمأل ظل
السبب! هي امللعونة املجنونة األفكار هذه نفسه: يف «أحمد» قال

الشياطني. يفكِّر أن ينبغي وهكذا طيبة. أفكاٌر إنها نفسه: عىل ردَّ لكنه
من «فهد» وصل هل «أحمد»: فكر باريس، إىل طريقها يف الفضاء يف الطائرة حلََّقت
ًة ُميرسَّ تكون سوف الطائرات كانت إن مدريد، من و«قيس» «مصباح» وصل وهل «بون»،
العالم؟ كأس مباريات ملشاهدة مكاٍن كلِّ من تزحف والناس بالذَّات، الوقت هذا يف لهم

عمرها، من الخمسني حدود يف سيدًة كانت بجواره، يجلس َمن عىل رسيعًة نظرًة ألقى
تذكَّر رواية. أنه فعرف الكتاب، سطور فوق رسيًعا بعينَيه جرى كتاب. قراءة يف مستغرقًة
إن لنفسه: يقول وهو استغرق ثم الكتاب، أخرج اشرتاه. الذي الجواسيس» «صائد كتاب

ومشاعري. أفكاري من أهرب حتى الوحيد الحل هو هذا
صوت عىل إال يُِفق ولم املثري. الجواسيس عالم قراءة يف ُمستغِرٌق وهو الوقت، مرَّ
أن الركَّاب عىل وأن باريس، يف «أوريل» مطار إىل وصولهم قرب تُعِلن الطائرة مذيعة

20



املطار! إىل الطريِق يف غريٌب حادٌث

يف الليُل كان الطائرة. نافذة من نظرًة ألقى ثم الحزام، وربط كتابه أغلق األحزمة. يربطوا
بدأَت قليٍل بعد قليلة. ثقوٌب فيها تناثََرت وقد السوداء القطيفة من كقطعٍة يبدو الخارج
«أوريل». مطار يف تهِبط الطائرة أخذَت ثم تتَألَأل، املاس، كعقود كانت تلَمع، باريس أضواء
يف استمرَّت ثم قليًال، الطائرة ت ارتجَّ املطار أرض الطائرة َعَجالت ملَست عندما
منطقة يف املطار، خارج للخروج طريقه يأخذ كان دقائق، ويف َفت. توقَّ حتى طريقها
مكانه وأخذ السيارة، فتح ثم مفاتيح، أخرج انتظاره. يف سيارًة وجد السيارات. انتظار
وعندما العالم. من مكاٍن كل يف سياراٍت للشياطني أن املعروف إن القيادة. َعجلة خلف
مغاَمرة يف الشياطني يخرج عندما ودائًما انتظاره، يف السيارة فدائًما مكان إىل أحدهم يصل
تاكسيًا، يستقلُّون األحيان بعض يف كانوا وإن املغاَمرة، بمنطقة الخاصة املفاتيح يحملون

ما. فكرٍة تنفيذَ يريدون كانوا إذا
بك مرحبًا رسالة. وصلت فجأًة الراديو. زرَّ ضغط ثم السيارة، موتور «أحمد» أدار

هاي». جليم «هربرت «صفر»، رقم عميل من الرسالة أن َعرَف … باريس يف
سماعة ورفع الراديو زرَّ ضغط «هربرت». عزيزي يا نلتقي سوف يهِمس: وهو ابتسم
نفسه: يف قال يُرد. لم أحًدا لكنَّ الجَرس. يسمع ظل اآلخر. الجانب يف جرٌس ترددَّ التليفون.

اللحظة؟ هذه حتى الشياطني من أحٌد يصل لم هل
حقيبته، من صغريًا جهاًزا أخرج اتجاه. كل يف تجري أفكاره وبدأَت اعة السمَّ وَضع
متقطِّعة، حمراء إشارًة يعطي الجهاز كان حتى لحظة، تَمِض ولم فيه، زرٍّا ضغط ثم

جاهزون. دائًما الشياطني لنفسه: يهِمس وهو الجهاز وأغلق ابتسم
الجهاز أخرج رسالة. هناك أن عرف إشارة. الحقيبة يف االستقبال جهاز أعطى فجأًة
عينَيه، فأغمض املقابل االتجاه يف قويٌّ ضوءٌ مَلع فجأًة اآلخر. املقعد عىل بجواره ووَضعه
زرٍّا ضغط ثم لحظة، انتظر اختَفت. قد املقابل االتجاه يف السيارة كانت فتَحهما وعندما
،«٩ – ٨ – ٤ – ٢٠ – ٢٧» تقول: شفريًة رسالًة كانت الرسالة. يسمع فبدأ الجهاز، يف
– ٩» نقطة، ،«٢٢ – ١٠» نقطة، ،«٢٦ – ٤ – ٢٦» نقطة، ،«٩ – ٢٧ – ٢٩ – ٨» نقطة،

انتهت. نقطة. ،«٢٥ – ١٤ – ٣٠ – ٢٦ – ٢٨
الشياطني أن عرف فقد عريضة؛ ابتسامًة ابتَسم انتهى أن وبعد الرسالة، يُرتِجم كان
يأتي قويٌّ ضوءٌ مَلع فجأًة الرسالة. من َعرَفه مكاٍن يف يجلسون هم وإنما املَقر، يف ليسوا
وينحرف عينَيه، يُغِمض أن فاضُطر السيارة، مرآة من عينَيه عىل انعكس لكنه الخلف، من
نفسه: يف قال املرور. وتريد برسعٍة تأتي السيارة أن فهم فقد الطريق؛ يمني إىل بالسيارة
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تكن لم أنه الحظِّ حسن ومن خاٍل. الرسيع الطريق ألن فادًحا؛ ً خطأ ارتكب قد السائق إن
حادثة. هناك لكانت إذن … الطريق يمني يف سيارٌة هناك

يستطيع ال جعَله كثيًفا دخانًا أطلَقت فجأًة ثم رهيبة، رسعٍة يف بجواره السيارُة مرَّت
أنها … أو … مقصودٌة مسألٌة هذه هل فكَّر: ف، توقَّ ثم بسيارته، الطريق عن خرج الرؤية.
قال أخرى مرًة يتحرك. ال مكانه يف ظلَّ الكثيف؟ الدخان هذا ملاذا لكن، ُمصاَدفة، مجرد

