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مأزق يف «زنجر»

طريقه يف ُمرسًعا الشوارع يجتاز وأخذ دراجته، إىل فقفز منزله، من ُمرسًعا «ُمحب» خرج
و«نوسة» و«ُمحب» «تختخ» الخمسة: املغامرون يجتمع حيث «عاطف»، صديقه منزل إىل

«زنجر». والكلب و«لوزة» و«عاطف»
األصدقاء، دراجات لريى الحديقة إىل ينظر فأخذ «عاطف»، منزل من «ُمحب» اقرتب
لم وهكذا اللحظة، هذه يف أمامه يمرُّ كان الذي الرجل يَر فلم حرض، الذي من ويعرف

األرض. عىل يسقط ثم بالرجل يصطدم وهو إال يشعر
عىل يؤنبه وهو الرجل سمع عندما إال حدث ماذا «ُمحب» يَدِر فلم برسعة، يشء كل تمَّ
اقرتب عندما رسعته خفض قد «ُمحب» كان الحظ ولحسن أمامه، النظر وإهماله رسعته
يحملها. كان حقيبة الرجل يد من وقعت ولكن إصابات، تحدث فلم «عاطف»، منزل من
ُمخطئ إنني سيدي، يا ا جدٍّ آسف معتذًرا: للرجل وقال ثيابه، يُنظف «ُمحب» وقف

أمامي. أنظر لم ألنني فعًال
حالك كيف حاٍل كلِّ عىل مرصية: غري بلهجٍة ولكن سليمة، عربية بلغٍة الرجل رد

أُصبت؟ هل أنت؟
الحقيبة؟ انكرست أو أصبت، هل ا! جدٍّ آسف إنني «ُمحب» قال

٩٣؟ رقم الشارع أين تعرف هل أخي، يا وباملناسبة يشء، يحدث لم ال، الرجل: رد
بدًال حال، كل وعىل املعادي، آخر يف أنه يبدو ،٩٣ رقم الشارع يتذكَّر: «ُمحب» أخذ

الشارع. يعرف أحدهم أن بد وال أصدقائي، أستدعَي أن يل اسمح الوقت، إضاعة من
ورشح «عاطف»، فيها يسكن التي الفيال ساللم «ُمحب» قفز الرجل، يرد أن وقبل
يف ا جدٍّ بعيد ولكنه أعرفه إنني «تختخ»: فقال الشارع، عن وسألهم حدث، ما لألصدقاء

صحبناه. إذا إال الرجل إليه يصل أن يمكن وال املعادي، آخر



األلغاز لغز

إن قائًال: بنفسه عرَّفهم الذي الرجل مع التحية وتبادلوا األصدقاء، خرج وبرسعة
يف تسكن التي لشقيقته زيارٍة يف حرض وقد «الكويت»، من مواطٌن وإنه «قاسم» اسمه

واحًدا. واحًدا األصدقاء «ُمحب» له وقدم ،٩٣ رقم الشارع
إىل وصلوا حتى «قاسم»، األستاذ مع الحديث يتبادلون وهم طويًال، األصدقاء سار
حتى «قاسم» األستاذ شقيقة تسكن حيث ١٢ رقم الفيال عن فسألوا ،٩٣ رقم الشارع

وجدوها.
مرًة أراكم أن وأرجو كثريًا، أشكركم إنني املنزل: لدخول يستعد وهو الرجل قال

أخرى.
يف نزورك أن يسعدنا وسوف مرص… يف بك مرحبًا األصدقاء: عن نيابة «تختخ» رد

فرصة. أقرب
املنزل إىل يشري وهو «تختخ» فقال العودة، طريق يف األصدقاء وتحرك الرجل، ودخل
نوافذه أن أالحظ مرة كل ويف مرات، بضع به مررُت لقد غريب، منزٌل :١٢ لرقم املقابل

مهجور. كأنه للحياة، أثر به وليس مغلقة،
عىل يدلُّ مما أتربة، عليها ليس وستائره نظيفة، املنزل نوافذ ولكن «عاطف»: رد

بالنظافة. يقومون بالداخل أشخاص وجود
موضوع يف قراٍر إىل نَِصل لم إننا «نوسة»: قالت عندما املنزل عن الحديث وتوقف
إال نَِبع لم فنحن … الحربي املجهود لصالح املدرسة تُنظِّمها التي الخريية الحفلة تذاكر

التذاكر. من قليًال عدًدا
ويمكنه كرماء، فالكويتيون «قاسم»؛ األستاذ إىل بعضها لِبعنا اآلن تذكَّرنا لو ُمحب:

كبريًا. عدًدا منك يشرتي أن
غًدا. نَحرض أن حال كل عىل إمكاننا ويف ممتازة، فكرٌة نوسة:
«نوسة؟» يا «فرقع» للشاويش تذكرة بعت لو رأيك ما تختخ:

يف حتى تذاكر تبيع أن تستطيع إنك «لوزة»: وقالت الفكرة، هذه عىل األصدقاء ضحك
جنيهان. ثمنها التذكرة أن خاصًة مستحيل، «فرقع»! للشاويش ولكن «تختخ»، يا القمر
نجحت وإذا تذكرة، له وأبيع الشاويش إىل وأذهب التحدي، سأقبل إذن «تختخ»: رد

حسابكم. عىل الجيالتي من طبًقا تُقدموا أن فعليكم
فحيوه الدخول، يف فاستأذنهم «تختخ»، منزل من اقرتبوا قد وكانوا الجميع، وافق
عندهم. تعمل التي الشغالة مع تذكرًة له ترسل أن «نوسة» وعدته أن بعد وانرصفوا جميًعا،
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مأزق يف «زنجر»

املالبس، يف يقلب وأخذ التنكُّر، بأدوات فيها يحتفظ التي الخاصة غرفته «تختخ» دخل
األبيض الحرير من رسوال من مكوَّنة وهي كف» «قارئ مالبس عىل رأيه استقر حتى

الريش. يُزيِّنها عالية بيضاء وطاقية األسود الصوف من وبالطو
التنكر، مالبس بارتداء «تختخ» قام التذكرة، الشغالة وأحرضت املساء، أقبل وعندما

الشاويش. منزل إىل وانطلق الخلفي، الباب من خرج ثم
فهو الفور؛ عىل «تختخ» عرفه صغري، ولٌد له فتح الباب، جرس «تختخ» دق وعندما
فسأله النظافة، أعمال يف للمساعدة أحيانًا منزلهم إىل تحرض التي الغسالة ابن «سيد»

قليل. بعد سيحرض ولكنه موجود، غري إنه فقال الشاويش عن «تختخ»
ولم الشاويش، لينتظر الصالون غرفة إىل يأخذه أن «سيد» من وطلب «تختخ» دخل
«قارئ أنه عىل بنفسه «تختخ» فعرفها الغسالة، «فتحية» دخلت حتى يجلس «تختخ» يكد
الغسالة، ت فُرسَّ واملستقبل، املايض ويعرف للناس، الكف يقرأ املغرب، بالد من كف»
حياتها من كثرية أشياء لها قال ألنه ا جدٍّ ودهشت كفها، لها يقرأ أن «تختخ» من وطلبت

عنها. كثرية معلوماٍت ويعرف «فتحية» يعرف «تختخ» كان وبالطبع …
دخل وفجأة عنها، «تختخ» كالم إىل دهشٍة يف تستمع و«فتحية» دقائق مضت
الفراخ يأكل إنه املزعج، الكلب هذا معقول غري معقول! غري يصيح: غاضبًا الشاويش

… أفعل ماذا أعرف ال وأنا تشكو والناس … أيًضا
وتعال … الشاويش حرضة يا نفسك هدئ للشاويش: وقالت مرسعة «فتحية» قامت

يشء. كل يعرف إنه … العجيب القارئ هذا يقول ماذا اسمع
الكلب! هذا مشكلة يف دعيني … قارئ أي … قارئ الشاويش:

لك أقول وسوف ك كفَّ أرني … سيدي يا للثورة داعي ال عميق: بصوٍت «تختخ» قال
يشء. كل عىل

وقال: بالكف «تختخ» فأمسك شك، بنظرة يرمقه وهو «تختخ» إىل يده الشاويش مدَّ
أسود. كلٍب من خاصة … خطرية مشاكل هنالك … نعم
هذا؟ عرفت أين من … ُمدهش! الشاويش: قال

يف ل ويتدخَّ … كثريًا يُزعجك … سمني ولٌد أيًضا هناك … سيدي يا صربًا تختخ:
… عملك

!… رائع أنت … ُمدهش! أنَت … فعًال يشء كل تعرف إنك استغراب: يف «فرقع» صاح
قارئ أن الشاويش يتصور أن دون عنه، يعرفه بما الشاويش يحدث «تختخ» واستمر

شخصيٍّا. «تختخ» هو «تختخ» عن إليه يتحدث الذي الكف
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تقيمه الذي الخريي للحفل تذكرة تشرتي أن سيدي يا أنصحك إنني «تختخ»: قال ثم
األوىل. الجائزة ستكسب أنك وأعتقد التذاكر عىل نصيب يا فهناك اإلعدادية، املدرسة

قيمة الجنيَهني دفع فقد املبلغ ضخامة وبرغم … الخرب بهذا كثريًا الشاويش فرح
سيكسبها. التي الجائزة يف يفكر وهو التذكرة،

الكلب لك أصطاد أن أستطيع إنني الغسالة: ابن «سيد» قال «تختخ» خرج أن بعد
قروش؟ عرشة تعطيني هل سيدي؟ يا رأيك ما … الفراخ يَرسق الذي األسود

قروش. عرشة أعطيك … نعم الشاويش: قال
األصدقاء مع اتفق حيث السينما دار إىل أرسع ثم التنكر، ثياب من «تختخ» تخلص
التذكرة، ثمن منه وأخذ الكف، له وقرأ الشاويش قابل كيف لهم روى وهناك دخولها، عىل

األصدقاء. فضحك
«نوسة»، وأخته «ُمحب» بيوتهم، إىل األصدقاء عاد السينما من الخروج وبعد

البيت. إىل وحيًدا فعاد «تختخ» أما «لوزة»، وأخته و«عاطف»
غري «زنجر» أن تذكر وفجأة يقرأ، وجلس غرفته، إىل صعد «تختخ» تعىش أن بعد

موجود.
لم الظريف األسود الكلب ولكن «زنجر»، يَستدعي فمه من صفارة «تختخ» أطلق

يظهر. لم الكلب ولكن … وصفارة … صفارة «تختخ» أطلق يظهر،
لقد فقالت: الكلب عن الطباخة وسأل املطبخ، إىل ذهب ثم الصالة، إىل «تختخ» نزل
ساعتها ومن السينما، من عائٌد وأنت «تختخ»، أستاذ يا دراجتك صوت سمع عندما خرج

أره! لم
الخروج يف يفكر فأخذ أثر، عىل «زنجر» ل يَعثر أن دون كله باملنزل «تختخ» طاف
ليًال، عرشة الحادية من تقرب الساعة أن وجد ساعته، يف نظر عندما ولكنه عنه، للبحث

الخروج. من فائدة هناك يكن ولم
«زنجر» ذهب أين يُفكر وهو طويلة، فرتًة فراشه يف يتقلَّب وظل للنوم، «تختخ» ذهب

ا. جدٍّ ُمبكًرا استيقظ ولكنه فنام، النوم غلبه ثم حيٍّا، يزال ما كان إذا عليه يعثر وكيف
الطريقة له يُفرسِّ دليل عن يبحث البيت حول يدور خرج ثم رسيًعا، «تختخ» أفطر
اللحم، من قطعة طرفها يف الدوبار من قطعٍة عىل عثر وفعًال «زنجر»، بها اختفى التي
الكلب. جذب يف اللحم وقطعة الدوبارة استخدم اللص وأن َرسق، قد «زنجر» أن فعَرف

برسقة أبلغهم حيث «عاطف» منزل يف باألصدقاء يَلتقي وأرسع دراجته، «تختخ» ركب
الكلب.

