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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  سيرك الساحر الهندي

  بقلم

  الكاتب املصري سيد مبارك

مغامرات "أبو األشبال"، سلسلة مغامرات لألطفال ذات طابع بوليسي 
 .تربوي وديني شائق، وكل مغامرة قصة منفصلة بذاتھا، وكاملة

أبطالھا: أبو األشبال، وھو عقلھا المفكر، وأعضاء فرقته، وھي فرقة 
، واشتھرت بين "بة بحق، عبارة عن "صبيين، وصبية، وببغاء، وكلبعجي

  ."قوات الشرطة بفريق: "أبو األشبال إلحقاق العدالة، ونصرة المظلوم
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  التقرير العجيب

وهو غارق  أكتوبرمن أعلي مكتبة بالدور الثاين يف مديرية  ""حسن الشاملي""جلس اللواء 

  الداخلية.له وزارة  أرسلتها وميسك بيديه تقريرا خطري  ،يف تفكري عميق

  كان التقرير عجيبا حقاً.

  عجيباً ألقصي حد.

  .الشبكة اليت يتعامل معها معرفة أعضاءال تقبضوا علي الساحر اهلندي مهمتكم 

  .وعناوينهم وأمسائهم

  غري مسموح لكم بالقبض عليه مهما كانت األسباب األمنية!و 

  .بأي صورة من الصور أو أثارة انتباهه

  .حذر جداً  فأنه

  وخطري ألقصي حد.

أعضاء  يبقيورمبا خيرج من مصر و  الشبكة، وأن شعر باخلطر سيقطع كل اتصاالته بأعضاء

  سيف مسلط علي رقاب مصر .و  ،املصري واملخابرات جلهاز األمن جمهولنيالشبكة 

  وأمنها.

  .واستقرارها

   أن قاموا �ا القادمة الضربةال يدرون من أين تأتيهم 

  يب وغريب.تقرير عج

  تلك. أقناعه مبهمتهومل تفلح مربرات الوزارة يف وعجبه أثار دهشته 

  .يف اهلند األسرة احلاكمةب وله صلة قرابةأنه ساحر هندي عظيم 
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  .)١(الدولية يف صلته بعصابات املافيا كبري  وهناك شك

  .اإلسرائيلي أيضا )٢(رمبا املوساد و 

بأعضاء الشبكة يف  لالتصالاته السحرية ستار فقر  اويقدم فيه االذي يقيمه وعروض السريك

  .ساد�ممن  اجلديدةوالتعليمات  وإبالغهم باألوامر الدنيا. أرجاءمجيع 

  .العمالءحسب طلب  العمليات بعض ورمبا بتنفيذ

  وأسلحة. اخلوجتارة خمدرات  من. قتل، وإرهاب

  .. وكثري من اعضائها وساد�ا يف مناصب راقية العامل مأهوليف  موعدده

   الدولية.ورمبا يف مناصب قيادية تؤثر علي السياسة 

  ذاً وثرية ألقصي حد.إعصابة قوية هي 

  املال.جل أيف مجيع أرجاء العامل تعمل من  وهي منتشرة

  واملال فقط.

  التعليمات.ها العامة أو خمالفة وال يقبل ساد�ا ألي عضو اخلروج عن سياست

  وإال فمصريه القتل.

                                                           

اجلنوب  يف املنظمةولدت هذه  ،اسلحه للدفاع عن مصاحل واغراض شخصيه واجلرميةتتخذ من العنف  إجرامياملافيا منظمه ذات طابع  - ١

مصطلح ستعمل يو  ،وتنظيماتطورت مع مرور الزمن حىت أصبحت غايا�ا أكثر رقيا  ووعلى وجه اخلصوص ىف جزيره صقليه  اإليطايل

فمثال تطلق املافيا الصقلية  �ايف حني تستعمل املنظمات اإلجرامية تسميات خاصة  اجلمهور،بشكل غري رمسي، الصحافة و  "املافيا"

وعندما »). ياكوزا«واملافيا اليابانية » ال امييه«، واملافيا املكسيكية تطلق على نفسها » " كوزا نوسرتا«ى نفسها اسم " واالمريكية عل

   املافيا األمريكية. وحدها، فعادة ما تشري إما إىل املافيا الصقلية أو» املافيا«تستخدم 

م اخلاصة من قبل دولة إسرائيل جبمع املعلومات، بالدراسة االستخباراتية، املهايقوم ب"معهد االستخبارات واملهمات اخلاصة"املوساد  - ٢

  وبتنفيذ العمليات السرية خارج حدود إسرائيل.
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  ت من جانبها!مهما كانت التضحيا البتةط فيه العصابة وساد�ا ومن يلتزم لن تفر 

  وليس هذا عجيباً . 

  رجاهلا ! أحدجل اإلفراج عن أمرة واحدة من  دوالر مليون ٢٠فقد دفعت  

  !مبن يعرض أفرادها للخطر احملدق فماذا تفعل

  وال ينتمي إليها؟!

رة فوتوغرافية من امللف اليت صو ينظر لوأخذ  ،"حسن الشاملي"دار كل هذا يف خلد اللواء 

  ندي وقد أحنقه ابتسامته الساخرة.أرسلته وزارة الداخلية للساحر اهل

  حنق: فتمتم يف 

  .يف مصر والعامل بأفراد الشبكة إذا االتصالهو حلقة 

  وقد بلغت شهرته األفاق.

  العظيم ساحر اهلند" "باتشان"مجيع الدول تطلب هذا السريك العاملي و�فو لرؤية الساحر "و 

  :قزفر اللواء حسن بقوة وقال حيدث نفسه يف ضيمث 

  .العظمة هللا وحده إمنا 

أرض  علىوملا كانت تعليمات الوزارة أوامر واجبه التنفيذ وكانت عروض السريك ستكون 

 القادمة أي يوم اجلمعةويف عيد النصر والعبور  قرب مدينة الشيخ زايد أكتوبرالسادس من 

  .ن أكتوبرالذي يوافق السادس م

  . وجهريخ علىمهمته  إمتامفقد صار الزما عليه 

  ولكن!!

  الدقة؟علي وجه هي مهمته مع رجاله  ما
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  ؟!ميت تبلغه الوزارة مبثل هذه املهام يتعامل، ومنذمراقبة ساحر ومعرفة مع من 

من أمباحث أمن الدولة فمهمته القبض عمن يهدد  جهازأ�ا تليق جبهاز املخابرات أما 

  الوطن.وسالمة 

  فسادا.ترتكه ليعبث ويرتع يف األرض  وال

  ؟شعري أندون  تتم مراقبتهف يمث ك 

وال  األمن جهازأي مكان فيها يتم علي وجه احرتايف يف يف يف املدينة أو املراقبة بني الشوارع 

  البتة.ا�رم بشيء  بشعر

  يثري الشبهات. ال حىتالداخل رجل يعمل يف  إىل املهمة تاجحتيف مكان حمدود املساحة  أما

  ؟!يف سريك الساحر االفتتاح قبل القصريفكيف نزرع رجل يف هذا الوقت 

  دوماً.احلذر واحليطة تالزمه  كمجرمفهو  مث أي رجل البد أن يثري ريبته 

بلد ويقدر معه رجاله من خمتلف اجلنسيات والذين يسافرون معه ايل كل  ""باتشان""الساحرو 

  رجال وامرأة يف ترحال دائم !! ٢٥٠تقريبا  عددهم

  هلم هذه األموال؟! أينمن 

  .أموالملا يغدقه عليهم من  بالطاعة العمياءيدينون له  أ�مريب  وال

 األسلحة أنواعمجيع  على تدريب عايل وراقي جمرمني ومدربون أ�م علىواملعلومات دلت 

  !!جال عصاباتر  إىلينقلبون من مهرجني وعمال سربك  أنومن املمكن يف حلظة 

  قطعاً. وال يأمتنهم ال يعرفهمومن مث هو لن يقبل رجال 

ورجاله، الساحر  هيف بينهم لشكوضع رجل من املباحث متنكرا يف مالبس العمال ولو 

  عقب!! علىاألمور رأساً  وانقلبت

  ملياً.ذ اللواء حسن يفكر خا
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ن بتعاون معهم من وجود موعدم ما �دم مبحدودية املكان  وكلما هداه تفكريه لشيء

  الداخل.