صحيح؟ فيه فكَّر ما وهل هاي»، جليم «هربرت أالعيب بدايَة هذه تكون هل لنفسه:
وظل الطريق. إىل أخرى مرًة بالسيارة عاد دقائق بعد لكنه تفكريه. يف مستغرًقا ظل
حارٍة كلُّ حارات، إىل م ُمقسَّ الطريق اتساع أن يعرف فهو الطريق؛ من حارٍة أول يف متقدًما
يمكن خطأٍ فأيُّ اإلرشادات؛ اتباع عىل حريٌص وهو السائق. يتجاوزها ال معينٌة رسعٌة لها

كارثة. يف يتسبَّب أن
إنه حتى ا، جدٍّ مبهًرا الضوء كان املقابل. االتجاه يف قويٌّ ضوءٌ مَلع أخرى، مرًة فجأًة
أستدعي هل نفسه: يف قال تماًما. السيارة يغطِّي كان النور لكن اتجاهه. يف ينظر أال حاَوَل
رسعة بنفس متقدًما ظل يفعل، لم لكنه مقصودة؟ مسألًة هذه كانت فربما الشياطني

فيها. يميش التي الحارة
تاكسيًا ركبُت كنُت ولو السيارة، طريق عن وصويل موعد «هربرت» َعرَف لقد فكَّر:
فيه. وقعُت ٌ خطأ هذا إن أيًضا. موجودون الشياطني أن يعرف وهو موجود. أنني َعرَف ما
من قويٌّ ضوءٌ جاء فجأَة أخرى. حارٍة إىل انتقل ثم أكثر، فاندفَعت السيارة، بنزين ضغط
تكون أن يمكن ال وأنها مقصودة، مسألٌة هذه أن فِهم األمام، من قويٍّ ضوءٍ مع الخلف
األمامي الزجاج يغطِّي اللون أخُرض سائٌل فاندفع السيارة، تابلوه يف زرٍّا ضغط صدفة.
كالصاروخ، السيارة فاندفَعت البنزين، قدم ضغط تماًما، الضوء عنه فيحُجب للسيارة،
تصل أن أوشَكت قد الخلفية السيارة كانت اللحظة نفس يف لكن أخرى، حارٍة إىل وانتقل
من انطَلق سهٌم وكأنها األخرى السيارة فمرَّت املجاورة الحارة إىل برسعة انحرف إليه،

َقوِسه.
فوقُت اآلن؛ أدُخلها لن لكنِّي مصدرها أعرف ال ملعركٍة محاولٌة إنها نفسه: يف قال

بعُد. يَِحن لم املعركة
خارج يقع أوريل فمطار تلمع؛ بدأَت قد باريس أضواء كانت الطريق. يف متقدًما ظل
نصل أن اآلن واملهم باريس. داخل تستمر سوف املطاردة أن أظن ال نفسه: يف قال املدينة.

املعركة! أدخل أن قبل هناك إىل

22



املطار! إىل الطريِق يف غريٌب حادٌث

يف رسعتها، لشدة األرض عن ترتفع أن السيارة فكادت أكثر، البنزين قَدم ضَغط
باريس هي ها السيارة، رسعة من فأبطأ املدينة دخل أخرى، سيارٌة تظهر لم الوقت نفس

والثقافة. والفكر الفن عاصمة
الجميل! الليِل هذا يف تُرتكب … الجرائم من َكم نفسه: يف قال

فيها طرٌف «هربرت» وهل فعًال، اآلن املغامرة بدأَت هل سؤال: خاطره يف تردََّد ثم
إىل طريقه يأخذ كان بينما خاطره، يف يرتدَّد السؤال ظل للمعلومات؟ مصدٍر مجرد وليس

الشياطني. يُوَجد حيث
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عندما باريس. شوارع أضخم «الشانزلزيه» شارع يف كافيرتيا يف يجلسون الشياطني كان
جميًعا. وقفوا الباب يف «أحمد» ظهر

«باسم»؟ أين «فهد»: سأل فجأًة لكن إليهم. يتقدم وهو «أحمد» ابتسم
يتأخر! أال أرجو النهاية: يف أضاف ثم حدث. ما لهم وحكى «أحمد»، جلس

بالحزن َشَعرُت لقد بأس. ال مبتسًما: «أحمد» قَطعها الصمت من حالٌة الجميع أخذَت
البيضاء. الدار مطار يف وحده تركتُه عندما أيًضا أنا

مطار إىل وصويل بعد حدث ما املهم إن املهم. هو هذا ليس أضاف: ثم لحظًة سكت
املدينة! إىل الطريق يف وأنا «أوريل»

قال انتهى وعندما الطريق. يف ظهَرت التي السيارات من حَدث ما لهم يحكي أخذ
وكأنه بها، يُخيَفنا أن يريد «هربرت» أن ويبدو مقصودة، مسألٌة أنها املؤكَّد من «قيس»:

مكشوفون! بأننا تُنِذرنا رسالًة يرسل
فإنه «أحمد»، يظن كما «هربرت» كان فإذا تماًما؛ ذلك أستبعد إنني «مصباح»: ردَّ
«املاء شحنة مرور هو املهم إن تماًما. ساذجٌة طريقٌة ألنها الطريقة؛ بهذه يترصف لن

تخويفنا. هو املهم وليس الثقيل»
بوجودنا «هربرت» عرف وإذا «مصباح»: فاستمر اهتمام، يف إليه ينظر «أحمد» كان

ي! الرسِّ وصولنا مفاجأَة عليه أضعنا فقد باريس، يف
لنفيس. أغفره ال ٌ خطأ وهو صحيٌح. هذا هامًسا: «أحمد» قال

الشياطني أن يعرف «هربرت» إن املوقف، من نستفيد أن علينا إذن، «مصباح»: قال
إىل «أحمد» يذهب أن يجب لهذا املوجود؛ من يعرف أن نريده ال ولكننا باريس، يف اآلن
بيننا االتصاالِت إن املناسبة. اللحظة حتى نختفي، أن وعلينا ميشيل»، «سان شارع يف املقرِّ
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التفاصيل نعرُف ونحن وحده، «هربرت» مع يلتقي سوف و«أحمد» مستمرًة تكون سوف
يُحِدث أن قبل «باِسم» نَلَحق أن وعلينا اآلن، حتى «هربرت» ب يتصل لم منَّا أحًدا إن بعدها.