10



مأزق يف «زنجر»

عليه. نعثر أن بد ال … «زنجر» عىل سنَعثُر قالت: ثم شديًدا حزنًا «لوزة» حزنت
املعادي! يف زال ما أو حيٍّا، كان إذا عاطف:

يف إنه … منا قريٌب أنه يُحدثني قلبي إن … أيًضا وحي … املعادي يف إنه ثائرة: لوزة
لنُنقذَه. انتظارنا

لعلَّهم باملعادي يطوفون دراجاتهم، عىل جميًعا يَخُرجوا أن عىل األصدقاء واتَّفق
للكلب. أثٍر عىل يعثُرون

الشاويش كالم تذكر … شيئًا تذكَّر وفجأًة … يُفكِّر وسار دراجته، «تختخ» ركب
فأمَسَكه؟ «زنجر» أنه الشاويش شكَّ هل الفراخ، يَِرسق الذي الكلب عن السابق اليوم يف
هذا برسقته؟ آخر شخًصا يُكلِّف هل ُممكن! غري الكلب؟ بخطف الشاويش يقوم هل ولكن

هو؟ من ُممكن!
يتنكَّر أن الوحيد الحل يدخله؟ كيف ولكن الشاويش، مسكن يزور أن «تختخ» قرَّر
يتحدَّث والده سمع حتى الصالة يدخل يكد ولم البيت، إىل مرسًعا «تختخ» عاد وهكذا …
ُممكن! غري بها؟! ويَفتك الفراخ؟ يَرسق «زنجر» … معقول غري يقول: وسمعه التليفون يف
أحرض سوف الشاويش، حرضة يا حاٍل كل عىل يقول: عاد ثم قليًال «تختخ» والد وسكت

الكلب. ألرى ساعتنَي بعد
عند «زنجر» إذن «فرقع»، الشاويش هو اآلخر الطرف عىل املتحدِّث أن «تختخ» أدرك

إعدامه. يتمُّ حيث الكالب ملجأ إىل يَنتهي وقد الفراخ، برسقة متهًما الشاويش
بد ال … العزيز؟ كلبي أُنقذ كيف «زنجر»؟ أنقذ كيف برسعة: «تختخ» رأس دارت

وسيلة! من
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لغز بداية

الطريق يف هو وبينما بالخروج، أرسع ثم الكف» «قارئ ثياب فارتدى غرفته، «تختخ» دخل
فاقرتب «تختخ»، شخصية «عاطف» منها عرف خاصة صفارة فأطلق «عاطف»، ب التقى
الغالب ويف عنده، فالكلب «فرقع»؛ الشاويش منزل إىل اآلن ذاهٌب إنني أذنه: يف فهمس منه
الشاويش، منزل يف أجده من أشغل سوف البيت، خلف املوجود الصندوق يف حبسه قد

البيت. إىل به وتعود «زنجر»، تُخرج أن وعليك
بعيد. من «عاطف» وتبعه الشاويش، بيت إىل «تختخ» فأرسع الصديقان، وافرتق

ولم الباب، «سيد» ففتح الشاويش، بيت يف «سيد» وولدها «فتحية» الة الغسَّ كانت
لقد أمس؟ الشاويش عنه تحدث الذي الكلب تَعرف هل قال: حتى الكف» «قارئ يرى يكد
خدعُت فقد … جدٍّا ذكيٌّ إنني … قروش عرشة الشاويش وأعطاني … رسقته استطعت

هنا. إىل حملته ثم الخيش، من كيًسا عليه ووضعت لحم، بقطعة الكلب
هادئًا ظل وجهه ولكن الشديد، بالغضب فأحسَّ الكلب، ُرسق كيف «تختخ» عرف
هذه، خذ … جدٍّا ذكيٌّ ولٌد إنك له: وقال للولد، أعطاها قروش خمسة فأخرج يده ومد

شيكوالتة. قطعة فاشرت واذهب
والدته استدعى أن بعد الشارع إىل وطار فاختطفها الخمسة، بالقروش «سيد» فرح

كثريًا. به «فتحية» بت فرحَّ «تختخ»، ملقابلة
البيت، خلف يحدث ملا تتسمعان أذنَيه أن حني يف «فتحية»، كف يقرأ «تختخ» أخذ

وخرج. تركها «فتحية» إىل الحديث يف ساعة نحو أمىض أن وبعد
سمع حتى لحظات تمض ولم التنكُّر، ثياب فخلع مرسًعا، منزله إىل «تختخ» عاد

فدخل. بالدخول، له فأشار الخارج يف «عاطف» صفارة
يرام؟ ما عىل يشء كل تم هل … فعلت؟ ماذا بلهفة: «تختخ» سأله
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الشاويش قطة مكانه ووضعت «زنجر» أخذُت وقد … طبًعا بحماسة: «عاطف» رد
هناك. وجدتها التي

اآلن؟ «زنجر» وأين تختخ:
غداءً يأكل تركته وقد ا، جدٍّ جائًعا املسكني الكلب كان لقد مسكني، يف إنه عاطف:

اللحم. من شهيٍّا
الشاويش، منزل إىل معه للذهاب اآلن أبي يَستدعيني سوف وقال: «تختخ» ضحك

رسيًعا. إليك أنضمُّ وسوف األصدقاء، بقية وانتظار بيتك، إىل بالعودة فعليك
«تختخ» والد وكان الشاويش، منزل إىل الطريق يف ووالده … «تختخ» كان دقائق وبعد
الشاويش هذا أن بدَّ ال للفراخ؟ سارٍق إىل الوديع الكلب هذا تحوَّل كيف يقول: غاضبًا

الشكل. بهذا الكلب عىل يقبض حتى قوية أدلة عنده
املفاجأة. انتظار يف ساكتًا ظل بل ، يردَّ لم «تختخ» ولكن

من فنجاٍن إىل فدعاهما انتظارهما، يف فوجداه الشاويش، منزل إىل االثنان ووَصل
أن وأرجو الشاي، لتناول وقٌت عندي فليس آسٌف قائًال: رد «تختخ» والد ولكن الشاي،

فوًرا. الكلب تريني
الخشب من عشة هناك كانت حيث الخلفي، املنزل حوش إىل الشاويش وتقدَّمهما

«… الكلب هو «هذا قائًال: بابها ففتح يده الشاويش مد والسلك،
تتمطَّى! وهي الكسول البيضاء الشاويش قطة ظهرت «زنجر» يظهر أن من بدًال ولكن
… الشاويش حرضة يا ا جدٍّ آسٌف وقال: احتقاٍر يف الشاويش إىل «تختخ» والد نظر
يَليق ال عبٌث فهذا رؤسائك؛ إىل أشكوك أن بد ال إنني الشكل؟! بهذا وقتي تُضيِّع كيف

األمن. برجال
الكلب أن يُصدِّق ال مذهوًال الفم، مفتوح الشاويش وقف حني يف صامتًا، «تختخ» ظل
«تختخ» أن متأكِّد وهو غيظ، يف «تختخ» إىل ينظر وأخذ الرسعة، بهذه قطٍّ إىل ل تحوَّ قد

كيف؟! … كيف ذلك؟ يُثبت كيف ولكن … القطة بالكلب استبدل الذي هو
فأذن أصدقائه، إىل الذهاب يف «تختخ» استأذن الطريق ويف ووالده، «تختخ» وانرصف

والده. له
وجهه، يلحس وأخذ ذراعيه، إىل فقفز عاطفيٍّا، استقباًال «تختخ» «زنجر» استقبل

صديقه. بلقاء فرحته عن تعبريًا رقيًقا نباًحا ويطلق
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املعادي. يف جوالتهم عن األصدقاء تقارير إىل استمع حتى يجلس «تختخ» يكْد ولم
«املعادي»، أطراف إىل الذهاب يف فكَّرت قال: الذي «ُمحب» من التقارير أهم وكان
يحبون ألنهم فأخذه؛ بالكلب أُعجب أحدهم يكون فقد بأغنامهم؛ الرعاة بعض يأتي حيث
بعض فيها ووضعت بطباختنا الخاصة الحمراء الخضار شنطة معي وأخذت الكالب،
عن حديثنا وتذكَّرت ،٩٣ رقم الشارع إىل وصلت طويًال رست أن وبعد «زنجر»، ل الطعام
فقد كثيف؛ وغاٌب كثرية ُشجريات املنزل حول كان وملا مهجوًرا، يبدو الذي الصغري املنزل
ودخلت البيت، إىل فاتجهت أمس، معنا جاء ألنه املكان إىل يَحُرض قد «زنجر» أن تصورت
املنزل، حول أدور وأخذت السور، عىل دراجتي ركنت أن بعد الباب أمام الواقع املمر من

… ورأيت … جانبية نافذٍة من فنظرت فضويل، مغالبة أستطع ولم
رأيت؟ ماذا اهتمام: يف األصدقاء فقال أنفاسه ليسرتد قليًال «ُمحب» وتوقف

تماًما ساكنًا صغري، فراٍش يف نائًما عجوًزا رجًال رأيت قائًال: الحديث إىل «ُمحب» عاد
يكن ولم تنظيفها، بعد النوافذ عىل الستائر برتكيب تقوم فتاة هناك وكانت ميت، كأنه
أحد يراني أن وخشيت ُمقبلة، أقدام صوت سمعت واقٌف، أنا وبينما آخر، أحٌد املنزل يف

… هنا إىل وأتيت دراجتي وركبت الجري وعاودت واقًفا قمُت ثم … وتعثرت فجريت،
آخر؟ يشء أي يحدث ألم «تختخ»: سأل

وإن … مني وقعت أين أدري وال … الخضار شنطة فقدُت الشديد لألسف ُمحب:
األرض! عىل أنا وقعُت عندما وقَعْت أنها أعتقد كنت

غالية شنطة أنها خاصة شنطتها، بضياع تفاجأ عندما طباختنا تُجنُّ سوف نوسة:
املايض. العام يف لبنان يف كان حينما أبي أحرضها فقد املعادي؛ يف لها مثيل ال

الكويتي، «قاسم» األستاذ لزيارة اآلن نذهب فسوف للخوف، داعي ال «تختخ»: قال
الشنطة عن للبحث فرصًة نجد وسوف العجوز، الرجل ملنزل مقابل تعرفون كما ومنزله

وإحضارها.
طريقهم يف انطلقوا ثم «تختخ»، منزل إىل أوًال الكلب فأعادوا جميًعا، األصدقاء وخرج

.٩٣ رقم الشارع إىل
وجدوا حظهم ولحسن الشارع، إىل األصدقاء وصل الدراجات، عىل ُممتعة رحلٍة وبعد
واقًفا قام حتى يراهم يكد فلم بالشمس يستمتع املنزل، رشفة يف يجلس «قاسم» األستاذ

بهم. بًا ُمرحِّ
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الشتاء يف الدافئ الجو لهذا مرص أحب إنني … بكم مرحبًا «قاسم»: األستاذ قال
وبرائحة بالشمس وأستمتع الناس، أرقب هنا، جالًسا كلها الصباح فرتة قضيت وقد …

األزهار!
العجوز، الرجل منزل من يصدر رصاًخا سمعوا واحدة، بكلمٍة األصدقاء يرد أن وقبل
واضًحا االستغاثة صوت سمعوا جميًعا أنهم إال املنزلني بني يفصل كان الشارع أن وبرغم
… نقودي ُرسقت لقد … نقودي … النجدة … النجدة … يصيح رجل صوت وكان …

النجدة.
الشارع، واجتاز مرسًعا «تختخ» قفز ثم لحظات، «قاسم» واألستاذ األصدقاء ذهل
أمامية واحدة غرفتني، من وتتكون الحديقة، وسط يف الفيال وكانت الرجل، منزل ودخل

للنوم. خلفية والثانية للصالون،
وجد حيث الصوت مصدر إىل واتجه مفتوًحا، كان الذي املدخل باب «تختخ» واجتاز
تُحاول العمر منتصف يف سيدة بجواره وكانت النجدة، طلب يف يصيح فراشه، يف العجوز

الرصاخ. عن يكفَّ لم ولكنه تهدئته،
عىل ويلقيها املخدات ويرفع بيديه، األغطية س يتحسَّ كان الرجل أن «تختخ» الحظ
أن «تختخ» فأدرك مكانه، يُغاِدر أن دون واحد، اتجاٍه يف األمام إىل ينظر وهو األرض،

أعمى. الرجل
الرصاخ؟ هذا كل وملاذا سيدي، يا حدث ماذا «تختخ»: قال

… كاملة جنيه ألف … كله العمر ادخار نقودي، رسقوا لقد عصبية: يف الرجل رد
حاًال. الرشطة استدعوا

ُرسقت؟ متى يل تقول هل سيدي، يا الرصاخ من فائدة ال «تختخ»: قال
صباًحا، السابعة الساعة نرشة إىل واستمعت الفجر، حتى معي كانت لقد الرجل: رد

جنيه. ألف … جنيه ألف … نقودي … معي وهي
«تختخ»: ل السيدة فقالت آخر، سؤاٍل أي عن يُجيب ورفضأن هياجه، إىل الرجل وعاد
أصيب وقد … فراشه ُمغاَدرة يستطيع ال ا جدٍّ ضعيف وهو «شاكر» اسمه … شقيقي إنه

سنتني. منذ بالعمى
هذه؟ النقود حكاية هي وما «تختخ»: سألها

مكانه، عىل إنسان ألي يَُقل ولم يدَّخره، كان جنيه ألف نحو مبلغ إنه السيدة: قالت
مكانه. عىل يل يَُقل لم أخته أنا حتى … الناس يرسقه أن يخىش كان فقد
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أن دون الغرفة، يف يحدث ما يالحظون فوقفوا حرضوا، قد األصدقاء بقية وكان
فائدة ال «تختخ»: فقال واستغاثته، صياحه يف مستمرٍّا الرجل وكان واحدة، بكلمٍة ينطقوا

بنا. هيا … عادي رسقة حادث فهذا … الرشطة إبالغ من بد ال …
له فروى بهم، ليلحق ثيابه يرتدي كان الذي «قاسم» األستاذ منزل إىل األصدقاء عاد

الرشطة. إلبالغ تليفونه استعمال يف استأذنه ثم حدث، ما «تختخ»
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الشارع األصدقاء غادر األعمى، الرجل منزل إىل طريقه يف «فرقع» الشاويش ظهر عندما
منزل إىل وعادوا املفقودة، الشنطة عن يبحثوا أن الضجة هذه وسط يف نسوا وقد ،٩٣ رقم

«زنجر». عودة بمناسبة عنده الجيالتي تناول إىل دعاهم الذي «تختخ»
… لغًزا تكون ال عادة النقود فرسقة عادي، رسقة حادث أنه يبدو «عاطف»: قال

«تختخ»؟! يا كذلك أليس
ذلك وراء يكون أن طبًعا املمكن من ولكن نظرة، أول عند يبدو ما هذا «تختخ»: رد
يحتفظ ذلك ومع … طة متوسِّ املالية وحالته أعمى رجٌل … عادية غري فالظروف … رس
أن ويرفض … التوفري صندوق يف وال البنك، يف يضعها ال فهو … منزله يف جنيه بألف
لننتظر حال كل عىل … لغز ذلك وراء يكون أن ا جدٍّ املمكن من … إنسان ألي مكانها يذكر