  .اإلعالنمث تذكر هذا 

  نشرته جريدة األخبار البارحة. إعالن

  مصطفي" منري " الضابط مكتبه مبدير باألنصالوبادر 

  .الفور بأي وسيلة من فضلك على أمس األخبار املنشورةجريدة  أريد

   مكتيب على أمسمن الصدفة العجيبة أن جريديت قد نسيتها  افندم،حاضر يا -

  :وهو يقول يف حسمهاهي يف يدي و..قاطعه اللواء حسن 

  ظيم جداً ..احضرها يل اآلن رجاء.ععظيم .-

  طفها اللواء من يديه وأدهشه ذلك.علي الفور فأخت السكرتريادخلها 

وعينه تبحث عن  فتح الصفحة املنشور مث باالنصرافشكره وأذن له  ولكن اللواء حسن

  .اإلعالنفيها  الصفحة اليت

صفحة كاملة من نصف بالبنط العريض يأخذ  ذا. إعالن يقول: ها هووهو   ابتسممث

  اجلريدة.

فرصة عظيمة بمرتبات مجزية ..مطلوب فتيان وفتيات للعمل لفترة محدودة في " 

سنة وال  ١٤يشترط أال يقل السن عن  ""باتشان"السيرك العالمي للساحر الهندي " 

سابق خبرة في أعمال السيرك ،وآخر موعد  واألفضلية لمن له ،سنة ١٨يزيد عن 

  أكتوبر وحني الساعة الثانية ظهراً.. ٥للتقدم يوم الخميس 

المناسبة يقدم الساحر العظيم "  الوقت وبهذهذلك لضيق ولن يلتفت للمتقدمين بعد 

وض بعر  عدهموي أكتوبرمن  انتصار السادسبمناسبة  التهنئة لكل المصريين ""باتشان"
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حتي و   ٢٠١٤عام  أكتوبرمن  ٦عند افتتاح السيرك يوم الجمة الموافق ة غاية في القو 

  ".القادم األسبوع نهايته

  :وأردف شديدين، بتمعن وتفكري اإلعالن "حسن الشاملي"قرأ اللواء 

  واحد. اً اليوم األربعاء مل يبقي إال يوم

  :القائلمد اهللا تعايل احلو أكرب  يقول. اهللاوهو  بارتياحتنهد  

) َويـَْرزُْقُه ِمْن َحْيُث َال َيْحَتِسُب َوَمْن يـَتَـوَكَّْل َعَلى اللَِّه ٢يـَتَِّق اللََّه َيْجَعْل َلُه َمْخَرًجا ( َوَمنْ (

  )الطالق-)٣فـَُهَو َحْسُبُه ِإنَّ اللََّه بَاِلُغ َأْمرِِه َقْد َجَعَل اللَُّه ِلُكلِّ َشْيٍء َقْدرًا (

  عجيب.بربيق وملعت عينيه 

  سحري .بريق احلل ال

  بقائد احلل السحري. واتصل احملمول اخرج هاتفه وعلي الفور

  وفريقه العجيب. أبو االشبال

  جديدة ..وكانت بداية مغامرة 

  جداً. خطرية ألقصي حدوخطرية 

  

  

  

*************  
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  سيرك الساحر الهندي

ون أخذ الرجال يضع أكتوبريف ارض فضاء واسعة قرب مدينة الشيخ زايد يف السادس من 

  اجلمعة.الكبري يوم  االفتتاحوالتجهيزات الفنية قبل  األخريةاللمسات 

من جهة وفرض النظام  بالسريك حلمايته أحاطكردون املباحث باحملافظة  من أووضع رجال 

" تبلغ شهرته  "باتشان"لتوقع حضور عدد كبري من املصريني والسياح ورمبا العرب فالساحر " 

  اآلفاق.

فيها اخليم تنصب  املنطقة اليت باحث شرط الساحر بعدم دخول أي كائنومل يعجب رجال امل

السريك وقال أ�ا "منطقة حفظ حيوانات  ت وأقفاصكذلك عرباو  لراحة العمال ونومهم

داخل السريك حيت لرجال األمن من أجل سرية وخصوصية وحمرمة "علي غري العاملني حمظورة 

عند  إال ،ك شائكة من مجيع االجتاهات واحاطها رجاله بأسال زعمهعلي حد  العروض

  وتصبح حياة الناس يف خطر. ،اليت �دد األمن العام  القصوىالضرورة 

  حمدق.يف خطر 

  اإلطالق. علىيعجبهم  ذلك. ململ يعجبهم 

  الغموض. أوتقبل اللبس  ولكن التعليمات من رؤسائهم كانت واضحة ال

  كه.داخل سري  ما يريديفعل  وشأنه. دعوهدعوا الرجل 

وال  النظام،فلكم احلرية يف تطبيق وداخله بني الناس عدا املنطقة احملظورة أما خارج السريك  

مهما   إليناإال بعد الرجوع  املنطقة احملظورةعند وجود دواعي أمنية تستلزم دخولكم  تتحركوا

  القصوى!الضرورة كانت 

ارم حسب خطة وضعوا نظام صو  بالتعليمات،ومل يكن أمام رجال األمن إال االلتزام التام 

  أمنية متفقاً عليها.

  من أجل سالمة اجلمهور الغفري املتوقع حضوره.
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  .اً كان األمر خمتلففأما داخل السريك 

  خمتلف متاماُ.

كرية لرجل متمرس وليس عس سريعة. خطوات" يف خطوات  "باتشان"احر " تقدم الس

  ساحر سريك!

  الرجل شيطان رجيم .. عماله ليس لقوة شخصيته فقط بل ألنيهابه 

  شيطان مبعين الكلمة!!

  امره أو خيطأ ولو خطأ غري مقصود.حمبا للقسوة وسفك الدماء والويل ملن يتجاهل أو 

  .العقد اخلمسني من عمره قاربالقوة رغم انه  العجب أنه مع ذلك يف غاية وما يثري 

  .أيضاوشديد الذكاء واخلبث  العبارة،قوي احلجة بليغ 

  لعروضه املذهلة اليت ال تصدق. عرفه العامل

مثل ما يفعله من  إتيانبالعجز عن  العامل. اعرتفوايف كل مكان يف  نظرائه من السحرة حىت

  سحر

هذه املقولة  ، ولكنباحليلةيف خداع الناس فهم أخوة  الساحر ال خيدعه ساحر "إنو القاعدة 

  !!استثناء" فهو "باتشان"اهلندي  مع الساحرمل تصلح 

  وملا ال ؟ وقدروه.رتموه لذا اح

  األسود.ميارس السحر  وساحر عظيمفالرجل داهية 

  يراه الناس منه. هكذا ما أوويأيت باملعجزات 

وقطعاً املعجزات ال يقدر عليها إال أنبياء اهللا ورسله والذي يؤيدهم �ا لنشر دينه ونصرة 

تعلمنا من  فقد-وسلميه صلي اهللا عل-انتهت مبوت نبينا يعاديهم، وقدبه علي من  املؤمنني

النساء والصبيان  لرعاية- عنهاهللا  رضي-طالبتاريخ ديننا العظيم أن النيب خلف علي بن أيب 
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 بأس  صلب ذات هذا ال يليق به وهو حمارب أن-عنهرضي اهللا -يف غزوة تبوك وظن علي

رضى أن يا رسول اهللا ختلفين يف النساء والصبيان فقال أما ت ال يهاب املوت فقال"شديد و 

  )٣"(تكون مين مبنزلة هارون من موسى غري أنه ال نيب بعدي

صلي اهللا عليه -حرمه اهللا ورسوله أ�ا كرامة إًذا وليس نبوة ولكن هذا ساحر والسحر حرام

وهلذا   من أولياء اهللا يأيت بالكرامات واالعاجيب أنه شيطان رجيمقطعا ليس ويل فهو- وسلم

  يهابه رجاله.