جديًدا. ً خطأ
املَقر؟ إىل ذهبتُم هل «أحمد»: سأل

«فهد» بوصول َعرْفنا وقد نقرِّر. ثم نجتمَع حتى ذلك، قصدنا وقد ال. «مصباح»: ردَّ
وحتى طريقه. عن بوجودنا أيًضا أنت عرفَت الذي االتصال، جهاز طريق عن «بون» من
اللذان و«باسم»، أنت فإنكما، إذن بوجوده، «هربرت» وَعرَف املَقر، إىل «باسم» وصل إذا

املغاَمرة! لتنفيذ حرضتُما
يقع لن «باسم» أن وأعرف األفكار. هذه عىل تماًما موافٌق إنني وقال: «أحمد» ابتسم

نتأكَّد! حتى «هربرت» نُضلِّل أن نُحاِول أننا يعرف فهو خطأ؛ يف
ستذهبون؟ أين إىل وأنتم، اآلن. أنرصَف أن ينبغي أضاف: ثم

املدينة! فنادق أحد يف ننزل سوف «قيس»: قال
العيون! عن بعيًدا فندًقا يكون أن ينبغي «أحمد»: قال

اتصال! عىل نكون وسوف جديد. يشءٌ يحُدث أن قبل سأنرصف قائًال: وقف ثم
بعيدة نظرًة ألقى ا جدٍّ املتَِّسع «الشانزلزيه» شارع وقفيف عندما وانَرصف. َعهم ودَّ ثم
نابليون، فعل كما القوس، تحت نَُمرَّ أن أرجو مبتسَما: لنفسه قال ثم النرص، َقوس عىل

النرص! بعد
عن كثريًا يبُعد ال الذي ميشيل»، «سان شارع إىل طريقه أخذ ثم يارة، السَّ ركب
عاديٍة شقٍة مجرد باريس يف الشياطني مقرَّ إن . املقرَّ دخل ثم يارة، السَّ غادر «الشانزلزيه».
كانت فقد الشقة، داخل أما األنظار. يَلِفت ال حتى كذلك، يكون أن مقصوًدا وكان عمارة. يف

املطلوبة. االتصال أجهزة كلُّ هناك
أو غريبة، رائحًة يجد فلم الهواء، م يتشمَّ لحظًة ف توقَّ ودخل. الباَب «أحمد» فتح
بعُد. يِصل لم «باسم» إن نفسه: يف قال يدخلها. لم أحًدا أن ويبدو هادئة. الشقُة مختلفة.

له. بالنسبة اآلن معقدًة السفر وسيلة تكون وربما
رسالًة كانت يستقبلها. أخذ رسالة. أنها عرف االستقبال. جهاز بدفء شَعر فجأة
– ١٠ – ١ – ٢٢ – ١٠ – ١٥ «نقطة»، ،٣ – ٦ – ٣٤ – ٨ نقطة، ،«٢٣» تقول: شفريًة،
– ١ – ٢٥ – ١٠ – ٣٠ – ٢٨ – ٢٨ «نقطة»، ،١ – ١١ – ١٠ – ١٩ – ١٠ «نقطة»، ،٨
– ١ – ١٠ – ٩ «نقطة»، ،٢٢ – ٢٨ – ١٠ «نقطة»، ،٣ – ٤ – ١٢ – ١٠ «نقطة»، ،٢٥

«انتهى». ،١ – ٣ – ١٢ «نقطة»، ،١٩ – ٢٢
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نظرًة ألقى نظن. لم حيث من الريُح هبَّت لقد «باسم»، مسكني نفسه: يف وقال ابتسم
ألُفيق؛ اآلن، دافٍئ حماٍم إىل أحتاج نفسه: يف قال يفكِّر. قليًال وقف ثم الشقة. جوانب عىل

«صفر». رقم بعميل اتصايل أُجري ثم ُمتِعبًا، السفر كان فقد
أُعيَد لكي الوقت بعض إىل أحتاج نفسه: يف قال فجأة، ا. دشٍّ وأخذ الحمام، إىل أرسَع

«هربرت»! مع حساباتي
النوم. إىل يحتاج وأنه تماًما، يسرتخي أنه َشَعر فيه. تمدَّد ثم الدافئ. باملاء البانيو مأل

الوقت. يضيع ال حتى برسعة، أتحرَّك أن ينبغي طيبة، ليست فكرٌة إنها وقال: ابتسم
تمطَّى باالنتعاش. فأَحسَّ البارفان، بعض وَضع ثيابه. ارتَدى ثم «البانيو»، من قفز

العمل. إىل اآلن. قال: ثم رئتَيه، ملءَ واستنَشق
… اآلن البيت يف لسُت إنني يقول: صوٌت جاء ثم لحظاٌت، مرَّت التليفون. اعة سمَّ رَفع
نفسه: يف قال ثم لحظًة، َرشَد أعود. عندما بك أتصل وسوف تليفونك، ورقم رسالة، اترك

بأس. ال تسجيل. صوُت إنه
اعة السمَّ وضع وحده. ألنه يغادره؛ ولن املَقر، يف إنه وقال «هربرت» ل رسالًة ترك

بعُد. يِصل لم «باسم» أن الحظِّ حسن من وقال:
الشياطني. إىل شفريًة رسالًة يرسل كان اإلرسال. جهاز أزرار يدقُّ أخذ ثم لحظة، فكَّر
– ١٣ – ١٢ «نقطة»، ،«٢٧ – ١٩ – ١٠ – ٩» نقطة، ،«٢٨ – ١٧ – ٢٢» الرسالة: كانت
٢٢ «نقطة»، ،٢٥ – ١ – ٢٥ – ١٠ – ٣٠ – ٢٨ – ١٠ «نقطة»، ،٢٦ – ٢٧ «نقطة»، ،١

