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كلمة المؤلف 
)أمري الوكيل( أو )حارس جهنم(

ضاب�ط ُش�رطة ومحق�ق بمكتب البح�ث الجنائ�ي، وهو في 
منتصف الثالثينات من العمر، يميزه شعره األحمر الناري والذي 
بس�ببه ينس�بونه إلى جهن�م، وله بش�رة خمرية مع بع�ض النمش 
المتناثر على وجهه بينما منحه جس�ده الرياض�ي وقامته الطويلة 
طلة وس�يمة في حين مالمحه دائًما ما تكتس�ي بالجدية، فلم يره 
أحد - من كل من يعيشون حوله-  مبتسًما ولو مرة واحدة فقط.
من�ذ أن رحل�ت زوجته وطفلت�ه الوحيدة وه�و ال يمتلك أي 
شيء في الحياة ليشغله عن عمله حتى أن زمالءه يقولون عنه؛ أنه 
ن�ذر حيات�ه لجهاز الش�رطة وعند ترقيت�ه لرتبة المق�دم في العام 

الماضي؛ قال له رئيسه في العمل:
� أنت اليوم لست )أمير الوكيل(  بل أنت )أمير جهنم(.

ت�دور أحداث هذه السلس�لة القصصية )النصف حقيقية( في 
إح�دى البل�دان التي يحده�ا الجنون م�ن الش�مال وتحدها من 
الجنوب الدهشة بينما ساحلها الشرقي يطل على بحٍر من الدماء، 

وفي الغرب ستجد سلسلة من جبال الخوف.
وكل دول العالم ال تنصح رعاياها أبًدا بالسفر إلى هناك.

د. شريف صبري





1





الجزء األول/عملية قطيع الذئاب

 9 

� وكأن الله خلق الكون خصيًصا من أجل العصافير 
الزرقاء الصغيرة.

هكذا قال )أمير( لنفس�ه وهو ينظر إلى السماء من 
ا لذل�ك اليوم  ناف�ذة س�يارته ف�ي الصب�اح الباكر ج�دًّ
الُمش�مس دون أن ُيكل�ف نفس�ه عن�اء تأم�ل المدينة 
الجدي�دة التي تم نقله للعمل بها من ِقبل مدير اإلدارة 
العام�ة للبح�ث الجنائ�ي بن�اًء على طلبه الش�خصي 
وذل�ك بع�د األح�داث المعقدة الت�ي مر به�ا مؤخًرا 

وجعلت ُكل األمور تنقلب رأًسا على عقب.
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وما هي إال دقائق قليلة حتى أوقف السيارة بالقرب 
م�ن مدخل المنتزه العام في قل�ب المدينة ثم غادرها 
وه�و يرتدي مالب�س رياضية رصاصي�ة اللون، ونظر 
في ساعته فوجدها الخامسة والنصف صباًحا ثم أخذ 
يتأم�ل المكان من حوله وبال مقدم�اٍت بدأ في العدو 
وكأن�ه يفر من ذئٍب يريد أن يفترس�ه وفي ذهنه صورة 
لم يستطع أن يمحها لفتاة صغيرة تبلغ من العمر قرابة 
الس�بعة أع�وام وه�و يحتضنه�ا ويضمها إل�ى صدره 

والدماء تغطيه وتغطيها.
*  *  *

ف�ي المكتب الع�ام للمباحث، الخ�اص بالمدينة؛ 
جلس�ت المحقق�ة )ن�ورا( عل�ى كرس�ي بالقرب من 
ناف�ذة زجاجي�ة نص�ف مفتوح�ة وأخ�ذت ُتقلب في 
صفح�ات مح�رك البح�ث عب�ر ش�بكة اإلنترنت في 
جهاز )الب توب( صغير وضعته بين يديها ثم قالت:
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� هناك الكثير من الصور والمعلومات عن الحادثة 
ولكن كلها معلومات س�طحية واجته�ادات صحفية 
دون تفاصي�ل حقيقية باس�تثناء المش�هد المأس�اوي 

للحظات األخيرة.

هك�ذا وجهت كلماتها ل�� )خالد( زميلها في إدارة 
التحقيق�ات، والذي كان يجل�س على مكتٍب معدني 
متوس�ط الحج�م ف�ي ط�رف الغرف�ة ويتأم�ل بع�ض 

األوراق التي أمامه فأجابها دون أن ينظر إليها:

� لماذا تش�غلين بال�ك كثيًرا بتل�ك القضية مؤخًرا 
رغم مرور أسابيع على أحداثها؟

وهل لذلك عالقة بقرار نقل المقدم )أمير( إلى هنا؟

فقامت )نورا( من على كرس�يها ووضعت )الالب 
توب( على المكتب أمام )خالد( وقالت وهي ُتحرك 

يديها في الهواء بطريقٍة استعراضية:
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� »حارس جهنم«.

ه�ل تع�رف معن�ى أن تعم�ل جنًب�ا إل�ى جنب مع 
)حارس جهنم(؟

ثم أخذت ُتصفق بيديها بفرٍح وكأنها طفلة صغيرة 
ذات جدائ�ل مما جعل )خالد( ُيتمتم بينه وبين نفس�ه 

قائاًل بصوٍت منخفض:
ا للنساء. � تبًّ

فأردفت )نورا( وهي تستند بذراعيها على المكتب 
وتميل بجسدها إلى األمام ناحيته:

� بالطب�ع أنت تع�رف كافة تفاصي�ل )عملية قطيع 
الذئاب( وحقيقة ما حدث هناك في العاصمة.

ثم جلست على الكرسي الذي أمامه وهي ُتكمل قائلة:

� وأنت على يقين بأنني لن أتركك حتًما إال بعد أن 
أعرف القصة بأكملها وبأدق أحداثها.
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وفي تل�ك اللحظة وجدا باب الغرفة ُيفتح دون أن 
يط�رق عليه أح�د، فنظرا كالهما ناحي�ة الرجل الذي 
يرتدي بدلة كحلية اللون دون رابطة ُعنق بينما ش�عره 
األحم�ر الن�اري المجعد يمنح�ه طابًع�ا يوحي بعدم 
األلف�ة، وم�ا زاد من ذلك اإلحس�اس مالم�ح وجهه 

المتجهمة والطريقة التي قال بها:
� عفًوا، لقد أخبروني بأن هذا مكتبي.

وهنا أسرع )خالد( بالوقوف وهو يقول:
� مرحًبا سيادة المقدم، مكتبك في الجهة المقابلة.
بينما ظلت )ن�ورا( تنظر إلى )أمير( دون أن ُتحرك 
س�اكًنا أو تنبس ببنت شفة حتى استدار وغادر الغرفة 

بال أية كلمة إضافية منه.
وحينها قالت )نورا( موجهة نظراتها تجاه )خالد(:
� الليلة سأدعوك على العشاء في المطعم اإليطالي 
ال�ذي ُتفضل�ه لنتناول )الباس�تا بالماش�روم( اللذيذة 



حارس جهنم  // مدينة الظالم 

 14 

وكل ما ُيمكنك تناوله من حلوى في مقابل أن تحكي 
لي كافة تفاصيل )عملية قطيع الذئاب(.

وكأنها تغري طفاًل صغيًرا بقطعة حلوى.
*  *  *

م�ع الخط�وة األول�ى ل�� )أمي�ر( داخ�ل مكتبه في 
الطاب�ق الثامن من مبنى البح�ث الجنائي؛ أخذ يتأمل 
الم�كان وكان عب�ارة ع�ن غرفة واس�عة ف�ي مقدمتها 
مكت�ب زجاجي فخم م�ن خلفه نافذة تس�مح بمرور 
ض�وء النه�ار دون اس�تحياء، وأم�ام المكت�ب طاولة 
صغي�رة وكرس�يان م�ن الجلد األس�ود وف�ي الطرف 
اآلخر من الغرفة مكتبة خش�بية بها العديد من الكتب 

واألوراق والملفات.
وبع�د ذلك توج�ه ناحية الناف�ذة وفتحها ثم أخرج 
من جيبه ُعلبة سجائر، وأشعل منها واحدة وهو يتأمل 

المدينة من أعلى مراقًبا حركة الناس والسيارات.
*  *  *
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وهو يتأم�ل المدينة من أعلى مراقب�ًا حركة الناس 
والس�يارات من قمة برج الساعة في وسط العاصمة؛ 
لم�ح )أمير( س�يارة حم�راء تبطئ من س�رعتها حتى 
توقفت أم�ام مبنى مقابل للبرج حي�ث يقف، وبدأت 
ُتش�عل مصابيحها ف�ي وضعية االنتظ�ار وحينها أخذ 
يتلفت حوله بلهفة وهو ُيمسك بهاتٍف محمول في يد 
�ا ف�ي اليد  وحقيب�ة جلدي�ة يب�دو أن به�ا ش�يًئا معدنيًّ
األخ�رى وظه�رت على مالمح�ه الجام�دة عالمات 

الترقب ألمٍر ما على وشك الحدوث.
وبالفعل رن الهاتف كما كان ينتظر فأسرع بالرد قائاًل:

� وماذا بعد؟
وجاءه الص�وت األجش على الطرف اآلخر يقول 

بحدٍة واقتضاٍب وعجل:
� ألق بالحقيبة التي معك من فوق قمة الُبرج ولكن 
م�ن الجهة األخ�رى وكن حريًصا عل�ى أن يوجد بها 

الشيء الذي يخصني كي ال تتعقد األمور أكثر.
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ثم أكمل قائاًل:
� لديك عش�رون ثانية لتفعل ذلك أو ستفقدها إلى 

األبد.
وهن�ا ص�رخ )أمي�ر( قائ�اًل قب�ل أن ُينه�ي الرج�ل 

االتصال:
� لن أفعل حتى ُتثبت لي أنها على قيد الحياة.

ق�ال ذل�ك وعين�اه مثبتتان عل�ى الس�يارة الحمراء 
ولكنه لم يتلق�ى أي رد من صاحب الصوت األجش 
ال�ذي أغلق الخط، إال أن�ه لمح من األعلى رأس فتاة 
صغي�رة يطل م�ن النافذة ولمح أيًضا مسدًس�ا مصوًبا 
ناحيتها، فأس�رع إلى الطرف اآلخر م�ن البرج وألقى 

بالحقيبة كما أمره الرجل أن يفعل.
وأس�رع بعدها ليع�ود إلى حيث كان يق�ف؛ باحًثا 
عن الس�يارة الحمراء وعندما وجده�ا تتحرك مبتعدة 
وس�ط الزحام؛ عاد مرة أخرى إلى المكان الذي ألقى 
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من�ه الحقيبة ليجد ش�خًصا لم ُيمي�ز مالمحه يحملها 
ويركض بها مسرًعا ليختفي بين المارة وحينها صرخ 

)أمير( بمنتهى الغضب:
ا. � تبًّ

مما جعل كل م�ن حوله ينظرون إليه بتعجٍب وفي 
تلك اللحظة رن الهاتف المحمول من جديد فأس�رع 

لُيجيب عليه.
*  *  *

جل�س المق�دم )أمير( على الكرس�ي أم�ام مكتبه 
ورفع يديه خلف رأس�ه الذي رفعه ناحية الس�قف ثم 
تنهد بعمق، وأمسك بقلم موضوًعا أمامه وكتب على 

ورقٍة بيضاء فوق المكتب:
� »حنين«.

وفي تلك اللحظة سمع من يطرق على باب غرفته فقال:
� تفضل بالدخول.
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وُفتح الباب ليدخل منه النقيب )خالد( ومن خلفه 
المحققة )نورا( التي رس�مت على مالمحها ابتس�امة 

عريضة وهي تقول:
� مرحًبا بك هنا يا سيادة المقدم، وأرجو أن تستمتع 

بالعمل معنا فوجودك بيننا شرف عظيم.
بينما أكمل )خالد( مازًحا:

� تس�تطيع أن تعتبر نفس�ك هنا في إجازة، فمدينتنا 
ا ع�ن العاصمة حيث أتي�ت ولن تجد ما  تختل�ف كليًّ
ُيرضي ش�غفك البوليس�ي أكثر من السرقات البسيطة 

والخالفات الزوجية.
ومع آخ�ر كلماته ضحك ضحكًة رزينة وش�اركته 
)نورا( الضح�ك بينما نظر إليهما )أمي�ر( بثبات دون 

أن تتحرك عضلة واحدة في وجهه وهو يقول:
� تفضال بالجلوس، فأنا أريد أن أعرف المزيد عن 

طبيعة العمل هنا.
*  *  *
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قضم )خال�د( قضمًة كبي�رة من قطع�ة البيتزا التي 
وض�ع عليها الكاتش�ب وهو يجلس أم�ام )نورا( في 
مطع�ٍم إيطال�ي يب�دو علي�ه الفخامة، ثم ق�ال دون أن 

يبتلع الطعام بأكمله:
� كم هي لذيذة.

بينم�ا نظ�رت هي إلي�ه بترق�ٍب دون أن تمس طبق 
يمأله�ا  بنب�راٍت  وقال�ت  أمامه�ا،  ال�ذي  )الباس�تا( 

الفضول:
� س�أقتلك إن ل�م تب�دأ في س�رد تفاصي�ل )عملية 

قطيع الذئاب( بكل أسرارها اآلن.
فضحك )خالد( وقال:

 � م�ا كل هذا الفض�ول؟ إنها كارث�ة عندما يجتمع 
الشغف البوليسي مع نظيره األنثوي.

ثم اعتدل في جلسته، ووضع ساًقا على ساق وبدأ 
في الحديث:
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� تعرفين بالطبع أن النقيب )مروان( كان يعمل في 
المقر الرئيس�ي إلدارة البحث الجنائي مع )أمير( قبل 
أن ينتقل إلى هنا و)مروان( بالطبع صديقي المقرب، 
ودائًما أنا وهو عل�ى تواصل وفي تلك الفترة بالذات 
كن�ت أعرف منه كافة التفاصيل الخاصة بهذه القضية 

التي شغلت الرأي العام لفترٍة طويلة.
ه�زت )ن�ورا( رأس�ها موافق�ة، وكأنها تس�تعجله 

ليدخل في صلب القصة مباشرة وأكمل هو قائاًل:
� ومن عند )مروان( بدأ كل شيء.

*  *  *

دخ�ل رجل وزوجته ومعهما أحد ضباط الش�رطة 
على النقيب )مروان( في مكتبه، ثم تحدث الش�رطي 

قائاًل:
ا. � سيدي لقد طلبا لقاءك شخصيًّ
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وبالفعل اس�تقبلهما )مروان( خاصة بعد أن الحظ 
مالم�ح الخ�وف واللهف�ة عليهم�ا وبالتحدي�د عل�ى 
الم�رأة الت�ي ب�دأت ف�ي الب�كاء المكتوم بمج�رد أن 
جلس�ت عل�ى الكرس�ي، وقب�ل أن يح�اول زوجه�ا 
التهدئ�ة من روعها؛ تكلمت وه�ي توجه كلماتها إلى 

)مروان( متوسلة:
� أرجوك يا س�يدي، لقد طلبت لقاءك بالذات بعد 
أن عرف�ت بكفاءت�ك، فأنا فق�دت طفلتّي ف�ي لحظٍة 

واحدة.
وفجأة تحول البكاء المكتوم إلى سيٍل من الدموع، 

وهنا أكمل زوجها الذي لم يجلس وظل واقًفا:
� )مي( و)ضي( إنهما توأم في الثامنة من عمرهما 
تقريًبا، وهما لم تعودان من المدرسة حتى اآلن ولقد 

بحثنا عنهما في كل مكان.
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أخذ )مروان( يدون كافة المعلومات في مجموعة 
أوراق أمامه، وهو يستمع باهتماٍم بالغ لكل التفاصيل 
الت�ي يقوله�ا الوال�دان، ث�م طل�ب منهما برف�ٍق وودٍّ 
المغ�ادرة والذه�اب إل�ى البي�ت بع�د أن وعدهم�ا 
باالهتمام باألمر بصفٍة شخصية وأعطاهما رقم هاتفه 
الخ�اص؛ طالًب�ا منهم�ا التواص�ل معه إذا م�ا جدَّ أي 
جديد في األم�ر وما أن أصبح بمفرده في مكتبه حتى 

أخذ ُيعيد ترتيب كل ما حصل عليه من معلومات.
*  فتاتان توأم تغيبان عن العودة إلى منزلهما س�بع 

ساعات حتى اآلن.
*  من المفترض أن تقلهما أمهما من المدرسة إلى 
البيت في فترة الراحة الخاصة بها من العمل إال 
أنه�ا لم تجدهما ف�ي نفس الم�كان بالقرب من 
ب�اب المدرس�ة كما هي الع�ادة منذ بداي�ة العام 

الدراسي.
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*  الفتات�ان أكملت�ا جميع الحصص في المدرس�ة 
على حسب كالم مديرة المدرسة.

*  يعمل األب موظًفا في إحدى الدوائر الحكومية 
واألم تعمل في البنك المركزي للمدينة، وليسا 
لهم�ا أية عداواٍت مع أحد م�ن معارفهما أو من 

حولهما.
ه�ذا هو ملخ�ص المعلوم�ات التي حص�ل عليها 
)مروان( م�ن األب واألم المكلومين بعد أن تعاطف 
معهم�ا بش�دة من كث�رة الدم�وع التي ذرفاه�ا، فحتى 
األب وإن ل�م يب�ك على العل�ن إال أن كل م�ا به كان 

يبكي خفية.
وأخذ نفًس�ا عميًقا ثم قام واقًف�ا، وألقى بالقلم من 

يده على المكتب وهو يقول:
� سوف تعودان إلى البيت، أنا على يقين من ذلك، 

ولن يتعدى األمر عن كونه مزحة سخيفة.
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وغادر مكتبه.
*  *  *

ولم تعد الفتاتان.
وخ�اب ظن )مروان( الذي أخذ يقود س�يارته بعد 
م�رور ثالثة أيام م�ن تلقيه ب�الغ الغياب، وه�و ُيفكر 
بجميع االحتماالت الت�ي يمكن أن تكون قد حدثت 
والت�ي عل�ى وش�ك أن تح�دث، ث�م أمس�ك بهاتف�ه 

المحمول وطلب رقًما ثم قال:
� أنا في طريقي إلى مدرس�ة الفتاتين، وأرجو منك 
أن تتابع أوراق المعمل الجنائي الخاصة بقضية سرقة 

خزينة شركة الصرافة.
شكًرا يا )سالم(.

وأغلق الخط.
*  *  *

جل�س )أمي�ر( عل�ى أريك�ٍة خضراء ف�ي منتصف 
صالة البيت الذي س�يقيم به طوال فترة عمله في هذه 
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المدينة الهادئة التي بدأ يملها حتى قبل مرور أس�بوع 
واحد فقط من وصوله إليها.