ال؟! أم السارق عىل القبض من سيتمكَّن وهل «عيل»، الشاويش سيفعل ماذا
… أخشاه يشء هناك قالك لحظاٍت وبعد … بالتفكري مشغوٌل أنه «ُمحب» عىل وبدا
يف ويضعني … هناك مني وقعت التي الحقيبة فيجد … أدلة جمع الشاويش يحاول فقد

املتهمني. قائمة
حقيبتك. أنها سيعرف وكيف عاطف:

من أحرضها قد أبي كان قلت وكما … عادي نوٍع من وليَست غريبة حقيبة إنها ُمحب:
الشاويش سأل ولو … املعادي يف الباعة ألكثر معروٌف وشكلها األخرية، زيارته عند لبنان

حقيبتنا. أنها فوًرا يعرف فسوف الجزار أو الخرض بائع
ال حتى صباًحا ذلك نستطيع ولن … عنها بالبحث نرسع أن طريقة أفضل تختخ:
أن قبل عليها أعثر لعيلِّ ة املهمَّ بهذه ليًال أقوم فسوف هذا وعىل فينا، ويشك أحٌد يرانا

الشاويش. يجدها



األلغاز لغز

«عاطف» وخرج منزلهما، إىل «نوسة» وأخته «ُمحب» فعاد ذلك، بعد األصدقاء تفرق
الليلة. مغامرة يف يفكر املنزل يف فبقَي «تختخ» أما الكورنيش، قرب يمشيان و«لوزة»

ينام حتى بالنوم يتظاهر فراشه إىل «تختخ» وأرسع يحدثيشء، أن دون مىضالنهار
أن دون له فاستسلم «تختخ» غلب النوم ولكن … الخروج من فيتمكَّن البيت يف من كل
الرابعة من اقرتبت قد الساعة أن ليجد فجأًة «تختخ» استيقظ طويلة ساعاٍت وبعد يدري،
إىل مرسًعا ومىض دراجته، ركب ثم الخلفي، الباب من وتسلل مالبسه، فارتدى صباًحا،

.٩٣ رقم الشارع
طريقه يف ومىض الدراجة نور «تختخ» فأضاء خالية، والشوارع ثقيًال، الظالم كان

القادمة. املغامرة يف يفكر
ثم النور، فأطفأ ٩٣ رقم الشارع إىل وصل قد «تختخ» كان الساعة، ربع حوايل وبعد
أضاء ثمَّ الخارجي، السور عىل الدراجة فركن العجوز، الرجل منزل مدخل إىل بهدوءٍ تقدم
كان يشء كل ولكن حركة، أو صوتًا يسمع لعله يتسمع وأخذ الصغري، اليدوي مصباحه

هادئًا.
وهناك، هنا مصباحه يُدير وأخذ إليها، بهدوء وتسلل الحديقة، باب «تختخ» فتح
هو وبينما لها، أثر هناك يكن لم ولكن األعشاب، بني الضائعة الحقيبة عىل يعثر لعله
شجرة، خلف فاختفى الطريق، يف تسري سيارة محرك صوت سمع البحث، يف ُمنهِمك
الشارع السيارة تعرب حتى «تختخ» وانتظر السيارة، أضواء تكشفه ال حتى النور وأطفأ
العجوز الرجل منزل من ا جدٍّ قريبٌة أنها وبدا … توقفت السيارة ولكن سريها، وتُواصل
حرض قد الشاويش لعله أم املنزل؟ إىل قادم أحد هناك هل … برعدٍة «تختخ» وأحس …
العجوز منزل من قريبًا يسكن األطباء أحد أن تذكَّر ثم للبحث؟ الليل من الساعة هذه يف
لم ملاذا الشارع؟! يف السيارة وقفت ملاذا ولكن … املرىضوعاد أحد زيارة يف كان ولعله …

«الجراج»؟! تدخل
صوت يسمع أنه له وبدا … ع يتسمَّ وظل … حركة دون فرتًة يبقى أن «تختخ» قرر
األقدام صوت وبدا … السور من يقرتب وأخذ هدوءٍ يف مكانه فغادر … جدٍّا خفيفة أقدام
… ثقيًال تنفسه صوت وكان … املطاط من حذاءً يلبس شخص أقدام … وضوًحا أكثر
هامسبنيشخصني حديث صوت «تختخ» سمع ثم … ثقيًال شيئًا يحمل وكأنه يلهث وكان
هل الساعة؟ هذه يف هنا يفعالن ماذا هما؟ من … جدٍّا منخفض بصوٍت يتحدثان كانا …

العجوز؟! الرجل يختطفان

20



الظالم يف مغامرة

لم الخلفية، الغرفة يف العجوز الرجل ينام حيث إىل الحديقة يجتاز «تختخ» أرسع
أذنه فوضع … النوافذ عىل مسدلة الستائر كانت فقد الرجل، يرى أن استطاعته يف يكن
أن فتأكد املنتظم، العجوز س تنفُّ صوت يسمع أن واستطاع … يستمع وأخذ النافذة بجوار
سمع لحظاٍت وبعد … للفيال الخارجي الباب صوت سمع وفجأة … مكانه يف نائٌم الرجل
باب إىل يصل أن قبل ولكنه … يحدث ما معرفة يحاول فأرسع أيًضا، يغلق الحديقة باب
الشارع يف وأطلقه البطارية، نور فأضاء أخرى، مرًة دار قد السيارة محرك كان الفيال
أن يستطع لم الضئيل البطارية ضوء ولكن … رقمها يقرأ أو السيارة، نوع يعرف لعله
تختفي وهي الكبري األسود السيارة شبح «تختخ»، يراه أن استطاع ما وكل شيئًا، يكشف

الشارع. منحنى عند برسعة
باب فتحا وكيف أكثر؟ أم فقط اثنان هما هل هنا؟ الشخصان هذان يفعل كان ماذا
«تختخ»، رأس مألت حائرة كثرية أسئلٌة البيت؟ من أخذا ماذا أو … أحرضا ماذا املنزل؟

يفعل. ماذا يدري ال الظالم يف واقٌف وهو
الدخول جرب … يستطع فلم الدخول يحاول النافذة إىل أخرى مرًة «تختخ» عاد
الليل زائر عن ويُخربه العجوز الرجل يُوقظ هل يفعل؟ ماذا ُمغلًقا، كان ولكنه الباب من
ذهب ولو كثرية، مشاكَل يف «تختخ» فيقع يَستغيث وقد الرجل يفزع سوف الغامض؟
الساعة. هذه يف يفعل كان عما الشاويش يسأله فسوف وشاهد، سمع بما الشاويش وأبلغ

ونرى. لننتظر … للصباح االنتظار هو يشء أفضل لنفسه: «تختخ» قال
منزله. إىل عائًدا انطلق ثم أخرى مرًة دراجته ركب وهكذا

ألقى ثم مالبسه، وخلع فراشه، إىل ذهب ثم ملنزله، الخلفي الباب من تسلَّل أخرى مرًة
النوم غلبه ثم … حدث ما كل يف يُفكر مستيقًظا طويلة فرتًة وظل الفراش، عىل بنفسه

العارشة. تجاَوزت قد الساعة كانت استيقظ وعندما … فنام
إىل ثم ٩٣ رقم الشارع إىل «زنجر» يتبعه بدراجته وأرسع وقتًا، «تختخ» يضيع لم
الخرضاء الستائر ولكن ليًال، أمس كان كما مغلًقا املنزل باب كان العجوز، الرجل منزل
الفيال باب وفتح … امُلرتِفع الشاويش صوت سمع وفجأًة جانبًا، أزيحت قد كانت الثقيلة
خلت وقد الصالون غرفة وجد عندما له مفاجأة كانت وكم … يقرتب «تختخ» فأرسع …

يشء! أي فيها يَُعد لم … تماًما األثاث من
الشاويش، بجوار «قاسم» األستاذ ظهر اللحظة هذه ويف … مذهوًال «تختخ» وقف
أنت فصاح: الباب أمام يقف «تختخ» فرأى رأسه الشاويش وأدار مًعا، ثان يتحدَّ وأخذا

أخربك؟ الذي من جئَت؟! ملاذا بعد؟ هنا حدث بما يعلم أحد ال هنا! تفعل ماذا هنا؟
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الشاويش؟ حرضة يا حدث ماذا بهدوء: «تختخ» رد
جملته يكمل أن قبل ولكن … اليوم صباح من الثامنة الساعة يف «قاسم»: األستاذ رد
يشء! كل يف يتدخل إنه … الولد هذا تعرف ال إنك … يشء أي له تَُقل ال الشاويش: صاح
وقد صديقي، الشاب هذا إن قال: ثم دهشٍة يف الشاويش إىل «قاسم» األستاذ نظر
منزيل إىل أدعوه أن من عندك مانع ال أنه وأظن … أختي منزل عىل العثور يف ساعدني

الحديث. لبعض
ومع منزله، إىل «تختخ» «قاسم» األستاذ اصطحب وغضبه، الشاويش دهشة وأمام
منزل من رصاًخا سمعت صباًحا الثامنة الساعة يف قائًال: حدث ما روى الشاي من كوٍب
حدث فماذا أمس ُرسق لقد … شديدة دهشٍة يف وأنا … إليه فأرسعت … العجوز الرجل
استطاع ولكنه ُمغلًقا، كان فقد الباب أمام ووقفت ماذا؟ أم أخرى بنقوٍد يحتفظ هل اليوم؟!
التي الصالون فغرفة … وخوف بدهشٍة أصبت دخلت وعندما … يل وفتَحه إليه الوصول
يشء وكل واملنضدة الكرايس كل منها أخذ … منه فارغة كانت باألثاث ممتلئة أمس رأيتها
«عيل»، فحرضالشاويش … حدث ما وأبلغتُه الرشطة بقسم تليفونيٍّا باالتصال وأرسعُت …
حدث ما كل هذا … أنت وصلت ثم … منه معلوماٍت أية عىل يَحصل فلم الرجل يسأل وأخذ

اإلخفاء. يستحق شيئًا فيه أن أعتقد وال …
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هناك، زال ما الشاويش كان أخرى، مرًة العجوز منزل إىل «قاسم» واألستاذ «تختخ» عاد
اإلطالق. عىل يشء هناك يكن لم … يَهديه دليل أيِّ عن باحثًا املنزل أنحاء يف يدور

أمس نقودي اللصوص رسق … الدنيا هذه يف حدث ماذا ويقول: يبكي العجوز كان
الرشطة؟! رجال وأين … ذلك بعد سيحدث ماذا … منزيل أثاث يرسقون واليوم …

عىل «عيل» الشاويش يقبض سوف … سيدي يا نفسك هدِّئ للرجل: «تختخ» قال
أي سمعت هل … حدث ما كلَّ تتذكَّر أن أرجو فقط … وأثاثك نقودك لك ويُعيد اللصوص

ليًال؟ عادي غري يشء
تركتني يل، العشاء طعام بإعداد أختي قامت أن فبعد شيئًا، أسمع لم … ال العجوز: رد
إىل ذهبت الصباح يف استيقظت وعندما نمت، ثم الراديو، إىل قليًال فاستمعت وخرجت،
أجد فلم … حويل ما س أتحسَّ وأخذت الشمس، لتدخل الستائر وسحبت الصالون غرفة

أملك! ما كل اللصوص رسق لقد … الغرفة يف شيئًا
من أنت عليك أخىش إنني للرجل: فقال يسمع، ما كل يكتب «الشاويش» كان

أقاربك. مع لتعيش تذهب أن بد وال االختطاف،
رسقتي. يُريدون إنهم لصوص، جميًعا إنهم … ال ثورة: يف الرجل قال

أختي منزل إن … الشاويش حرضة يا رعايتي يف الرجل دع «قاسم»: األستاذ قال
ألُحرض معي، الفيال مفتاَحي بأحد وسأحتفظ عندنا، غرفة نُعطيَه أن إمكاننا ويف متسع،

حاجات. من يشاء ما له
كان العجوز ألن طبيبًا؛ له استدعى الذي «قاسم» األستاذ منزل إىل العجوز نقل وتمَّ
وطلب منوًما، بإعطائه الطبيب فقام جن، كأنه ويصيح يَرتجف مخيفة، عصبية حالٍة يف

الهياج. يُعاوده ال حتى الرسقة موضوع يف أحٌد إليه يتحدث أال
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يمكن أدلة أو دليٍل عىل يعثر لعله الوقت من فرتًة يفحصها الفيال يف «تختخ» بقي
نُقوَده يخفي العجوز كان لقد للغاية، محريًا كان يشء كل ولكن اللغز، حل إىل تهديه أن
الفراش، من «تختخ» واقرتب املبلغ؟ يَرسق أن اللص استطاع وكيف أين؟ ولكن املنزل، يف
عادي، غري شيئًا فيها يجد فلم «تختخ» سها تحسَّ واحدة، مرتبة سوى عليه يكن لم الذي
يفك أن بدَّ ال كان ألنه املرتبة يف النقود إخفاء يمكنه يكن لم العجوز أن يف «تختخ» وفكر
كان كذلك أعمى، رجٌل بها يقوم أن يمكن ال مسألة وهي أخرى، مرًة يخيطها ثم املرتبة،

مرة. ألول خيطت منذ تُفك لم املرتبة أن واضًحا
أمس، رسقت قد النقود كانت فإذا الغموض، زاد التفكري مىضيف كلما «تختخ» وكان
كان إذا إال … إال شيئًا! يُساوي ال قليل أثاٌث وهو األثاث؟! لرسقة اللصوص جاء فلماذا
كله األثاث فأخذوا األثاث، قطع أحد يف زالت ما النقود أن واثقون اللصوص أو اللص

بهدوء. لتفتيِشه
عجيب! لغٌز إنه «زنجر»؟ يا رأيك ما «زنجر»: كلبه محدثًا «تختخ» قال

ال أنه … يفكر وكأنه بحزن، يَنبح فأخذ صاحبه، يقوله ما فهم كأنه «زنجر» وبدا
حل.