«انتهى». ،٢٥ – ١ – ١٠ – ١٤ – ٨ – ٢٦ – ١٠ «نقطة»، ،٩ – ٦ –
… بك أهًال قال: «هربرت»، املتحدث وكان التليفون، جرس دقَّ الرسالة، انتهت عندما

وحَدك؟ جئَت هل
حاًال! يصلون فسوف لآلخرين، تحتاج املغاَمرة كانت وإذا نعم. «أحمد»: ردَّ

ستفعل؟ ماذا بأس. ال «هربرت»: صوُت جاء
انتظارك! يف إنني «أحمد»: ردَّ

خاللها. نتحدُث صغرية، لسهرٍة أدعوك دعني إذن. «هربرت»: قال
… كالمه يكمل أن «هربرت» انتظر فقد يُرد؛ لم لكنه الدعوة. لهذه «أحمد» دِهش

بالسهرة! ترحيبًا منك أسمع لم إنني … رأيك؟ ما «هربرت»: صوُت جاء
ترتيباتك! أنتِظر فقط ا. جدٍّ يُسِعدني هذا إن بالعكس. برسعة: «أحمد» قال

تكفي؟ هل ساعٍة. بعد عليك سأُمرُّ إذن «هربرت»: قال
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انتظارك! يف أكون وسوف بالتأكيد. «أحمد»: ردَّ
هذه سبب ما يفكِّر: كان رشد. ثم اعة، السمَّ «أحمد» فوضع اعة، السمَّ «هربرت» وضع
يكون أن يمكن وهل شيئًا، الدعوة هذه تعني هل وحدي. أكون سوف إنني … الدعوِة

الليلة؟ ذه ينفِّ سوف شيئًا دبَّر قد «هربرت»
إىل رسالًة يرسل أن عىل رأيه استقرَّ النهاية يف رأسه. يف تدور كثريٌة أسئلٌة كانت
يمكن ماذا يدري ال أحًدا فإن خلفه؛ يكونوا أن منهم ويطلُب تم. بما يخربهم الشياطني،

يحُدث. أن
فندق يف ينزلون إنهم يقول: الردُّ فجاءه لحظة، انتظر الرسالة انتهت عندما
يكونون سوف وإنهم جانبي. شارٍع يف ويقع املَقر. عن كثريًا يبُعد ال وهو «املارتينز».
يراهم وال ينكشفوا، ال وحتى ما، لعبًة يلعبوا أن قرَّروا فقد يعرفهم؛ ال قد وإنه وراءه.

«هربرت».
االحتماالت. لكل دائًما جاهزون الشياطني إن نفسه: يف وقال للرسالة، «أحمد» ابتَسم
ُكرات بعَض وضع أسلحتَه، يُِعدُّ أخذ ثم أنيقة، «بدلًة» لِبس للسهرة. نفسه ز يجهِّ أَخذ
جهاز أخفى ثم ساقه، عىل مربوًطا وخنجًرا إبطه، تحت ومسدًسا جوربه، يف الدخان
أطلق لقد لحظة. أية يف مكانه الشياطني يعرَف حتى الداخيل جيبه يف الدقيق الشياطني
إشاراٍت يُعِطي فهو منهم؛ واحٍد كلُّ يحمله الذي التوجيه جهاز عىل الشياطني اسم «عثمان»
كيلومرتًا، ثالثني إىل دائرتها تتسع التي املنطقة يف موجوًدا يكون وعندما حامِله. مكاَن تحدُد
اإلشارات. هذه يرسل ال فإنه موجوًدا، يكن لم إذا أما إشارة. يعطي الشياطني» «جهاز فإن
يجب كان وقال: ابتسم «عثمان». تذكَّر الداخيل، جيبه يف الجهاز يضُع كان عندما
جاءته فجأًة يده. ساعة يف نظر عندما مرَّت، قد الساعة كانت «عثمان». جهاز يه نُسمِّ أن
انتهت لقد رسالتهم: يف يقولون كانوا ابتسم. ثم استقبلها، الشياطني. من كانت رسالة.

اآلن. انزل الساعة.
وما … العمارة باب حيث طوابق، ثالثة هبط ثم امِلصَعد وركب برسعة الشقة غادر
تقُف «بيجو» ماركة أنيقٌة سوداءُ سيارٌة كانت حتى الباب خارج واحدًة خطوًة يخطو كاد
قائًال: يبتسم كان الذي «هربرت»، فوجد بداخلها، من ينُظر انحنى بابها. يُفتُح ثم أمامه،

ر. أتأخَّ لم أنني أُظن … أهًال
بامللل! أشعر كنُت فقد الدعوة؛ هذه لك أشكر إنني قائًال: يبتسم وهو «أحمد» رِكب

صاخبًا؟! أو هادئًا. مكانًا تُحب هل سأل: ثم خافت، بصوٍت «هربرت» ضحك
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بيننا! الحديث لطبيعة يخضع ذلك إن وقال: «أحمد» ابتسم
الذكية. إجابتك ا جدٍّ تعجبني وقال: أخرى، مرًة «هربرت» ضحك

«السني»! نهر عىل هادئ، مكاٍن إىل نذهب إذن أضاف: ثم
اللحظة. هذه يف عنهما بعيدين يكونوا لم فإنهم الشياطني، أما طريقها. يارُة السَّ أخذت
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اهلادئ! الليِل عىلسطِح ة» «اخلطَّ

مسافًة تقَطع الحجم متوسطة باخرة عائم، كازينو عن عبارًة إليه، ذهب الذي املكاُن كان
ساعات. ثالث خالل تعوُد، ثم السني، نهر يف

إىل نظر ابتسم. الهادئ». «الليل اسمها: قرأ الباخرة أمام «أحمد» وقف عندما
فعًال. هادئٌ ليٌل إنه قال: الذي «هربرت»

أخرى! بأشياءَ مشحوٌن أنه ولو االبتسامة: بنفس أضاف ثم
فعًال! مشحونًا يكون أن أتمنى وقال: «أحمد» ابتسم

كانت وإن الفرنسية، باللغِة يتحدثون كانوا وفتاة. شابان اقرتب اللحظِة نفس يف
مختلفة. لهجتُهم

هادئٌ ألنه املكان؛ هذا لون يفضِّ أغلبهم إن السياح. بعُض أنهم أظن «هربرت»: قال
فعًال!