وكانت الشقة صغيرة ال تحتوي سوى على غرفتين؛ 
خصص إحداهما للنوم بينما األخرى وضع بها خزانة 
مالبس�ه، وإل�ى جانب الغرفتي�ن هناك مطب�خ وحمام 
وصال�ة تحتوي على طاولة طع�ام واألريكة الخضراء 
التي يجلس عليها اآلن، وكرسي آخر بجوارها ومكتبة 
خشبية وتلفاز معلق على أحد الجدران المطلية باللون 
)البي�ج( الفات�ح والكثي�ر م�ن س�يقان )البامب�و( التي 
اش�تراها بمج�رد وصوله إلى المكان، فهو يعش�ق هذا 

النوع من النباتات.
أطف�أ س�يجارته الثالث�ة واألخي�رة له�ذا الي�وم في 
المنفض�ة الت�ي أمامه، فهو منذ أكثر من ع�ام تقريًبا ال 
ا وبعد دقائق؛  ُيدخن سوى ثالث سيجارات فقط يوميًّ
ق�ام إلى المطبخ لُيعد لنفس�ه كوًبا م�ن القهوة ثم عاد 
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إلى نفس األريكة حيث كان يجلس وارتشف الرشفة 
األول�ى من القه�وة التي كانت رائحتها تتس�لل لتمأل 

كل زوايا شقته.
*  *  *

ارتش�ف الرش�فة األول�ى م�ن القهوة الت�ي كانت 
رائحته�ا تتس�لل لتم�أل كل زوايا مكتب�ه، وإذا بالباب 

ُيفتح بعد طرقة عاجلة و)مروان( يقف أمامه قائاًل:
� سيد )أمير( هل تسمح ببعض الوقت؟

ا ع�ن البالغ بفقد فتاتين  وانطل�ق يحكي له تفصيليًّ
ت�وأم، وكيف أن�ه توقع عودتهم�ا ولكنهما ل�م تعودا 
فذهب في اليوم التالي إلى مدرس�تهما وقابل مديرها 
ومعلم�ات الفتاتين والكثير م�ن زميالتهما وتأكد من 
وجودهما بالفعل في المدرسة طوال اليوم الدراسي، 
ثم قابل حارس المدرس�ة الذي أخب�ره بأنهما غادرتا 
م�ن البوابة كما تفع�الن بالعادة لتأخذهم�ا أمهما من 
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طرف الش�ارع الذي ال يبعد أكثر م�ن أربعة أمتار عن 
البواب�ة، ولك�ن الح�ارس ل�م ينتب�ه لهما وس�ط كثرة 
الزح�ام في موعد مغادرة الطالبات، وأخبره )مروان( 
أيًضا بأنه أج�رى تحرياته عن العائلة ولم يجد ما يثير 

الشبهات حولهم.
وبعد أن أنهى كالمه نظر إليه )أمير( بتعجب فالقضية 
من وجهة نظره حتى اآلن ال تستدعي تدخله الشخصي 
إال أن )مروان( أكمل قائاًل وهو يجلس على الكرس�ي 

المقابل لمكتبه بعد أن قال كل ما سبق وهو واقف:
� والي�وم تلقينا بالغين بفقد فتاتين جديدتين يقول 
والد إحداهما؛ أن ش�خًصا ما اتصل به طالًبا منه فدية 

مالية كبيرة وهو يقف بالخارج اآلن.
وهنا قام )أمير( واقًفا وعلى مالمحه الجامدة بدت 
نظرة غض�ٍب وتحفز ثم قال ل� )مروان( الذي كان قد 

جلس للتو:
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� هيا لنلتقي بالرجل.
*  *  *

� )أمير الوكيل( مدير مكتب البحث الجنائي.
هك�ذا قال ُمعرًف�ا عن نفس�ه وهو ُيصاف�ح الرجل 
الذي يرتدي بدلة رسمية سوداء ورابطة عنق رصاصية 
وتب�دو علي�ه األناق�ة بالرغ�م م�ن أن�ه أصل�ع الرأس 
بالكامل إال أن قامته الطويلة وعيونه العسلية ومالمحه 

الدقيقة أكسبته وسامة ملحوظة.
فق�ال الرج�ل بنبراٍت متوت�رة مليئ�ة بالخوف وإن 

حاول إخفاء ذلك:
� أن�ا الدكتور )محس�ن ناصر( استش�اري أمراض 
النس�اء والتولي�د ووال�د الطفل�ة )رغ�د( الت�ي كانت 
بصحب�ة أمها في الحديقة العام�ة هذا الصباح، ولكن 
ف�ي لحظٍة واح�دة اختفت وكأنها تبخ�رت في الهواء 

ولم تجدها فقدمنا بالًغا لمكتب الشرطة العامة.
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ث�م صمت للحظ�ات وحول نظ�ره إل�ى )مروان( 
الذي ابتسم مشجًعا إياه على إكمال كلماته فقال:

ا من  � ومنذ نصف ساعة تقريًبا تلقيت اتصااًل هاتفيًّ
ش�خٍص ذي صوٍت أجش يطلب مني فدية كي ُيطلق 

سراح )رغد(.
فقال )أمير( وهو يشير إلى كرسي في طرف الردهة 

الواسعة:
� تفضل بالجلوس أيها الطبيب.

ثم قال ل� )مروان(:
� خذ منه الرقم واستعلم عنه.

وعاد ليسأل والد )رغد(:
� كم طلب منك هذا الرجل؟

فطأطأ رأسه وأجابه:
� سبيكة من الذهب تزن كيلو جراًما.

*  *  *
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وف�ي نف�س الردهة توجه�ا )أمير( و)م�روان( إلى 
رجٍل قصير القامة ممتلئ الجسد يتحرك صدره بعنف 
وه�و يتنف�س وبج�واره تق�ف ام�رأة في نف�س طوله 
تقريًبا، وإن كانت ذات جسٍد رشيق وشعر أسود يصل 

إلى منتصف ظهرها وعلى عينيها نظارة طبية.

وبعد أن عرفهما بنفسه؛ تحدث الرجل فوًرا:

� س�يادة المحق�ق )حنين( ه�ي كل م�ا أمتلكه في 
الحياة، وإن أصابها مكروه فسأقتل نفسي على الفور.

فرب�ت )أمي�ر( على كتف�ه محاواًل طمأنت�ه، ولكن 
الرج�ل أكم�ل بتحفٍز وهو يضغط عل�ى الحروف في 

مخارج كلماته:

� وقب�ل أن أفع�ل س�أمزق المس�ؤول ع�ن أذيته�ا 
بأظافري وأسناني.



الجزء األول/عملية قطيع الذئاب

 31 

فقال )أمير( مقاطًعا بحزم:
� لس�نا في المكان المناس�ب لمثل ه�ذا الكالم يا 
س�يدي، فأرج�وك أخبرني بما حدث ك�ي نتمكن من 

مساعدتك.
فقال الرجل من جديد:

� ل�م تعد )حني�ن( من المدرس�ة، ويقول الس�ائق 
ال�ذي ُيحضره�ا كل يوم بأنه�ا لم تك�ن متواجدة في 

المكان الذي ينتظرها به كل يوم.
وبدون مقدمات؛ بدا على الرجل أنه فقد الس�يطرة 
على نفس�ه فبدأت كلماته تكتسي بنبرات البكاء وهو 

ُيكمل قائاًل:
� يا إلهي، كانت س�تكمل عامها السابع غًدا، وكل 

شيء معد لحفلة عيد ميالدها.
فح�ول )أمي�ر( نظره ع�ن الرجل إل�ى زوجته التي 

بدت أكثر ثباًتا وتماسًكا وسألها:
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� هل تثقان بهذا السائق؟
فقالت دون تردد:

� بالطبع يا سيدي، فهو يعمل معنا منذ عامين.
فطل�ب منهما الجل�وس لبعض الوق�ت بينما أخذ 
الت�ي  باألح�داث  منش�غل  عقل�ه  وكل  بب�طء  يس�ير 
القادم�ة، وأش�عل س�يجارة  الفت�رة  س�يواجهها ف�ي 

وسحب منها نفًسا عميًقا. 
*  *  *

منش�غل  عقل�ه  وكل  بب�طء  يس�ير  )أمي�ر(  أخ�ذ 
باألحداث التي سيواجهها في الفترة القادمة، وأشعل 

سيجارة وسحب منها نفسًا عميقًا وهو يقول لنفسه:
� أنا على يقين بأنني لن أتحمل أكثر من شهٍر واحد 
حت�ى يقتلني الملل، فالعمل في هذه المدينة الصغيرة 
يش�به محاول�ة اإلبح�ار بباخ�رٍة كبي�رة ف�ي ح�وض 

استحماٍم خاص باألطفال.
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فطاقاته وقدراته تفوق بكثير ما يتطلبه الوضع هنا، 
ا بأن�ه في حاجٍة  ولكن�ه ف�ي حقيقة األمر يش�عر داخليًّ
ماس�ة لبع�ض اله�دوء ك�ي يس�تجمع ش�تات نفس�ه 
المبعثرة، ويس�تعيد كامل قدرته على فرض الس�يطرة 

على مجريات األمور.
ومع النفس الثاني من الس�يجارة؛ ع�اد بذاكرته ال 
ا مرة أخ�رى إلى اللحظة التي رن بها هاتفه وهو  إراديًّ
فوق برج الس�اعة في قلب العاصف�ة بعد أن ألقى من 
هن�اك بالحقيب�ة الجلدية الت�ي تحتوي على الس�بيكة 
الذهبية بينما السيارة الحمراء التي لمح )رغد( بها قد 

اختفت.
*  *  *

بمنته�ى الغضب أجاب )أمي�ر( على الهاتف قائاًل 
بح�دة وهو ينزل درجات س�لم برج الس�اعة الدائرية 

عدًوا:
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� مت�ى س�ينتهي ه�ذا العب�ث؟ لقد حصل�ت على 
الذهب فأين الفتاة؟

وت�ردد ص�دى الص�وت الغاض�ب بي�ن الجدران 
المغلقة، في حين أجابه الرجل على الهاتف قائاًل:

� أنتم من بدأتم بالعبث.
وحدد له موعًدا آخر في صباح بعد الغد.



2
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� هيا أكمل أيها السخيف.
هك�ذا قال�ت )ن�ورا( محدث�ة )خالد( ال�ذي أخذ 
يضح�ك بينم�ا ه�ي تعي�د ترتي�ب خصالت ش�عرها 

األشقر القصير، فقال لها:
� حس�ًنا، ولك�ن دعيني أتناول قطعة أخ�رى من البيتزا 

قبل أن تبرد.
وبعد دقائق قليلة؛ عاد لُيكمل قصته:

� اجتم�ع المق�دم )أمي�ر( ف�ي مكتب�ه عل�ى الفور 
بمس�اعده النقيب )مروان( ومعه الرائد )سالم( الذي 
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كان ق�د ُنقل إلى اإلدارة قبل عدة أش�هر وأثبت كفاءًة 
ا مرهًفا مما أثار إعجاب )أمير( الذي  ا أمنيًّ عاليًة وحسًّ

بدأ بالحديث قائاًل:

� واآلن لدينا قضية هامة س�تتحول خالل ساعات 
إل�ى قضي�ة رأي عام، فاختف�اء فتاٍة واح�دة قادر على 
قل�ب أي�ة مدينة رأًس�ا على عق�ب، فما بالكم�ا بأربع 
فتيات م�رة واحدة، ول�ذا علينا التحرك بدقٍة ش�ديدة 

وحرٍص تام وسرعٍة بالغة.

ثم قام واقًف�ا وأخذ يتحرك جيئًة وذهاًبا بين طرفي 
الغرفة وهو يقول:

� س�يتولى )م�روان( أم�ر الفتاتي�ن الت�وأم )م�ي( 
و)ض�ي( وعلي�ه أن ينبش ف�ي كل التفاصيل الصغيرة 
الت�ي تخ�ص عائلتهم�ا، وكي�ف تج�ري األم�ور من 
حولهم�ا، وكيف قضيتا آخر أس�بوع قب�ل أن تختفيا؟ 
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وعلي�ه الحدي�ث م�رة أخرى م�ع كل من يم�ت لهما 
بصل�ة ف�ي البي�ت أو المدرس�ة وكذل�ك مق�ر عم�ل 

والديهما.
وبع�د لحظ�ات م�ن الصم�ت والتق�اط األنف�اس 

أكمل:
� وأم�ا )س�الم( فس�يتولى أم�ر الفتاة )حني�ن( وكما 
طلب�ت من )م�روان( يجب أال ُنهمل أي�ة تفصيلة مهما 
ب�دت تافهة أو غير ذات قيم�ة، وكذلك يجب أن تدقق 
البح�ث حول الس�ائق ال�ذي ُيحضرها من المدرس�ة، 

وأما أنا فسأبحث في اختفاء الفتاة )رغد(.
وقبل أن يقول لهما:

� هي�ا انطلق�ا يمكنكما الب�دء من اآلن، وس�يكون 
العم�ل لي�ل نه�ار دون فت�رات راحة حت�ى نصل إلى 

طرف خيٍط يمكنه أن يقودنا إلى الحل.
قال:
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� أن�ا أث�ق بكم�ا ثق�ًة عمي�اء وأرجو منكم�ا توخي 
الحرص التام حتى ال يصاب أحدكما بسوء.

وبالفع�ل قاما )مروان( و)س�الم( واإلصرار ظاهر 
عل�ى مالمحهم�ا، وعل�ى ب�اب المكتب ق�ال )أمير( 

أخيًرا:

� كل إمكانات اإلدارة متاحة لكما، فاطلبا ما شئتما 
لتقوم�ا بالعم�ل على أكم�ل وجه، وبالطب�ع يجب أن 

أكون على اطالع بكل خطوٍة أواًل بأول.
*  *  *

)مروان( ضابط ش�رطة في غاية النشاط ؛ يبلغ من 
العمر قرابة الثمانية والعش�رين عاًما، وبالرغم من أن 
جس�ده ليس كجسد )س�الم(، رياضي وذو عضالت 
ب�ارزة إال أن�ه يتميز بخف�ة الحرك�ة وإجادت�ه للفنون 
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القتالي�ة وكذل�ك إتقان�ه إلصابة الهدف بدقٍة ش�ديدة 
عند إطالق النار.

ول�م يجد أي مش�كلة ف�ي المهم�ة الت�ي كلفه بها 
رئيس�ه في العم�ل المقدم )أمير الوكي�ل( أو )حارس 
جهن�م(، كم�ا يح�ب أن يناديه به�ذا االس�م منذ عدة 

سنوات عندما بدآ في العمل سويًّا.

الت�وأم )مي( و)ض�ي( فتاتان خجولتان تتش�اركان 
ف�ي الكثير م�ن الصفات، فما عرفه ع�ن واحدة ينطبق 
تماًم�ا على األخ�رى، والدهم�ا يدعى )س�عيد( وهو 
يعم�ل كموظ�ف ف�ي إح�دى الدوائ�ر الحكومية وقد 
تج�اوز األربعي�ن بقلي�ل، ويش�هد ل�ه جمي�ع زمالئه 
بالكف�اءة وُحس�ن الُخل�ق، وال ي�كاد يذك�ره أي أحد 
بس�وء، وزوجته التي كانت تبكي بانفعال في أول لقاء 
لها معه اسمها )هدى( وهي تعمل في البنك المركزي 



حارس جهنم  // مدينة الظالم 

 42 

للمدينة كمس�ئولة ع�ن مراقبة التحوي�الت الخارجية 
للش�ركات الُكب�رى، وكزوجه�ا ش�هد له�ا الجمي�ع 
بالكفاءة ودماثة الُخلق، وكانت السيدة )هدى( تستغل 
ا وقت الراحة بين فترتي العمل في إحضار ابنتيها  يوميًّ
م�ن المدرس�ة والعودة س�ريًعا إلى البي�ت، ولكن في 

ذلك اليوم عندما ذهبت كالمعتاد لم تجدهما.
وظ�ل )مروان( ط�وال اليوم والليل�ة واليوم التالي 
يبح�ث في كامل تفاصيل تل�ك العائلة الصغيرة، ولم 
يج�د ما ُيمك�ن أن يثير الش�بهات ال ف�ي الحي الذي 
يس�كنون في�ه وال بمدرس�ة الفتاتي�ن وال بمق�ر عمل 

األب واألم.
� إنها أسرة مثالية للغاية.

هكذا قال لنفس�ه وهو يقود س�يارته في طريقه إلى 
مكتبه في إدارة البحث الجنائي.

*  *  *
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الرائد )سالم( باإلضافة إلى أنه يختلف في التكوين 
الجس�دي عن النقيب )مروان( فهو أيًضا يختلف عنه 
في الش�خصية، فه�و يتحرك بتأٍن وت�ؤده وال يتخذ أية 
خط�وة أو يتفوه بأية كلمة قبل أن يدرس�ها جيًدا، وهو 
دائًما ما يضع ابتسامة بال معنى على شفتيه، ومبدأه في 
العمل الشرطي أن كل من حوله ُمدان إلى أن يقتنع هو 
ا ببراءته حتى أنه ق�ال يوًما ل� )أمير( ولم يكن  ش�خصيًّ

قد مضى على عملهما مًعا سوى أسابيع قليلة:

� حت�ى أنت يا س�يادة المقدم مش�تبه ب�ه من وجهة 
نظري حتى أقتنع بالعكس.

وها هو )سالم( يطرق باب البيت الذي كانت ُتقيم 
به )حنين( قبل أن تختفي، وبعد لحظات وجد نفس�ه 
أمام )زي�اد( الرجل الممتلئ الجس�د والقصير القامة 
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إلى حد ما وذو صوت األنفاس العالية والتي س�معها 
)سالم( قبل أن يسمع جملة:

� مرحًبا يا سيادة المحقق، تفضل ُيمكنك الدخول.