  أحد. ال حيرسهااليت واقرتب من خيمته 

  منها ؟! االقرتاب علىفمن ذا الذي جيرؤ 

  شديدتني.جعلته يثور يف غضب وعصبية ولكن نظرة منه لداخل اخليمة 

  يف اخليمة مقلوباُ رأسا علي عقب.لقد كان كل شيء 

  فعل هذا؟ معركة. منوكأمنا كانت هنا 

  .قاهلا بغضب هادر وصوت واضح وهو يشري ألقرب رجل

  .اقسم لك أدرىال  هلع:يف  قال الرجل

 أعذاربال  هنا. اجلميععينه اطلب من اجلميع احلضور والشرر يتطاير من " "باتشان""قال 

  أتفهم. 

  الفور املكان عليقاهلا الرجل وهو يعدو لتنبيه اجلميع الذين هرعوا ايل  نعم.

  قائال بصوت مرتفع وهو يشري بيده ايل عماله  "باتشان"وبادر الساحر 

  فيها؟من دخل هذه اخليمة وعبث  لذي فعل ذلك.من ا

  اصابكم اخلرس؟ عصبية: هلوملا لزم اجلميع الصمت بادر يف 

                                                           

  باب من فضائل علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه- ٤٤١٩أخرجھ مسلم برقم/ - ٣
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  . ميسك كلبه علي عامل يرجتف ووقعت عينية

  .مهرج السريك .وهلع يرجتف بشدةو 

  .أنت ايها املهرج

مينعه  وكأمناه ومتين أن تبتلعه األرض من فورها وامسك كلبه الذي مع "باتشان"املهرج إيل نظر 

  من خطر حمدق.

الذي كان يرجتف وقد اصفر وجهه حيت قرتب من املهرج وهو ي "باتشان"قاهلا الساحر 

  األموات.شابه وجوه 

 املهرج الغيب؟ أيهالك ذهل فعلت 

  لقد.: ال ..قال املهرج 

 "باتشان" تعلم سيد وأنترأي كليب "ركس" قطة شاردة  لقد. أردفسكت برهة مث 

  "باتشان" يا سيدأنا اعتذر بشدة جري خلفها فدخلت خيمتك و  ب، ولقدالكالطبيعة 

  أيها الوغد األمحق بغضب هادر.قاطعة الساحر قائال 

  خيميت.لن يعيش من افسد  وعينه علي الكلب: أردفمث 

  ابداً.لن يعيش 

  قلب " ركس" إيلقاهلا وهو خيرج خنجراً من كم بدلته وقذفه 

  ال أرجوك ال تفعل.

  األوان.فات ولكن هرج يف لوعة قاهلا امل

  .هامدة واخلنجر يف قلبه ركس "جثة" وقع الكلب 

  يف قلبه مباشر.
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جزاء من يعبث يف خصوصيايت ..ليعد كل  اجلميع. هذايف غضب يف وجه  "باتشان"وصاح 

  ألحدهم قائال: وأشار ،عمله   إيلواحد منكم 

  كان فوراً وختلص من جثة الكلب .هذا امل نتأ نظفو 

  .هلا من فوضي يا وغمغم:ا وهو يدخل خيمته قاهل 

لعدم وجود أحد بالقرب فلما اطمئن  باالنصراف أمرهفلما انتهي العامل من تنظيف املكان 

  رقماً.من اخليمة اجري اتصال هاتفي بتليفونه اجلوال وطلب 

  وانتظر. .اآلخر.وأنصت إيل رنني اهلاتف 

  ملاذا ال يرد؟ وقال يف سخط

  ث؟من املتحد الو.-

  .من العجيب ان الساحر اندهش من هلجة حمدثه

  اإلطالق. على كال  ليس ألنه ال يعرف مبن يتصل؟

  .مافياللاثنني هو واألب الروحي  إالرفه الرقم الذي طلبه ال يع إنفهو يدرك يقينا 

يعطيه القائمة  إنان هذا الرقم خاص وسري وهو لزعيم الشبكة يف مصر وعليه  أخربهوقد 

  بالغهم بتعليمات ساد�م. ه الذين ينتشرون يف مواقعهم يف ا�تمع الرجال بأمساء

  وتنفبذها مبنتهي الدقة واألحكام.

  رجالً! مل يكنحمدثه  إنوما أدهشه 

  اإلطالق.مل يكن رجالً علي 

  وحيوي.امرأة تشغل منصب هام كانت 

  ة جداً.لدرجة خطري 
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  مهمة جديدة

واليت  املنفصلة عن الفيال اليت ميلكها والد خالد صةيف احلجرة اخلا أبو االشبالاجتمع فريق  

  يريدون.تركها خلالد وأصدقائه للعب واللهو عندما 

ومنضدة عليها جهاز كمبيوتر  لالجتماعوكانت حجرة كبرية واسعة حتتوي علي مائدة كبرية 

ودوالب كبرية حلفظ ، حديث وسكانرفائق السرعة وطباعة ليزر  إنرتنتحديث متصل خبط 

  الفريق. ما حيتاجهنيا�م وكل مقت

وحامل  اجلدار األمينبلون أخضر فاتح تزينه مرآة كبرية يف وسط  مدهونةوكانت جدرانه 

  ليقف عليه. "ظريف" للببغاءخشب 

 على حث- وسلمصلي اهللا عليه -تعلمون أن نبيناوهو يقول وقام خالد بواجب الضيافة 

اآلخر فال يؤذ جاره ومن كان يؤمن باهللا كان يؤمن باهللا واليوم   فقال "منأكرام الضيف 

  )٤"(واليوم اآلخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليقل خريا أو ليصمت

انتهي من واجب الضيافة بادر  ولدته. فلماحلوي لذيذة املذاق من صنع وقدم للجميع 

  )٥(ويللنا بعد مغامرتنا األ اجتماعرحب باجلميع يف أول ا أن أود بقوله:

  صفة خاصة بالعضو اجلديد " عاطف".ب وأرحب

  هناك جديد  وقال: هلمث نظر إيل أيب األشبال  

  اآلن كال حىت: أبو االشبالقال 

  غدا؟بعد  السادس من أكتوبر ال توجد دراسة غذا اخلميس ويف أجازهقال عاطف: حسناً 

  قطعك.ف أن مل تقطعه يوالوقت كالس
                                                           

  باب من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال يؤذ جاره-٥٥٥٩أخرجھ البخاري برقم/- ٤

  " سر قبر األفاعي"- )١(راجع المغامرة رقم - ٥
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شي يف احلجرة ويدها خلف ظهرها مث نظرت ألعضاء وقامت قمر من مكا�ا وأخذت مت

  قائلة مبرح: االثنتنيالفريق وهي تلوح بيدها 

  ؟ماذا تقرتحونإذاً 

أظن  عن معلومات قيمة واحفظها واطبع ما االنرتنتللبحث يف  أتفرغقال خالد: سوف -

  .يف املستقبل أننا سوف نستفيد منه

  .يف البحريةلدي ب إيل أسريتوقال عاطف: وأنا رمبا اذهب مع 

يفتح يوم اجلمعة ف سو  "باتشان"مسعتم عن سريك الساحر اهلندي  هلوقالت قمر: حسناً .