األستاذ منزل إىل اتجه ثم خلفه، الباب وأغلق فخرج، فائدة، للبقاء «تختخ» يجد لم
لحديٍث دعته ثم األستاذ، أخت به بت رحَّ حيث منه، أخذه قد كان الذي املفتاح لريدَّ «قاسم»
وهو أمس، شاهده ما كلَّ منه يعرف أن يريد كان ألنه بذلك «تختخ» فرحب «قاسم»، مع

منزله. رشفة يف يجلس
من كل بأسماء كشًفا أعد فقد السؤال، لهذا ا ُمستعدٍّ كان «قاسم» األستاذ كأن وبدا

النقود. رسقة فيه اكتشفت الذي السابق، اليوم صباح العجوز الرجل منزل عىل تردد
يضم الكشف وكان بهم، كشًفا له قدم حتى الزوَّار هؤالء عن يسأله «تختخ» كاد وما

أشخاص: ستة

الستائر. تركب طويلة فرتة قضت شابة فتاٌة (١)
يوم. كل الزبالة ألخذ يأتي الذي الزبال (٢)

فرتة. وقىض دخل كبرية، خشبية حقيبة يحمل رجٌل (٣)
الجيزة. ٩٩٩ رقم نرص١١٠٠ سيارة يركب رجٌل (٤)

رأسها. عىل قفة تحمل سيدة (٥)
وخرج. دقائق ٥ قىض أنيق، شابٌّ (٦)
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حتى طويل وقٍت إىل وستحتاج طويلة، قائمٌة إنها قال: ثم مرتني القائمة «تختخ» قرأ
ال ونحن خاصة هنا، يفعلون كانوا ماذا منهم ونعرف الناس، هؤالء كل معرفة يُمكن

حاليٍّا. العجوز الرجل استجواب نَستطيع
تَرَك حيث العجوز منزل ناحية إىل واتجه خرج، «قاسم» األستاذ شكر أن وبعد
موجوًدا كان عندما ليًال أمس جاءت التي السيارة هذه … خاطر له خطر وفجأة دراجته،
بالتأكيد األثاث؟! حملت التي هي هل … حرضت عندما موجوًدا كان الذي الوحيد إنه …

السيارة. إىل الوصول يف تُساعده لعلها العجالت، آثار عن يبحث أن إمكانه ويف … هي
استطاع حيث األرض عىل انحنى ثم جيبه، من وقلًما ورًقا «تختخ» أخرج وبرسعة
املمكن ومن وعميقة، واسعة، العجالت فآثار كبرية، سيارة كانت لقد … العجالت آثار تمييز
يتابع أخذ ثم اآلثار، لشكل متقنًا رسًما بالقلم ينقل أن «تختخ» استطاع وفعًال تمييزها،
فلفت مباَرشة، بجانبه تمر اآلثار وكانت النور عمود كان وهناك الشارع، نهاية حتى اآلثار
منه، مرت نحو ارتفاع وعىل العمود، جانب عىل أزرق طالء آثار هناك أن «تختخ» نظر
احتكت ٩٣ رقم الشارع من لتخرج مرسعًة تدور وهي السيارة أن فوًرا «تختخ» واستنتج
زرقاء وهي — ليًال رآها كما — الكبرية األثاث سيارات من سيارة إذن فهي … النور بعمود
«تختخ» وقال … تقريبًا مرت ارتفاع عىل جانبها عىل واضح خدش آثار وهناك … اللون
ُمفيدة كانت الليلة زيارتي ولكن أمس، «ُمحب» حقيبة عىل أعثر لم أنني صحيٌح لنفسه:

الغامض. اللغز هذا جوانب بعض تكشف قد ة هامَّ أدلٍة عىل للحصول
طريقه وأخذ خلفه، التي السلة يف «زنجر» وضع أن بعد دراجته، إىل «تختخ» وقفز

منزله. إىل عائًدا
كثري، عمٌل أمامهم كان فقد «تختخ»؛ عند الخمسة املغامرون اجتمع … املساء ويف
التي باألسماء كشًفا منهم كالٍّ ويعطي … كاملة القصة لألصدقاء يروي «تختخ» وأخذ
أن ويجب … معقد لغٍز عىل عثرنا لقد «لوزة»: قالت … أمس صباح العجوز منزل زارت

الشاويش. قبل لحلِّه بحماسة نعمل
منَّا! أكرب اللغز هذا يكون أن أخىش «عاطف»: رد

شك، موضع فيها اسم كل يُعترب معكم التي والقائمة … حال كل عىل سنحاول تختخ:
اآلخر. عن وبحثنا عليه، شطبنا واحد براءة من تأكَّدنا فإذا

الشاويش عليها يعثر أخىشأن فإنَّني الضائعة، الحقيبة هي يل بالنسبة املشكلة ُمحب:
كارثة. وهذه … فيهم املتشبه قائمة يف فيضعني
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فإن عليها، يعثر لم «تختخ» دام وما … حال كل عىل عنها البحث سنُعاود نوسة:
أيًضا. يستطيع ال قد الشاويش

فلن اللص، عىل عثرنا فإذا فيهم، املشتبه عن البحث عىل الرتكيز اآلن املهمة تختخ:
«ُمحب». ل بالنسبة مشكلة الحقيبة تكون

تعرف كانت أنها عندنا تعمل التي الغسالة من عرفُت لقد «تختخ» يا باملناسبة نوسة:
املعلومات هذه هل … منجًدا يعمل كان إنه يل وقالت … بعيد زمٍن منذ العجوز الرجل

تفيدنا؟
ممتاًزا ً مخبأ يُعدَّ أن يستطيع العجوز أن هذا فمعنى ا؛ جدٍّ مفيدة إنها … طبًعا تختخ:

مخدة. أو كريس أي يف لنقوده
«تختخ»؟ يا املنجد معنى ما لوزة:

املراتب ويحشو الستائر ويصنع بالقماش، الكرايس يكسو الذي الرجل إنه تختخ:
عجالت آلثار رسًما منكم واحٍد كل عىل سأوزع واآلن، يقول: مىض«تختخ» ثم … واملخدات
بها زرقاء، أثاث نقل سيارة عن يَبحث أن منكم واحٍد كل من وأريد نقلتْها، التي السيارة
٩٩٩ رقم السيارة وكذلك الرسم، يف التي العجالت شكل نفس ولها مرت، ارتفاع عىل خدش

رأيكم؟ ما …
تمرُّ مراًرا شاهدتها فقد القفة؛ تحمل كانت التي السيدة أعرف أنني أظنُّ لوزة:

غًدا. عنها للبحث بجولٍة أقوم وسوف والبيض، الخضار لتبيع بالبيوت
اسمه، عن إلينا يأتي الذي الزبال أسأل وسوف الزبال، تتبُّع أستطيع وأنا نوسة:

معه. والحديث ملقابلته وأذهب
األنيق. والشاب الشابَّة، الفتاة بُمتابعة أنا وسأقوم ممتازة، آراء هذه تختخ:

الخشبية. الحقيبة ذو الرجل سأُتابع وأنا عاطف:
آخر. دليٌل فهي أيًضا؛ حقيبتي عن وأبحث … ٩٩٩ رقم السيارة أتابع وأنا ُمحب:

التايل. اليوم يف العمل يبدأ أن عىل واتفقوا «ُمحب»، ملالحظة الجميع وضحك
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به رحبت كما بمقابلته، سعَد الذي «قاسم» األستاذ ملقابلة «تختخ» ذهب الصباح، يف
شقيقته.

عىل تردَّدوا الذين األشخاص عن وسألني الشاويش جاء لقد «قاسم»: األستاذ قال
العجوز. منزل

الستة؟ فيهم املشتبه عن سمع عندما قال وماذا تختخ:
أره. لم سابًعا واحًدا هناك إن قال قاسم:

هو؟ من تختخ:
أخربه فقد الحديقة؛ إىل دخل حمراء، حقيبة يحمل كان ولٌد إنه الشاويش قال قاسم:

بذلك. الجريان بعض
استطاع إذا كارثة وستُصبح «ُمحب»، هو الولد بهذا فاملقصود بالخوف، «تختخ» أحسَّ

أصحابها. عىل واالستدالل الحقيبة، عىل العثور الشاويش
أو جنيه، األلف يرسق أن يُمكن صغريًا ولًدا أن أعتقد ال حاٍل كل عىل «تختخ»: قال

األثاث. رسقة يف يشرتك
أكثر؟ فيه تَشتبه الذي من إذن قاسم:

فيهم املشتبه قائمة عنده الشاويش أن اآلن، مشكلة وهناك بالضبط، أعرف ال تختخ:
ذلك ومع أستطيع، فال أنا أما الناس، استجواب يمكنه القانون بحكم ولكنه عندنا، هي كما

اللغز. هذا حل إىل قبل نصَل أن وأصدقائي أنا أحاول سوف
تغسل كانت التي الشابة الفتاة هي من أعرف أن استطعُت لقد باملناسبة، قاسم:
الشاب وكذلك «هدى»، واسهما أخيه ابنة أنها العجوز من عرفت فقد وتكويها؛ الستائر

«عوض». واسمه املعادي قبل السالم» «دار محطة يف يسكن له قريٌب إنه … األنيق



األلغاز لغز

فشكره، منهما كل عنوان «تختخ»، ل فقدم منظًَّما، «قاسم» األستاذ كان وكالعادة
أوًال. الفتاة منزل يزور أن قرَّر وقد مرسًعا، املنزل وغادر

سيدة الباب له ففتحت «هدى»، الفتاة تسكن حيث — الباب جرس «تختخ» دق
موضوٍع يف «هدى» اآلنسة مقابلة أريد إنني «تختخ»: لها فقال الوجه، طيبة السن متوسطة

خاص.
سيدًة وجد حيث الصالون، غرفة إىل «تختخ» تقود وهي االرتباك السيدة عىل بدا

منها؟ تُريد فماذا «هدى» والدة إنني األوىل: السيدة فقالت الثالثة وجلس هناك، أخرى
اللصوص فيه رسق الذي اليوم صباح يف شاهَدتْه عما أسألها أن أريد «تختخ»: قال

شقيقك. «شاكر» األستاذ من جنيه األلف مبلغ
لزيارة خرجت لقد اآلن، موجودة ليست … هدى … آه وقالت: أكثر السيدة ارتبكت

لها. صديقة
الصديقة؟ هذه تسكن وأين تختخ:
أعرف. ال أعرف! ال … ال السيدة:

االنرصاف، يف مستأذنًا فوقف شيئًا، يقل لم ولكنه السيدة، ارتباك «تختخ» الحظ
النظرات. تتباَدالن السيدتني أن والحظ

وردة، واشرتى إليه، فاتجه الورد، لبيع محالٍّ «تختخ» رأى مبارشة، «هدى» منزل أمام
اليوم؟ تحرض لم «هدى» اآلنسة هل البائعة: للفتاة قال ثم

إنها فقالت والدتها سألُت وقد يومني، منذ منزلها يف ليست إنها ببساطة: الفتاة ردَّت
.٩٣ شارع يف يَسكن الذي العجوز قريبها عند

ملاذا … حدث فيما يُفكِّر وهو البيت إىل طريقه وأخذ املعلومات، بهذه «تختخ» اكتفى
األلف برسقة صلة له «هدى» غياب هل الناس؟ وعن عنه ابنتها غياب هدى» «أم أخفت

فقط؟ ابنتها سمعة عىل تخىش السيدة أن أم األثاث؟ ورسقة جنيه،
صاح: الشاويش رآه وملا فرًحا، يبدو كان الذي «فرقع» بالشاويش التقى الطريق ويف

قيمة! ذا شيئًا تعرفوا لم اآلن حتى لعلَّكم الخمسة؟! املغامرين أخبار وما
أنت؟ فعلت وماذا «تختخ»: رد

عرفت فقد … األمر وانتهى اللغز حللُت لقد حاٍل كل عىل لك؟! أقول وهل الشاويش:
السارق.
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وبقية أنه «تختخ» فأحسَّ نفسه، يف ثقته عىل تدلُّ فاته وترصُّ الشاويش صوت كان
ببطء، دراجته يقود فأخذ مرة، ألول عليهم الشاويش وفاز املعركة، خرسوا قد األصدقاء

أفكاره. يف غرق وقد منزله، إىل متَّجًها
وعندما األصدقاء، حضور ُمنتظًرا حدث، ما كل يف يُفكِّر «تختخ» جلس الغداء بعد
يبدو فالشاويش ُمفيدة؛ معلوماٍت عىل حصلتم قد تكونوا أن أرجو «تختخ»: قال اجتمعوا
لم برسعٍة هزمنا أنه هذا ومعنى اللصوص، عرف إنه يل وقال قابلته، لقد نفسه، من واثًقا

عها. نتوقَّ
وكأنه «تختخ»، قدَمي تحت ساكنًا جلس «زنجر» حتى األصدقاء، من أحٌد يردَّ ولم

املوقف. بخطورة أحس
عىل القفة تَحمل كانت التي السيدة إىل الوصول استطعت لقد لوزة: قالت وأخريًا
أكثر يل قال وقد «نبوية» واسمها للبيوت، الخرضالطازجة تبيع مسكينة سيدٌة إنها رأسها،
ما كل هذا … حدث بما ِصلة لها يكون أن يُمكن وال وطيبة أمينة سيدة إنها شخٍص من