الشابَّة! حياتَهم ليعيشوا الوقَت يجدون الذين هؤالء أحُسُد إنني وقال: «أحمد» ابتسم
حان. قد اإلبحار فوقت بنا؛ هيا مكانه: يغادر وهو وقال، «هربرت» ضحك

«هربرت» تجاَوزوا حتى أوسع، بخطواٍت الثالثة، تقدَّم أيًضا، اللحظة نفس يف
َعرض إىل مكانها من تتحرك الباخرة كانت قليل، بعد الباخرة إىل َصِعدوا ثم و«أحمد»،
الكثرية واألنوار الهادئ. الليل يتأمل الباخرة مؤخرة عند يقف يزال ال «أحمد» كان النهر.

النهر. شاطئ تُيضءُ التي
املنظر؟! أعجبك هل مبتسًما: «هربرت» قال

فعًال! ممتٌع منظٌر إنه نعم. بهدوء: «أحمد» ردَّ
امُلحبُّون! له يفضِّ لهذا وقال: صغرية، ضحكًة «هربرت» ضحك



الثقيل املاء

«هربرت»: سأل رحلتها، إىل الطريق وأخذَت النهر، َعرض يف الباخرة أصبَحت عندما
السطح؟ عىل الجلوَس تُحبُّ هل

استطعنا وربما مهمتنا. من ننتهَي حتى … اآلن املغلَق املكاَن ُل أُفضِّ «أحمد»: قال
العودة! طريق يف السطح إىل الصعود

إليه فأشار صغري، صالوٌن هناك كان «أحمد» فتَِبعه الداخل، إىل «هربرت» تقدَّم
ابتعد وعندما مثلًجا. مرشوبًا وطلب «الجرسون» إىل أشار حتى جلسا إن وما «هربرت»،

العمل؟ ُ نبدأ هل وقال: مبتسًما «أحمد» إىل «هربرت» نظر «الجرسون»
بالرحلة! أستمتَع أن أستطيَع حتى أفضل، ذلك أظنُّ قائًال: «أحمد» ابتسم

إىل «أحمد» نظر أمامه. بسَطها ثم خريطة، الداخيل جيبه من «هربرت» أخرج برسعة،
«أحمد»، يتأمل «هربرت» فيه كان الذي الوقت نفس يف مستغرًقا. لُها يتأمَّ وأخذ الخريطِة

عينه. بَطرِف «هربرت» يُالِحظ كان فقد «أحمد»؛ عىل يمر لم ذلك ولكن
خطَّتهم. هي هذه «هربرت»: قال

روما. إىل باريس من قادمًة الثقيل»، «املاء سيارة ستُمر كيف «أحمد» ل يرشح بدأ ثم
من وغريهم الفرنسيني من كثريٌ يخرج فسوف الطريق؛ زحام فرصة تستغل سوف إنها
تماًما، مزدحًما يكون سوف الطريق وألن العالم. كأس مباريات ملشاهدة إيطاليا، إىل فرنسا
التفتيش نقط ألن سهًال؛ يكون سوف املرور فإن السيارات، ركوب هواة وهناك خصوًصا
تمرُّ سوف طبيعية. مسألٌة وهذه الشديد. للضغِط نظًرا تفتيشها. يف دقيقًة تكون لن
حتى روما، إىل تتجه وسوف اإليطالية. الفرنسية الحدود عىل «موناكو» إمارة من السيارة
وعندما انتظارها. يف التجارية السفن إحدى تكون سوف هناك. «نابويل» ميناء إىل تصل
«صقلية»، جزيرة إىل أخرى بضائَع وسط الثقيل املاء من بحمولتها تُبِحر سوف تحملها
الثقيل» «املاء شحنة تنتقُل وسوف انتظارها. يف الحربية البوارج إحدى تكون سوف وهناك
البحر َعْرض إىل لتخرج الغواصات، وإحدى حربيتان بارجتان تحُرُسها التي البارجة إىل

غريها. أو باخرة أية عىل تفتيٌش يُوجد ال وحيث الدولية، املياه حيث املتوسط،
سأل «هربرت»، ف توقَّ وعندما شديد. تركيٍز يف «هربرت» إىل يستمُع «أحمد» كان

الشحن؟ سيارة نوع ما «أحمد»:
اللون. خرضاء مارسيدس «هربرت»: ردَّ

رقُمها؟ ما أخرى: مرًة «أحمد» سأل
مسافٍة كلِّ بني تتغري سوف السيارة فأرقاُم ة؛ هامَّ ليست مسألٌة هذه «هربرت»: قال

أَحد. يعرفها ال حتى وأخرى،

32



الهادئ! الليِل سطِح عىل «الخطَّة»

السيارُة هي أنها يعني ال خرضاء، سيارٍة عبور مجرد إن قال: ثم قليًال «أحمد» فكَّر
اللون. نفس لها غريها، عرشاٌت فهناك املقصودة؛

السيارة. د يُحدِّ سوف الذي هو املرور موعد ولكن صحيح، هذا «هربرت»: أجاب
املوعد؟ هو ما إذن، «أحمد»: سأل

تتحرك عندما يقينًا أعرفه سوف لكني بعُد، أعرفه لم ما هذا وقال: «هربرت» ابتسم
السيارة.