وف�ي الداخل ب�دأ الح�وار دون مقدم�ات وكانت 
ام�رأة تضع نظارة طبية على عينيها ولها ش�عر أس�ود 
يص�ل إلى منتصف ظهرها بينما طولها في نفس طول 

زوجها تقريًبا - كانت هي البادئة بالحديث:

� أنا والدة )حنين(، وأرجوك أخبرني هل توصلتم 
إلى معلومات يمكنها أن تدلنا على مكانها؟

*  *  *

 م�ن جدي�د تجم�ع المحقق�ون الثالث�ة )م�روان( 
و)س�الم( و)أمير( في مكتب األخي�ر، وبدأ )مروان( 
ف�ي الحديث وأخبرهما بكل المعلومات التي حصل 

عليها بشأن التوأم )مي( و)ضي( وأسرتهما.
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ثم تحدث )سالم( قائاًل:
� الفتاة )حنين( لها أخت واحدة أصغر منها بعامين 
تقريًبا، ويمتلك والدها ش�ركة لتجارة المواد الغذائية 
بينما أمها مهندس�ة ديكور وكالفتاتي�ن التوأم اختفت 
)حني�ن( م�ن أم�ام المدرس�ة حي�ث ذه�ب الس�ائق 
ا إلى البيت، فلم يجدها  الخ�اص الذي ُيحضرها يوميًّ

في المكان المحدد.
ثم قام )سالم( من على الكرسي الذي يجلس عليه 
وأكمل حديثه وهو يستند بظهره على الجدار المجاور 

للنافذة:
� العائلة بشكٍل عام ال غبار عليها، بل أنهم يحظون 
بح�ب واحت�رام كل معارفهم وم�ن يحيطون بهم وال 

يوجد من يريد أن يتربصهم بسوء.
وهنا سأله )أمير(:

� والسائق؟
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فأجابه )سالم(:
� هو يعمل عندهم منذ عامين تقريًبا، وكل وظيفته 
تنحصر ف�ي الذهاب صباًحا بالفتاة إلى المدرس�ة ثم 
يعود لُيقل األب إلى عمله، وفي منتصف اليوم يعيدها 
إلى المنزل ثم بعد ساعتين تقريًبا يفعل األمر نفسه مع 

أبيها.

ثم أكمل باقتضاب:
� وإل�ى هنا ينته�ي عمله، فيب�دو أن األب ال ُيجيد 
قيادة السيارات أو ال يحبها، وقد ذهبت إليه في منزله 
وتحدثت معه، فلم يقل أكثر مما نعرفه وسألت بعض 
الجي�ران عن�ه فلم يذك�ره أحد  ال بخير وال بش�ر؛ بل 
أجمعوا تقريًبا على أنه يسكن في هذا المنزل منذ فترة 
ليس�ت بالطويلة وهو ال يختلط بمن حوله وال يدخل 

معهم في حواراٍت تتعدى إلقاء التحية.
*  *  *
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قال )خالد( محرًكا طبق البيتزا بعيًدا عنه:

ا في المدينة، فلم يعد هناك  � وأصبح الوضع جنونيًّ
أي حدي�ث للصحاف�ة ووس�ائل اإلع�الم س�وى عن 
قص�ة اختف�اء الفتي�ات، وب�دأ الن�اس يلزم�ون بيتهم 
والرع�ب يم�أل قلوبه�م حت�ى أن الكثي�ر م�ن اآلب�اء 
واألمهات منع�وا أبناءهم من الذهاب إلى المدرس�ة 
وأصبح وقع الس�اعات في غاي�ة البطء وكأن الجميع 
في كابوٍس مرعب وال يعلمون متى سيستفيقون منه.

هزت )نورا( رأسها بالموافقة وهي تقول:
� أكاد أتخيل حالة )أمير( في مثل هذه الظروف.

فقاطعها )خالد(:
� لي�س )أمي�ر( بمف�رده بل وأيًض�ا )م�روان( وكذلك 
)س�الم( وكل من يعمل في مكت�ب البحث الجنائي، فقد 
كان الجمي�ع يخضع�ون لضغ�وٍط هائلة م�ن الناس ومن 
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الصحاف�ة وم�ن الحكوم�ة وبالتأكي�د م�ن ُأس�ر الفتي�ات 
األرب�ع، فال�كل يس�عى لمعرف�ة الحقيقة بأقصى س�رعة 
ومهما كلف األمر بش�رط أن تعود الفتيات سالماٍت دون 

خدش.
قالت )نورا(:

� وم�اذا فعل )أمير( مع أس�رة )رغ�د( وهل اتصل 
الخاطف مرة أخرى بخصوص الفدية؟

وب�دأ )خالد( في العودة إلى أرفف ذاكرته ليحكي 
كافة التفاصيل التي بالكاد ُتشبع فضول )نورا(.

*  *  *

أكث�ر ما يعاني منه )أمير( منذ وصوله إلى هنا تارًكا 
وزحامه�ا  ناس�ها  ب�كل  الكب�رى  العاصم�ة  خلف�ه 

وأحداثها؛ هو الفراغ. 
ذلك الفراغ الذي يشبه صمت الفضاء الخارجي.
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وأخذ يقود س�يارته بهدوئه المعه�ود مطلًقا العنان 
لجميع حواسه كي تتفاعل مع البيئة الرقيقة من حوله، 
فعيون�ه تراق�ب الش�مس وه�ي تغ�رب، وي�ده الت�ي 
أخرجها من النافذة تتحسس الهواء الذي يمر مسرًعا 
من بي�ن أصابعه، ورائح�ة أوراق الش�جر التي ثارت 
على أغصانها وتركتها بتحريٍض من الخريف لتتسلل 
إلى صدره، وبدأت جملة واحدة تتردد على مس�امعه 

آلالف المرات وكأنها طنين خلية من النحل:

� لماذا شعرك أحمر يا سيدي؟

� لماذا شعرك أحمر يا سيدي؟

� لماذا شعرك أحمر يا سيدي؟

 أخذ نفًس�ا عميًقا وأوقف س�يارته ف�وًرا على أحد 
جانب�ي الطري�ق بالق�رب م�ن ضف�ة النهر ال�ذي يمر 
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بالمدينة ويقسمها إلى نصفين متساويين، ثم بعد ذلك 
يكمل طريقه إلى األعلى غير مباٍل بأحد.

وكأنه يقاوم دمعة تريد أن تنسكب من عينيه ولكنه 
بالطب�ع لن يس�مح له�ا بذل�ك، فهل م�ن الممكن أن 

يبكي )أمير الوكيل(؟

وكيف ُيعق�ل أن يبكي )ح�ارس جهنم( حتى وإن 
كان بينه وبين نفسه؟

وأس�ند ظه�ره على س�يارته وش�بك ذراعي�ه أمام 
صدره وه�و يراقب الش�مس تحتضر وتلف�ظ النفس 
األخير بينما رائحة األش�جار على ضفتي النهر تحيط 
به، وتمنحه ش�عوًرا - ال يمكن تجاهله – بالطمأنينة، 

وكأن أحًدا ما يربت على كتفيه.
وأغم�ض عيني�ه للحظ�ة وأخ�ذ يغ�رق ف�ي بح�ر 

الذكريات.
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� كيف حالك دكتور )محسن(؟
هك�ذا وجد نفس�ه يق�ول لوال�د )رغد( وش�عر بأنها 
جمل�ة ال معنى لها، فالرجل اختفت طفلته ومن خطفها 
اتص�ل به وطلب منه فدية تعجيزي�ة وهو يقف أمامه في 

بيته ليسأله: »كيف حالك؟«.
ول�م يجبه الدكت�ور )محس�ن( بل كان�ت زوجته هي 
المبادرة بالكالم، وأجابت عن سؤال )أمير( بسؤاٍل آخر:

� ماذا برأيك تتوقع أن يكون حالنا يا سيادة المقدم؟

جلس )أمير( على الكرسي حيث أشار له )محسن( 
وبعد لحظات من الصمت؛ عادت المرأة للكالم من 

جديد وهي تكاد أن تبكي أو لعلها فعلت:

� س�يقتلونها، فقد مر يومان منذ اتصل هذا الرجل 
ذو الصوت األجش طالًبا الفدية، ولم يعاود االتصال 

مرة أخرى.
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وقبل أن تكمل كالمها؛ اقترب منها زوجها وضمها 
إلى صدره طالًبا منها أن تهدأ ثم نادى بصوٍت مسموع 

على ابنه الذي خرج من غرفته فقال له:
� أل�ق التحية على س�يادة المقدم، ثم خذ أمك إلى 

الداخل.
وبعد ذلك جلس على الكرس�ي المقابل ل� )أمير( 

وقال وهو ينظر في عينيه مباشرة:
� أنا أخشى أن تكون )رغد( قد أصابها مكروه.

وعندم�ا هم )أمير( بال�كالم؛ أكمل دون أن يمنحه 
الفرصة لينبس ببنت شفة:

ا، فلو أنها ُأصيبت  � )رغ�د( فصيلة دمها نادرة ج�دًّ
بأي جرح ونزفت فلن يتمكن أي أحد من إنقاذها.

فنظر إليه )أمير( مستفسًرا فأكمل )محسن(:
� بالفع�ل ه�ي فصيل�ة ن�ادرة وه�ذا ه�و أكثر ما 
ُيخيفن�ا ويجعلنا ف�ي غاية القلق، فأرجو أن يتس�ع 
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صدرك يا س�يدي فنحن في موقٍف ال ُنحس�د عليه 
أبًدا.

فقال )أمير(:
� أنا ُأقدر ذلك تماًما أيها الطبيب، ويجب أن تكون 
عل�ى ثقٍة بأننا ف�ي مكتب البحث الجنائ�ي لن نتوانى 
عن فعل المس�تحيل حتى تعود )رغد( س�المة إليكم 

وكذلك باقي الفتيات.
واآلن ه�ل تمان�ع ف�ي اإلجابة عن بعض األس�ئلة 

الروتينية؟
فأجاب الطبيب بود وثقة:

� على الرحب والسعة.
فسأله )أمير( مباشرة:

� كيف يمكن أن تختفي فتاة في التاسعة من عمرها 
بمثل هذه البساطة من الحديقة بينما أمها ال تبعد عنها 

سوى عدة مترات؟
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وقبل أن يجيبه الوالد استطرد قائاًل:

� )رغد( ليست في السن الذي يمكن ألي شخص 
أن يضحك عليها بس�هولة، نعم هي ال تزال طفلة في 
تكوينه�ا الجس�دي ولكنها كما س�معت بنفس�ك من 

الجميع كانت في غاية الذكاء.

وبدأ الدكتور )محسن( في الحديث:
� ه�ذا ما س�يجعلني أفق�د عقل�ي، فبالفعل )رغد( 
تتمي�ز كثيًرا عن أقرانها وهي تتمتع بذكاٍء حاد بالرغم 
م�ن س�نوات عمره�ا التس�ع، ولي�س من الس�هل أن 
يضحك عليها أحد أو يخدعها ويس�تدرجها للذهاب 

معه إلى مكاٍن مجهول.
ثم صمت للحظاٍت وأكمل:

� كما أن أمها لم تحول نظرها عنها سوى للحظاٍت 
قليلة عندما س�ألتها إحدى السيدات في الحديقة عن 
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أق�رب حم�ام، ول�ذا فه�ي تش�عر بالذن�ب ألن ابنتها 
فقدت وهي تحت رعايتها الشخصية.
فهز )أمير( رأسه بالموافقة وتمتم:

ا أمر في غاية القسوة. � إنه حقًّ
ثم سأل )محسن( سؤااًل آخر:

� من تتوقع أن يقوم بمثل هذا األمر؟

ودون تردٍد أجابه:
� ال أحد، فمن عساه يرغب في أذيتنا وأذية )رغد(؟
بالطب�ع ال أحد، فنحن أس�رة مس�المة وبال أعداء، 
فأنا طبيب مش�هور ولم أتس�بب بأي ضرٍر لكائٍن من 
كان، وأمه�ا ال تعم�ل وكل وقته�ا ينص�ب علينا نحن 
كعائل�ة و)رغ�د( نفس�ها ف�ي غاي�ة الوداع�ة وكذلك 
)س�امر( ش�قيقها األكبر الذي التقيت�ه للتو ال يختلف 

عنها أو عن أمه.
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ثم بدأ هو في طرح نفس السؤال:
� من عساه يفعل ذلك؟

واس�تمر الح�وار بي�ن )محس�ن( ال�ذي أخ�ذت 
مالمح�ه تتغي�ر بين الحزن ت�ارة والذه�ول والخوف 
واليأس والترقب تارة أخرى وبين )أمير( الذي بقيت 
مالمحه كما هي وكأنها منقوشة بمعوٍل حديدي على 
الرخام الصلب حتى أنهى اللقاء - بعد أن تأكد من أن 
ص�وت طال�ب الفدي�ة عب�ر الهات�ف غير مأل�وف ل� 

)محسن( - بأن طمأنه قائاًل:

� صدقني لن نس�مح ألحد بأن يمس )رغد( بسوء 
وتأكد ب�أننا نفعل المستحيل من أجل أن نعيدها إليك 
سالمة، فالبيت والهاتف وكل تحركات أفراد أسرتك 

تحت الرقابة اللصيقة على مدار الساعة.
وغادر )أمير( دون أن يجيب )محسن( عندما سأله:



الجزء األول/عملية قطيع الذئاب

 57 

ا ستعيدها إلينا سالمة؟ � هل تعدني بأنك حقًّ
فربت على كتفه وغ�ادر البيت دون أن ينطق حرًفا 

واحًدا.
*  *  *

قال�ت )ن�ورا( بحم�اس وه�ي تحتس�ي كوًب�ا من 
القه�وة، وقد تركت طعامها كما هو دون أن تمسس�ه 

حتى برد:
� ل�و أنني كنت أعم�ل على ه�ذه القضية لتمكنت 

من حلها قبل أي أحد.
فضحك )خالد( ساخًرا وقال:

� أنِت تحلمي�ن، وكيف لِك بذلك وأصعب قضية 
عمل�ت على حلها كانت س�رقة اإلط�ارات المعدنية 

من على نوافذ البيوت في شارع الزهور.
فشاركته الضحك وهي تقول:

� أنت سخيف.
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ث�م أخرج�ت م�ن حقيبتها قلًم�ا ومفك�رة وبدأت 
تكتب وهي تقول:

القضي�ة عل�ى حس�ب  ُألخ�ص  � حس�ًنا، دعن�ي 
المعطيات التي فهمتها منك حتى اآلن.

وكتبت في ص�در الصفحة األول�ى وفي منتصفها 
عنواًنا كبيًرا:

)قضية القطيع(
ثم قلب�ت الصفحة وقس�مت الصفح�ة التالية إلى 
ثالثة أقس�ام، وكتبت في أعلى كل قس�م بين قوس�ين 

اسم الفتاة المختفية:
1� )مي( و)ضي(

2� )حنين(
3� )رغد(

وتحت )مي( و)ضي( كتبت:
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*  فتاتان توأم في الثامنة من عمرهما. 

*  والدهما يعم�ل كموظف في إح�دى المصالح 
الحكومي�ة واألم تعم�ل ف�ي البن�ك المرك�زي 

للمدينة.

*  األسرة بشكٍل عام متوسطة الدخل وال عداءات 
بينهم وبين أي أحد.

*  األم هي من ُتحضر بناتها من المدرسة وفي يوم 
اختفائهما لم تجدهما في المكان المحدد.

المكل�ف  النقي�ب )م�روان( كان ه�و  *  وأخي�ًرا 
بالحص�ول عل�ى كاف�ة المعلوم�ات ع�ن حالة 

االختفاء تلك.

ث�م انتقلت إل�ى الجزء الثان�ي وبدأت ف�ي الكتابة 
تحت كلمة )حنين(:
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*  يمتل�ك والده�ا ش�ركة م�واد غذائي�ة بينم�ا أمه�ا 
مهندسة ديكور.

* اختفت بعد اختفاء )مي( و)ضي( بثالثة أيام.
*  وأيًض�ا اختف�ت مثلهما م�ن أمام مدرس�تها قبل 

عيد ميالدها السابع بيوٍم واحد فقط.
*  وهناك س�ائق يأخذها من وإلى المدرسة ويفعل 
األمر نفسه مع أبيها الذي يكره قيادة السيارات.
*  وقد كل�ف المقدم )أمير( الرائد )س�الم( بتولي 
أمر الحصول على المعلومات عن هذه األسرة.
وأخ�ذت )نورا( رش�فة م�ن كوب قهوته�ا قبل أن 

تنتقل إلى الجزء الثالث وتكتب تحت كلمة )رغد(:

*  تبلغ من العمر تس�عة أعوام وه�ي أكبر الفتيات 
ا واختف�ت في نفس يوم  األربع المختفيات س�نًّ

اختفاء )حنين(.
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* والدها طبيب شهير وأمها ال تعمل.

* اختفت بينما كانت تلهو بالحديقة مع أمها.

*  اتص�ل الخاطف بوالده�ا طالًبا من�ه فدية عبارة 
عن س�بيكة م�ن الذهب الخالص، ث�م لم يعاود 
االتص�ال م�رة أخرى بالرغ�م من م�رور يومين 
على االختطاف، ويقول والدها بأن فصيلة دمها 

نادرة.

*  وقد تولى )أمير( بنفسه أمر هذه العائلة.

ومع آخر كلمة كتبتها )نورا( سألها )خالد(:

� وما هو انطباعِك الخاص عن كل ما سبق؟

فأجابته:

� أن�ا أرى تطابًق�ا غريًب�ا ف�ي حال�ة اختف�اء )م�ي( 
و)ضي( مع حالة اختفاء )حنين(،
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وأرى أن الس�ائق ال�ذي يعمل عن�د والدها يحتاج 
إل�ى أن نتح�رى عنه بدق�ٍة أكثر، وكذل�ك نتحرى في 
محيط عم�ل أهالي الفتي�ات ويجب أن نج�د الرابط 
بينهن، ونبح�ث عنهن في كل م�كان بالمدينة ونضع 
عائالته�ن تح�ت الرقاب�ة اللصيق�ة وُنح�ذر الجميع 
ونطل�ب منه�م الحرص الت�ام ومراقبة أبنائه�م بدقة، 
وأرى أال نستثني أي أحد من قائمة المشتبه بهم حتى 
اآلباء واألمهات وس�ننتظر الخاط�ف ليخطو خطوته 
التالي�ة ويع�اود االتص�ال م�رة أخرى ليحص�ل على 

الذهب الذي يريده.
*  *  *

� لن نس�تثني أي أحد من قائمة المش�تبه بهم حتى 
اآلباء واألمهات وس�ننتظر الخاط�ف ليخطو خطوته 
التالي�ة ويع�اود االتص�ال م�رة أخرى ليحص�ل على 

الذهب الذي يريده.
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هك�ذا قال )أمير( مخاطًبا )مروان( و)س�الم( عند 
الب�اب الخارج�ي لمكت�ب البح�ث الجنائ�ي قبل أن 

ُيكمل قائاًل:
� وحتى تحين هذه اللحظة س�ننطلق لنحصل على 

أكبر قدٍر ممكن من معلومات.
وتوجه كل واحد من الرجال الثالثة إلى سيارته.

فذهب )سالم( إلى المنطقة التي يسكن بها المدعو 
)منصور( سائق أسرة الفتاة )حنين(.