  وهو قريب من هنا واعتقد انين سوف اذهب اليه؟

م ورمبا اذهب ايضا قال خالد: لقد مسعت عنه والدعاية عنه ال تكف يف مجيع وسائل األعال

  لتحديد.اميت علي  أدرى يف يوم من ايام العرض ال

  أنا هنا هنا.انا 

  :الفريق وجوده وهو يقول  جبناحيه ليدرك "ظريف" الببغاءرفرف 

  . "ظريف" . هنا"ظريف"أنا  هنا.أنا 

وارتفع نباح "برق" فقالت علي  ، أيضايريد الذهاب  "ظريف"ضحكت قمر : يبدو أن 

  مجيل.هذا  أيضاالفور : أه.. وبرق 

السحرة فهم خيدعون  السحر وال ال أحب ناً. أناحسفقال:  بو االشبالألونظر اجلميع 

   وال أظين ارغب يف الذهاب و. رام.الناس والسحر عموما ح

  معذرة. بغته. فقالرتفع رنني تليفونه احملمول ا

  السالم عليكم من معي؟

  يقاطعه.وانصت حملدثه بكل جوارحه ملدة عشر دقائق كاملة ال 
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خالد يف  عون هنا يف مقرنا اخلاص يف فيال صديقناحنن مجيعا جمتمفندم ا حسنا. يامث قال: 

  .السالمة وجزاك اهللا خريا األمر. معشاء اهللا سأحاول التكيف مع احلي املتميز وأن 

  واغلق هاتفه ونظر للجميع فوجدهم يتطلعون اليه وقد اخذهم الفضول كل مأخذ فقال:

  قال:بعمق و  تنهدمث ". ""حسن الشاملي"لقد كان املتحدث هو اللواء 

  تعرفونه.ومجيعكم 

  اجلميع بال صوت فقال: فأومآ

 ن األمر هامأ وأخربينيف جريدة االخبار  لوظيفة نشرت غذاً اخلميسحسنا يريدين أن اتقدم 

  وظيفة يف سريك الساحر اهلندي. ، 

  !وظيفة يف السريك خالد:صاح 

  الوظيفة.سيكون رفيقي يف  ق "خالد ويبدو أن كلبك "بر  : نعم ياأبو االشبالقال 

  ق وكأمنا يقول له أنا مستعد !!فنبح الكلب بر  

  هنا.  هنا. أناأنا  :"ظريف"صاح و 

  وقال: سيأيت دورك فيما بعد. أبو االشبالضحك 

  شاء اهللا. الوظيفة أنأضمن بعض احلركات  على تدريب "برق"مع و وأردف:  

  .وجوههم علىونظر لريي وقع املفاجأة 

  والعجب.المة الدهشة فوجد اجلميع قد ظهرت عليهم ع

  الشاملي الذي دار بينه وبني اللواء حسناحلديث بكل  وأخربهمكالمه   أبو االشبالابع تو 

  حد. أقصىوقد بلغت دهشتهم بالغ  باهتمامانصت اجلميع و 

  يتوقعون. فقد بدأت مغامر�م الثانية من حيث ال
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  مغامرة قد تكون فيها �اية الفريق.

  ونصرة املظلوم. لعدالةإلحقاق ا أبو االشبالفريق 

  المهمة المستحيلة

يكون ممن خيتارهم الساحر  أنالكل يطمع  والفتياتتقدم للوظيفة عشرات من الفتيان 

  ب فقراته املذهلة ويشاركون فيها.اهلندي لريوا عن قر 

  الساحر. أعجابينال  وعسىلعل والكثري جاء 

الساحر  أعجاب عه وحاز عليم"برق"لوجود سائر أقرانه " علي أبو االشبال" تفوقوقد 

الذي قتله ليقوم بفقرته بديال عن كلب املهرج " ركس"  الذي وجد يف الكلب " برق" اهلندي

  ادة معه.املعت

  ضل اهللا تعايل.هذا من فو من نصيبة  الوظيفةوكانت  

  ."برق "  معمهام وظيفته وهي مساعدة املهرج  أبو االشبالوبدأ 

  احلمد هللا.

بنجاح اخلطوة األويل  وأخربه "حسن الشاملي"ل باللواء اتصسارع باالو  أبو االشبالقاهلا 

  وأسعده ذلك بشدة.

  .أبو االشبالوبقدر سعادته كان خوفه علي 

  الثانية.من اخلطوة 

  واحلامسة.

ومعرفة من يقابل ومبن الداخل  اهلندي منوهي مجع املعلومات والتجسس علي الساحر 

  ؟يتصل
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. وكانت تعليمات اللواء ث يف معرفة أعضاء الشبكة يف مصرحاملبا يفيد رجالوأي شيء  

  .ن له واضحة ال لبس فيها وال غموضحس

  ت باخلطر اترك السريك فورا.ر إذا شع

  ك فالساحر ورجاله لن يرمحوك قط.ال تغامر حبيات

يراقبونك  منك ونيبقر العروض يف كل  اجلمهور وبنيخارج السريك رجال املباحث أن وأعلم 

  .العمل علي سالمتك  هي ألويلمهمتهم اف

القصوى.عداد للتدخل عند الضرورة وهم علي است  

ابعثها اكتبها يف ورقة و  وان تعذر استعمال اهلاتف ،وإذا توصلت ملعلومات هامة اتصل يب فورا

دون أن احملظورة ومعرفة مكانك يستطيع دخول املنطقة  فهو كما تفعل دوماً   ""ظريفمع 

رجال املباحث يف اخلارج فهم يتوقعون ذلك بتعليمات مباشرة مين لوأرسلها  يشك فيه أحد

  أتفهموسيقومون مبا حيتم عمله فوراً ..

ولكن من  التعليمات،مقدم عليه بعد هذه  ما هوعلي  أبو االشبالسرت قشعريرة يف جسد 

  .اجل بلده مصر أم الدنيا �ون حيايت نفسها

 الرجيم ليذهب اهللا عنه وسوسته وخوفه الشيطاننفساً عميقاً واستعاذ من  أبو االشبالأخذ  

  .غذاً  افتتاحهاصبح يف قلب السريك قبل فقد .

  "باتشان"وخيمته اليت ينام فيها قريبة جدا من اخليمة اليت يقيم فيه الساحر 

  مث توكل علي اهللا تعايل.

  . اخلطرة وبدأ مهمته

  

*************  
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 لسريك الكثري بعد استئذان الساحر من العمالدخل ايل ا بساعات قليلة ليلة االفتتاح قبل

ت تثبيت الكامرياو لعمل مراجعة لكل التجهيزات من صوت وديكور  املختارين بدقة

  حسب طلب كثري من تليفزيونات العامل ..وخالفهالتليفزيونية لنقل عرض الساحر 

  بلحظة.وتويل رجال الساحر مراقبتهم حلظة 

  ابداً. خطوط محراء ال يتجاوزوهاووضعوا  

املميزة للعمال والكاب الذي خيفي مالمح وجهه يف  العفريتةولكنهم مسحوا لعامل يرتدي 

  وط بأمر مباشر من الساحر.جتاوز اخلط

  ودخل املنطقة احملظورة.