يكفي؟ هذا فهل … عليه الحصول استطعت
املشتبه قائمة من نَستبعد أن املهم فمن «لوزة»، يا الكفاية من أكثر إنه «تختخ»: قال
من القفة حاملة السيدة اسم نَشُطب أن اآلن ويُمكننا حدث، بما عالقة له ليس من فيهم

الزمالء. تقرير باقي إىل ونَستمع فيهم، املشتبه قائمة
من خمسة القائمة يف وأصبح القفة، حاملة اسم وشطب بقلمه، واحٍد كلُّ وأمسك

فيهم. املشتبه
وعرفت فعًال، مقابلته استطعت وقد الزبال، أتابع أن ُمهمتي كانت لقد «نوسة»: قالت
ذلك يف العجوز الرجل منزل إىل ذهب إنه «معروف» يل قال وقد … «معروف» اسمه أن
وكانت الستائر، تُركِّب «هدى» الفتاة هناك كانت حيث الخلفي؛ الباب من ودخل الصباح،
معلومات إنها … آخر شيئًا يعرف وال وخرج، الزبالة حمل وقد العجوز، الرجل أخت هناك
كذلك؟ أليس … فيهم املشتبه قائمة من آخر شخًصا تخرج أن يُمكن ولكنها مهمة غري

النقود أن نعرف فنحن نوسة»؛ «يا تتصوَّري مما أهمية أكثر معلوماٌت إنها تختخ:
فهي ذلك، بعد ُرسقت أنها اكتَشَف ثم الرسقة، يوم صباح حتى العجوز الرجل مع كانت
النوم. من استيقاظه حتى موجودة كانت إنها قال قد دام ما الصباح، يف رسقت قد إذن

بالنقود. لها عالقة ال عليها حصلُت التي املعلومات ولكن نوسة:
قد يكون أن يمكن ال فالزبال … واحدة مرة ثالثة تربئة يمكن بفضِلها ولكن تختخ:
النقود رسقة تَستطيع ال و«هدى» العجوز، الرجل وشقيقة «هدى»، وجود يف النقود أخذ

29



األلغاز لغز

ذلك أليس … «هدى» وجود يف النقود ترسق أن تستطيع ال والخالة … خالتها وجود يف
صحيًحا؟

فعًال. معقول إنه «ُمحب»: قال
ولم الفتاة، نقابل لم ألننا فقط، الزبال شطب نستطيع فنحن … ذلك ومع تختخ:

كاملة. معلوماٍت عىل منهما نحصل حتى العجوز أخت نقابل
أربعة فيهم املشتبه من بقي وهكذا الزبال، وشطب قلمه منهم كل مد أخرى، ومرًة

فقط.
اآلن حتى كاملة معلوماٍت عىل أحصل لم إنني لألسف فقال: «عاطف» عىل الدور وكان
خشبية، حقيبًة يحمل فيمن طويًال فكرت ولكن الخشبية، الحقيبة يَحمل الذي الرجل عن
الذين بعض من علمت وقد الحنفيات، يُصلحون ممن يكون أن بد ال أنه استنتجت وقد
وآخر وقٍت بني القاهرة من يأتي ولكنه املعادي، يف محالٍّ يملك ال الرجل هذا أن سألتهم

وقت. أي يف نَسمُعه وقد … الحنفيات» «أصلح صائًحا بالبيوت ويطوف
«ُمحب»؟ يا عندك ماذا واآلن القائمة، يف الحنفيات مصلح يبقى إذن تختخ:

عن السؤال الصعب ومن ا، جدٍّ كثرية ١١٠٠ نرص السيارات أن تعرفون أنتم ُمحب:
الرقم، بهذا سيارة هناك أجد فلم املعادي يف الرئييس الجراج إىل ذهبت وقد منها، واحدٍة
ذهبنا إذا السيارة صاحب معرفة امُلمكن فمن وبالطبع … السيارات بمواقف طفت وكذلك

صاحبها؟! من هناك والسؤال الجيزة، مرور إدارة إىل
أنه بدَّ فال الشاويش، من السيارة صاحب أعرف وسوف لذلك، داعيًا أرى ال تختخ:

منه. االسم هذا معرفة من أتمكن وسوف … صاحبها وعرف املرور، إدارة يف سأل
كثريًا. نتقدم لم ألننا باألسف أشعر إنني لوزة:

قد نكون وبهذا فيهم، املشتبه من أربعة إال يبَق فلم حال، كل عىل بأس ال تختخ:
لليأس. دواءً منه أفضل هناك فليس الجيالتي، لتناول اآلن نخرج تعالوا … خطوتني تقدمنا

الجيالتي. كوب إىل حاجٍة يف جميًعا كانوا فقد بالخروج، األصدقاء وأرسع
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شاهدوا لقد … كاملة مفاجأة أمامه انتظارهم يف كانت الكازينو، إىل األصدقاء وصل عندما
دهشتهم كانت وكم أرقامها، إىل منهم كل نظر وبرسعة أمامهم، نرص١١٠٠ سيارة جميًعا

اآلن. هنا موجود فيهم املشتبه فأحد إذن جيزة، ٩٩٩ رقم كانت أنها
استنتاجات يبدءوا أن وقبل الحقيقيِّني، كامُلخربين بالسيارة يُحيطون األصدقاء أرسع

ذلك؟ عنا غاب كيف «نشأت» الدكتور سيارة هذه «لوزة»: قالت
عىل تُعلَّق التي األطباء شارة هي فهذه حق، معك وقالك ضاحًكا رأسه «تختخ» هز
كلٍّ إىل جاء ما كثريًا الذي الدكتور حقيبة السيارة داخل ويف أحمر، هالل وهي سياراتهم

مرضه. أثناء منا
٩٩٩ رقم السيارة صاحب اسم وشطبوا فيهم، املشتبه قائمة األصدقاء أخرج وبهدوء
لقد الجيالتي، فوائد عن لكم أقل ألم «تختخ»: قال الكازينو إىل دخلوا وعندما جيزة،
القهوة يرشب «نشأت» الدكتور ذا هو وها ثالثة، إىل فيهم املشتبه يخترصعدد أن استطاع

زوجته. مع اعتاد كما
يستمر لم ضحكهم ولكن يضحكون، وهم الجيالتي أكواب حول األصدقاء والتف
— يتصور كما — استطاع فقد يَميشفخوًرا، وهو الكازينو إىل الشاويش دخل فقد طويًال،
هذه «سامي» املفتش تقدير عىل وسيحصل الخمسة، املغامرون يحله أن قبل اللغز حل

املرة.
وكأنه … مستفزة … متحدية … بالذات «تختخ» إىل متجهة الشاويش أنظار كانت
يرتك فكيف يغيل، دمه أن «تختخ» أحس األمر»، وانتهى عليك، انترصت «لقد له: يقول
قال ثم بجوارهم، الشاويش مر حتى انتظر وهكذا الشكل، بهذا عليهم ينترص الشاويش
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… غامًضا اللغز زال فما … اللغز حل واحد أيَّ أن تُصدقوا ال األصدقاء: إىل حديثه موجًها
العدالة. أيدي عن بعيدون واللصوص

«تختخ»: محدثًا وقال وسطه يف يديه وضع ثم الجملة، هذه يسمع الشاويشوهو وقف
اللص؟ عرفت أنني تُصدِّق ال فأنت إذن

عرفت. أنك أصدق ال أنا … نعم متحديًا: «تختخ» قال
سأقول أنني إال يشء، يف تُهمني وال شيئًا تعرف ال مغرور طفٌل أنك برغم الشاويش:
«هدى»؛ الفتاة هو اللص إن … والتعب البحث عن تكفَّ حتى جنيه األلف سارق اسم لك
اختَفت وقد النقود، مكان تعرف كانت التي الوحيدة أنها األعمى العجوز من عرفت فقد
املغامرون أيها رأيكم ما أو … رأيك ما … هه … اآلن حتى تظهر ولم النقود رسقة يوم من

الخمسة؟ املغرورون أيها أو الخمسة؟!
اختفاء عن الورد بائعة له قالته ما تذكَّر الذي «تختخ»، حتى جميًعا األصدقاء سكت
حق؟ الشاويشعىل أن هذا معنى هل … الرسقة يوم صباح منذ منزلها عن وغيابها «هدى»
الشاويش، عىل السؤال هذا يُلقَي أن وقبل أيًضا؟ األثاث رسقت التي هي «هدى» هل ولكن
باملفتش ا هامٍّ اتصاًال أجرى حيث التليفون إىل اتجه ثم بقدمه، األرض دق قد «فرقع» كان

الناس. كل شغلت التي جنيه األلف رسقة عن بحثه نتائج عن وأخربه «سامي»
قال «تختخ» ولكن الحزن، عليهم بدا وقد الكازينو من واألصدقاء «تختخ» خرج
الفتاة ترسق أن املعقول غري فمن خطأ، طريٍق يف يسري «فرقع» الشاويش أن أحس فجأة:

خالها!
حوادٍث عن الجرائد يف يوم كل نقرأ إننا «تختخ»؟ يا ترسقه ال وملاذا «عاطف» قال

ُمماثلة!
وتعد لتذهب الباكر الصباح يف يوم كل تستيقظ الفتاة هذه أن تصور ولكن تختخ:
خالتها تأتي حتى ترتكه ال ثم وغريها، والستائر املنزل له تنظِّف ثم لخالها، اإلفطار طعام
أن متأكٌد إنني العجوز، ترسق أن يمكن الطيبة الفتاة هذه مثل أن تتصور كيف …

عليها. يقبض أن قبل نشاطنا نضاعف أن علينا ويجب مخطئ، الشاويش
الحقيبة حامل الرجل سوى فيهم املشتبه من أمامنا يبَق لم حاٍل كل عىل عاطف:
حامل عن معلوماٍت عىل أحصل وسوف «عوض»، األنيق والشاب «هدى» والفتاة الخشبية،

الباقني. عىل انتباهنا نركز حتى طريقة بأية الحقيبة
عىل يعثر لعله املعادي وسط إىل واتجه دراجته، «عاطف» فركب األصدقاء، وتفرق
ولكن الحنفيات، يُصلحون ممن سباك أنه استنتج والذي الحقيبة، يحمل الذي الرجل
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شاهده فقد منزله، إىل طريقه يف وهو «ُمحب» عليه عثر فقد الرجل، عىل يَعثر لم «عاطف»
املنزل. حنفيات يصلح كان أنه ويبدو القريبة، املنازل أحد من يخرج

الحنفيات، إحدى إلصالح منزلهم إىل دعاه حيَّاه، أن وبعد الرجل من «ُمحب» اقرتب
للحديث الوحيدة الطريقة كانت أنها إال مكسورة، حنفيات منزلهم يف يكن لم أنه برغم

ُممكنة. فرتة أطول معه
رسق يوم العجوز الرجل زرت أنك أظنُّ للرجل: «ُمحب» قال البيت إىل الطريق ويف

كذلك؟ أليس … جنيه األلف منه
الرسقة، يف اشرتكت بأنك الشاويش ذلك اتَّهمني لقد … نعم ببساطة: الرجل قال

رشيف. رجٌل فأنا ضدي، شيئًا يثبت لم ولكنه
اليوم؟ ذلك يف عادي غري شيئًا الحظت وهل ُمحب:

وحينما املطبخ، حنفية ألصلح «هدى» الطيبة الفتاة استدعتني فقد يشء؛ ال الرجل:
بكالٍم يُهددها كان ولكنه فرفضت، محادثتها وطلب أنيق شابٌّ حرض بعميل، أقوم كنت
ذلك غادر وبعدها ُمرتفع، بصوت ال» … «ال تقول سمعتها قليًال معه فوقفت أفهمه، لم

أيًضا. غاضبًا حديثًا معه وتبادل املريض بالرجل مر أن بعد املكان الشاب
شاهدت؟ ما كل هذا هل ُمحب:

الحقيقة. هي هذه ولكن … يُصدقني للشاويشفلم الكالم هذا قلت وقد … نعم الرجل:
حتى هنا تنتظر أن أرجو للرجل: «ُمحب» فقال «ُمحب» منزل إىل وَصال قد وكانا

بحضورك. والدتي أخطر
أصلحوا لقد ا، جدٍّ آسف للرجل: قائًال عاد ثم قليًال فغاب منزله «ُمحب» دخل ثم

الحنفية.
الرجل فشكره أضاعه الذي الوقت من بدًال قروش خمسة الرجل وأعطى يده، مدَّ ثم

وانرصف.
استقبله الذي «تختخ» منزل إىل فأرسع هامة، معلوماٍت عىل حصل أنه «ُمحب» أدرك
«ُمحب»، يا عليها حصلنا التي املعلومات أهم من هذه قال: ثم حديثه إىل واستمع باهتمام،
الشاويش، فكرة من بدًال صحيحة تكون ربما اللغز، عن فكرة عندي ن تتكوَّ بدأت وقد
ُدمنا وما و«عوض»، «هدى» سوى عندنا يبقى فال أيًضا، السباك اسم نشطب أن اآلن وعلينا

غًدا. إليه أذهب وسوف «عوض»، عندنا فيبقى األغلب، يف «هدى» استبعدنا قد
األدلة كل إن اللص؟ هو هل «عوض» يف يُفكر «تختخ» وبقي «ُمحب»، انرصف
موجودتني، أخته وابنة العجوز الرجل شقيقة كانت فقد جنيه؛ األلف رسق أنه تستبعد
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ع ترسَّ أنه «تختخ» وأحسَّ … مطلًقا ُممكن غري وجودهما؟ يف املبلغ رسقة يستطيع فكيف
ر. تصوَّ مما غموًضا أكثر اللغز له وبدا «عوض»، عىل الحكم يف