إذن؟ خطَّتكم هي ما هربرت: سأل ثم
وسوف الزمالء. من عدٍد إىل حاجة يف أنني أعتقد «أحمد»: يقول أن قبل لحظة، مرَّت

فوًرا! أستدعيهم
أخرى؟ معلوماٌت هناك هل قائًال: ابتسم ثم

السيارة. موتور ورقم السائق، اسم هناك «هربرت» ابتسم
السيارة، موتور رقم لكن الطريق، يف يتغريَّ أن يمكن السائق إن قال: ثم لحظة، انتَظر

مستحيلة! مسألٌة وهذه نفسه، املوتور وا غريَّ إذا إال تغيريه يستطيعوا لن فإنهم
هامة! مالحظٌة هذه قال: ثم رأَسه، «أحمد» هزَّ

جيًدا؟ باألرقام تحتفظ هل متسائًال: وقال «هربرت» ابتَسم
نعم. وأجاب: «أحمد» ابتسم

كبريًا. الرقم كان لو حتى «هربرت»: قال
عرشين! كان لو حتى قال: ثم خافتًة ضحكًة «أحمد» ضحك

الطلبات لنا يقدِّم لم الجرسوَن أن تُالِحظ ألم «أحمد»: سأل «هربرت» ينطق أن وقبل
الوقِت! مرور برغم بعُد،

ونحن رآنا ألنه ذلك؛ يفعل لم أنه أُظن تماًما. يِقٌظ أنت وقال: «هربرت» ضحك
الحديث؟ يف مستغرقان

وضعها وعندما باملثلَّجات، «الجرسون» فأقبل يَده، رفع ثم حوله، «هربرت» نظر
كثريًا. رَت تأخَّ لقد «هربرت»: قال أمامهما

بالحديث. انشغالكما أُفِسد أن خشيُت وقال: الجرسون ابتسم
هل سأل: فمه إىل املرشوب زجاجة «أحمد» يرفع أن وقبل وانرصف. اعتذاره، قدَّم ثم

املزيد؟ لدينا
عندي. ما كلُّ هذا وقال: «هربرت» ابتسم
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انتظار يف أظل سوف فقط تماًما. رائٌع عندك ما إن بأس. ال «أحمد»: فقال ضحك، ثم
املوعد.

انتظارهم؟ يف السيارة تكون حتى الزمالء، يصل سوف ومتى «هربرت»: قال
يترصفون! أتركهم أن ل أفضِّ «أحمد»: أجاب

السيارة! موتور رقم أسمع لم زلُت ما قائًال: وقف ثم
عنه. بعيًدا الحديث أخذَنا لقد … فعًال وقال: «هربرت» ابتسم

أعداد. ثمانية من مكونًا الرقم كان عليها. الرقم يكتب وبدأ صغرية، ورقًة أخرج ثم
حِفظته؟ هل سأل: انتهى، وعندما «هربرت». يكتبه ما يقرأ «أحمد» كان اللحظة نفس يف

عليك. أُعيده وسوف تمُحَوه أن تستطيع وقال: أحمد ابتسم
الصغريَة. الورقَة يسحب وهو ابتسم، «أحمد» أن إال بالقلم. الرقم يمحو «هربرت» أخذ
الرقم ذَكر ثم نهائيٍّا، الرقم فاختفى الورقة. فوق ونثَره جيبه، من مسحوًقا أخرج ثم

رائٌع! يشءٌ هذا يقول: وهو دهًشا له نظر الذي «هربرت» ل
الزعيم. علََّمنا هكذا يقول: وهو «أحمد» ابتسم

ني! السِّ بنهر أستمتَع أن أريد طح. السَّ إىل نصعد أن يمكن هل أضاف: ثم
وهناك، السطح. إىل مًعا وصعدا العصفور، يُشِبه الذي بقوامه وقفز «هربرت»، ابتسم
حب. جلسة «هربرت»: علَّق الحديث. يف انهمكوا وقد يجلسون الثالثة الشبان نفس كان

الشباب! حقُّ هذا وقال: «أحمد» ابتسم
الثالثة. الشبان هؤالء َمن يعرف كان لكنه
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الليلة! …تنتهي املغامرة

املعلوماُت فهذه تماًما؛ مشغوٌل وهو الهادئ»، «الليل العائم الكازينو رحلة من «أحمد» عاد
الثقيل املاء تحمل التي السيارة تحرُّك موعُد دام ما شيئًا. تعني ال «هربرت» من عرفها التي

يده. تحت ليس
فعًال هو وهل بذلك؟ «هربرت» يقصد ماذا وحده: املقرِّ يف يجلس وهو نفسه، يف قال

يُضلِّلنا؟ أن ويريد يعرف أنه أم املوعد؟ يعرف ال
الرسالة كانت يقرؤها. أخذ انتهى عندما رسالة. ل يُسجِّ االستقبال جهاز بدأ فجأة

الشياطني. اللقاء؟ نتائج هي ما تقول:
رسالة؛ لهم أرسلُت إذا وجوُدهم ينكشف قد نفسه: يف قال ثم لحظة، «أحمد» فكر
… مشكلة هناك وتُصِبح مراقبًا، أكون قد اآلن؟ معي «هربرت» يفعل ماذا يدري، فمن
فجاءه لحظة، وقف الباب. إىل واتجه مسدسه أخذ ثم لحظة انتظر الباب. جرس رن فجأًة
برسعٍة الباب فتح أَحد. يعرُفها ال التي الشياطني بلغة يتحدث الصوت كان عرفه. صوٌت
باروكَة الفتاُة خلَعت فقد الضحك؛ يف غِرق ثم لحظة، لها نَظر الداخل. إىل فتاٌة فاندفَعت

«باسم». وظهر رأسها فوق تضُعها التي الشعر
ماذا لنعرَف آتيََك أن اقرتحُت ثم بالشياطني، واتصلُت قليل، منذ وصلُت لقد قال:

أَحد. يكشَفنا ال حتى الثياب، هذه لِبسُت أيًضا، ولهذا املراقبة؛ من خوًفا حدث،
بما أُخِربكم كيف أفكِّر كنُت لحظاٍت ومنذ جيًدا. ًفا ترصُّ فتُم ترصَّ لقد «أحمد»: قال

عندي!
رآها التي الخريطِة نفس يرسُم أخذ ثم وورًقا، قلًما «أحمد» وأحرض االثنان، جلس
متسائًال: «أحمد» كالم قَطع «باسم» لكن املرور. طريقة «باسم» ل ويرشح «هربرت» مع

السيارة؟ تتحرَُّك متى
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اآلن حتى يعرف ال «هربرت» إن القضية. هي هذه قال: ثم لحظًة «أحمد» له نظر
السيارة. رحلة تبدأ متى

شيئًا. يساوي ال لدينا ما فُكلُّ إذن، «باسم»: قال
فكَّرَت؟ وكيف برسعة: أضاف ثم

لكننا مكان. يف وأنا مكان، يف أنتم نحن. كما نظلَّ أن فكَّرُت لحظة: بعد «أحمد» قال
وقريب. رسيع، اتصاٍل عىل نكون أن يجب الوقت نفس يف