و)م�روان( كان يخط�ط للبحث ف�ي المنطقة التي 
تقع بها مدرس�ة الفتاتين التوأم )م�ي( و)ضي( فربما 
تضع�ه الصدفة أمام ش�خٍص رأى ما لم يره أحد غيره 

فيقربه ذلك خطوة من معرفة َمن الخاطف.
وأما )أمي�ر( فأخذ يفكر في الكثير من األمور وهو 
ف�ي طريقه إل�ى منزل الدكتور )محس�ن( وبدأ يس�أل 

نفسه بصوٍت خافت:
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� ما هو الرابط بين الفتيات األربع؟

� ولم�اذا اتصل الخاطف بوالد )رغد( فقط لطلب 
الفدية ولم يتصل بأسر بقية الفتيات؟

� وماذا يجب أن تكون خطوته التالية التي يقوم بها 
ك�ي يس�تبق خط�وات الخاط�ف، وال تك�ن تصرفاته 
مج�رد ردود أفع�ال تجب�ره على اتخاذ المس�ار الذي 

يريده األشرار؟

� وكيف س�يواجه الجميع وأولهم نفسه إن أصاب 
إحدى الفتيات سوء؟

ثم فجأة قفز سؤال اعتبره )أمير( هو األهم بين كل 
تلك األسئلة وهو:

� ماذا لو أن الرابط بين حوادث الخطف تلك ليس 
الفتيات أنفسهن بل ربما أحد أفراد عائالتهن مثاًل؟
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وظل عقله مش�تًتا بين عالمات االس�تفهام الكثيرة 
التي أخ�ذت تتراقص أمام عينيه حتى أوقف س�يارته 
أم�ام بيت عائل�ة الفتاة )رغ�د( التي اتص�ل الخاطف 
بوالده�ا للم�رة الثانية في صب�اح الي�وم وأمهله حتى 
الغ�د ك�ي تك�ون س�بيكة الذه�ب الت�ي طلبه�ا معدة 

للتسليم.
*  *  *

� وماذا أخبرته عندما طلب منك ذلك؟
هكذا س�أل )أمير( الدكتور )محسن( والد )رغد( 

وهو يقف أمامه في صالة بيته، وأجابه األخير قائاًل:
� لق�د قلت له أن األمر هو المس�تحيل بعينه، فمن 
أي�ن لي بمثل هذه الس�بيكة الذهبي�ة؟ وطلبت منه أن 
يحدد أي مبلغ من الم�ال يمكنني إعطاءه إياه، ولكنه 

قال لي: »إن كنت أنا ال أستطيع فأنتم تستطيعون«.
وأشار إلى )أمير( الذي سأله بدهشة:
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� من نحن؟
فقال:

� مكتب البحث الجنائي.
وع�م الصمت الم�كان إل�ى أن ابتع�د )أمير( عدة 
خط�وات ثم ب�دأ في الحدي�ث عبر هاتف�ه المحمول 

قائاًل بصوٍت بالكاد سمعه )محسن(:
� أري�د هنا ثالث وحدات اش�تباك عالي�ة التجهيز 

وفرقة تنصت وتتبع عن بعد.
ثم خفض صوته أكثر وهو يقول:

� وأريد س�بيكة الذهب الت�ي طلبها هذا المجنون، 
نعم على مسؤوليتي الشخصية.

ثم عاد إلى حيث يقف )محسن( وقال له بحسم:

� يجب أن تجد مكاًنا آمًنا تقضي به زوجتك وابنك 
الليلة، وبالطبع س�وف يكونان تحت حراسة الشرطة 

المشددة.
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ثم توجه إلى خارج البيت حيث الحديقة الصغيرة 
الت�ي تحيط ب�ه من كل الجهات، وأخ�ذ يتجول هناك 

وعيناه تتجوالن في كل زوايا المكان بمنتهى الدقة.
*  *  *

سأل )س�الم( الرجل الذي يقف أمامه عند مدخل 
بنايٍة تبدو قديمة:

� منذ متى وأنت تؤجر هذه الشقة ل� )منصور(؟
فأجابه الرجل بعد لحظاٍت من التفكير:

� من�ذ عامين تقريًبا، وقد ش�اهد الش�قة عن طريق 
إعالن كنت أضعه في الصحف.

فعاد )سالم( ليقول له:
� حسًنا، أعتقد أنك بالتأكيد تحتفظ بصورة هويته، 

أليس كذلك؟

فه�ز الرج�ل رأس�ه موافًقا، فق�ال له )س�الم( آمًرا 
ولكن بصيغة الطلب:
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� هل تسمح لي باالطالع عليها؟

وبالفعل ما أن أتى بها الرجل حتى س�جل )سالم( 
كل البيان�ات الت�ي تحتويه�ا، ث�م غ�ادر إل�ى العنوان 

المكتوب على ظهرها.
*  *  *

بدا على )مروان( الغضب الش�ديد فهو كمن يدور 
ف�ي دوائر مفرغة. كلما ش�عر أنه قطع مس�افة طويلة؛ 
وجد نفس�ه عند نقطة البداية، فهو لم يحصل على أية 
معلوم�ة جدي�دة أو طرف خيٍط حت�ى وإن كان أوهن 
م�ن خيوط العنكبوت ك�ي يتبعه ليق�وده إلى الخطوة 
التالي�ة، فق�د تح�رى عن وال�دا )مي( و)ض�ي( وكل 
معارفهم�ا ومحيطهما في الس�كن والعمل، ولم يجد 
ش�يًئا يثير الريبة وكذلك بحث داخل مدرسة الفتاتين 
وخارجها وس�أل كل م�ن يعمل بها وكل من يس�كن 
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بجواره�ا وكانت النتيجة دائًما هي العودة إلى المربع 
صفر.

لذا زفر كل اله�واء الذي بصدره وقرر أن يتصل ب� 
)أمير( ويذهب إليه حيث هو في منزل والد )رغد(.





3
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من قال إن جميع الصباحات متشابهة؟

غبي من يظن ذلك، فهذا الصباح كل ما به يختلف 
ا عما س�بقه وس�يختلف كثيًرا عما يليه، فيكفي  جذريًّ
أن ه�واءه ال�ذي كان يتقاس�مه كل س�كان المدين�ة 
باألم�س أصب�ح بالكاد ق�ادًرا على ملء رئت�ي )أمير( 
بمف�رده، ب�ل حت�ى أنه ش�عر باختن�اٍق ش�ديد وعيناه 
معلقت�ان على س�اعة الحائ�ط المواجهة ل�ه في منزل 
)رغد( التي غابت عنه أربعة أيام متواصلة حتى اآلن.
خرج )محس�ن( من المطبخ وفي يده صينية عليها 
ثالث�ة أك�واب م�ن القه�وة ووضعه�ا عل�ى الطاول�ة 
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المقابلة ل� )م�روان( وأخذ منها كوًبا وناوله ل� )أمير( 
بينما ظل الكوبان اآلخران في مكانهما.

وفج�أة رن ج�رس الهات�ف، وعلى ص�وت الرنين 
انتفض�ت أجس�اد الرجال الثالثة، فأس�رع )محس�ن( 
وأج�اب عل�ى الهات�ف بلهفة بينما أش�ار )أمي�ر( إلى 
مجموع�ة من خمس�ة رجال يقفون في رك�ٍن بعيد من 
المن�زل أم�ام عدد من األجهزة، فضغ�ط أحدهم على 
زر جعل صوت المحادثة يصدح في كل زوايا المنزل، 
وظه�رت اللهفة بوض�وٍح في صوت )محس�ن( وهو 

يقول:
� ألو.

فأجابه صوت أجش وعميق:
� مرحًبا أيها الطبيب، كيف حالك؟

فقال )محسن( باندفاع:
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� أي�ن )رغد(؟ أرج�وك دعني أتح�دث إليها، هل 
هي بخير؟

وعاد الصوت األجش ليقول:

� حتى اآلن هي بخير، ولكن أخبرني هل أحضرت 
لي ما يخصني كي ُأعيد إليك ما يخصك؟

فقال )محس�ن( وهو ينظر إلى )أمير( الذي اقترب 
منه وربت على كتفه مطمئًنا:

� نعم، نعم.

فقال صاحب الصوت األجش من جديد:

� حس�ًنا، ض�ع س�بيكة الذهب ف�ي حقيب�ٍة صغيرة 
وتح�رك  المحم�ول  وهاتف�ك  ه�ي  مع�ك  وخذه�ا 
بس�يارتك اآلن في اتجاه طريق المطار، وال تنسى أن 
تلقي التحية على كل ضباط الش�رطة الذين يجلسون 
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بجوارك وأخبرهم بأنني س�أقتل تل�ك الفتاة الصغيرة 
دون لحظة تردد إن تبعك أحدهم.

وع�م الصم�ت الم�كان بع�د أن أنه�ى صاح�ب 
الص�وت األجش المكالم�ة، وتوجه�ت كل األنظار 
إلى )أمير( وكأنهم يس�تنجدون ب�ه وينتظرون الغوث 
منه، وبالفعل خرجت كلماته في غاية الثبات والثقة:

� هيا يا سيد )محسن( افعل ما قاله لك هذا الرجل 
وال تقلق، فس�تكون تحت رقابتنا اللصيقة ولن تغيب 

عن عيني للحظٍة واحدة.

ث�م صمت للحظات ووضع يدي�ه على كتفي والد 
)رغد( وشد عليهما وأكمل قائاًل:

� ستعود )رغد( إلى البيت قريًبا ولكن يجب علينا 
جميًعا أن نتصرف بحذٍر بالغ وحرٍص شديد.
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وبع�د ذلك حول )أمير( نظ�ره إلى )مروان( ودون 
أن يق�ول ل�ه حرًفا واح�ًدا؛ فهم األخير الرس�الة التي 

يريد أن يوصلها إليه.
*  *  *

ط�رق )س�الم( ب�اب الش�قة المذك�ورة ف�ي هوية 
)منصور( سائق أسرة )حنين( وانتظر قلياًل حتى فتحه 
له رجل قصير القامة، فألقى عليه التحية وعرفه بنفسه 

ثم أخرج له صورة )منصور( وسأله:
� هل تعرف هذا الرجل يا سيدي؟

فتأمل الرجل الصورة ثم هز رأسه نافًيا وهو يقول:
� لم أره من قبل.

فسأله )سالم(:
� هل أنت متأكد؟

فقال الرجل:
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� بالطبع يا سيدي، فأنا لم أره في حياتي.
فعاد )سالم( ليسأله:

� منذ متى وأنت تسكن هنا؟
فأجابه الرجل:

� من�ذ أن أصابني الجنون وتزوجت، وهذا يعني أنه 
قد مر علّي أكثر من عشر سنوات في هذه الشقة اللعينة.
فش�كره )س�الم( وانص�رف وه�و يقول بين�ه وبين 

نفسه:
� )منصور( يك�ذب ويحمل هوية مزورة، لقد كان 

يثير ريبتي بغموضه منذ اللحظة األولى.

ث�م أخذ س�يارته واتجه إلى حيث الش�قة التي كان 
يس�كن به�ا وأخ�ذ يق�ود وهو يش�عر بأنه يقت�رب من 

الخطر، فبدأت دقات قلبه تتسارع وأنفاسه تتالحق.
*  *  *
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وأخذ يقود وهو يشعر بأنه يقترب من الخطر فبدأت 
دقات قلبه تتس�ارع وأنفاس�ه تتالحق ولكن�ه كان يفعل 
الكثي�ر ليبدو متماس�ًكا، فحي�اة ابنته عل�ى المحك لذا 
أخذ )محسن( يتحسس جهاز التتبع الملصق على بطنه 
ومعه جهاز اإلرسال واالستقبال، وهو في اتجاه طريق 

المطار كما طلب منه الرجل ذو الصوت األجش.

ث�م قرر أن يحصل على جرعٍة م�ن الثقة، فتحدث 
عبر الجهاز الصغير المخبأ في أعلى مالبسه:

� سيادة المقدم، أال ترى أنه من الصواب أن أذهب 
إل�ى ه�ذا المعتوه بمف�ردي فقد ينفذ تهدي�ده وُيلحق 

األذى ب� )رغد(؟

قال آخر خمس كلمات وهو يشعر بغصٍة في حلقه 
حت�ى أن نبرات�ه اختنقت وكأنه س�يبكي ولكن صوت 

)أمير( جاءه مشجًعا:
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� ال تقل�ق ي�ا دكتور، فنح�ن لن نك�ون ظاهرين له 
ولن نمنحه الفرصة لفعل أي أمٍر لم نخطط له مسبًقا.

 ولك�ن )محس�ن( م�ن أعماقه ل�م يكن يث�ق تماًما 
بم�ا يقول�ه )أمير( لذا صم�ت للحظات وع�اد بعدها 

ليقول:

ا  � كم�ا أخبرت�ك؛ فإن فصيل�ة دم )رغد( ن�ادرة جدًّ
وربما تتطور األمور ويحدث ما نخشاه جميًعا لذا أريد 
من�ك التواص�ل م�ع الدكتور )مج�دي( في بن�ك الدم 
المركزي وأخباره باألمر وس�وف يتدب�ر هو أمر توفير 

الدماء لها إن أصابها شيء ما خارج توقعاتنا.

وبدأ صوته يتحش�رج بالدم�وع فصمت ولم ينطق 
بح�رٍف واح�د، بل أخذ يمس�ك بمقود القي�ادة بكلتا 
يديه بمنتهى القوة وهو يعض على ش�فتيه حتى فاجأه 
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رني�ن هاتفه الذي جعله يش�عر وكأن قلبه س�يقفز من 
داخل قفصه الصدري إلى العالم الخارجي.

وجاءه نفس الصوت األجش يقول:

� عند التقاطع القادم؛ س�تجد س�يارة س�وداء على 
جان�ب الطريق، توقف خلفها ثم أخلع كل مالبس�ك 

واتركها في سيارتك.

وهنا قاطعه )محسن( بعنٍف قائاًل:

� هل جننت؟ ماذا تقول؟

ولكن الرجل أكمل حديثه دون توقف:

� ومع مالبسك اترك هاتفك الذي تتحدث منه اآلن 
وأي�ة أجهزة تتبع أو تنص�ت وضعها لك رجال البحث 
الجنائ�ي، وإن كان مع�ك أس�لحة فاتركه�ا أيًض�ا ف�ي 
السيارة وال تأخذ معك س�وى الحقيبة التي بها سبيكة 
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الذهب، ثم غادر سيارتك إلى السيارة األخرى وهناك 
س�تجد مالبس تالئمك وس�تجد أيًض�ا هاتًفا محمواًل 

آخر، سأتصل بك عليه ألخبرك عن الخطوة التالية.

وأغلق الرجل الخط بعد أن أضاف جملة أخيرة:

� ال داع�ي ألن ُأذكرك بأن حياة ابنتك بين يدّي لذا 
ال تق�م ب�أي تص�رٍف بطولي أحم�ق يجعلني أخس�ر 

الذهب ويجعل ابنتك تخسر حياتها.

وبعد دقائق قليلة؛ رأى )محس�ن( السيارة السوداء 
على الجانب األيمن من الطريق فتوقف خلفها.

وبدأ يخلع كل مالبسه دون تردد.
*  *  *

ق�ال )أمي�ر( متحدًثا ف�ي جهاز اإلرس�ال الخاص 
برجال الشرطة وهو يقود سيارته تارًكا مسافة ال بأس 

بها بينه وبين سيارة )محسن(:
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� حس�ًنا، لق�د ح�دث م�ا توقعن�اه، سأس�تمر أنا في 
اللح�اق باله�دف بينما س�تتوقف باق�ي الوحدات عن 
المتابعة ويجب توفير غطاء جوي ويبقى فريق التدخل 
الس�ريع عل�ى أت�م اس�تعداد ف�ي حي�ن يتوج�ه النقيب 
)مروان( إلى بنك الدم، فبالفعل ربما تصاب هذه الفتاة 

بأذى إن تطورت األمور وخرجت عن السيطرة.
*  *  *

بمنتهى القوة ركل الرائد )سالم( باب شقة السائق 
)منصور( بقدمه فكسره بعد أن ظل طوياًل يطرق عليه 
دون أن يتلقى الرد، كما أنه حاول االتصال به من قبل 

ا بال فائدة. هاتفيًّ

وأخ�ذ يتجول بحذٍر ش�ديد ومسدس�ه مش�هر إلى 
األم�ام في الش�قة المتواضعة األث�اث والخالية تماًما 
م�ن أي أح�د، والمكون�ة م�ن غرف�ٍة واح�دة وصالة 
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ومطب�خ وحمام وبعد أن تأكد م�ن أن )منصور( ليس 
بالداخ�ل؛ أخ�ذ ُيفت�ش بدقٍة ف�ي كل مكان ب�دًءا من 
المكتبة التي في الصالة وحتى أرفف المطبخ المغلقة.

وبع�د م�رور أكثر من س�اعة وبينما ه�و يبحث في 
خزانة غرفة النوم؛ سمع من خلفه صوًتا يقول بحدة:

� من أنت وماذا تفعل هنا؟
*  *  *

صع�د النقيب )مروان( الدرج عدًوا في طريقه إلى 
مكت�ب الدكتور )مجدي( بالطاب�ق الثالث ببنك الدم 
المرك�زي، وما أن وصل إلى غايته حتى عرفه بنفس�ه 
وأخب�ره باقتضاٍب بأن )رغد( ابنة الدكتور )محس�ن( 
ليس�ت بخير وأنها ربما تحتاج إلى نقل دم إن أصابها 

مكروه.

فبدت الدهشة والتأثر على مالمح الرجل وقال:
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� ي�ا إلهي، من يمتلك كل تلك الحقارة ليؤذي فتاة 
صغيرة وبريئة.

ا من )مروان(: ثم أكمل قائاًل دون أن ينتظر ردًّ

� أن�ا أع�رف )رغد( جي�ًدا، فأبوه�ا صديقي ومنذ 
والدتها وه�ي تحت رعايتي فتخصص�ي هو فصائل 
ال�دم الن�ادرة ودمها من فصيل�ة )OH( أو كما نطلق 
عليه�ا فصيلة )بومباي( حيث تم اكتش�اف أول حالة 
تحم�ل تل�ك الفصيلة ف�ي مدين�ة )بومب�اي( الهندية 

الشهيرة في عام 1952.