وتناول ساخن، حمام بأخذ فقام هادئة، يقيضأمسية أن «تختخ» قرَّر الحد هذا وعند
دليٍل إىل يصل لعله ترتيبَها يعيد وبدأ أمامه األدلة كل ووضع غرفته، ودخل خفيًفا، عشاءً
األول … لغز يف ألغاز ثالثة ولكن واحًدا، لغًزا يَُعد لم فهو … املعقد اللغز حل إىل يهديه
دون أيام ثالثة «هدى» اختفاء والثالث … األثاث رسقة والثاني … جنيه األلف رسقة هو

مكانها. أحد يَعرف أن
الذي الغامض األنيق الشاب هذا «عوض»؟! عمل هو ما … سؤال له خطر وفجأًة
السؤال هذا عن اإلجابة كانت ربما به؟ يقوم عمل أي فقط؟ دقائق خمس املنزل يف مكث
يقبض أن قبل … مبكِّر وقٍت يف غًدا … «عوض» زيارة من بدَّ ال إذن الحقيقة، من تُقرِّبه

انتصاره. ويحقق … الفتاة عىل الشاويش
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السالم» «دار محطة إىل الطريق يف دراجاتهم عىل الخمسة املغامرون خرج الصباح، يف
يف يجلس و«زنجر» جميًال، مرشًقا اليوم كان «عوض»، يَسُكن حيث املعادي، عىل السابقة

تنتهي. وال الرحلة، تطول أن ويتمنَّى والشمس، بالهواء يستمتع «تختخ» خلف السلة
البحث وبدءوا السالم»، «دار محطة إىل وصلوا عندما االنتهاء قاربت الرحلة ولكن
ثم رسيًعا، عليه عثروا فقد مشكلة؛ هذه تكن ولم «عوض»، به يسكن الذي الشارع عن
عندما سيئة، مفاجأة كانت ولكن يَسُكن، حيث الثالث الدور إىل وصعدوا املنزل، وجدوا
فدق تفوته؛ الفرصة ليرتك يكن لم «تختخ» ولكن أحٌد، يفتح أن دون طويًال الجرس دقوا
يف ولكنه بالتحديد، مكانه يَعرفون ال إنهم له فقالوا «عوض» عن وسألهم الجريان جرس

السوق. يف التي املقهى عىل يكون األغلب
الجريان، وصفه الذي املقهى ورأوا السوق، إىل وانطلقوا دراجاتهم، إىل املغامرون عاد

الجالسني؟! هؤالء كل بني «عوض» أين ولكن
من والخارجني والداخلني السوق، يف النشيطة الحركة إىل ينظرون األصدقاء وقف
يف إنه لنا قالوا الجريان دام ما قال: «تختخ» ولكن يفعلون، ماذا يعرفوا أن دون املقهى
املقهى عمال أن بد وال كثريًا، عليها يرتدَّد أنه هذا فمعنى املقهى، يف هنا موجود الغالب

األنظار. نلفت ال حتى «ُمحب» يا أنت معي وتعاَل هنا، فانتظروا يعرفونه،
وسأله: العمال أحد إىل «تختخ» واتجه ودخال، املقهى، إىل و«ُمحب» «تختخ» واتجه

موجود؟ عوض األستاذ هل
تريد؟ الذي فمن «عوض»؟ من أكثر هنا إن … «عوض» أي العامل: قال

هنا؟ من قريبًا يَسُكن الذي األنيق الشاب إنه تختخ:
املقهى. طرف عىل يجلس الذي الشاب ذلك إنه … آه العامل:
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فاتجه الشيشة، ويدخن الشاي، يرشب وحيًدا، يجلس كان شابٍّ إىل العامل وأشار
عن «عوض»: فقال قليًال، إليه يتحدث أن ممكنًا كان إذا سأله حيَّاه أن وبعد «تختخ» إليه
لن إنني … الغبي الشاويش ذلك طرف من أنت هل … معي تتحدث أن تريد يشءٍ أي
فطاَلما … له حدث ما يستحقُّ العجوز الرجل إن … أخرى مرًة الرسقة هذه عن أتحدث
رفضطلبي ولكنه … التوفري صندوق يف أو البنك يف له ألضعها النقود يعطيني أن له قلُت

بالرسقة. ويتَّهمني الشاويش ذلك يأتي ذلك ومع …
… بأس ال ولكن … أخرى مرًة الشاويش سبقنا فقد إذن نفسه: يف «تختخ» قال

النقود؟ مكان تعرف كنَت هل «عوض»: سأل ثم منه، أكثر نستنتج أن نحاول سوف
لقد البنك، يف ووضعتها ألخذتها النقود مكان أعرف كنت لو غاضبًا: «عوض» رد

يل. يستمع ولم املرات عرشات األحمق العجوز نصحُت
«هدى»؟ وأين تختخ:

… بيشء تتهمني هل «تختخ»: ل وقال «عوض» فوقف ومزعًجا ُمفاجئًا السؤال كان
القاهرة يف أقاربها زيارة يف ولعلها «هدى»، أين أعرف ال إنني … الرشطة رجال من أنت هل

السؤال! هذا تسألني حتى لها حارًسا لسُت إنني … آخر مكان أيِّ أو
الذي الصباح يف موجوًدا كنَت ولكنََّك فقال: «عوض» أسلوب من «ُمحب» وتضايق

السباك! سمعك وقد غاضبًا، حديثًا «هدى» تُحدِّث وكنت … النقود فيه ُرسقت
هناك كان إنه الشاويش يل قال فقد الصباح؛ ذلك يف وحيًدا أكن لم إنَّني عوض:
شخصية بمسائَل ا خاصٍّ كان فقد «هدى» مع حديثي أما أنا؟ أُتَّهم فلماذا … غريي خمسة

غريها. أو بالنقود لها عالقة ال
حاٍل كل عىل «عوض»: ل فقال الحديث، يف االستمرار من فائدة «تختخ» يجد ولم

قريبًا. أخرى مرًة نراك ولعلَّنا … لك شكًرا
أن دون املعادي إىل العودة رحلة وبدءوا األصدقاء، ببقية و«ُمحب» «تختخ» ولحق
«عاطف» وكان … ومحريًا غامًضا أمامهم يشء كل وبدا … جديدة معلوماٍت أية إىل يصلوا
أصبحت فاملسألة … فائدة بال وقتنا نُضيع إننا مسموع: ولكنه خافت صوٍت يف يقول
وسوف … بعيًدا بها فرَّت ثم آلخر، أو لسبٍب النقود رسقت التي هي الفتاة إن واضحة،
هو هذا … نوع أيِّ من ألغاز إذن هناك فليس للمحاكمة، وتُقدَّم الشاويش، بها يُمسك

حال. كل عىل رأيي
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رسقة تُفرسِّ كيف «عاطف» يا ولكن فقالت: الرأي هذا تَر لم «لوزة» أخته ولكن
ترسق أن مثلها وطيبة رقيقة لفتاة يُمكن كيف أيًضا؟ رسقته التي هي «هدى» هل األثاث؟

تصديقه. يُمكن ال يشء ذلك … ومسكني وأعمى عجوز رجل أثاث
وكأنه مسموع بصوٍت قال ثم تماًما، صامٌت وهو املناقشة إىل يستمع «تختخ» وكان
يف زالت ما النقود هل اإلطالق؟ عىل تَُرسق لم النقود تكون أن يُمكن هل نفسه: يحدث

مكانها؟! نَيس ولكنه العجوز، الرجل منزل
لم شخصسابع السارق فلعلَّ آخر، تفسري إىل ميال إنني قائًال: تدخل «ُمحب» ولكن
من «قاسم» األستاذ رآهم الذين األشخاص عىل اعتمدنا لقد فيهم، املشتبه قائمة يف يدخل
طريق عن الخلفي الباب من جاء آخر شخٌص هناك يكون أن يُمكن أال ولكن منزله، رشفة

واختفى؟! النقود ورسق أحد، يراه أن دون ودخل الحديقة،
يعثر أن الذكي الباحث وعىل املمزقة، الصورة تُشبه البوليسية األلغاز إن «تختخ»: رد
ويف … كاملة الصورة عىل يحصل حتى البعض بعضها بجوار ويضعها األجزاء كل عىل
بجوار األجزاء بقية وضع املمكن غري من يجعل الصورة، من ضائع جزءٌ هناك اللغز هذا

عليه. العثور من بد ال مهم جزءٌ إنه … البعض بعضها
مألوًفا صوتًا بجوارهم سمعوا وفجأة املعادي، من اقرتبوا قد الخمسة املغامرون وكان

تبحثون! زلتم ما هل يقول:
من انتهيت هل … نبحث زلنا ما … نعم «ُمحب»: فقال الشاويش صوت هو هذا كان

البحث؟
وغًدا … األمر انتهى فقد األعمى الرجل رسقة عن تتحدَّثون كنتم إذا الشاويش: رد

الجرائد. يف الحل ستجدون
يضحك، وهو اختفى قد كان إليه، وصل الذي الحل هذا عن األصدقاء يسأله أن وقبل
«هدى» أن غًدا الجرائد وستَنُرش «سامي»، املفتش وأبلغ قبلهم، اللغز حل من انتهى فقد
اكتشاف بعد اختفت التي والوحيدة النقود، مكان تعرف التي الوحيدة ألنها السارقة هي

الرسقة!
تيئس ال «تختخ»: تُودِّع وهي «لوزة» وقالت األصدقاء، فافرتق أقبل، قد املساء وكان
الشاويش، يقول كما بعُد ينته لم فاللغز … ستحدث أشياء هناك أن أحسُّ إنني «تختخ»، يا
إىل … الصورة من الناقص الجزء أجل من البحث نواصل أن علينا الجرائد، كتبت ومهما

حال. كل عىل غًدا اللقاء
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شيئًا هناك يجد فلم الجريدة، وأمسك مبكًرا، «تختخ» استيقظ التايل الصباح ويف
املشتبه وأسماء للحادث، مفصًال وصًفا قرأ الداخل، يف ولكن األوىل، الصفحة يف منشوًرا
موجًها االتهام يكن ولم الرسقة، فيه وقَعت الذي الصباح ذلك يف منهم كل ودور فيهم،
كل فكانت «الشاويش»، نظر وجهة أوضح املقال كتب الذي ولكن الغائبة، املسكينة للفتاة
كل يف ينظرون سوف جميًعا الناس أن هذا ومعنى «هدى»، للفتاة موجهة االتهام أصابع

السارقة. الفتاة عن للبحث وجٍه
«زنجر» ووضع دراجته، وركب فخرج اليوم، ذلك يف منفرًدا يعمل أن «تختخ» قرَّر

.٩٣ رقم الشارع إىل مًعا انطلقا ثم السلة، يف
يتناوالن مًعا وجلسا «تختخ»، ب فرحب كاملعتاد، الرشفة يجلسيف «قاسم» األستاذ كان

معها. وأخذته العجوز الرجل شقيقة حَرضت لقد «قاسم»: قال … الشاي
… يشء كل تعرف التي إنها د: يُردِّ وكان «هدى» باختفاء علم عندما الرجل بكى وقد
التي الوحيدة إنها … ترسقني أنها أصدق ال ولكني … النقود مكان تعرف كانت التي إنها

أصدق! ال … أصدق ال إنني تخونني؟! فكيف رسي، عىل ائتمنتها
أنني أشعر إنني «قاسم»، أستاذ يا املنزل مفتاح تُعطيني أن أرجو «تختخ»: قال

أخرى. مرًة سأحاول ولكني هزمت،
لم «زنجر» ولكن العجوز، الرجل منزل ودخال «زنجر» أخذ ثم املفتاح، «تختخ» وأخذ
يصطاده. فأًرا أو يعاكسها، قطًة يجد لعله الحديقة، إىل وخرج طويًال، البحث يف يستمر
عىل معلقة النظيفة الخرضاء الستائر كانت … املرسوقة الغرفة يف «تختخ» وقف
فلماذا النقود، رسقة تنوي كانت الفتاة أن لو قائًال: نفسه يُحدِّث «تختخ» وكان … النوافذ
… معقول غري … وتعليقها الستائر، هذه تنظيف أجل من الصباح ذلك يف تعبها كان
بالستائر «تختخ» وأمسك … بغريها وال بالستائر، يهتم أن يمكن ال ويهرب سيرسق فالذي
شيئًا داخلها يف يسمع أنه وبدا املبطن، النوع من سميكة، أنها فأحسَّ جانبًا، يُزيحها

… هل … هل … هل … قماًشا ليس جافٌّ يشء إنه يخشخش،
داخل … هنا موجودة زالت ما النقود هل مذهوٌل وهو «هل» كلمة يُردِّد «تختخ» كان

الستائر؟! هذه
غري بانتفاٍخ أحس لقد فوًرا، الحقيقة وأدرك أسفل، من الستائر «تختخ» وتحسس
أخرجها ثم أصابعه ومد الخيوط، أحد فك وبرسعة أسفل، من الستارة امتداد عىل عادي

جنيهات! العرشة ذات من ورقة وبينها
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هنا. جنيه األلف … النقود … النقود فرح: يف يردِّد «تختخ» أخذ
أن وخيش أعصابه، يتمالك بدأ ثم وثالثة، وثانية أخرى ورقًة فأخرج أصابعه ومد
وأغلق أخرى، مرًة الخيط جذب ثم الستارة، داخل مكانها إىل النقود يُعيد فأرسع أحد، يراه

فرًحا. يطري يكاد وهو فتحه، الذي الثقب
يَدي عن لتُبعَدها الستارة يف النقود «هدى» أخفت لقد ذهنه، يف تتجمع الصورة وبدأت
عن مكان وأبعد … منها مكان أقرب وكان مكانها، عن لتخربه يُهدِّدها كان الذي «عوض»،