  م الذي فرضه رجال الساحر اهلندي.من الداخل النظام الصار  أبو االشبالورأي 

  اخلطوط. كل  زه هذا العامل الذي جتاو وأثار ريبت وأدهشه

  !!"باتشان"حتت مسع وبصر كل رجال 

ومتعمد. دمقصو  األمر إنالفور  على وأدرك  

 لساحر وانصرفأشار ايل خيمة ا الساحر يتقدمه مثرأي رجل من رجال  حىتفتابعه ببصره 

ال يعنيه.وكأن االمر   

م اخليمة .ماأوتقدم الرجل حيت صار   

مة واسدل دخله داخل اخليوامسك بيديه واوصافح الرجل حبرارة بالغة  "باتشان"وخرج 

 الستار.

.يري شيئاً  أبو االشبالومل يعد   

اهللا.وانتظر دقائق فلما خال املكان من رجال الساحر توكل علي   

.صار خلف اخليمة متاماً  حىت اقرتب واقرتب مث  
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  .مث غامر وفك جزء من احلبل الذي يربط طرف اخليمة بطرفها اآلخر

.بالغني�دوء وحرص   

الذي. خياطب العامل "باتشان"يل الساحر ئهذا اجلزء الض ورأي من  

؟!الرجلهذا  ما  

يديه. إحدىويلبس سوار من ذهب يف  الكاب،بعد أن خلع  أنه له شعر طويل   

لغبائي. آه. يا  

تري من تكون؟ إذاً.أ�ا امرأة   

يقول: "باتشان"وأنصت ومسع السمع  أرهف  

متك اعرغم ز ومعرفتهم بك وعدم معرفتك �م  اء رجالكلقد طلبتك ألسلم لك القائمة بأمس

  املناسبة.حتني اللحظة  ومصلحتهم حيتللشبكة ملصلحتك 

  .الكبري أبلغين السيدهكذا 

  اآلن.ولقد حانت ساعة الصفر 

امرأة.خفي عنك دهشيت لكونك  أوال أردف:مث   

 نظرت املرأة له نظرة اوقفت الدم يف عروقه فأردف معتذرا:

ملمكن يف مصر من ا أظن حلظة ان زعيمة املافيا أكنولكن مل  اإلهانة . اقصد أنا أسف ال

.ان تكون امرأة  

    يظن!من كان  نفسه. رباهرائيلي السفري اإلس ومن. زوجة

الساحر الغيب. أيهااخرس   

كأنثى!قالتها زعيمة املافيا خبشونة وغلظة تنايف طبيعتها    
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ساحر العظيم أنا ال هادر:قال يف غضب و م يف عروقه قاهلا الساحر مستنكرا وقد غلي الد أنا.

 "باتشان" تصفين حقرية مثلك بالغيب!!

  : و�كمقال زوجة السفري بغضب 

  بسريكك فاالفتتاح غداتعطيين القائمة وللنهي هذه املناقشة السخيفة ولتهتم  امسع ملا ال

  و.من ذلك أكثرأظل هنا  أنفمن اخلطأ  ةبالعملية املطلوب وأخربين

  .السفري احملرتم حرم ياايف الفضيحة هل خت: ملاذا وهو يقول الساحر بسخرية اطعهاق

يعلم  حىتإنه لن متضي ساعة  أعدكقالت: حسناً لقد فاض الكيل أن مل ختربين وننهي األمر 

جيدا خبروجك عن احلذر واحليطة والتحدث معي بأسلوب غري  سيسمعونينوهم  أسيادك

  الئق.

بينهما  إنعلي حق فاألب الروحي يهودي مثلها ويقال  أ�ايعلم  صمت الساحر برهة كان

بكل ما حيتاجه  ومولته وجمده فضل املافيا عليه فهي اليت صنعت شهرتهوتذكر  ،صلة قرابة 

احلقرية �ذا  معه هذه تتحدثاآلن أن  وهو يستحق، ليصبح ساحراً مشهورا من مال 

   األسلوب الوقح..

عته خسر كل شيء مس وإالالرتاجع  أوانللشيطان ولكن فات بعد أن باع نفسه وكرامته 

  وأمواله.وشهرته 

  شيء.كل شيء وهو يف احلقيقة ال ميلك منها 

  ...حسناً 

  يف ضيق وهو يقول: غيضه. وزفروهو يكظم  نطق �ا الساحر 

أما كلمة السر اليت �م  االتصالوكيفية  هي القائمة وهااجلولة، حسنا لقد كسبت هذه 

  .هل هذا واضحئه للشبكة فهي"لقد مات الفرعون" لن يعرتف لك أحد من انتمابدو�ا 
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  برأسها.أومأت زوجة السفري 

ضرب السياحة بقتل اكثر عدد ممكن من السياح ويكون منكم واملطلوب  : "باتشان"قال 

ووضع ، و داخل املتحف املصري يف التحريرأمام أذلك بزرع قنبلة شديدة االنفجار 

  .كثرياً   السد العايل الذي يتفاخر به املصريني متفجرات لضرب

ري إيل مكان هذا من جهتكم ومن جهيت سأخدع املصريني وأذهلهم وأثري انتباه األمن املص

مث  وجه.لي خري مهمتهم ع أداءمن  حيت يتمكن رجالك ووقت التنفيذخمتلف يف نفس يوم 

 تنهد وقال:

نية.الثاقاهلا للمرة  وهذا هو كل شيء هل هذا واضح  

نعم. السفري:قالت حرم   

  قبل ان تثريي الشكوك لوجودك هنا.إذاً فخذي القائمة ولتنصريف  قال:زفر يف ضيق مث 

حسناً  القائمة: يديها لتأخذقالتها وهي متد   

رص وحذر علي وشك االنصراف فبادر حب حرم السفرين أدرك أشيء و  كل  أبو االشبالمسع 

رأي الساحر حوله و  حيت ال يثري الشبهات مته القريبةخي قرب إيل  يف االبتعاد عن اخليمة

.بيديها تتأملها للمرة األخرية وحرم السفري خيرجان من اخليمة والقائمة  

اء ولكنه خشي ان يسمعه الساحر و.راد االتصال باللو أويف خمبئه     

النار.وإال أطلقت  .قف. قف  

 قف.قف.