ثم صمت للحظات خاص�ة بعد أن الحظ نظرات 
)مروان( المستفسرة، فحاول أن ينتقي كلمات بسيطة 
خالي�ة م�ن المصطلحات الطبية ليش�رح ل�ه األمر ثم 

أكمل:
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 )ABO( ه�ذه الفصيل�ة النادرة هي ضم�ن نظام �
بالتأكيد ولكنها ليست من أحد األربع فصائل الشائعة 
الفصيل�ة  فبالزم�ا ه�ذه   )Oو ABو Bو A( وه�ي 
تحتوي على مضادات أجس�ام تتحد مع خاليا دم أي 
فصيل�ة أخ�رى، فتس�بب له�ا التخث�ر نتيج�ة وج�ود 
المعامل )H( الش�رس لذلك ال ينبغي نقل دم من أي 
فصيلة أخرى إلى شخص يحمل هذه الفصيلة النادرة 

وإال سيموت خالل دقائق معدودة.

ث�م ع�اد الدكت�ور )مج�دي( للصم�ت للحظ�اٍت 
أخرى مانًحا الفرصة للنقيب )مروان( كي يس�توعب 

ما قاله قبل أن يكمل من جديد:

� نس�بة األش�خاص الذين يحملون ه�ذه الفصيلة 
ا، فيوجد أربعة أش�خاص بي�ن كل مليون  ن�ادرة ج�دًّ
ش�خص حول العالم يحمل فصيلة الدم )OH( ولذا 
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يتم تس�جيل أسمائهم من قبل منظمة الصحة العالمية 
والس�لطات المحلية ف�ي كل مدينة ليتم االتصال بهم 
عن�د الحاج�ة كما أنه�م يتبرع�ون بالدم ل�دى معظم 

فروع بنوك الدم حول العالم بشكٍل احتياطي.
ويبدو أن )مروان( قد أصابه الملل من هذا الشرح 
المس�هب لفصيل�ة دم )رغ�د( ومدى ندرته�ا لذا قال 

باقتضاٍب وهو يهم بالوقوف مغادًرا:
� ف�ي هذه الحالة يا س�يدي، أرجو من�ك أن تكون 
على اس�تعداد إن احتاجت تلك الفتاة المسكينة ألي 

رعاية طبية.
وقبل أن يغادر قال له )مجدي(:

� حس�ًنا أيه�ا الضابط، دقيق�ة واحدة وس�أعطيك 
قائمة بأس�ماء من يحملون تل�ك الفصيلة في المدينة 
لتتواص�ل معه�م طالًبا منه�م الحضور إل�ى هنا، وال 
تقلق فالقائمة قصيرة وال تحمل سوى خمسة أسماء.
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وم�ا أن أمس�ك )م�روان( القائمة حتى ُأس�قط في 
ي�ده، وغادر م�ن فوره مكت�ب الطبي�ب )مجدي( بل 

وغادر بنك الدم بأكمله عدًوا.
*  *  *

بدأ الدكتور )محس�ن( في قيادة الس�يارة الس�وداء 
بعد أن أم�ره صاحب الصوت األجش بأن يفعل ذلك 
وإن كانت المالبس التي وجدها في السيارة وارتداها 
قد بدت أكبر بكثير من مقاسه، فوجد مظهره مضحًكا 

عندما نظر إلى نفسه في المرآة األمامية.

ولكنه زاد من سرعته وهو يقول لنفسه:

� أقس�م أنن�ي س�أقتلك أيه�ا الحقير، إن مسس�ت 
شعرة واحدة من رأسها.

بينم�ا خلف�ه وعلى مس�افة بعي�دة كان )أمير( يقود 
بح�رٍص ش�ديد وهو يراق�ب الطريق جيًدا خش�ية أن 
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يك�ون الخاط�ف خلفهم�ا ويراقبهما ل�ذا كان أحياًنا 
يخف�ف من س�رعته وأحياًن�ا أخرى يزي�د منها كي ال 
يبدو أنه يس�ير خلف س�يارة )محس�ن( الذي كان في 
تلك اللحظة بالذات يتلقى اتصااًل جديًدا من صاحب 

الصوت األجش يقول فيه بسخرية:

� أرجو أن تكون المالبس مناسبة لك.

ثم بعد ضحك�ة عالية أكمل قائاًل بمنتهى الحس�م 
وبنبراٍت ملؤها الشر:

� بع�د عش�ر دقائ�ق م�ن اآلن؛ يج�ب أن تكون في 
محطة القطارات وهناك س�أخبرك أي قطار يجب أن 
ترك�ب وال تتأخ�ر إن كن�ت تري�د أن ت�رى ابنتك مرة 

أخرى وهي تتنفس.
وقبل أن يصرخ به )محسن( قائاًل:

� أيها الحقير، سأقتلك دون تردد عندما ألتقي بك.
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أنهى المكالمة دون أي يصله حرًفا واحًدا مما قاله 

)محس�ن( الذي فجأة زاد من س�رعة س�يارته بجنون 

كي يص�ل إلى محطة القطارات ف�ي الموعد المحدد 

وال�ذي يراه مس�تحياًل، بينم�ا )أمير( م�ن خلفه يفعل 

مثلم�ا فع�ل ه�و وانطل�ق بكام�ل س�رعته ك�ي يلحق 

بالسيارة السوداء التي ال يعلم أين ستكون وجهتها.
*  *  *

تثاءب )خالد( وتوقف عن الكالم بينما )نورا( في 

ع�ز انتباهه�ا، وق�ال له�ا قب�ل أن تحث�ه عل�ى إكمال 

الحديث:

� أن�ا في غاية اإلرهاق والتعب وأريد النوم بش�دة، 

ا في  ا عندما يبدأ )أمير( رسميًّ فغًدا س�يكون يوًما ش�اقًّ

تسلم العمل.
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ولك�ن )ن�ورا( أخذت تهز رأس�ها كاألطفال وهي 
تطلب منه أن يكمل لها بقية تفاصيل )عملية القطيع( 
الت�ي كان�ت عالمة فاصل�ة في تاري�خ المق�دم )أمير 
الوكي�ل( ال�ذي يعتب�ره البعض أس�طورة ف�ي العمل 

الشرطي والبحث الجنائي.

ولك�ن )خال�د( أنه�ى الجدل ب�أن قال وه�و يقوم 
واقًفا:

� هي�ا أيتها الطفل�ة اللحوح، فأنا بالفع�ل لن أقول 
حرًف�ا آخًرا يخص تلك العملية وربما في مس�اء الغد 

سنكمل الحديث.
ثم تمتم وهو يغادر:

� هذا إن سمح لنا )أمير( بالذهاب إلى بيوتنا.
وس�بقها مغ�ادًرا بينم�ا تبعت�ه ه�ي وعلى مالمحه�ا ظهر 

الغضب الشديد.
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وعند باب المطعم سألته بمنتهى اللهفة:

� أرج�وك أخبرن�ي؛ م�ن كان ف�ي قائم�ة أس�ماء 
أصح�اب فصيل�ة الدم الن�ادرة التي أعطاه�ا الدكتور 

)مجدي( في بنك الدم إلى النقيب )مروان(.

ولك�ن )خالد( ضح�ك بصوٍت مس�موع ثم أغلق 
فمه وأش�ار إلي�ه بأنه لن يفتح�ه أبًدا، فع�ادت )نورا( 

لتسأله:

� حس�ًنا أيها السخيف، فقط قل لي من الذي دخل 
على )سالم( وهو يفتش منزل السائق )منصور(؟

ولكن )خالد( تركها خلفه وأسرع إلى حيث أوقف 
سيارته وهو يلوح لها دون أن ينظر إليها.

ثم غادر مبتعًدا بينما وقفت هي غارقة في أفكارها.
*  *  *
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دخل المقدم )أمير الوكيل( مكتبه الجديد في مبنى 
البحث الجنائي وبعد دقائق من الال ش�يء الذي كان 
يفعل�ه؛ س�مع طرًقا عل�ى الب�اب الزجاج�ي الذي ال 
يكش�ف عم�ن يقف خلف�ه، ولكن�ه خمن س�ريًعا أنه 
ا وكان حدسه صحيًحا عندما دخلت )نورا( بعد  أنثويًّ

أن أذن لها بأن تفعل:

� صباح الخير يا سيدي.

هكذا قالت له وهي تبتس�م ف�رد عليها التحية دون 
أن تتح�رك عضلة واحدة في مالم�ح وجهه ثم دعاها 

للجلوس، فقالت وهي تفعل:

� كثي�ًرا ما دع�وت الله بيني وبين نفس�ي أن أعمل 
معك، فأنت بالنسبة لي القدوة التي أتحرى أثرها.

فشكرها ولكنها عادت لتقول:
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� ي�ا إلهي، أكاد ال أصدق نفس�ي فأنا أجلس وجًها 
لوجه أمام )حارس جهنم(.

وهنا قال لها باقتضاب:
� أريد حص�ًرا بعدد من يعملون في مكتب البحث 
الجنائي ورتبة كل واحٍد منهم والمدة التي قضاها هنا 

في المكتب.
فانتفضت )نورا( واقفة وهي تقول:

� تمام يا فندم.
وهم�ت بالمغ�ادرة س�ريًعا إال أن )أمي�ر( ق�ال لها 

وهي عند باب المكتب:
� وأريد تقريًرا عن كل القضايا التي توالها المكتب 
ف�ي العام الماض�ي، وما ت�م حله منها وم�ا ظل حتى 

اآلن معلًقا بال حل.

فنظرت إليه وهزت رأسها بالموافقة ثم غادرت.
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بينم�ا قام هو ت�ارًكا كرس�يه وفتح الناف�ذة ثم أخذ 
نفًس�ا عميًق�ا من اله�واء الداخ�ل إليه وعين�اه تراقبان 

الطريق بكل من يسيرون فيه.
*  *  *

فتح النافذة ثم أخذ نفًس�ا عميًقا من الهواء الداخل 
إليه وعيناه تراقبان الطريق بكل من يس�يرون فيه وهو 
يقوده�ا  الت�ي  الس�وداء  بالس�يارة  اللح�اق  يح�اول 
)محس�ن( بجنون متفادًيا االصطدام بالس�يارات عن 

يمينه ويساره، ثم بدأ الحديث في جهاز اإلرسال:

� نحن على المخرج الشرقي لطريق المطار ويبدو 
أنن�ا س�نتجه إل�ى محط�ة القط�ارات أو إل�ى حديق�ة 
الحي�وان وأريد إخ�الء كل التقاطعات ف�وًرا وإغالق 

الشوارع الجانبية كي يقل االزدحام.

ثم قال مرة أخرى:
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� وأريد التواصل الفوري مع الرائد )سالم( وليكن 
ا على رأس فرقة الدعم الخاصة به. مستعدًّ

وأنه�ى االتص�ال ث�م زاد م�ن س�رعته أكث�ر وأكثر 
فأصبح مالصًقا للس�يارة الس�وداء حتى أنه تمكن من 
رؤية )محسن( وهو يقودها والفزع بادًيا على مالمح 
وجهه، وظل الوضع على نف�س الحالة طيلة الدقائق 
القليل�ة التالي�ة حت�ى أوق�ف )محس�ن( الس�يارة في 
منتص�ف الطريق أمام محطة القطارات غير مباٍل بمن 
يس�بونه من الخلف على رعونته في القيادة، ثم غادر 
الس�يارة وه�و يحمل حقيب�ة الذهب في ي�د وفي اليد 
األخرى هاتف محمول وباليد التي يحمل بها الحقيبة 

ا الذي يرتديه. كان يرفع البنطال الواسع جدًّ

وفي حقيقة األمر كان ش�كله مضحًكا بش�دة حتى 
أن كل م�ن ي�راه وهو يس�ير بتلك المالبس الواس�عة 
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يدخل في نوبة ضحك س�رعان م�ا تنتهي عندما يرى 
كمية الذعر المرسومة على مالمحه.

وبال هدف أخذ يرك�ض داخل المحطة مقترًبا من 
أمس�ك  ال�ذي  )أمي�ر(  القط�ارات وخلف�ه  رصي�ف 

بمسدس يخبئه داخل مالبسه.

ثم رن الهاتف فأجاب )محسن( وهو يلهث.

وجاءه الصوت األجش يقول باقتضاب:

� القط�ار رقم 682 اآلن ف�وًرا وغادره بعد خمس 
محطات.

المعدن�ي  الحاج�ز  ف�وق  م�ن  )محس�ن(  فقف�ز 
المخصص لعبور المش�اة وخلفه قفز )أمير( وإن كان 
الزح�ام قد أعاق�ه وأبعده عن )محس�ن( الذي أصبح 
داخ�ل القطار واألبواب تغل�ق دون أن يتمكن )أمير( 

من اللحاق به لذا صرخ بصوٍت عاٍل:
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� القطار 682 بعد خمس محطات.

فأس�رع )أمي�ر( عائ�ًدا أدراج�ه إل�ى األعلى حيث 
س�يارته المتروكة ه�ي األخرى في منتص�ف الطريق 
خل�ف الس�يارة الس�وداء التي كان يقودها )محس�ن( 

وأخذ يتحدث في جهاز اإلرسال وهو يلهث:

� القط�ار 682 بع�د خم�س محط�ات م�ن حديقة 
الحيوان في اتجاه وسط المدينة.

وبدأ القيادة بجنون مرة أخرى.
*  *  *

� من أنت؟ وماذا تفعل هنا؟

التفت )س�الم( بس�رعة وهو يس�حب مسدسه ناحية 
الصوت الذي فاجأه وهو في غرفة نوم السائق )منصور( 
ا يقف على الباب وكاد أن يفقد الوعي  فوجد رجاًل مسنًّ
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ما أن رأى المسدس في يد )سالم( وهو يعيد عليه نفس 
السؤال الذي وجهه له منذ لحظات:

� من أنت؟ وماذا تفعل هنا؟

فأجاب الرجل وهو يرتعد:

� أن�ا وال�د زوج�ة الرجل الذي يس�كن في الش�قة 
المقابل�ة، ورأي�ت الب�اب مفتوًحا فدخل�ت ألطمئن 

على من يسكن هنا.

فخف�ض )س�الم( مسدس�ه وابتس�م للرج�ل وهو 
يقول:

� حسًنا يا سيدي، إنه عمل يخص الشرطة فعد إلى 
منزلك وال تقلق.

وم�ا أن غ�ادر الرجل المن�زل حتى تلقى )س�الم( 
اتصااًل يخبره بأن المقدم )أمير( يريده أن يتواجد عند 
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وسط المدينة على رأس قوة الدعم، فأجاب بالموافقة 
وطلب من الش�رطي ال�ذي يحدثه أن يرس�ل إليه من 
يرفع�ون البصمات عن ش�قة الس�ائق )منص�ور( كي 

يتعرف على هويته الحقيقية.

وغادر )سالم( مسرًعا إلى حيث طلب منه )أمير(.
*  *  *

ش�عر )م�روان( وهو يق�ود س�يارته إل�ى مكتبه أن 
الصدفة جعلته يقطع نصف الطريق إلى ربط األحداث 
بعضه�ا ببع�ض، وم�ن َثم فهمه�ا ولذا فه�و في أمس 
الحاج�ة للحدي�ث م�ع )أمي�ر( وإطالع�ه عل�ى آخر 

المستجدات.

فالقائم�ة الت�ي ناوله إياه�ا الدكت�ور )مجدي( في 
بنك الدم كانت تحوي باإلضافة إلى:

� )رغد محسن(.
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اسمين آخرين يعرفهما جيًدا:
� )مي سعيد(.

وشقيقتها التوأم:
� )ضي سعيد(.

وفي القائمة أيًضا اسمان آخران هما:
� )وليد رفعت(.

� )عادل مراد(.
وأخذ يتمتم وهو على وشك أن يصل إلى مكتبه:

� وأخيًرا وجدت الرابط بين الفتيات.
ولكنه عاد ليسأل نفسه من جديد:

� حس�ًنا، وما الذي يرب�ط )حنين( ببقية الفتيات إن 
كانت ال تشملها قائمة ذوي فصيلة الدم النادرة؟

وما أن أغلق باب مكتبه خلفه حتى أمسك بالهاتف 
وأخذ يطلب رقًما، وهو يقول لنفسه:
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� ال بأس بالمزيد من البحث حتى يصل )أمير(.

ا ووضوًحا  ث�م أصبحت نب�رات صوته أكث�ر عل�وًّ
وه�و يتح�دث مع ش�خٍص عل�ى الط�رف اآلخر من 

الهاتف:

� أرجو أن تكتب عندك هذين االس�مين، فأنا أريد 
الحصول على كافة المعلومات عنهما.

ثم أردف:

� بالتفصيل.
*  *  *

وكما فعل أمام محط�ة القطارات المقابلة لحديقة 
الحي�وان؛ فع�ل هنا أيًضا ف�ي المحط�ة المقابلة لبرج 
الس�اعة حيث ترك )أمير( س�يارته بمنتصف الش�ارع 
وخ�رج منه�ا ع�دًوا ليلح�ق بالقط�ار ال�ذي اس�تقله 
)محس�ن( والذي ال بد أنه وصل للتو، فنزل درجات 
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الس�لم قفًزا مواجًها الكثير م�ن المارة في وجهه وهو 
يبح�ث بينهم عن رجٍل يرتدي مالبس أكبر منه وعلى 
مالمح�ه يب�دو الخوف ظاه�ًرا، وهذه الم�رة لم يجد 
الرجل فالرجل هو من وجده فقد شعر بشخٍص يشده 

من الخلف وهو يقول بنبراٍت تفتقر الثبات:
� أنا هنا يا سيادة المقدم.

لقد كان )محسن( فالتفت إليه )أمير( وقال:
� هل اتصل مرة أخرى؟

فأجابه بأن هز رأس�ه نافًيا دون أن يتحدث، فجذبه 
)أمير( ناحيته وقال له:

� حسًنا، تمالك نفسك وكن على يقين من أنني لن 
أسمح بأن يمسك مكروه أنت أو )رغد(.

وم�ع ح�رف الدال ف�ي كلم�ة )رغ�د( رن الهاتف 
ال�ذي في يد )محس�ن( فأج�اب عليه بلهف�ة و)أمير( 
ينظر إليه محاواًل أن يستش�ف من مالمحه الكلمات، 
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ولك�ن األم�ر ل�م يطل أكث�ر من ث�الث ث�واٍن ووجد 
)محسن( يمد له يده بالهاتف وهو يقول:

� إنه يريد التحدث معك.
فتن�اول )أمي�ر( الهات�ف وحينه�ا س�مع صاح�ب 

الصوت األجش يقول:
� أنت�م يا رجال الش�رطة دائًما ما تفس�دون األمور 

وترتدون ثياب البطولة غير مبالين بأرواح األبرياء.
وقبل أن يجيبه )أمير( أكمل قائاًل:

� واآلن دع ه�ذا الطبي�ب يركب القطار عائ�ًدا إلى بيته 
وخ�ذ أنت منه حقيبة الذهب وأخرج مسدس�ك وارمه في 
آخر رصيف القطارات، ثم اصعد إلى الش�ارع وال تنس�ى 

أنني أراقب كل ما يحدث.
وعند ه�ذه الجملة أخذ )أمير( يتلفت حوله مراقًبا 
كل الوج�وه وه�و يق�ول ل�� )محس�ن( بينم�ا ال يزال 

الهاتف على أذنه:
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� اس�تقل القطار إلى البيت حااًل، وس�وف أطلعك 
بنفسي على التطورات.