عظيمة! فتاٍة من لها يا … الستائر هو الناس كل
املنزل من االقرتاب يف مطلًقا أحد يفكر فلن مكانها، النقود يرتك أن «تختخ» وقرَّر
يدعو وأخذ وخرج الباب أغلق وبرسعة باملفتاح، االحتفاظ يُمكنه الوقت نفس ويف املرسوق،
أسنانه بني يمسك كان لقد … اآلخر هو عىليشءٍ عثر وقد اللحظة تلك يف ظهر الذي «زنجر»
استعراضية حركٍة يف … «زنجر» وأرسع … الضائعة «ُمحب» حقيبة … الحمراء الحقيبة
له يا قائًال: الناعم شعره عىل يربت وأخذ عليه، انحنى الذي سيده، يدي بني الحقيبة يضع
أن وبقي الحقيبة، عىل أنت وعثرت النقود، عىل أنا عثرت لقد «زنجر»! يا سعيد يوٍم من
يراها ال حتى السلة يف «زنجر» تحت الحقيبة وضع ثم بنا، هيا … الفتاة عىل مًعا نعثر

أحد.
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االتهام الشاويش ه وجَّ لقد الشاويش، سيَهزم أنه يف ثقًة امتأل وقد منزله، إىل «تختخ» عاد
العجوز، الرجل منزل يف موجودًة زالت ما النقود ولكنَّ النقود، َرسَقت بأنها «هدى» إىل

شيئًا. ترسق لم إذن «هدى»
اختفت وأين األثاث؟ ذهب أين هما … املتداخلة األلغاز من لغزان «تختخ» أمام بقَي

«هدى»؟
لزيارتهم سيأتي جدَّه إن والدته له قالت فقد … مفاجأة «تختخ» انتظار يف كان لكن

املحطة. عىل ينتظره أن «تختخ» اعتاد فقد كثريًا، «تختخ» يحب الجد كان وملا اليوم،
ولن كثرية بمواعيَد مرتبٌط إنني … اليوم ترتكيني أن أرجوك لوالدته: «تختخ» قال

أرجوك. … جدي مقابلة أستطيع
انتظاره، يف أحًدا يجد ال املحطة عىل وحيًدا جدك ترتك هل مؤنِّبة: قالت والدته ولكن
عىل أرشف وأنا العمل، يف فوالدك آخر؛ أحًدا أرسل ولن املحطة، عىل يراك أن يحبُّ إنه

فوًرا. املحطة إىل بالذهاب وعليك البيت، تنظيف
واحدة، دقيقة يضيع أن يريد وال اللغز، حل من اقرتب فقد بالضيق، «تختخ» أحسَّ
املحطة. عىل واقًفا امُلحبوب جده ويرتك … والدته أوامر يعَيص أن ممكنًا يكن لم ولكن

القطار أن علم وهناك املحطة، إىل وانطلق أخرى، مرة دراجته إىل «تختخ» عاد وهكذا
يراقب أن له وخطر املحطة، خارج يتمىشَّ فأخذ الطريق، يف طارئ لعطٍل قليًال سيتأخر
الليلة تلك شبحها رأى التي األثاث، نقل سيارة عن يبحثوا لم أنهم نَيس لقد … السيارات

.٩٣ رقم الشارع يف
أن له وبدا مرسعة، أثاث نقل سيارة شاهد وفجأًة وهناك، هنا ينظر «تختخ» وقف
برسعة تدور ذاكرته وأخذت … كامًال يره لم أنه برغم عنه غريبًا يكن لم السائق وجه
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فأرسع اللحظة، هذه يف انطلقت القطار صفارة ولكن الوجه! هذا الوجه! هذا رأى أين …
امُلحبوب. جده من ُقبلة يتلقى كان املناسب، الوقت ويف املحطة، إىل عائًدا «تختخ»

«الشاويش» أن اليوم قرأت إنني جديدة، ألغاٍز من هل املحطة: يغادران وهما الجد قال
املرة؟ هذه «الشاويش» هزَمَك فهل … املرسوقة جنيه األلف لغز حل قد

يُطلُقه الذي الفارغ الكالم هذا تُصدِّق ال … جدي يا ال بحماسة: جده عىل «تختخ» رد
املساء. هذا أخرج تركتني إذا غًدا، الكاملة القصة عىل تحصل أن وأعُدَك الشاويش،

وسبقت اللغز حللت أنك غًدا أسمع أن عىل أتركك، … بأس ال ضاحًكا: الجد قال
الشاويش.

بدراجته، السيارة يسابق «تختخ» كان حني يف البيت، إىل تاكسيًا الجد استقلَّ وهكذا،
واحد. وقٍت يف جميًعا فوصلوا خلفه، يجري و«زنجر»

التفكري إىل منرصًفا ذهنه كان يتحدَّثون، ووالدته جده مع يجلس «تختخ» كان وبينما
ويصيح يجري وأخذ الهواء يف «تختخ» قفز وفجأة … النقل سيارة يف رآه الذي الوجه يف
وكأنه دهشٍة يف إليه ينظران واألم الجد وأخذ وجدتها.» … وجدتها … وجدته … «وجدته
خلف اآلخر هو يقفز فأخذ باللعبة، معجبًا «زنجر» وكان يتوقف، لم «تختخ» ولكن ، ُجنَّ

الخارج. إىل مرسعني الغرفة االثنان غادر ثم «تختخ»،
كان الحظ ولحسن «ُمحب»، منزل إىل مرسًعا وانطلق دراجته، إىل «تختخ» قفز
بني ليضعها «زنجر» ل الحمراء الحقيبة أعطى أن بعد «تختخ» فدخل هناك، «عاطف»
احمر وقد داخًال، «زنجر» يُشاهدان وهما و«عاطف» «ُمحب» دهشة كانت وكم أسنانه،
أسنانه. بني حملها التي الحقيبة لون من وجهه احمر قد «زنجر» بينما االنفعال، من وجهه

«زنجر»! أحرضها لقد … الخضار حقيبة … الحقيبة «ُمحب»: صاح
إىل وانطلق معه «زنجر» وأخذ بالحقيبة، وأمسك سعيًدا، اآلخر هو يقفز أخذ ثم
من «ُمحب»: وسألت عالية، زغرودة أطلقت حتى الحقيبة ترى الطباخة تكد ولم املطبخ،

وجدتها؟ أين الحقيبة، أحرض الذي
وأنقذنا أحرضها لقد … «زنجر» إنه الذكي: الكلب شعر عىل يُربِّت وهو «ُمحب» رد

الشاويش! اتهام ومن أسئلتك، من
براعته. عىل له مكافأة اللحم من ساخنة وجبة «زنجر» ل تُعدَّ أن الطباخة من طلب ثم
و«عاطف» «ُمحب» ل يروي «تختخ» كان الساخنة، باألكلة ينعم «زنجر» كان وبينما
أين األول نَعرفهما؛ أن يجب شيئان أمامنا أصبح لقد لهما: قال ثم الصباح يف حدث ما
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السيارة معرفة محاولة أمامنا لألثاث، وبالنسبة «هدى»، اختفت أين والثاني األثاث، يوجد
األثاث. مكان عرفنا السيارة عرفنا فإذا نقلته، التي

كيف؟ ولكن «ُمحب»: قال
نعرف أن الرشكتني بسؤال ونستطيع للنقل، رشكتان إال املنطقة هذه يف ليس تختخ:

األثاث! نقلت التي الزرقاء السيارة توجد أين
سياراتهما. يف األزرق اللون تستعمالن الرشكتان تكون قد ولكن عاطف:

من كنوٍع سياراتها ألوان بتغيري املتنافسة الرشكات تقوم فعادة أظن؛ ال تختخ:
لها. والدعاية بها، التعريف

األزرق»، «السهم ىرشكة تُسمَّ الرشكتني إحدى أن اتضح فقد «تختخ»؛ ظن صدق وقد
املعادي. خارج كان الذي الجراج مكان فعرفوا املطلوبة، الرشكة أنها لألصدقاء تأكد وهكذا
عن بعيد مكاٍن يف كان الذي الجراج، إىل الطريق يف الثالثة األصدقاء انطلق الظالم ويف

العمران.
خارج دراجاتهم فرتكوا تماًما، الظالم تكاثف وقد و«عاطف» و«ُمحب» «تختخ» وصل
وفجأة األرض، وعىل حولهم، ينظرون وأخذوا الصغرية، مصابيحهم أضاءوا ثم الجراج،
التي السيارة عجالت آثار … نعرفها التي العجالت آثار هذه أليست … انظر «تختخ» قال
باقي مع الجراج يف ليست إنها … العجوز الرجل منزل من الليلة تلك يف األثاث نقلت

السيارات.
أنفسهم وجدوا وأخريًا ُمرتب، ضيق طريٍق يف يسريون واستمروا اآلثار، األصدقاء وتبع
وصدق جانبها، عىل مصباحه يطلق وهو حولها يدور «تختخ» فأرسع الزرقاء، السيارة أمام
احتكت عندما تقريبًا، مرت ارتفاع وعىل جانبها، عىل واضح خدٌش هناك كان فقد فيه، فكر ما

.٩٣ رقم الشارع يف النور بعمود
هذه ويف فتحه، يُحاولون األصدقاء فأخذ الخلف، من مغلًقا السيارة صندوق كان
سمعوا ثمَّ … السيارة صندوق من صادر بكاء صوت سمُعوا وفزِعهم ولدهشِتهم اللحظة،

النجدة.» … «النجدة ينادي ضعيًفا صوتًا
هي؟ من أو … هو من … الداخل يف ماذا فزع: يف «ُمحب» قال

«هدى». إنها هادئ: صوٍت يف «تختخ» قال
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من تقرتب أخرى سيارة صوت سمعوا السيارة، بداخل الذي من األصدقاء يعرف أن قبل
الحديث يتبادلون بعضالرجال أصوات وسمعوا مكانهم من أمتار بُعد عىل تقف ثم املكان،

بينهم. فيما
أن أخىش ولكني اللغز، حل إىل وصلنا أننا أعتقد ُمنخِفض: صوٍت يف «تختخ» قال

األوان. فوات بعد وصلنا قد نكون
السيارة؟ صندوق يف الذي ومن … تقصد؟ ماذا ُمحب:

الذين هم الرجال هؤالء فإن برسعة؛ نترصف أن وعلينا «هدى»، أنها أعتقد تختخ:
آخر. مكاٍن إىل لنقلها جاءوا ولعلَّهم خطفوها،

الظالم يف االختفاء إىل و«عاطف» و«تختخ» «ُمحب» فأرسع الرجال، أصوات واقرتبت
قريبة. شجرة خلف

… يتحدثان وهما السيارة من يقرتبان رجلني شبح شاهدوا الشجرة خلف ومن
ناحيتهم، من تهبُّ الريح كانت فقد يتمكنوا؛ لم ولكنهم الحديث، سماع األصدقاء وحاول

عنهم. بعيًدا األصوات وتأُخذ
سمعوا ثم يفتح، وهو السيارة، صندوق باب صوت يَسمعوا أن األصدقاء واستطاع
«هدى»، إنها همس: يف «تختخ» فقال رفيع، نسائي صوت بينها بدا ملناقشات، أصواتًا
فقد نستعد؛ أن وعلينا … ترفض وهي معلومات، عىل منها الحصول يحاوالن والرجالن
مرًة عليها نعثر ال قد الحالة هذه ويف املكان، هذا عن بعيًدا «هدى» نقل الرجالن يحاول

أخرى.
نفعل؟ وماذا عاطف:
ونَر. لننتظر تختخ:
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أن فعرفوا يفتح، وهو النقل سيارة باب األصدقاء سمع ثم طويلة، دقائق ومرت
من أنا سأقرتب … استعدُّوا «تختخ»: فقال املكان، عن بعيًدا السيارة سيقود الرجلني أحد

الوحيد. الحل هو فهذا … السري عن تعطيلها وأحاول الظالم يف السيارة
يراك! قد الرجل ولكن عاطف:

أحدكما بينكما، العمل تقسيم فعليكما معه، اشتبكت فإذا … آخر حلَّ ال تختخ:
باملفتش ويتصل تليفون، أقرب إىل برسعة يذهب والثاني يستطيع، ما بقدر السيارة يتبع
أوصافها عرفوا إذا السيارة الرشطة رجال يتابع أن ويمكن حدث، بما ويخربه «سامي»

وماركتها.
السيارة، إدارة الرجل محاولة إىل يستمع وهو األرضاملرتبة، يزحفعىل «تختخ» وأخذ
الرجل ويعاود تقف، ثم تدور فهي تعمل؛ أن تُريد ال السيارة ماكينة أن الواضح من وكان
وقد أيام، منذ مركونة السيارة أن يبدو نفسه: يف «تختخ» قال تقف، ثم فتدور املحاولة،

تقوم. ولن البطارية، فرغت
السيارة ألن ويلعن يسب وهو الرجل صوت سمع فقد «تختخ»؛ استنتاج صدق وقد

تتحرك. ال
أحدهما كان بوضوح، الرجلني حديث يسمع أن واستطاع السيارة، من «تختخ» اقرتب
ال وبالطبع … فارغة فالبطارية مكانها من السيارة تحريك نستطيع لن فائدة، ال يقول:

ا. جدٍّ ثقيلة فهي دفعها، نستطيع
الفتاة نأخذ أن نستطيع ال إننا … اآلن الحل وما يقول: اآلخر الرجل حديث وسمع
قد أو … بالرشطة فيتصل معنا، أحٌد يراها وقد مكشوفة، فهي األخرى؛ السيارة يف معنا

الرشطة. رجال أحد يشاهدنا
للسيارة، أخرى ونحرضبطارية «املعادي» إىل برسعٍة نعود أن الوحيد الحل األول: قال

الضخم. املوتور هذا إلدارة تكفي وال صغرية معنا التي السيارة فبطارية
برسعة. وأعود أنا أذهب وسوف هنا، أنت انتظر الحالة، هذه يف الثاني: قال

موتور صوت سمع ثم مرسًعا، يَنرصف وهو الثاني الرجل شبح «تختخ» وشاهد
تَنطِلق. ثم يدور الصغرية السيارة

ضاعت وإال الثاني، حضور قبل برسعة ف نترصَّ أن بد ال نفسه: يف «تختخ» قال
األلغاز. هذه وحل «هدى»، إنقاذ يف فرصتنا

حدث. ما برسعٍة لهما فروى و«عاطف»، «ُمحب» إىل عائًدا زحف ثم
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التغلب املمكن ومن واحد، وهو ثالثة فنحن الرجل، نهاجم أن أقرتح «ُمحب»: قال
عليه.