  وتوقف الدم يف عروقه. أبو االشبالوقع قلب 

  ريعاً.ذاملهمة فشال  أمره وفشلت فشانك دلق 

  لنفسه. أبو االشبال اقاهل هذا الصوت مألوفاً جداً. لكن. لكن
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  هل من املمكن أن؟

  والتفت ورأي ما جال خباطره فقال مندهشاً:

  أخفتين حقاً  اخفتين.الشقي لقد  الببغاء . أيها"ظريف"

  .حد وألقصي 

  يف خدمتك "ظريف"يف خدمتك ..  "ظريف" :"ظريف" الببغاءقال 

وجه. أمرك به علي خري مبا  زكي وتقوم طائرأعلم أنك  "ظريف" : امسع ياأبو االشبالقال 

ان تسرع بالطريان وخطف هذه الورقة اليت بيد املرأة اآلن قبل ان تضعها يف حقيبة  أريدك

  .باهللا عليك . أسرع"ظريف" يا يل. أسرعوأحضرها يدها 

  .لفور األمر وطار علي ا "ظريف"مسع 

  حيدث نفسه: األمساء. وقالحرم السفري تتأمل  أبو االشبالورأي 

  هل ؟! ن ختفيها.ألقائمة قبل خطف ا "ظريف"هل يستطيع 

حرم السفري  الغيب. قالتهاها الطائر يأ وبينما هو غارق يف تفكريه مسع صوتا حانقاً يقول:

  هما..وطار به كالريح بعيدا عنمبنقاره عندما خطف "ظريف" القائمة 

وهو يبتعد مث يعود أدراجه داخل السريك ويهبط علي  وتابعه ببصرهوتأمل الساحر الطائر 

وأدرك طبيعة هذا الصيب مث غرق يف  قريبة من خيمته،يب خيفي نفسه خلف خيمة صساعد 

  عميق.تفكري 

  دهاك؟ وانتبه علي صوت حرم السفري وهي تقول ماذا

  قال الساحر: ماذا؟

وكأمنا أصابك مس  للسماء شارد تنظر وأنتعن هذه املصيبة  كلمكالسفري: أقالت حرم 

  من الشيطان.
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جناح  ما يعكر حدث إناتصال بك  علىاآلن وسأكون  ال عليك أذهيب الساحر:قال 

  العملية.

  وماذا بشأن القائمة؟ قالت:

القائمة يف أقرب وقت ثق اسلمك األمر يل وسوف أتصل بك و  يال عليك دع الساحر:قال 

  هذا واضح؟  هليب. 

  .حانقة وانصرفت تنكرها كرجل من العمالبرأسها مث أعادت  السفريأومأت زوجة 

  نري.إنه ذكي سوف هذا الصيب  حسناً. يظنم: غوتنهد الساحر وغم

  ابتسامة ساخرة. شفتيهارتسمت علي و 

  ابتسامة شيطانية.

*************  

 "ظريف"خيمته ومعه تعايل مث دخل اهللا  " ومحدوقد اسعده براعة "ظريف أبو االشبالعاد 

بعد ان استطاع خطف القائمة واخرج من شنطة الطواري اليت حيملها معه ورقة وقلم مث نسخ 

ليتخذ  اكما مسعهوكلمة السر بينهم  ومكان تنفيذها   اإلرهابيةوبني نوع العملية األمساء 

  ستقرارها.واعلي اجلناة قبل أن يضروا بأمن مصر  واحلذر ويقبضاألمن احليطة 

واخذ النسخة وطواها جيداً مث أخرج خيطا وثبت القائمة  جيبه،يف  األصليةوضع القائمة مث 

  وقال:بأحكام  "ظريف"يف ساق 

ممنوع من  فأنين خارج السريك إيلاذهب بالقائمة  "ظريف"يا صر تتوقف عليك سالمة م

اسرع اآلن وعلي بركة  وينتظرونك.لرجال الشرطة فهم يعرفون بأمرك بتوصيلها ذلك وعليك 

  اهللا.

تتابعه حيت غاب عن ناظره فتنهد مث  أبو االشبالوعني  "ظريف"وازاح غطاء خيمته فطار 

  يف مهمته. "ظريف"عاد ايل اجللوس يف خيمته وهو يأمل جناح 
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  و هو يقول يف سخرية: مرحباً أيها الذكي. "باتشان"وبينما هو كذلك دخل عليه الساحر 

  ن يتوقف ولكنه متاسك وقال:أن جملسه وقد توسم شرا وكاد قلبه م أبو االشبال�ض 

  لو كنت طلبيت جلئت اليك بنفسي. "باتشان"سيد يا مرحبا بك 

خطفها  ليتالقائمة ا أعطينلضياع وقيت معك  اً ولد لست مستعد : امسع يا"باتشان"قال 

  الغيب؟ ببغائك

 قائمة أنا ال يأ فقال:املماطلة  ردأو  ما،مره بطريقة أكشف ن الساحر  أ أبو االشبالدرك أ

  .أفهم. لقد

  اسكتته صفعة قوية من يد الساحر وهو يقول:

  عود ايل هنا اعطين القائمة وإال.ي وهوالغيب  ببغائك ولد لقد رأيت  ال تسخر مين يا

  نكار فأخرج القائمة واعطاها للساحر كارهاً.فائدة من اال نه الأ أبو االشبالوجد 

  فلما اطمئن لصحتها وضعها يف جيبه وقال: ةمتأمل الساحر القائ

  متاماً. انتهي امرك .ولد . انتهي امرك يا

  وبدأ بريق وحشي يطل من عينيه.

وأحدهم عمالق مبعين  العضالت مفتويلمن حراس السريك   وخرج وأمر اثنني من رجاله

ال يهرب  حىتوأحكام وثاقه  من اخلروج أبو االشبال وجوه إجرامية بشعة مبنع اهلمو  الكلمة

  ينتهي العرض. حىت إال بأمر مباشر منه وال يرتكونه

  الشيطان.ماذا يقصد هذا الساحر  :يف نفسه أبو االشبالقال 

هذا الشيطان ينوي شراً والبد من ، و أنا "وبرق" يف فقرة املهرج أشارك أنلقد كان االتفاق 

  حمدق.فحياته صارت يف خطر  مثن.بأي  اللواء حسن ورجاله إبالغ

  ولكن كيف؟
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  اهللا تعايل.مل جيد جوابا وسلم أمره إيل 

  افتتاح السيرك

من أمبديرية عن مكتبة  تفصلهملسافة اليت يقطع خبطوات سريعة ا "حسن الشاملي"اخذ اللواء 

مدير مكتبه الضابط "منري مصطفي" الثاين فلما وصل القي التحية علي  اكتوبر بالدور

  اهلندي؟ديد يف قضية الساحر هل من ج يسأله:وهو  والعاملني معه

  .وسوف اعلمك بكل التطورات ان شاء اهللايا أفندم  : كال  الضابط منريقال 

وهو  وأغمض عينيه الباب وجلس علي مكتبة واسرتخي وأغلقمث دخل  متفهماً  سهأأومأ بر 

  .يعيد ترتيب االمور يف ذهنه

  العينني. مازال يف اسرتخائه مغمضرن هاتف مكتبه فرفع السماعة و  وفجأة

مراقبة السريك  يتوىل"حازم" الذي  مكتبه خيربه بأن العميد  مدير الضابط منريوجاء صوت 

  يريد مكاملته ألمر يف منتهي اخلطورة.. كتوبرأيف  واألمن العام

  وبركاتهالسالم عليكم ورمحة اهللا  يردف:رفع السماعة وهو 

أفندم فقد  اليه يا ما نبهتنالقد حدث السالم ورمحة اهللا وبركاته  حازم: وعليكمقال العميد 

  .االشبال أيببرسالة من داخل السريك من  "ظريف" الببغاءجاء 

 أكمل يقول:وهو جملسه وانتبهت كل حواسه وقد اعتدل يف  "حسن الشاملي"انصت اللواء 

  من فضلك

  .مبحتواها وأخربين

لن الرجال.كون هؤالء رجال ولن تصدق يافندم من ي بأمساءا قائمة �قال اللواء حازم: أ

  تصدق أبداً 

  املفاجأة.وقف وقد اجلمته  ذهولهومن شدة  الشاملي باهتمام بالغ حملدثه انصت اللواء حسن



 ٢٦

  املصري. ا�تمع الراقي يففقد كانت القائمة لشبكة املافيا يف مصر تضم أمساء المعة 

  أ�ا.مل يكن يتخيل حلظة  امساء

  : متابعاً نقل ما جاء يف الرسالة يقول ازم "وهوح"صوت العميد  أفكارهاسرتسال قطع 

ن العملية هي ضرب السياحة بزرع قنبلة داخل املتحف أحتت القائمة "  أبو االشبال"وذكر 

ت التنفيذ ولكنه وهو جيهل وق قنابل أخري لتفجري السد العايل! وقنبلة أو أو خارجه،املصري 

رغم   كلمة السر املتعارف عليها بينهم، وأكثر من ذلك كتب لنا عن  نه قريب جدا أيؤكد 

  جهل بعضهم ببعض وهذا جيعلنا نوقع �م متلبسني بانتمائهم  لعصابة املافيا .