فصرخ به )محسن( قائاًل:
� مس�تحيل لن أرحل حتى أس�تعيد )رغد( ونرجع إلى 

ا. البيت سويًّ
وقب�ل أن يتناق�ش معه )أمير( س�مع صاح�ب الصوت 

األجش يقول:
� خمس دقائق وسأعاود االتصال مرة أخرى.

فأخرج )أمير( مسدس�ه وألق�اه بعيًدا على رصيف 
القطارات وش�د الحقيبة التي بها السبيكة الذهبية من 

يد )محسن( ثم أمسك بكتفيه بقوٍة وقال بحزم:
� نحن هنا لس�نا ف�ي منتصف لعبة م�ا، فالكثير من 
األرواح عل�ى المحك لذا ال تناقش�ني وعد فوًرا إلى 
البي�ت قب�ل أن تخ�رج األمور عن الس�يطرة وس�وف 

أتصل بك فور ما أمكنني ذلك.
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فناوله )محس�ن( الهاتف ولم يقل حرًف�ا واحًدا وهو 
يعض على شفتيه من القهر واليأس، وسار في طريقه إلى 
حي�ث القطار العائ�د للجهة األخرى بينما أس�رع )أمير( 

إلى الخارج منتظًرا رنين الهاتف.
ورن الهاتف.

وصعد )أمير( إلى قمة برج الساعة.
ورأى )رغد( وهي تلوح من السيارة الحمراء.

وألق�ى بالحقيب�ة م�ن أعل�ى الب�رج فأخذها ش�خص 
وركض مبتعًدا.

وكذلك رأى الس�يارة الحمراء وهي تختفي وسط 
الزحام.

ورن الهات�ف م�ن جدي�د، فق�ال )أمي�ر( بمنته�ى 
الغضب:

� أي�ن الفتاة؟ لقد نفذنا الج�زء الخاص بنا، فلماذا لم 
تفعل أنت؟
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فأجابه صاحب الصوت األجش:
� أن�ت لم تنفذ ش�يًئا، بل خالف�ت كل ما طلبته منذ 
البداي�ة ب�أن تبتع�د الش�رطة ول�ذا عقاًبا لك س�تكون 
مطالًبا بإحضار س�بيكٍة أخرى كي أطلق سراح الفتاة، 

وسأمنحك مهلة حتى التاسعة من صباح بعد الغد.

فقال )أمير( بغضب:

� أيها الحقير س�أجعلك تمضي الباقي من حياتك 
في السجن نادًما على العبث معي.

فضحك الرجل وهو يقول:

ا س�أنتظرك بع�د الغد عند  � ال ب�أس، ولك�ن مبدئيًّ
المدخل الرئيسي لمحطة القطارات تلك.

*  *  *

أخذ )أمير( يقلب في الملف الذي أحضرته )نورا( 
إلى مكتبه بناًء على طلبه، فبدأ يتصفح أسماء الضباط 
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الذي�ن يعملون في القس�م تحت رئاس�ته ويتطلع في 
س�يرتهم الذاتي�ة المختص�رة ث�م بع�د ذلك ب�دأ يقرأ 
الصفحات المتعلق�ة بالقضايا التي لم يصل المكتب 
إل�ى حله�ا، وكان�ت أغلبها قضاي�ا بس�يطة ال تتعدى 
اختف�اء س�يارة أو اعتداء مس�لح على بع�ض المحال 

التجارية بغرض السرقة.

ولك�ن ف�ي الصفحة األخي�رة؛ لف�ت انتباهه قضية 
مكت�وب عنه�ا نب�ذة مختص�رة تتعل�ق بامرأة اس�مها 
)نانس�ي حبيب( حتى أن ملف قضيتها س�مي باسمها 

من الخارج:

)قضية نانسي حبيب(.

وق�رر أن يحص�ل عل�ى المزي�د م�ن المعلوم�ات 
بخص�وص تل�ك القضي�ة، فاتصل بالضاب�ط )خالد( 

وطلب منه الحضور إلى مكتبه.
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وبينما هو ينتظر وصوله؛ أش�عل س�يجارة وأغمض 
عينيه بقوة محاواًل س�د منافذ الهواء عن الصداع الذي 

يلهو داخل رأسه.
*  *  *

وبينما هو ينتظر وصول )س�الم( و)مروان( أشعل 
)أمير( سيجارة وأغمض عينيه بقوٍة محاواًل سد منافذ 
اله�واء ع�ن الص�داع ال�ذي يله�و داخل رأس�ه وظل 
لدقائ�ق عل�ى هذا الوض�ع حت�ى كان )م�روان( أول 
الواصلي�ن، وم�ا أن هم بال�كالم ليحكي م�ا لديه من 
معلوم�ات حت�ى أش�ار إلي�ه )أمي�ر( أن ينتظ�ر وق�ال 

بصوٍت نبراته مشبعة بالتعب:

� )سالم( على وشك الوصول.

فخضع )مروان( لرغبة رئيسه في العمل وصمت، 
وبالفعل وصل )سالم( بعد عدة دقائق أخرى.
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وهنا بدأ الحوار.
� حس�ًنا، يبدو أن الكثير م�ن المعطيات قد تغيرت 

في الساعات القليلة الماضية.
هك�ذا قال )أمي�ر( بهدوء، ثم قام من على كرس�يه 
وأخذ يحكي لهما عن تفاصيل المطاردة مع صاحب 
الص�وت األج�ش، وكي�ف أن األم�ر انتهى بخس�ارة 
س�بيكة الذهب دون الحصول على أية معلومة مفيدة 

وأن األمر برمته قد تأجل ليومين آخرين.
وتناول )سالم( طرف الحديث فقال:

� أنا أحمل بعض الجديد الذي سيغير نظرتنا للقضية.
ث�م انتظر للحظاٍت كي ي�رى وقع كلماته على 

الرجلين ثم أكمل:

� )منصور( ليس ب� )منصور( فذلك الس�ائق الذي 
يعمل عند الس�يد )زي�اد( والد الفت�اة )حنين( يحمل 
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هوية م�زورة والعن�وان المثبت بها لي�س بالصحيح، 
ومنذ قليل وصلني من مكتب األدلة الجنائية شخصيته 
الحقيقي�ة بعد تحليل بصماته فهو ُيدعى )كامل نعيم( 
الثانوي�ة،  للمرحل�ة  فيزي�اء  كم�درس  يعم�ل  وكان 
وأمتلك حالًيا عنوانه الصحيح وسوف أذهب ألكمل 

تحرياتي عنه الليلة.

ما قاله )س�الم( ش�د انتباه )أمير( إلى أقصى درجة 
ولك�ن ذلك لم يظهر على مالمح�ه الجامدة، فللمرة 
األول�ى من�ذ بداية العم�ل على ه�ذه القضي�ة يصبح 

لديهم مشتبًها به محتماًل.

وب�دأ )مروان( بالحديث بطريقة من يمتلك الكنز، 
فوضع ساًقا على ساق وقال:

� لق�د أخبرك الدكتور )محس�ن( ب�أن ابنته )رغد( 
ذات فصيل�ة دم ن�ادرة وتلك حقيقة، ولك�ن الحقيقة 
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األخ�رى هي أنها ليس�ت )رغ�د( بمفردها من تحمل 
الفصيل�ة )OH( ب�ل ومعه�ا أيًض�ا )م�ي( و)ض�ي( 

الفتاتان التوأم.
وهن�ا تراج�ع )أمير( للخلف في كرس�يه فقد نجح 
)م�روان( في رس�م تعابير الدهش�ة على وجه رئيس�ه 
ال�ذي نادًرا م�ا يبدو على وجهه أي�ة تعابير خاصة لذا 

أكمل وهو ُيخرج من جيبه ورقة مطوية:
ا ال يحملها في المدينة  � تلك الفصيلة الن�ادرة جدًّ
س�وى خمسة أش�خاص، وهم باإلضافة إلى الفتيات 
الثالث )رغد( و)م�ي( و)ضي( هناك رجالن آخران 
أحدهم�ا يدع�ى )وليد رفعت( واآلخر اس�مه )عادل 

مراد(.
وعم الصمت في أرجاء المكتب فكما فكر )أمير( 
من�ذ لحظات بأن�ه أصبح يمتلك مش�تبًها ب�ه، فها هو 
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أيًضا قد حصل على ما يبدو رابًطا بين الجرائم ولكنه 
تساءل بصوٍت مسموع:
� وماذا عن )حنين(؟

فأجاب )مروان(:
� لقد راجعت سجالتها الطبية ووجدت أن فصيلة 
دمها )AB( أي أنها فصيلة متوفرة، وليست كالفصيلة 

النادرة التي تمتلكها الفتيات الثالث األخريات.

ثم أخذ نفًسا عميًقا وهم بالقيام وهو يكمل:

� واآلن سأذهب ألكمل تحرياتي عن الرجلين الذين 
تشملهما القائمة.

ا موفًق�ا، وبعد ذلك  فق�ام )أمير( وتمن�ى لهما حظًّ
قال وهو يحول بصره بين عيونهما:

� أع�رف أنن�ا جميًع�ا في غاي�ة التع�ب واإلرهاق، 
فأحدن�ا لم يحصل على القس�ط الكافي م�ن النوم أو 
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الراح�ة منذ بدأنا العمل على هذه القضية ولكنني أثق 
بكما كما أثق بنفسي لذا شكًرا على كل شيء.

وجاءته ابتسامة الود منهما، فهز رأسه بامتنان دون 
أن يبتسم بالطبع.

وما أن أصبح )أمير( بمفرده في غرفته حتى أمسك 
القل�م الذي أمام�ه، وأخذ يكتب عدة نق�اط كي ُيعيد 

استيعاب القضية بعد المتغيرات الجديدة.
*  ه�ل )منص�ور( أو أيًّ�ا كان اس�مه الحقيق�ي هو 

الفاعل؟
*  وهل يوج�د بينه وبي�ن أحد الرجلي�ن اآلخرين 

على قائمة الدم النادر أي رابط؟
*  ولم�اذا غير هويت�ه كمدرس وانتحل ش�خصية 

سائق؟
* ولم�اذا وال�د )رغ�د( فق�ط هو م�ن تلقى طلب 

الفدية؟
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*  وهل الس�بب الحقيقي من اختطاف الفتيات هو 
فصيلة دمهن النادرة أم الحصول على الذهب؟

وعلى السؤال األخير وضع عدة دوائر متداخلة ثم 
حم�ل معطف�ه، وغ�ادر مكتب�ه دون أن يحدد لنفس�ه 

وجهة واضحة.
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كان الرائ�د )س�الم( قد ك�ون فكرت�ه الخاصة عن 
القضية، فال بد أن )كامل نعيم( أو من كان ُيطلق على 
نفس�ه اس�م )منصور( هو ال�ذي يق�ف وراء حوادث 
االختط�اف تلك، ولكنه ظل يفكر طوال الطريق وهو 
يق�ود س�يارته عن الس�بب ال�ذي يجعل ه�ذا الرجل 
يخف�ي هويت�ه وينتحل ش�خصية س�ائق لم�دة عامين 
كاملين، يترك فيهما بيته ليسكن بمفرده في تلك الشقة 

القذرة والضيقة التي شاهدها بعينيه.
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ألم يكن من األس�هل أن يقف أمام المدرس�ة فقط 
ث�م يخط�ف الفت�اة وإن بالقوة ل�و لزم األم�ر وبعدها 

يهرب دون أن يترك أثر؟

ا ولكن )سالم( لم ُيرهق نفسه  كان التس�اؤل منطقيًّ
بالبحث عن إجابة، فهو على بعد لحظات من العنوان 
الحقيقي ل� )كامل نعيم( وهناك س�يعرف الحقيقة أو 

على األقل الجزء األكبر منها.

وبالفع�ل ه�ا ه�ي ام�رأة تفتح ل�ه الباب بع�د عدة 
طرقات، فألقى عليها التحية وقال وهو يبتسم:

� أنا أريد التحدث مع السيد )كامل( لو سمحت.

ولكن المرأة ظلت تنظر إليه باستغراٍب لثواٍن قليلة 
ثم قالت:

� إنه ليس بالداخل.
ثم ابتلعت ريقها وأكملت مستفسرة:
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� من أنت؟
فأجابها:

� أن�ا الرائ�د )س�الم( م�ن ق�وة البح�ث الجنائ�ي 
للعاصمة.

فش�هقت المرأة وتراجعت للخلف خطوتين وهي 
تكاد أن تفقد اتزانها، ثم قالت بأحرٍف متلعثمة:

� هل هو بخير؟
هل أصابه مكروه؟

فتقدم )سالم( ليقترب منها وقال مطمئًنا:
� ال تقلقي يا سيدتي، فهو بخير صدقيني ولكن.

الدخ�ول،  منه�ا  وطل�ب  للحظ�اٍت  صم�ت  ث�م 
فأدخلته.

التفاصي�ل  بع�ض  باختص�ار  له�ا  وأخ�ذ يحك�ي 
الخاص�ة باختف�اء الفتيات، وك�ون زوجه�ا تنكر في 
شخصية س�ائق عند واحدة من أس�ر هؤالء الفتيات، 
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وأنه غادر الشقة التي كان يسكن بها وأغلق هاتفه وال 
أحد يعرف أين هو.

فأخذت المرأة تتحدث وعلى مالمحها ألم شديد 
وكأنه�ا تس�تدعي ذكرى قاس�ية كانت تح�اول ادعاء 

نسيانها:
� كان�ت )مري�م( ه�ي ق�رة أعينن�ا وكن�ا نس�تمتع 
بمش�اهدتها وهي تكبر أمامنا يوًم�ا بعد اآلخر وكنت 

أنا و)كامل( في غاية الفرح والسعادة.
ثم صمتت وطأطأت رأس�ها إلى األس�فل لتخفي 
دموعها التي بدأت تمس�حها بيدها قبل أن تسيل على 
وجهها، فاحترم )سالم( صمتها الذي طال حتى مرت 
دقائق كان هو يتجول فيها بعينيه في زوايا الشقة حتى 

سمعها تقول:
� وكن�ا نس�تعد لالحتف�ال بعي�د ميالده�ا الس�ابع 
وأخذنا نخطط للكثير م�ن األمور التي تحبها، ولكن 
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قبل أن نطفئ الشموع بيوٍم واحد؛ أطفأ أحدهم شمعة 
حياتها بأكملها في لحظٍة خاطفة.

ثم انفجرت المرأة باكية وكأن الدموع التي حاولت 
أن تمنعها أبت إال أن تخرج للعلن، ولكنها لم تصمت 
كم�ا فعلت من قبل ب�ل أكملت حديثه�ا وهي تبكي، 

فخرجت الكلمات برائحة الحزن:
� مات�ت )مريم( قبل عيد ميالده�ا بيوٍم واحد فقط 
بع�د أن صدمه�ا أحده�م وهو يقود س�يارته مس�رًعا 
برعون�ة، وفق�دت الم�الك الب�ريء حياته�ا ف�ي التو 

واللحظة.
وهن�ا قام�ت الم�رأة م�ن مكانه�ا وتوجه�ت إل�ى 
الداخ�ل، وبع�د قلي�ل عادت وه�ي تحمل ف�ي يديها 
كوبين من الماء البارد؛ ناولت )سالم( واحًدا وشربت 

اآلخر على جرعٍة واحدة ثم عادت لتقول:
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� ومنذ ذلك اليوم بدا على )كامل( أنه لن يس�تطيع 
تخط�ي موت طفلته الوحي�دة، فأصابته نوبة حادة من 
االكتئ�اب وامتن�ع ع�ن الكالم وت�رك عمل�ه وأصبح 
يقض�ي أغل�ب فترات يومه إن لم يك�ن كلها في غرفة 
)مري�م( وفي صباح أحد األيام؛ غادر المنزل دون أن 
يخبرن�ي إل�ى أي�ن ه�و ذاه�ب، ول�م يعد حت�ى هذه 

اللحظة.

خان )س�الم( التعبير، فلم يعرف ما يجب أن يقول 
سوى جملة:

� أنا آسف يا سيدتي على خسارتك.

ولكنها هزت رأسها وأكملت:

� وعندم�ا تابعت في نش�رات األخبار قصة اختفاء 
المدع�و )زي�اد(  ابن�ة  الفتي�ات الصغي�رات ومنه�ن 
ش�ككت أن ل� )كامل( دخ�اًل بالموضوع مما جعلني 
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أتوجس خيف�ة، ولكن عندما رأيتك اليوم ُأس�قط في 
يدي.

وبين نظرات )سالم( المستغربة؛ سألته بلهفة:

� أرجوك أخبرني أن ظنوني ليست في محلها.

فقال لها بمنتهى الدهشة:

� ماذا تقصدين؟

فأجابته وهي متعجبة:
� أال تعرف أن )زياد( هو من صدم ابنتي فقتلها؟

*  *  *

لدى النقيب )مروان( في هذه الليلة مهمة مزدوجة، 
فهناك ش�خصين يج�ب أن يتح�رى عنهم�ا وبطريقٍة 
مباشرة فهو بحاجٍة إلى أكبر كمية من المعلومات في 
أق�ل وقٍت ممكن، وها هو اآلن في طريقه إلى )عادل 
م�راد( بع�د أن انتهى م�ن زيارة )ولي�د رفعت( وأخذ 
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يراجع في ذهنه بسرعة المعلومات التي حصل عليها 
من الزيارة األولى.