وقد الناس، مع معارك يف نشتبك حتى رسمية صفة أية لنا ليس أننا تنَس ال تختخ:
عن إبعاده نحاول أن رأيي يف األفضل ومن نا، ضدَّ النتائج وتكون مسلًحا، الرجل يكون

السيارة. من «هدى» نخرج ألن تكفي قصرية، فرتة السيارة
وأحدث الرجل، من قريب مكاٍن إىل «ُمحب» يا أنت اذهب قال: ثم فرتًة «تختخ» وفكر
منك اقرتب فإذا الصوت، مصدر ملعرفة الرجل يتحرَّك سوف وبالطبع ملفتة، أصوات أية
السيارة صندوق باب بفتح و«عاطف» أنا وسأقوم أخرى، مرًة األصوات أصدر ثم فابتعد،

انتهينا. أننا لتعرف البومة صوت وسنُطلق برسعة، «هدى» وإخراج
بني حديٌث كأنها أصواتًا يصدر وأخذ الظالم، يف السيارة ناحية «ُمحب» اتجه وفعًال
يكد ولم الصوت، مصدر ملعرفة الرجل فأرسع «تختخ» توقعه ما وصحَّ وآخر، شخٍص
تأكَّدا حتى فرتًة وانتظرا السيارة، إىل و«عاطف» «تختخ» أرسع حتى مكانه من يتحرك

بحذر. السيارة من اقرتبا ثم الرجل، ابتعاد من
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هنا؟ أنت هل … «هدى» … «هدى» وصاح: املغلق بالباب فمه «تختخ» ألصق
عرفتني؟ وكيف أنت؟ من … نعم باك: بصوٍت الفتاة ردت

الخروج. عىل نُساعدك سوف … تخايف ال … اآلن الرشح ا مهمٍّ ليس تختخ:
دائًما، يحملها التي األدوات جيبه من «تختخ» أخرج «ُمحب»، مصباح ضوء وعىل
مصباحيهما أنوار الصديقان أطلق وعندما السيارة، صندوق باب يفتح أن بمفكٍّ واستطاع
بدا وقد وتَرتِعش، تبكي واقفة وهي املسكينة، الفتاة عىل األضواء سقطت الصندوق، داخل

مكانه. يف مكوًما املرسوق األثاث بدا خلفها ومن والجوع، الخوف عليها
ذلك تقول: وهي ترتعد فأخذت السيارة، من النزول عىل الفتاة الثالثة األصدقاء ساعد

يشء. كل فعل الذي إنه «عوض»، الوحش
النقود. ووجدت … يشء كل انتهى فقد شيئًا؛ تخايف ال «تختخ»: قال

«عوض»؟ أخذها وهل وجدها؟ الذي من «هدى»: وصاحت
أخفيتِها. حيث الستائر يف أنا وجدتُها لقد تخايف ال تختخ:

عرفت؟ كيف ولكن هدى:
كاملة! القصة أنت لنا تروي أن اآلن نا يُهمُّ والذي طويلة، قصٌة هذه تختخ:

يعطيه أن منه ويطلب العجوز، د يُهدِّ دائًما كان «عوض» أن طبًعا عرفت لقد هدى:
أعرف وكنُت رأسه، تحت التي املخدات إحدى يف النقود يخفي العجوز كان وقد النقود،
العجوز أن أحسست اليوم هذا ويف يستأمنني، هو وكان فراشه، له أنظف كنت ألنني ذلك
يَعرفه ال مكاٍن يف أخفيها أن فقررت النقود، مكان عىل ويدله «عوض» لتهديد يخضع قد
عىل اطمأننت أن بعد املكان وغادرت تهديد، أي تحت عليها «عوض» يدلَّ ال حتى العجوز
إيلَّ حرض النقود، ضياع العجوز اكتشف فلما مًعا، و«عوض» العجوز عن بعيدة النقود أن
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النقود وأن شيئًا، أرسق لم أنني له فأقسمت بالرسقة، يتَّهمني العجوز إن وقال: «عوض»
… مًعا ونقتسمها النقود مكان عىل ألدلَّه يُغريَني أن «عوض» وحاول الصالون، غرفة يف
دقيًقا تفتيًشا وفتَّشه األثاث، َرسق الليلة هذه ويف … وخرج فرتكني طبًعا، رفضت ولكني
حرض ثم الستائر، داخل وضعتُها حيث مكانها يف تزال ما كانت ألنها النقود يجد أن دون
وشخص هو استطاع حيث معه، فخرجت تُريدني، الرشطة إن يل وقال الباكر، الصباح يف
من إىل يتحدث وهو سمعُت كما أسبوًعا، استأجرها التي السيارة صندوق يف سجني آخر

النقود. مكان عىل أدله حتى هنا سأبقى إنني يل وقال معه، كان
فال اآلن، يشء كل انتهى لقد «تختخ»: لها فقال ومتعبة، اللون شاحبة الفتاة كانت

املعادي. إىل طريقنا يف سنكون لحظاٍت وبعد تخايف،
عليه، العثور وحاول «ُمحب» إىل برسعٍة اآلن اذهب له: وقال «عاطف» إىل التفت ثم

يسمعها. حتى البومة صيحة وأطلق
يسري فأخذ يجده، فلم «ُمحب» فيه تركا الذي املكان إىل الظالم يف «عاطف» أرسع

شيئًا. يسمع لم ولكنه الظالم، يف صوٍت أيِّ إىل متسمًعا بحذٍر
يسمعها، «ُمحبٍّا» لعل البومة صيحة يطلق أن قرَّر ثم يفعل، ماذا «عاطف» احتار
الظالم يف يجري وأخذ كثريًا، «عاطف» قلق إجابة، يسمع لم ولكنه الصيحة، أطلق وفعًال
أن فقرَّر والناس، األضواء حيث العمومي الشارع قرب إىل وصل وأخريًا هدى، غري عىل

حدث. بما ليخربه «تختخ» إىل أخرى مرًة يعود
وهم و«ُمحب» «هدى» مع يقف فوجده «تختخ» إىل ووصل مرسًعا، «عاطف» عاد

لغياِبه. قلقون جميًعا
البومة صيحة وأطلقت الظالم يف عنك بحثت لقد ذهبت؟ أين «ُمحب»: ل «عاطف» قال

ترد. لم ولكنك
حتى الظالم يف خلفي يجري الرجل أجعل أن استطعت لقد ضاحًكا: «ُمحب» قال
«تختخ» ألبلغ مرسًعا فعدُت سجاير، علبة لرشاء املحالِّ أحد إىل يذهب رأيته وهناك الشارع،

ونتحرك.
… الرجالن يعود أن قبل نتحرك أن ويجب نجحنا، لقد … حال كل عىل «تختخ»: قال

بنا. هيا
أنا وسأتوىل بيتك، إىل تعوِدي أن اآلن األفضل من «هدى»: إىل كالمه موجًها قال ثم

الرشطة. ملفتِّش األمر توضيح
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وكم … الفتاة منزل إىل جميًعا وانطلقوا دراجته، عىل «تختخ» أمام الفتاة وركبت
تُبلغ لم إنها األم وقالت تبكيان، وأخذتا احتضنتْها فقد رأتها، عندما أمها فرحة كانت
بالرسقة. يتهمها وقد ابنتها يف الشاويش شبهة تُثري ال حتى «هدى» اختفاء عن الرشطة

وأرسع منزله، إىل منهم كلٌّ فذهب املعادي، إىل و«عاطف» و«ُمحب» «تختخ» عاد
باملغامر أهًال املفتشيقول: صوت فسمع املفتش«سامي»، إىل وتحدث التليفون إىل «تختخ»

الليل؟ من املتأخرة الساعة هذه يف االتصال هذا ملاذا ولكن الكبري،
العجوز! الرجل من جنيه األلف بخصوصرسقة مكاملٌة إنها تختخ:

تدعى فتاة هو السارق أن الشاويش أبلغني فقد انتهت؛ القضية هذه ولكن املفتش:
يشءٌ هناك هل للقبضعليها، الرشطة أقسام جميع عىل بأوصافها نرشة وزَّعنا وقد «هدى»

الفتاة؟ عىل قبضت لعلك آخر؟!
عليها؟! أقبض لم ولكني الفتاة، وجدُت لقد تختخ:

عليها. القبض ا جدٍّ نا يُهمُّ فنحن … معقول غري املفتش:
اللصوص؟ وترتُكون األبرياء، عىل تقبضون هل تختخ:

تقصد؟ ماذا أبرياء! املفتش:
زالت ما فالنقود اإلطالق، عىل أحٌد يَرسقها ولم النقود، ترسق لم الفتاة أن أقصد تختخ:
مكان إىل بالحضور لت تفضَّ إذا انتظارك يف القصة وبقية العجوز، الرجل منزل يف موجودة

والنصف. العارشة يف صباًحا غًدا الرسقة
خري. عىل وتصبح فراشك إىل تَذهب أن وأرجو … أوافق املفتش:

املغامرون أولهم ٩٣ رقم الشارع يف الناس من كبريٌ عدٌد كان التايل، اليوم صباح يف
الرسقة وقعت حيث إىل معه وأخذهم وجمعهم األصدقاء، إىل «تختخ» ذهب فقد الخمسة؛
األستاذ حرض ثم الباب، وفتح جيبه من املنزل مفتاح «تختخ» وأخرج نهايتها، ليشهدوا
أيًضا، «هدى» حرضت ثم يجلس… أن اعتاد حيث منزله رشفة من شاهدهم الذي «قاسم»

أمس. ودَّعها عندما الحضور منها طلب قد «تختخ» وكان
حضوره. من متأكٌد وأنا سأنتظُره شخٌص هناك «تختخ»: قال

ملقابلته. مشتاقة أيًضا إنني «سامي»؟ املفتش تقصد لعلك لوزة:
آخر. شخٌص أنتظره الذي ولكن طبًعا، سيأتي املفتش إن تختخ:

املغامرين وجود أذهله وقد أيًضا، املنزل ودخل «فرقع»، الشاويش ظهر وفجأة
يراها يَكْد فلم «هدى»، كانت له بالنسبة الكربى املفاجأة ولكن «قاسم»، واألستاذ الخمسة
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يدافعون وقفوا «قاسم» واألستاذ الخمسة، املغامرين ولكن عليها، القبض يريد هجم حتى
عنها.

مهمتي أداء من تمنعونَني هل القانون، وجه يف تقفون هل غاضبًا: الشاويش صاح
… إنني …

متصلبًا الشاويش فوقف «سامي»، املفتش دخل … أخرى بكلمٍة ينطق أن قبل ولكنه
«هدى» ومعه «تختخ» فأخذه األصدقاء، عىل املفتش وسلم العسكرية، التحية يُحيِّيه وهو
«هدى» وكانت كاملة، القصة للمفتش «تختخ» روى ثم النقود، أخرجوا حيث الستائر إىل

املعلومات. بعض لتصحيح وأخرى، فرتٍة بني ل تتدخَّ
نرسل أن وبقي سعيدة، نهايًة العجوز الرجل لغز انتهى فقد إذن املفتش: قال

«عوض». الشاب عىل للقبض الشاويش
اآلن! «عوض» يحرض فسوف الشاويش؛ إلتعاب داعي ال تختخ:

عرفت؟ كيف املفتش:
هو مكانها «هدى» وجود عىل لالطمئنان الصباح هذا يذهب سوف بالطبع تختخ:
أنها والدتها مع اتفاقي حسب وسيُخربونَه منزلها، إىل فسيذهب يجدها لم فإذا ورشيكه،

فوًرا. وسيحرض النقود، إلحضار هنا إىل جاءت
املوصل املمر عىل أقدام صوت الجميع سمع حتى جملته، من ينتهي «تختخ» يكد ولم
الشاويش شاهد وعندما الباب، عتبة عىل «عوض» وظهر يفتح، الباب صوت ثم الباب، إىل

رشيكه. وبجواره مذهوًال وقف الخمسة، واملغامرين واملفتش
يف صائًحا الشابَّني عىل القبض بإلقاء أرسع الذي املفتش هو تحرَّك من أول وكان
وكأنك هكذا تقف أن من بدًال … الشاويش حرضة يا تساعدني أن يمكن هل الشاويش:

كهربائي. بتياٍر أصبت
فعل. ما بكل اعرتف األدلة وأمام ورشيكه، «عوض» عىل القبض وتمَّ

املرة هذه يل اسمحوا سيارته: يف معه يأخذُهم وهو لألصدقاء، «سامي» املفتش قال
منكم، واحد منزل إىل مرة كل نفيس أدعو كنت فقد الكازينو؛ إىل و«هدى» أنتم أدعوكم أن

أنا. أدعوكم املرة وهذه
قصة يروي وهو «تختخ»، إىل إعجاٍب يف يَستمعون واملفتشو«هدى» األصدقاء وجلس

كاملة. املغامرة
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