حضرة  مسع ياأللعميد حازم : ولكنه تدارك ذهوله وقال  "حسن الشاملي"اللواء  وزاد ذهول

  العميد البد من االتصال بأصحاب القرار فاألمر اختذ منحين خطري..

  جدا..خطري 

  !نفسه حيتاج لقرار من وزير الداخلية ورمبا رئيس اجلمهورية 

مث اردف وهو يتنهد يف قوة : أن االفتتاح الليلة فراقب املوقف بشدة ولتكن مهمتكم األويل 

  ..خطر حمدقانه يف  فإحساسي "أبو االشبال"تأمني بطلنا الشجاع 

  مفهوم؟هل هذا 

  قال العميد حازم: نعم مفهوم وسينفذ

لقد  "أبو االشبال"لقد فعلها  نفسه:ع اللواء حسن مساعة اهلاتف مكا�ا وهو حيدث وض

  فعلها البطل.

  قوات األمن .ل أمرا للتأهبمث اصدر 

  السريك .يل إلتنطلق بتعزيزا�ا 

  ."باتشان"سريك الساحر اهلندي 
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  .حدث حيت يأمرهم باقتحام عرين األسد. بعد أن يلتقي بوزير الداخلية نفسه وخيربه بكل ما

***********  

   ملشاهدة عروض السريك عن أخرها.الكراسي املخصصة للجماهري امتألت

ومن  دة فقرات الساحر اهلندي العجيبة.جاءوا من كل مكان يف مصر ملشاه باآلالفعداد أ

  فالساحر شخصية معروفة ومشهورة.العرب والسياح أيضاً 

  ماهريي منقطع النظري.اجل االقبالكان وقد  

من أويف املقاعد األمامية جلس ابطالنا "خالد وقمر وعاطف" فضال عن رجال مباحث 

  .يشك فيهم أحد الدول املنتشرين هنا وهناك مبالبسهم املدنية حيت ال

  س نبض احلاضرين.وبدأت الفقرات بألعاب االكروبات وفقرات متثيلية جل

  "."باتشان"مث جاءت الفقرة اخلاصة للساحر اهلندي"

  ة من التصفيق من اجلمهور احلاشد.ودخل خلشبة مسرح السريك وسط عاصف

  قال الساحر: سيدايت وساديت: أعريوين إمساعكم.

  توقف التصفيق .

  قال الساحر: حسناً.

  ن اجلمهور؟هل من متطوع م )٦(املغناطيسي سأبد عرضي بفقرة التنومي 

                                                           

استخدمه هم املصريون القدماء مث اليونانيون والبابليون و  التنومي اإلحيائي أو املغناطيسي هو واحد من مباحث علم النفس، أول من -  ٦

عندما أستخدمه لتخدير مرضاه، وقد يف القرن الثامن عشر  فرانز أنطوان ميسمر يف العصر احلديث الطبيب السويسري اكتشافهلكن أعاد 

وقد يستغله بعض االشخاص وقد يستخدم التنومي يف اخلري للشفاء واملداواة ،يفعله ميسمر هو نوع من السحر والشعوذة أعتقد الناس أن ما

 .اضه الشخصيةألغراض خبيثة وهذا الضرر ال يأيت من التنومي يف حد ذاته ولكنه يأيت من الشخص الذي يستغل هذه الظاهرة ألغر 

 وللتنومي املغناطيسي تطبيقات نافعة ومتعددة يف جمال الطب النفسي، فهو يساعد يف عالج مشاكل األعصاب واألرق والصداع وإدمان

  املخدرات ..اخل

  .زمولكنه ال ميكن ان يكون عالجا يف حد ذاته لألمراض أو احلاالت النفسية وامنا هو جمرد إحدى الطرق اليت تسهل العالج الال
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صمت اجلميع فاخلوف كان سيد املوقف ، وأن كان يف قرارة نفوسهم املشاركة يف هذا 

  العرض الرائع.

  مكروًها.وال داعي للخوف وأوعدكم أن املتطوع لن يصيبه  حسنا ال بأس :فقال الساحر

 حيت الأنا رقماً عشوائياً من أرقام تذاكر احلاضرين  مث أستطرد بصوت جهوري: سأختار 

  خدعة.تظنوا أن يف االمر 

  فرجاء تسجيل أمسائكم علي التذاكر ورفع الساحر ذراعيه حبركة مسرحية وقال:

  وسعيد احلظ الذي يشاركنا هذه الفقرة، سنعطيه جائزة قيمة نظري مشاركته. 

  أرتفع التصفيق وذهبت رهبة املوقف من القلوب.

بوعاء زجاجي كبري جلمع التذاكر من  وأشار الساحر ملساعده بالنزول واملرور بني احلاضرين

أمتأل الوعاء بالتذاكر من املشاركني طمعاً يف اجلائزة  حىتاجلمهور الذي يرغب يف املشاركة 

  القيمة اليت وعدهم �ا الساحر العجيب.

  منضدة وانصرف. علىوصعد املساعد بالوعاء ووضعه 

ه عليها بالصعود علي خشبة ودعا صاحبها الذي سجل أمس تذكرة عشوائيةالساحر  مث أختار

 التنومي املغناطيسيوكان شاب يف العشرين من عمره وأجلسه الساحر وبدأت فقرة  العرض

  الغفري.اجلمهور  وانبهاروسط تصفيق 

واستمرت خدع الساحر واالعيبه تبهر احلاضرين وقدم مخس فقرات متتالية أثارت عاصفة من 

  التصفيق املتوايل واالنبهار بالعرض.

  "وبرق أبو االشبال"أبطالنا جيلسون يف ترقب وانتظار لفقرة املهرج الذي يشارك فيها  وكان

  كنهها.وقلو�م توجس خيفة ال يدرون  
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أو  حبق " وهو يقول بتهكم هذا الرجال شيطان"باتشان"وكان خالد ينظر لفقرة الساحر "

نطلي عليه حيلته ت ما ولنيقني أن يف األمر خدعة  علىيستعني بالشياطني ليساعدوه وهو 

عليه السالم - ملوسي الكليم يردد قوله تعايلو  وأخذ يتلو يف نفسهألن الساحر لن يفلح ابداً، 

   :له-عز وجل–عندما حتداه سحرة فرعون بأالعيبهم وسحرهم فقال 

السَّاِحُر َحْيُث أََتى  َوأَْلِق َما ِفي َيِميِنَك تـَْلَقْف َما َصنَـُعوا ِإنََّما َصنَـُعوا َكْيُد َساِحٍر َوَال يـُْفِلحُ 

  طه-} )٦٩(

  .والكلب برق أبو االشبالالذي يشارك فيها وأخرياً انتهت فقرته وحانت فقرة املهرج 

وأنفه الكبري باألصباغ  الضاحك املمتلئوبدأ العرض ودخل املهرج بلبسه املميز ووجهه 

وانتزع  حد،قصي  ومالبسه العجيبة وكان معه الكلب "برق" والذي كان رائعا ومتجاوبا ال

املهرج يف غاية حكة واملثرية يف نفس الوقت ويبدو اآلهات والتصفيق لسرعته وحركاته املض

 السعادة وهو يقوم بفقرته بعد ان رأي يف "برق" صورة من كلبه "ركس" الذي قتله الساحر

  ومهارة.منه رشاقة وذكاة  وأكثر أفضلورمبا  "باتشان" بدم بارد،

  اآلن؟ حىتملاذا مل يظهر  الأبو االشبولكن أين 

  .من غيابه خيفةق يدب يف قلب الفريق وأوجس بدأ القل

  .مر عن كثبل السريك وبني احلاضرين تراقب األوكانت قوات األمن داخ

  يف خطر. وحياته مهددة. أبو االشبالوأدرك اجلميع أن 

  في قلب األحداث

تظن  وهو يقول له يف مشاته: مةداخل اخلي قعدم علي "أبو االشبال"العمالق أجلس احلارس 

  نفسك بطالً سوف تري مين ما جيعلك تقول يا ليت أمي مل تلدين!