)وليد رفعت( يبلغ من العمر قرابة تس�عة وأربعين 
عاًم�ا، مت�زوج وله ثالث�ة أبناء ويمتل�ك مكتبة خاصة 
لبيع المواد المدرس�ية وكتب األطفال وزوجته تعمل 
مع�ه في المكتب�ة، وهم أس�رة انطوائي�ة وال يفضلون 
االختالط كثيًرا بالجيران في الحي الذي يس�كنون به 

وبالرغم من هذا فال أحد يذكرهم بسوء.
وه�و قد انتقل للعمل والس�كن ف�ي العاصمة منذ 
أكثر من خمس س�نوات كي يوس�ع نشاطه التجاري، 
فبال ش�ك نس�بة من يقرأون ف�ي المدن الكبي�رة أكثر 
بكثي�ر منها في المدن الصغيرة على حد قوله، كما أن 
ل�ه هنا ش�قيًقا أصغر من�ه يعمل كمم�رض في إحدى 

المستشفيات الصغيرة.
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بالمجم�ل كان انطباع )مروان( عن هذا الرجل أنه 
يعيش مع أس�رته حياًة مثالية خالية من المش�اكل وال 
تثير أية نوع من الش�بهات والريب�ة، وهذا في حد ذاته 

أثار ريبته في نهاية الزيارة.
وها ه�و اآلن يجلس ف�ي غرفة الصال�ون الفاخرة 
والمليئة بالتحف في بيت الرجل اآلخر )عادل مراد( 

الذي ابتدره سائاًل:
� كيف لي أن أساعدك يا سيادة المحقق؟

فأخ�ذ )م�روان( يتح�دث باختص�اٍر ع�ن الفتي�ات 
المختفي�ات، وكي�ف أن فصيل�ة دمهن ن�ادرة كفصيلة 

دمه، فقاطعه الرجل قائاًل:
� وهل كون فصيلة دمي نادرة هو أمر يدعو للريبة؟
فتصنع )مروان( الضحك وأجاب بالنفي، ثم سأله 
مباش�رة ع�ن طبيعة عمل�ه فأجاب�ه الرجل ذو الش�عر 
األبي�ض الناع�م - والذي يب�دو أنه تجاوز بال ش�ك 
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عامه الس�تين - بأنه يمتلك ش�ركة للش�حن الجوي، 
وف�ي نهاي�ة اللقاء - بعد القليل من األس�ئلة التي كان 
يطرحها )مروان( عن حياة الرجل - وجده يقول له:

� سيادة المحقق دعني أخبرك أمًرا.
ثم أخذ رش�فة من س�يجاره الكوب�ي الغالي الثمن 

وأكمل:
� ف�ي الوقت الذي س�أحتاج به إل�ى دٍم نادر يماثل 
فصيل�ة دم�ي، فأن�ا أمتلك م�ن األم�وال م�ا يجعلني 

وبمنتهى السهولة أن أحصل على أكثر مما أريد.
ومرة أخرى وهو يقود سيارته؛ أخذ )مروان( يقيم 
زيارت�ه للرج�ل اآلخ�ر المدعو )عادل م�راد( وخرج 
بانطباٍع عنه أنه في غاية الصلف والغرور، وأنه يحاول 
جاه�ًدا أن ُيخفي أمًرا ما بأن يب�رز كمية األموال التي 
يمتلكها ك�درٍع يختبئ خلفه لذا فهو أيًضا - كالرجل 
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األول - ش�خص غير مريح، ولكن في محصلة األمر 
قال لنفسه:

� ها أنا ذا أعود خالي الوفاض.
*  *  *

في ش�رفة منزله وقف )أمير( ممس�ًكا بكوب قهوة 
نصف س�اخن أعده بنفس�ه ومالمح وجه�ه الجامدة 
يب�دو عليه�ا ألول م�رة من�ذ زم�ٍن بعيد، أنها س�تبوح 
بش�عوٍر ما وهو بكل يقين ش�عور الوص�ول إلى حافة 
التع�ب واإلرهاق الذي يفوق أية قدرة على التحمل، 
فهذه المرة هو مس�ؤول ع�ن أرواح أربع فتيات وكل 
اآلمال معلق�ة عليه وعلى مجهودات رجاله، وما هي 
إال س�اعات قليلة وس�يكون عليه مواجه�ة الخاطف 
طال�ب الفدي�ة مرة أخرى وهو ال ين�وي أبًدا أن يتركه 

يلوذ بفعلته.



حارس جهنم  // مدينة الظالم 

 130 

وأخذ يتأمل النجوم في السماء في محاولٍة منه ألن 
يض�ع تركيزه على أي ش�يٍء آخر بعي�ًدا عن كل تلك 
األح�داث المتالحق�ة الت�ي ل�م تمنح�ه الفرصة كي 

يلتقط أنفاسه.
*  *  *

الزم�ان: التاس�عة صباح الي�وم األخير ف�ي عملية 
القطيع.

الم�كان: عند مدخ�ل محطة القط�ارات أمام برج 
الساعة الضخم في وسط المدينة.

)أمي�ر( يرتدي بدلة رمادية ب�دون رابطة عنق ومعه 
حقيبة صغيرة يبدو أن بها الس�بيكة الذهبية الثانية التي 
طلبها الخاطف، ومن حوله عدد ال بأس به من المارة 

العابرين من وإلى محطة القطارات.
ث�م فج�أة وج�د طفاًل صغي�ًرا يم�د له ي�ده بهاتٍف 
محم�ول ثم يرك�ض مبتع�ًدا، وما أن تناول�ه ووضعه 
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على أذنه حتى س�مع صاحب الصوت األجش نفسه 
يقول:

� صباح الخير يا حضرة الضابط، وأرجو أن تكون 
قد تعلم�ت من الدرس هذه المرة وإليك التعليمات، 
فأواًل: ال أس�لحة، وثانًيا: ال مزيد من رجال الشرطة، 
وثالًثا: أس�رع إلى الحافلة التي على وشك أن تتحرك 

وسأخبرك الحًقا متى تغادرها.
وأغلق الخط.

وبالفع�ل أس�رع )أمير( بالقفز داخ�ل الحافلة التي 
أخذت تش�ق طريقها وسط ش�وارع العاصمة ومرت 
الدقائ�ق ثقيل�ة، وه�و ينتظ�ر رني�ن الهات�ف وعين�اه 
تتفحص�ان جميع الوج�وه التي تحيط ب�ه في الداخل 

والخارج حتى رن الهاتف فأجابه دون تردد:
� غ�ادر الحافلة فوًرا وات�رك الذهب بها على نفس 
المقع�د الذي كن�ت تجلس عليه، واعب�ر الطريق إلى 
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الجهة األخرى وستجد )رغد( في البناية التي بأسفلها 
يقف بائع الصحف.

اصع�د إلى الطابق الرابع، الش�قة رق�م )8( ولكن 
أسرع قبل أن أغير رأيي وألقي بها من النافذة.

فأس�رع )أمير( وس�أله وه�و يغادر الحافل�ة ركًضا 
ليقطع الطريق:

� وماذا عن بقية الفتيات؟
فأجابه الرجل ساخًرا:

� ال تتعجل فلننجز األمر بالتدريج.
ودونم�ا اهتم�ام للس�يارات عب�ر )أمي�ر( الطري�ق 
بسرعته الشديدة وقطع الدرج دون أن ينتظر المصعد، 
وم�ا أن وص�ل إلى الش�قة رقم )8( حتى كس�ر بابها، 

وهو ُيشهر مسدسه ويصيح بمنتهى القوة:
� هنا الشرطة، فلتلق سالحك فوًرا.
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وأخ�ذ يتحرك من مكاٍن إلى آخ�ر حتى وصل إلى 
ا يجلس في كرسيه  غرفٍة داخلية، فوجد بها رجاًل مسنًّ
مرتعًب�ا، وقد رفع يديه إلى األعلى والرعب بادًيا على 
مالم�ح وجه�ه المجع�د لدرجة أنه لم يق�و على قول 

حرٍف واحد بينما أخذ جسده يرتعد.
وبالطبع لم يكن هناك أي وجود ل� )رغد(.

وكان األمر مجرد خدعة.
*  *  *

صرخ )أمير( وهو في مكتبه المغلق عليه قائاًل:
� هذا الحقير يتالعب بنا.

ثم بعد أن تمالك نفسه؛ تمتم قائاًل:
� إنه بال ش�ك المدعو )كامل نعيم( الذي تنكر في 
هيئة سائق لينتقم من الرجل الذي قتل ابنته في حادث 
س�يارة، وخاصة أنه اخت�ار نفس التوقيت كي يخطف 
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)حني�ن( قبل ي�وٍم واحد من عيد ميالدها الس�ابع كما 
حدث مع ابنته.

ولكنه عاد ليتساءل:
� نعم، ولكن لماذا خطف بقية الفتيات؟

ولماذا طلب فدية عن )رغد( بالذات؟
ولماذا بعد أن حصل على ما أراد لم يِف بوعده؟

ثم صمت للحظاٍت وقال:
ا. � نحن نغفل أمًرا هامًّ

وبعد تلك الجملة؛ أمس�ك بس�ماعة الهاتف وقال 
لشخٍص ما على الجهة األخرى مستفسًرا:

� ه�ل يمك�ن أن تك�ون فصيلة ال�دم الن�ادرة تلك 
وراثية؟

وبع�د أن س�مع ال�رد؛ أس�رع إلى خ�ارج المكتب 
متفادًي�ا أن يلتق�ي أي أح�د وخاص�ة وال�دي )رغد( 
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اللذي�ن ينتظران بمدخل المبن�ى باإلضافة إلى الكثير 
والكثير من الصحفيين.

*  *  *

بع�د طرق�اٍت متواصل�ة عل�ى ب�اب من�زل )ولي�د 
رفع�ت( صاحب المكتبة - وال�ذي يحمل دمه نفس 
نوع الفصيلة النادرة - َفتح الباب، فدخل )أمير( وهو 

ينظر مباشرة في عيني الرجل ويسأله:
� كيف حال أبنائك الثالثة؟

ب�دا على مالمح )وليد( التوتر الش�ديد، فقال وهو 
يتأتئ في الكالم:

� من أنت؟
وماذا تقصد؟

فأجابه )أمير( وهو يتقدم إلى داخل المنزل وُيخرج 
مسدسه ببطء:
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� بالنس�بة لم�ن أن�ا، فأن�ا المق�دم )أمي�ر الوكي�ل( 
المس�ؤول عن التحقي�ق في قضية اختط�اف الفتيات 

األربع.
وبالنس�بة لم�اذا أقصد، فأنا أقصد أنك لم تس�جل 
ل�دى بنك الدم ولدى الس�لطات الصحية في المدينة 
ب�أن أبناءك الثالث�ة لديهم نفس الفصيل�ة النادرة التي 
لديك أنت أيًض�ا، وللمصادفة الغريبة لدى ثالث من 

الفتيات المختطفات.
ابتل�ع الرجل ريق�ه بصعوبة والت�زم الصمت وهو 
يتراج�ع أم�ام تقدم )أمي�ر( داخل منزل�ه بينما األخير 

يكمل قائاًل:
� وبالتحري عنك في المدينة التي أتيت منها؛ تبين 
أن اثني�ن م�ن أبنائ�ك مصاب�ان بم�رض )اللوكيمي�ا( 
ويحتاجان لنقل دٍم مستمر وعلى فتراٍت قريبة، أليس 

ما أقوله هو الحقيقة؟!



الجزء األول/عملية قطيع الذئاب

 137 

فهز الرجل رأسه وهو يقول بانهياٍر تام:
� وم�ا ذنبهما أن يفق�دا حياتهما؟ أليس لهما الحق 

في أن يعيشا حياة طبيعية كبقية األطفال؟
ص�وب )أمي�ر( المس�دس إلى الرجل وهو يس�أله 

بحزم:
� أين الفتيات يا )وليد(؟

فأجاب الرجل وهو يبكي:
� لقد أفسد هذا المعتوه بطمعه كل شيء.

*  *  *

قال )أمي�ر( وهو يتحدث في هاتف�ه المحمول مع 
)مروان( شارًحا له ما توصل إليه من مستجدات بينما 

يقود سيارته بطريقٍة أقل ما توصف بها أنها جنونية:

� )ولي�د رفع�ت( اختط�ف الفتيات الث�الث )مي( 
و)ض�ي( و)رغ�د( بمس�اعدة ش�قيقه وزوجت�ه ك�ي 
يحتجزه�م ليوف�ر مص�دًرا دائًم�ا لفصيل�ة دم ولدي�ه 
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المصابي�ن بم�رض )اللوكيمي�ا( وق�د انتق�ل إلى هنا 
وأخف�ى أن أبناءه لديهم نفس الفصيل�ة النادرة وأنهم 
بحاجٍة مس�تمرة لنقل الدم كي ال يشك به أحد عندما 
يرتك�ب جريمته، ولكن ش�قيقه ال�ذي يعمل ممرًضا 
والذي س�اعده بأن أحضر له بيانات الفتيات وش�ارك 
معه في اختطافهن؛ أراد الحصول على بعض األموال 
ع�ن طريق طلب فدية من والد )رغ�د( التي اختطفها 
بنفس�ه من الحديقة مس�تغالًّ معرفتها ب�ه عندما كانت 
تذه�ب مع والديها إلى الطبيب في نفس المستش�فى 

الذي يعمل بها.
ث�م بع�د أن تفادى ش�احنة تعترض طريق�ه؛ أكمل 

قائاًل:
� والفتيات محتجزات اآلن في شقة )أيمن( شقيق 
)ولي�د( وأنا ف�ي طريقي إلى هناك، فأس�رع وأرس�ل 
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التعزيزات ويجب التعام�ل معه بمنتهى الحرص كي 
ال تقع كارثة ال يمكن تحمل عواقبها.

ويبدو أن )مروان( سأله عن )حنين( الفتاة الرابعة، 
فقال له:

� تلك الفتاة خطفها )منصور( كي ينتقم من والدها 
الذي تسبب في وفاة ابنته منذ عدة سنوات في حادث 

تصادم غير متعمد.
وأنهى )أمير( المكالمة وهو ال يش�غل باله بالخطر 
ال�ذي س�يواجهه بعد لحظ�اٍت قليلة م�ا أن يصل إلى 
ش�قة الممرض )أيمن( خاطف الفتي�ات الثالث، بل 
كان يش�غل كل تفكي�ره مواجهت�ه م�ع )منص�ور( أو 

)كامل نعيم( كما هو اسمه الحقيقي.
*  *  *

تعم�د )أمي�ر( أن يقف بس�يارته بعي�ًدا عن مدخل 
البناي�ة التي يس�كن به�ا )أيم�ن( وتس�لل بخفة حتى 
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دخلها خلس�ة، فهو يخش�ى أن ي�راه الخاطف فُيلحق 
الضرر بإحداهن، وبالفعل ما أن وصل إلى باب الشقة 
التي في الطابق األرضي حتى أخرج من جيبه س�كيًنا 
رفيًع�ا وبدأ يفتح القفل بمهارٍة ش�ديدة وحرٍص دون 
أن ُيص�در صوًت�ا يفضح�ه، وم�ا أن فتح الب�اب حتى 
أشهر مسدسه ودخل وهو يتلفت حوله بعينين كعيني 
الصق�ر، وكل خلية في جس�ده تس�تعد لألس�وأ مهما 

كانت درجة سوئه.
وفجأة وصل إلى مسامعه صوت مكتوم يصدر من 
غرفٍة في آخر المنزل، فأس�رع إلى هناك وركل الباب 
بقدمه فكسره وقفز إلى الداخل فرأى فتاتين مقيدتين 
ومكممت�ي الفم على س�ريٍر كبي�ر، فأس�رع ناحيتهما 
وح�ل وثاقهما وهو يثبت نظره على الباب خش�ية أن 
يباغت�ه أي أحد، ووس�ط الب�كاء العالي ال�ذي انطلق 
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منهم�ا ما أن ف�ك الكمامة من على فمهم�ا؛ حملهما 
وأسرع بهما إلى الخارج وهو يسألهما:

� أين الفتاة األخرى؟
فأجابته إحداهما وهي تبكي بذعر:

� لقد أخذ )مي(، أرجوك ال تدعه يؤذيها.
وبينم�ا )أمي�ر( يعبر صالة المنزل حام�اًل الفتاتين؛ 
س�مع حركة في المطبخ ولمح ش�خًصا م�ا يغادر من 
الباب الخلفي إلى الخارج، فأس�رع إلى الش�ارع وما 

أن لمح رجاًل يمر مع زوجته حتى قال لهما بحدة:
� س�أترك معكما هاتين الفتاتين، وأرجو أن تتصال 

سريًعا بالشرطة.
ثم جلس على األرض وقال للفتاة التي طلبت منه 

أن ينقذ )مي(:
� ال تقلقي يا صغيرتي، فبعد قليل س�وف أحضرها 

سالمة لتعودا إلى المنزل.
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وانطلق مسرًعا خلف الس�يارة الحمراء التي فرت 
أمام�ه، وكانت نفس�ها الت�ي رآها من أعل�ى قمة برج 
الس�اعة منذ ثالثة أيام، وبالطبع هو على يقين بأنه من 
المس�تحيل أن يلح�ق به�ا ع�دًوا بالرغم م�ن الزحام 
الذي يعوق طريقها والذي اضطر س�ائقها لالصطدام 
بعدة س�يارات إلى جواره كي يتمكن من الفرار هارًبا 
ل�ذا كان س�بيله الوحي�د ه�و الحص�ول على س�يارٍة 
أخ�رى، ولك�ن الحظ كان حليفه فعن يس�اره ش�اهد 
رج�اًل يقود دراجة نارية فأش�ار إلي�ه واعترض طريقه 
ك�ي ُيجبره عل�ى التوقف، ولوح ل�ه بهويته التي تثبت 
أن�ه ش�رطي وبالفعل اس�تولى عل�ى دراجته وأس�رع 
خلف )أيمن( الذي أخذ معه الفتاة )مي( والذ بالفرار 
مبتعًدا، ولكن )أمير( انطلق ليبدأ مطاردة مرعبة وسط 
ش�وارع العاصم�ة الت�ي أصابها الذعر م�ن األحداث 

األخيرة المتالحقة.
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الس�يارة الحمراء في المقدمة ال ُيلق�ي قائدها بااًل 
ألي شيٍء يعترض طريقه، فما يمكنه تجاوزه يتجاوزه 
وم�ا ال يمكنه يصدم�ه مزيًحا من أمام�ه، وخلف كل 
ذل�ك يوج�د )أمي�ر( عل�ى الدراج�ة الناري�ة محاواًل 
تف�ادي الفوضى التي تحدث من حوله؛ تارًكا مس�افة 

كافية بينه وبين هدفه.
ولم يكن بادًيا على )أيمن( أنه سيستس�لم قط فلم 
يتبق له سوى مسافة قصيرة وسيبلغ الطريق الخارجي 
للمدينة مما يعني مس�احة أكب�ر وازدحاًما أقل، وهذا 
كل�ه سيحس�ن فرصت�ه ف�ي الف�رار بالرهين�ة التي في 
حوزت�ه و)أمي�ر( يدرك ذلك جي�ًدا ل�ذا كان يزيد من 
س�رعته باحًثا عن ثقب إبرة وس�ط المارة والسيارات 
كي يصل مباشرة إلى السيارة الحمراء فيوقفها ويحرر 
)م�ي( فلم يك�ن إلقاء القب�ض على )أيم�ن( هو أول 
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أولويات�ه في هذه اللحظة ب�ل تخليص الفتاة الصغيرة 
من قبضته.