كيف؟ «باسم»: سأل
وهناك «س»، النقطة إىل أتحرَّك وسوف بعيد. من تَتبُعوني أن يجب «أحمد»: أجاب
«هربرت»؛ يف أشكُّ فسوف مكاني، اكتشف السيارة قائد أن لو السيارة. مرور أنتظر سوف
قد «هربرت» ويكون أخرى، خطٌة لنا تكون سوف وساعتَها النقطة، له د أحدِّ سوف ألنني

نفسه. كَشف
بأس. ال «باسم»: فقال لحظًة انتظر

منك قريبني نكون سوف وأضاف: رأسه، فوق الباروكَة يضع وهو مباَرشة وقف ثم
أنك الشياطني» «جهاز خالل من نعرف أن يكفي بيننا. اتصاالٍت أي إىل حاجٍة دون …

تحرَّْكت.
الشياطني إن فكَّر: يبتسم. لحظًة «أحمد» وقف برسعة. وانرصف الباب، فتح ثم
ألقى ثم بعُد، خَلعها قد يكن لم التي السهرة مالبس خَلع فون. يترصَّ كيف دائًما يعرفون
النفسية، التمارين بعض يُجري أخذ يستطع. لم لكنه ينام، أن حاول ير. الرسَّ عىل نفسه
وكان السماعة رفع تليفون. جَرس رنني عىل أستيَقظ فجأًة لكنه النوم، يف استغرق حتى
أن رضوريٌّ األمر لكن الساعة، هذه مثل يف االتصال عن أعتذر يقول: «هربرت» املتحدِّث

إليك. أتحدَّث
دقيقتنَي. منذ السيارة تحرََّكت لقد أضاف: ثم لحظًة صَمت

ستفعل؟ ماذا برسعة: سأل ثم
«س». النقطة موقع يف أكون سوف قال: ثم برسعة، «أحمد» فكَّر

التوفيق. لك أتمنى «هربرت»: فقال
الحقيبة داخل يحتاجها سوف التي أشياءه ز يُجهِّ قفز ثم السماعة، «أحمد» وَضع
ذلك إن الشياطني؟ سيارة يستقل هل لحظة: فكَّر املَقر. خارج كان لحظات، ويف ية. الرسِّ

يكشفه. سوف

36



الليلة! تنتهي … املغامرة

«صفر» لرقم عميًال «هربرت» كان إذا فيه. أفكِّر ما يؤكِّد سوف ذلك إن نفِسه: يف قال
رسعِة ويف الشياطني. سيارة إىل أَرسَع العصابات. هذه وبني بيننا مزدوًجا، عميًال أو
و«موناكو». «باريس» بني «س»، النقطة اتجاه يف باريس من خارًجا ينطلق كان الصاروخ
هناك أصل أن بد وال سيارتي. رسعُة لها تكون لن النقل َعربَة إن «أحمد»: فكَّر
السيارات، من خاليًا يكوُن يكاُد والطريق صباًحا الثانيَة تجاوَزت قد الساعُة كانت قبَلها.
إىل أحتاج نفسه: يف قال .٣٠٠ رقم إىل يشري املؤُرش كان الرسعة. عداد يف نظر املارَّة. أو
الرسالُة كانت الشياطني. من رسالٌة جاءته ساعة، بعد «س». النقطة إىل للوصول ساعتنَي

وراءك. نحن تقول:
املرسوم. َخطِّه يف يتحرَُّك يشءٍ كلَّ إن عظيم. نفِسه: يف وقال ابتسم

ذلك، قبل السيارة قيام وقُت ويكون «هربرت»، يخدَعه أن يُمِكن هل فكَّر: فجأًة لكنه
الطريق، منتصف يف يقفون الرجال من مجموعًة وجد فجأًة مختلًفا؟ طريُقها يكون أو
رسعة خفض«أحمد» بعيد. من كأشباٍح يظهرون كانوا بَعرضالشارع. تقف سيارٍة خلف
اقرتب وقف. ثم السيارة عند وصل جولة؟ أول هذه تكوُن هل نفسه: يف وقال السيارة

القيادة. ورخصَة السيارة، رخصَة منه طلب الرشطة. ثياَب يرتدي كان أحُدهم.
ملاذا؟ «أحمد»: سأل

له قال حذَر. يف نزل ثم لحظة، «أحمد» فكَّر ينزل. أن إليه يُشريُ وهو الرجُل ابتَسم
املقرَّرة! الرسعة تتجاوز أنت : الرشطيُّ

الحكم؟ هذا تحُكَم حتى تََرني لم أنَت وقال: «أحمد» ابتسم
رسعتَك! رَصد قد الراداَر إن : الرشطيُّ ردَّ

العسكرية؟ بطاقتََك أرى أن أستطيع هل برسعة: «أحمد» فكر
مهمتَك. ليست هذه وقال: الرشطيُّ ابتسم

كان الخلف. من قويٌّ ضوءٌ غَمره فجأًة لكن يَُمر. الذي الوقِت يف يفكِّر «أحمد» كان
سوف السيارة كانت إن لريى الوقت بعَض يأخذ أن برسعة فكَّر … سيارة ضوءُ أنه واضًحا
أم رسميٍّا رشطيٍّا كنَت إن أعرف أن حقي من إنه للرشطي: قال تِقف. سوف أنها أو تُمر،

ال.
َعربَة ومرَّت الطريق، تعرتض التي السيارة تحرََّكت فجأًة اقرتبَت. قد السيارة كانت
إن برسعة: فكَّر خرضاء. مرسيدس سيارة كانت لقد مأخوذًا. «أحمد» لها نظر نقل.
فجأًة املغاَمرة. يُفِسدوا أن يمكن أيًضا وهؤالء السيارة. قيام موعد يف خَدعني قد «هربرت»
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أربعٌة يركبُها كان نظرة. عليها «أحمد» ألقى صغرية، سيارٌة اقرتبَت ثم أخرى، أنواٌر ملَعت
الِكَرب. عليهم يبدو الرجال من