وب�دأت األمور تزداد تعقي�ًدا، ففي الخلف الحظ 
)أمير( أن هناك من يتبعه فالتفت وراءه مختلًس�ا نظرة 
خاطفة فإذا بس�يارٍة تقودها امرأة ومن الجانب اآلخر 
يخ�رج رجل وهو يحمل كاميرا ويصور بها المطاردة 
الت�ي تح�دث عل�ى الطري�ق والفوضى العارم�ة التي 
تتس�بب بها، فهذا يعني أن وس�ائل اإلعالم أصبحت 

طرًفا في المطاردة مما زاد الطين بِلة.
� يجب أن ينتهي األمر بسرعٍة خارقة.

هكذا قال )أمير( لنفسه، وما هي إال لحظات حتى 
انضم ط�رف رابع إل�ى المطاردة وهو العش�رات من 
س�يارات الش�رطة وأصبح الوضع مريًع�ا وقد ينفجر 
في أية لحظة، فإن شعر )أيمن( باليأس وبأنه ال مجال 
أمام�ه للفرار فهو ل�ن يتوانى لحظة واحدة عن إلحاق 
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األذى بنفس�ه وبالفت�اة، وبالطب�ع س�يكون ه�ذا على 
م�رأى ومس�مع من كل س�كان المدينة عبر شاش�ات 

التلفاز.
*  *  *

قفز )أيمن( بسيارته الحمراء فوق رصيٍف مزدحٍم 
على جانب الطريق الذي ش�ارف على االنتهاء مدمًرا 
الكثير من عربات الباع�ة الجائلين المرصوصة هناك 
بع�د أن اعترض�ت ش�احنة طريق�ه، وبنف�س اللحظة 
ضيق�ت الخناق علي�ه إحدى س�يارات الش�رطة مما 
جعل )أمير( يتقدم مس�رًعا ليشير بيده لسيارة الشرطة 
الت�ي تجاوزته كي تتراج�ع بينما تقدم ه�و حائاًل بين 
الس�يارة الحمراء وبقية سيارات الش�رطة التي منعت 
العب�ور ف�ي الطريق الرئيس�ي، ثم لمح )أمي�ر( تطوًرا 
خطيًرا فمن نافذة الس�يارة الحمراء وجد نصف جسد 
)مي( يتدلى إلى الخارج و)أيمن( ممس�ًكا بها ويشير 
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بما معناه أنه يهدد بإلقائها إن لم تبتعد الشرطة وتخلي 
ل�ه الطريق متوقفة عن مطاردته، ثم بعد لحظات أعاد 
الفتاة التي كانت تبكي بذعٍر إلى الداخل فانتهز )أمير( 
فرصة انشغال )أيمن( لثواٍن قليلة واقترب ألقصى ما 
يمكنه من الس�يارة الحمراء ثم ف�ي لحظٍة خاطفة قفز 
م�ن على الدراجة النارية إلى ما فوق س�طح الس�يارة 
ممس�ًكا ف�ي طرفيها م�ن كل جانب بكلت�ا يديه بقوة، 
فاألم�ر لم يعد يحتمل االنتظ�ار أكثر من ذلك وما أن 
انتبه )أيم�ن( لما فعله )أمير( حتى أخ�ذ يقود بطريقٍة 
متعرج�ة يميًن�ا ويس�اًرا مح�اواًل إس�قاطه م�ن أعلى 
الس�يارة الت�ي تنطل�ق بس�رعٍة جنوني�ة، بالرغ�م م�ن 
الطريق�ة الخطرة الت�ي يقود بها )أيم�ن( إال أنه بنفس 
الوقت مد يده في جيبه ليخرج منه مسدًس�ا كي ُيطلق 
الن�ار عل�ى )أمي�ر( ولكن ف�ي لحظٍة خاطف�ة اختلت 
عجل�ة القي�ادة في ي�ده األخ�رى، فانحرفت الس�يارة 
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بش�دٍة واختل توازنها وانقلبت عدة مرات حتى أخيًرا 
اس�تقرت على جانبه�ا األيس�ر بينما ط�ار )أمير( من 
على سقفها س�اقًطا بعنٍف على األسفلت، فانفجرت 
الدم�اء من ج�روٍح متعددة في جس�ده ولكن�ه لم يبق 
عل�ى األرض طوي�اًل ب�ل تحام�ل عل�ى نفس�ه بق�در 
المس�تطاع وقام واقًفا دون أن يظهر على مالمحه أي 
أث�ر لآلالم التي تعتصر جس�ده، وس�ار بب�طٍء وبعرٍج 
واضح حتى وصل إلى الس�يارة المقلوبة على جانبها 

وانحنى وهو ينادي:
� هل أنِت بخير يا صغيرتي؟

ومد يديه وس�حب الفتاة من وسط أنقاض السيارة 
وب�دا أنها مصاب�ة بكدم�اٍت ورضوض في جس�دها، 
فضمه�ا إلي�ه بحنان بينما رجال الش�رطة يتقدمون من 
الم�كان إللقاء القبض على )أيمن( وفي تلك اللحظة 
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س�مع )أمي�ر( - م�ن وس�ط كل األص�وات التي تمأل 
ا يسأله ببراءة: المكان من حوله - صوًتا طفوليًّ

� لماذا شعرك أحمر يا سيدي؟
*  *  *

الفتيات الث�الث )مي( و)ضي( و)رغد( عدن إلى 
بيوتهن س�المات عدا الجروح البس�يطة التي أصابت 

)مي( من أثر انقالب السيارة التي كانت بها.
وهذا يعن�ي أن ثالثة أرباع المهمة قد أنجز، ولكن 
تبقت )حنين( وكان هذا يؤرق )أمير( بشدة، فالبحث 
ا ع�ن البحث ع�ن االنتقام  ع�ن المال يختل�ف جذريًّ
و)كام�ل( يريد الث�أر لمقتل ابنته وهو ل�ن يتنازل عن 
هذا األمر حتًما، فمن يترك حياته ويهجر بيته وزوجته 
ليعمل س�ائًقا طوال عامين منتظًرا التوقيت المناسب 
ك�ي ينفذ انتقام�ه؛ من يفعل كل ذلك ل�ن يتراجع أبًدا 

عن مخططاته مهما كلفه األمر.
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وكانت مخاوف )أمير( في محلها ولم يطل الوقت 
لتتحق�ق فه�و لم يك�د يضم�د جراحه ويق�وم ببعض 
الفحوصات الطبية السريعة حتى جاءه )مروان( يعدو 
في ممر المستشفى التي يوجد بها وهو يقول بجدية:

� وال�د )حنين( أخبرنا أن )كامل( اتصل به وطلب 
من�ه الحض�ور إلى الجس�ر الجنوب�ي عل�ى النهر كي 
يش�اهده وهو يقتلها، وكانت تل�ك الجملة كفيلة بأن 
ينطل�ق الرج�الن بس�رعٍة إل�ى الم�كان ال�ذي حدده 

)كامل(.
*  *  *

المشهد كان مرعًبا على الجسر.
حلق�ة كثيفة من البش�ر ورجال الش�رطة يحاولون 
جاهدي�ن إبعاده�م ومنعه�م م�ن اس�تخدام هواتفهم 

المحمولة للتصوير.
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وبعد أن تجاوز )أمير( كل هذا الزحام بصعوبٍة بالغة 
وبمس�اعدة )مروان( و)س�الم( أصبحت منطقة وسط 
الجسر خالية تماًما إال من رجل تبدو على وجهه الكثير 
من مالمح الحقد والكراهية وبإحدى يديه يمسك فتاة 
صغيرة ضئيلة الحجم من مالبس�ها ليجعلها تتدلى من 

على حافة الجسر وهو يصيح كالمجنون:
� ال أحد يقت�رب، وإن فعلها أحدكم وخطا خطوة 

فسألقي بتلك الفتاة في النهر.
وكان�ت )حني�ن( تبك�ي بنب�راٍت متقطع�ة وكأنه�ا 
أنهكها التعب والجوع والخوف والبعد عن والديها، 

وكلها أمور ال طاقة لطفلة في مثل عمرها بها.
بينم�ا وقف )أمير( ف�ي مكانه على بع�د عدة أمتار 
قليل�ة من الرجل الذي اس�تمر في الصراخ، ثم قال له 

بنبراٍت هادئة محاواًل طمأنته:
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� ال تقلق يا س�يدي، فأنا المسؤول هنا وأنا أضمن 
لك أنه لن يقترب منك أي أحد ولن تتدخل الش�رطة 
في الموضوع بل أنني س�أجعلهم ينصرفون لنبقى أنا 

وأنت فقط حتى يمكننا الحديث على انفراد.
ولكن الرجل عاد لصراخه الذي توقف لثواٍن قليلة 

فقط قائاًل:
� أين هو؟

أين )زياد(؟
لماذا لم يحضر إلى اآلن؟

يجب أن يأتي ليش�اهد ابنته وهي تموت أمام عينيه 
كما فعلت أنا منذ سنوات، فهذا هو القصاص العادل 
ولكنني لن أمنحه فرص�ة عناٍق أخير كالذي حصلت 
عليه أنا وس�ألقي بها وس�ط المياه ك�ي تجرفها بعيًدا 

وإلى األبد.
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فق�ال )أمي�ر( وهو يخط�و نصف خطوة ف�ي اتجاه 
)كامل(:

� ولك�ن م�ا ذن�ب ه�ذه الفت�اة الصغي�رة؟ فهي لم 
تتسبب لك أو ل� )مريم( بأي أذى.

وتعمد أن يذكر اسم ابنته لعله يتأثر ولكنه لم ينجح 
والمليئ�ة  العالي�ة  النب�رات  بنف�س  يس�أله  إذ وج�ده 

بالقسوة:
� وماذا كان ذنبها )مريم( يوم ماتت؟

وم�ا ه�و األذى ال�ذي س�ببته ألي أحد عل�ى هذه 
األرض؟

فهز )أمير( رأس�ه وه�و ال يرفع عينيه قيد أنملة عن 
عيني )كامل( وقال:

� لم يك�ن لها ذنب هي األخرى تماًما ك� )حنين(، 
فكالهما بريء لذا يجب أن تترك هذه الفتاة المسكينة 

وتقتص ممن حرمك من )مريم(.
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وقبل أن يضيف أحدهما جملة أخرى لهذا الحوار 
الال طائل منه؛ تباع�دت الصفوف في الحلقة الكثيفة 
بالخل�ف ليظه�ر م�ن بي�ن الناس )زي�اد( وهو يس�ير 
بخط�واٍت بالكاد تحمل جس�ده، والخوف على ابنته 
المعلقة في الهواء من مالبس�ها يكاد أن يصيبه بذبحٍة 
صدري�ة، فجس�ده الضخ�م وأنفاس�ه العالي�ة والت�ي 
ا وكأنه�ا حش�رجات رجل على  أصبح�ت أكثر عل�وًّ
وش�ك الموت، كل هذا جعله في حالٍة ُيرثى لها ولم 
يك�ن ينطق ب�أي كلماٍت مفهومة وهو يس�ير، بل فقط 
أخذ يتمتم باسم ابنته والدموع تهطل بغزارٍة من عينيه.

� )حنين(.
وم�ا أن تجاوز )أمي�ر( في طريقه إل�ى حيث يقف 

)كامل( حتى قال له األخير:
� ال تبك�ي اآلن، فموع�د الب�كاء الحقيقي لم يحن 

بعد أيها القاتل.
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ث�م ضح�ك ضحك�ًة ش�يطانية بينم�ا خ�ر الرجل 
المس�كين راكًعا على األرض، فلم يعد قادًرا على أن 
يخط�و خط�وًة أخرى في حين اس�تطرد )كامل( قائاًل 

بشماتة:
� ه�ل تعل�م ما ه�و أكثر األم�ور صعوب�ة عليَّ بعد 

موت )مريم(؟
هو أنني كنت مضط�ًرا أن أرى وجهك القذر طيلة 
عامين كاملين، وأنا أتمنى في كل ثانيٍة بهما أن ُأمزقك 

بأسناني دونما رحمة.
وهنا ح�اول )أمي�ر( أن يتدخل في الح�وار ولكن 

قبل أن ينطق بحرٍف؛ لمحه )كامل( فأشار له وقال:
� فلتصمت أنت تماًما.

وبالفع�ل صمت وهو يش�اهد )زياد( يتحامل على 
نفسه وينهض قائاًل:
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� حس�ًنا، هي�ا مزقن�ي كما تري�د ولكن ات�رك تلك 
المسكينة كي تعيش.

وأخ�ذ يقت�رب بخط�واٍت بطيئ�ة م�ن حي�ث يقف 
)كام�ل( الذي فجأة أخرج مسدًس�ا من ثنايا مالبس�ه 
وصوب�ه ناحي�ة رأس )زي�اد( فأغم�ض األخي�ر عينيه 
لثانيٍة واح�دة ثم فتحهما ونظر إل�ى ابنته التي دخلت 

في نوبة بكاٍء هستيرية وقال:
� ال ب�أس يا صغيرتي س�تكون األم�ور بخير، أنِت 

تعلمين أنني أحبك من أعماق قلبي.
فصوب )كامل( المس�دس الذي في يده إلى رأس 
)زي�اد( وقال بنب�راٍت مليئة بالحزن وكأن�ه هو اآلخر 

على وشك البكاء:
� وأن�ا أيًض�ا كن�ت أح�ب ابنتي م�ن أعم�اق قلبي 

ولكنك حرمتني منها.
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كان�ت الحيرة تأكل عقل )أمي�ر( وقلبه وقد أخرج 
هو اآلخر مسدسه في غفلٍة من )كامل( وبدا األمر في 
غاي�ة التعقيد حت�ى أنه تمنى ل�و أن أي أحد غيره كان 

في مكانه.
بكت )حنين(
وبكى )زياد(

وحت�ى )كامل( بكى وه�و يتذكر لحظ�ة وفاة ابنته 
وه�ي غارقة ف�ي دمائها بي�ن يديه، وظ�ل بالرغم من 
دموعه مصوًبا س�الحه بيد إلى رأس )زياد( وممسًكا 
ب�� )حني�ن( باليد األخرى من مالبس�ها جاع�اًل إياها 
تتدلى من قمة الجسر والنهر تحتها كقطاٍر ال يتوقف.
س�يطلق )كام�ل( الن�ار عل�ى رأس )زي�اد( بع�د 
لحظ�اٍت قليل�ة بالتأكي�د، وبعدها ربما س�يترك الفتاة 
الصغي�رة لتغرق ب�ال تردد، و)أمي�ر( بيده الق�رار فإن 
أطلق النار هو أواًل على )كامل( فسينقذ )زياد( ولكن 
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ستس�قط )حني�ن( في النه�ر، وإن تأخر فربما يخس�ر 
كليهما.

وبالفع�ل بع�د لحظ�ٍة دوى ص�وت رصاص�ة ف�ي 
الهواء.

*  *  *

أخذ )أمير( يمش�ط ش�عره األحمر المجعد بعد أن 
ارتدى مالبس الرياضة، فهو سيذهب ليمارس العدو 
وس�ط الحدائق فتل�ك هي رياضت�ه المفضل�ة والتي 
تمنح�ه الق�درة الكامل�ة عل�ى التركي�ز، وكان�ت كل 
أف�كاره في هذا الصباح منصبة على اس�ٍم واحد فقط 
أخ�ذ يت�ردد في ذهن�ه ط�وال الوق�ت م�ع كل خطوٍة 

يخطوها عدًوا:
)نانسي حبيب(
)نانسي حبيب(
)نانسي حبيب(
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ثم تساءل بينه وبين نفسه:
� ه�ل من األفضل نبش الماضي أم يجب أن نتركه 

بسالٍم داخل تابوت الحياة؟
ولك�ن )أمي�ر الوكيل( ليس من الش�خصيات التي 
تت�رك خلفها قضية بوليس�ية بال حل، ول�ذا كان قراره 
- بإع�ادة فت�ح ملف�ات تل�ك القضي�ة م�رة أخ�رى - 

حاسًما.
*  *  *

هزت )نورا( رأسها وهي تقول محدثة )خالد( في 
مكتبها:

� حس�نًا، لق�د عرف�ت اآلن تفاصيل تل�ك القضية 
المؤلمة، فالمشهد األخير شاهدته أنا كما شاهده كل 
ف�رد ف�ي هذه الب�الد عب�ر )اليوتيوب( وم�ن مختلف 
الزوايا، فالعش�رات كان�وا يص�ورون األحداث بكل 

تفاصيلها.
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ثم أغمضت عينيها، وقالت مستفسرة:
� وأن�ت م�اذا كنت س�تختار لو أنك ف�ي نفس هذا 

الموقف الذي كان به المقدم )أمير(؟
قام )خالد( من على كرسيه وأجابها:

� لقد سألت نفسي هذا السؤال ألف مرة ولم أحصل 
إال عل�ى إجابٍة واحدة فقط ال غير وهي أنني أحمد الله 

كثيًرا على أنه لم يضعني في مثل هذا الموقف.
*  *  *

خرج�ت الرصاصة وه�ي تعرف طريقه�ا بمنتهى 
الدقة ودون وجود احتماالٍت للخطأ.

خرج�ت الرصاصة من مس�دس )أمي�ر( إلى قلب 
)كامل( الذي س�قط ف�ي نفس اللحظة أرًضا وس�قط 
معه ما كان يحمله في كلتا يديه؛ المسدس و)حنين(.

المسدس سقط على الجسر بجوار )زياد(.
و)حنين( سقطت في النهر.



وكم�ا خرج�ت الرصاصة دون ت�ردد؛ فعل )أمير( 
نفس األمر فقد قفز من فوق حاجز الجسر ملقًيا بنفسه 

خلف الفتاة التي ابتلعتها األعماق في لحظات.
والتي�ار  والظ�الم  المي�اه  )أمي�ر( يص�ارع  وأخ�ذ 
الج�ارف الق�وي واألعماق الس�حيقة ك�ي يصل إلى 
الفت�اة الصغي�رة، ولكن�ه ف�ي نهاي�ة األمر وص�ل إلى 

ساحل النهر دونها.
لق�د عاد بخفي حنين ولم يعد ب� )حنين( ذاتها وال 

حتى بجثتها.
وما أن أزاح المياه عن وجهه حتى قال وهو يضرب 

األرض بيديه:
� إنهم قطيع من الذئاب.

د. شريف صبري
2017-11-22