أحًدا! ينتظر ال العالم فكأس للعطلة؛ داعَي ال منهم: واحٌد قال
سيِّدي! يا به الَحْق إذن، وقال: الرشطيُّ ابتسم

الرشطيُّ قال الرجال. هؤالء َمن يعرف ألن كافيًة كانت «أحمد» من واحدًة نظرًة لكنَّ
سيدي! يا ل تَفضَّ أخرى: مرًة

الشاب. هذا رون تؤخِّ أنكم أرى قال: أحَدهم أن إال
بطاقتك؟ أرى هل برسعة: «أحمد» قال

هذه؟ تكفيك هل يقول: وهو مبتسًما «أحمد» ل وقدَّمها بطاقًة الرشطيُّ أخرج
اآلن؟! تريده الذي ما بأس. ال قال: ثم وقرأَها. البطاقة «أحمد» أخذ

الصباح! حتى معنا تبقى أن : الرشطيُّ قال
نفسه: يف قال آخرين. جنوٍد أربعُة هناك كان املكان. عىل رسيعًة نظرًة «أحمد» ألقى
إىل بالبطاقة يده مدَّ يشء. كلُّ انتهى وإال برسعة أنرصف أن ويجب اآلن. ٌد معقَّ املوقف إن
دار ثم برسعة، الرشطيِّ ذراع جذَب قد كان «أحمد» أن إال ليأخذها. يَده مدَّ الذي الرشطيِّ
من قَفزوا قد الشياطني كان اللحظة، نفس يف األرض. عىل فسَقط وترَكه كاملًة دورًة به
انتَهت. قد املعركة كانت دقائَق ويف الرشطة، رجال بقية مع برسعٍة واشتبكوا سيارتهم

منهم! نتخلَّص أن ينبغي «أحمد»: قال
الحديدية. القيود «قيس»: ردَّ

الطريق، جانب إىل الرشطة سيارة حرَّكوا ثم الحديدية، بالقيود ربطوهم وبرسعة
إىل السيارة رسعة فرفع القيادة، عجلة إىل يجلس «فهد» كان الشياطني. سيارة يف وقفزوا

النهاية.
غريُها! سيارٌة تُمرَّ لم «أحمد»: قال

حقيقية؟ رشطًة الرجاُل هؤالء كان لو ماذا «قيس»: سأل
ُعذُرنا. لدينا كان وإن أعتقد ال «أحمد»: ردَّ

الجهاز شاشة َلت وسجَّ برسعة. ارتدَّ شعاع. فانطلق السيارة تابلوه يف زرٍّا ضغط
كيلومرتات. خمسة

فقط. كيلومرتاٍت خمسة وبينهم وبيننا مبارشًة خلفهم إننا «أحمد»: قال
الخرضاء. النقل عربة وَظهَرت دقائق. مرَّت
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مجنون! عمٌل يحُدث فقد استعدُّوا؛ «أحمد»: قال
الجنون! مغاَمرُة إنها وقال: «فهد» ضحك

وقَفت ثم برسعة، العربة واستجابت تقف. أن تعني ضوئية، إشاراٍت العربة أعطى ثم
لنا، العربة استجابة إن «مصباح»: وهمس بعضهم، إىل الشياطني نظر الطريق. جانب عىل

شيئًا. تخىش ال أنها يعني
وقَفت، ثم جانبًا، الشياطني سيارة أخذَت يقرتب. السيارات من طابوٌر كان فجأًة
بينها لكن عادية. سياراٍت كلُّها كانت يُمر. السيارات طابور أخذ برسعة. الشياطني ونزل
الوقت، نفس يف يعلِّق. ولم «قيس» لها نظر هدوء. يف تتقدَّم اللون زرقاء نقٍل عربة كانت

مشاكل؟ لديكم هل سائقها: وقال سيارة، َفت توقَّ
يشء! ال برسعة: «مصباح» ردَّ

أخرج الخرضاء، املرسيدس العربة من و«باسم» «أحمد» اقرتب السيارة. فانطلَقت
أن يمكن الذي ما بأس. ال قائًال: ابتسم الذي السائق، وجه يف رفَعها بطاقتَه، «أحمد»

نفعله؟
«أحمد» فكَّر ليشء. أثٌر الجميع وجوه عىل يبدو وال بجواره، يجلسان اثنان هناك كان

السيارة! تحملُه ما طبيعَة يعرفون ال كانوا ربما «رسعة»: ب
العربة. موتور عىل الكشف نريد وقال: الرجل، إىل نظر

ذلك؟ من متأكٌد أنت هل وقال: الضحك، يف انفجر ثم لحظة، السائق له نظر
نبحث ونحن حادثًا ارتكبَت مرسيدسخرضاء، نقل عربُة هناك وقال: «أحمد» ابتسم

عنها.
تفضل! بأس. ال السائق: قال

رقم أين «أحمد»: سأل اللحظة نفس يف املوتور. غطاء رفع ثم السيارة كابينة إىل قفز
املوتور؟

للسائق، اعتذَر عنه. يبحث الذي الرقم هو يكن ولم برسعة، قرأَه إليه. السائق أرشَده
لكن صامتًا. الشياطني إىل «أحمد» نظر النقل، عربة تحرََّكت وعندما انرصف، ثم وشَكره
«صفر» رقم من كانت «أحمد»، قرأها عندما رسالة، ل يسجِّ االستقبال جهاز كان فجأة،
سيارة كانت موتورها. ورقَم ورقَمها، أوصاَفها أعطى ثم السيارة.» َت تغريَّ «لقد فيها: يقول

املغامرة.» وا أتمُّ بأس. «ال «صفر»: رقم قال الرسالة نهاية ويف عسكرية، نقٍل
تحقيُقها.» ويجب صحيحٌة، «أحمد» نظر «وجهة نهايتها: يف أضاف ثم
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إىل وننتقل «س»، النقطة فلنغريِّ بأس، ال «أحمد»: وقال بعضهم، إىل الشياطني نظر
«هربرت». يكشَفنا ال حتى «ك»، النقطة

املغاَمرة. لتَكِملة وانطَلقوا السيارة، إىل الشياطني قَفز وبرسعة،
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