  وقال يف �كم: حقاً أين أكاد أموت رعباً  أبو االشبالأبتسم 

ول يف غضب عارم تظن نفسك أثارت سخريته احلتق يف قلب العمالق فصفعه وهو يق

  .حسناشجاعاً 
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أبو أخذها ليضرب �ا ف ليظة موضوعة علي رف معلق باحلائطقاهلا وهو يهم بتأديبه بعصا غ 

خترج روحك من  حىتمن الذي مينعين أن أضربك  املشاغبأيها  يقول: واآلنوهو  االشبال

  جسدك؟

بضربه  زعيمنا الساحر "باتشان"فلم يأمرنا  يف هلجة عتاب: دعه احلارس الثاين قال زميلهف

اآلن ألحضر ما  أردت، سأنصرفأوثق فمه أن و  ودعك من كالمه اهلرب،منعه من  وإمنا

" مع وحش عمالق. وخميف أبو االشباليلزمنا من الطعام والشراب. قاهلا وخرج تاركاً "

  .ألقصي حد

العمالق حىت ال يكمم أثارة غضب هذا احلارس  عليه أن يكف عن لنفسه أبو االشبالقال و 

تاح له الفرصة املناسبة لريبكه ويهرب ت حىتليرتوى قليال فمه فقد حيتاج للكالم وقد يؤذيه و 

  .منه

أنا أسف .أنا اسف  الغليظة اليت يلوح �ا:يدعي الندم واخلوف من العصا وهو   وبادره قائالً 

  .حقاً الرمحة ..الرمحة .. وبدأ كأنه سيبكي

  .يرتكه وشانه حىتوأخذ يبني للعمالق أنه نادم وخائف حقاً 

  �ستريية ويقول:نظر إليه وهو يضحك  العمالق الذي علىوقد انطلى متثيله 

  صيب جبان .صيب جبان

 

 

يف املقعد الذي أجلسه عليه من يديه وقدميه  "أبو االشبال من متانة وثاق" العمالقتأكد و 

صقر ينتظر غفلة من فريسته  كعني  بو االشبالوجلس علي كرسي بعيدا عنه وعينه تنظر أل

  ليفرتسها بال رمحة.

  تاً غريبا خارج اخليمة فخرج ليلقي نظرة.صو  همسع إىلمث تناهي 
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  بال شك "ظريف"أنه  طبيعة هذا الصوت. أبو االشبالرك وأد

  العمالق. يؤذيهوخشي أن 

  .أن دخل وهو يقول ببغاء غيب أمحق ما لبثولكن 

  خطته للفرار. أبو االشبال عدكافيا لي  "ظريف"وكان حضور  

  احلارس األمني "ظريف"مبساعدة و 

العمالق وهو  ساحلار  ذهب: قامالفرصة علي طبق من  هجاءت ورمحته ايلتع وبفضل اهللا

 رباً للدرجةألقضاء حاجيت وأن حاولت الفرار سأمزقك  سأذهبيقول: أمسع أيها املشاغب 

  هل كالمي واضح. اليت تعجز فيها أمك أن تعرفك

  قاهلا وهو ينظر إليه وشرور الدنيا تطل من عينيه.

أخذ يطلق صفري خافض ما أن مسعه "ظريف"  بابتعاده الشبالأبو اوما أن أنصرف وأيقن 

  يناديه فدخل اخليمة ووقف على حجره وهو يقول: أبو االشبالحىت علم أن 

  .أنا ظريف ..أنا ظريف

  .أنا بطل األبطال

يبتسم له ويقول: أحسنت يا ظريف واآلن أسرع وأخرب اجلميع مبكاين. وأنطلق  أبو االشبالو  

  بالنجاة. و االشبالأبظريف وزاد أمل 

  

  الخطة والمكيدة

  حمدق خطر. خطريف  أبو االشبالأن معناه وجود برق وحده مع املهرج كان 

احملظورة  األسد. املنطقةودخول عرين  أبو االشبالمن التحرك حبثاً عن بد ومل يكن هناك 

  األمن.واحملرمة علي رجال 



 ٣٢

أبو منطقة احملظورة ونبحث عن أن نتسلل لل وقمر ينبغيقال "خالد" وهو يهمس لعاطف 

  حيدثين أنه يف حاجة ملساعدتنا. . قليباالشبال

  قالت "قمر" وأنا أيضا أحس بذلك الشعور.

  .قبل أن يقتلنا القلق فكل دقيقة هلا مثن من القاعة وماذا ننتظر لنخرج :قال عاطف يف حزم 

  وخرج اجلميع ويف اخلارج قال عاطف ما اخلطة؟

بوابة املنطقة احملظورة  إىلأنظروا بسيطة ولكنها فعالة أن شاء اهللا خطة  خالد: عنديقال 

  أحد.يشك فينا  ال حىتولكن دون لفت األنظار إلينا 

علي بوابة املنطقة  من رجال الساحر حارسنيهناك  وهي تنظر بطرف خفي قالت قمر

  حيرسو�ا. ضخام مفتويل العضالت احملظورة

  اخلطة.ال خالد: حسناً أليكم ق

بع خالد شرحه وهو يقول: اخلطة كالتايل ستقوم قمر باملرور من قرب البوابة مث تسقط وتا

حاول وأدور شقيقها  وأمثلمعها  وسأكون أنا من هذا القبيل. شيءأو  تتصنع نوبة صرع

 ويدخلمن البوابة  ويتسلل عاطف لتشتيت أنتبهماطلب مساعدة الرجلني وأمساعد�ا 

  .للمنطقة احملظورة

  لسبب من األسباب. وماذا لو مل تستطيع أنت وقمر تشتيت أنتبهما: قال عاطف 

أمر من أثنني أما نشتت أنتباه احلارسني فتتسلل أنت وتقوم لنأمل  حسناً خالد بقوة :  تنهد

واحتجج انا  مبهمتك أو لنأمل أن يأخذون قمر لطبيب السريك وهو قطعا داخل املنطقة

بفحص حالة قمر  انشغاهلموأحاول التسلل عند بوجودي معها ألين شقيقها وأدخل معها 

  .بإتقانالذي ينبغي أن جتيد متثيل دورها 

  قال قمر: وماذا لو مل يكن معهم طبيب.



 ٣٣

قال خالد: قلت لنأمل ذلك وعموماً العقل ينفي هذا االحتمال ألنه من املستحيل أن يغامر 

  .حراسهاملنطقة احملظورة ليعاجل عماله و  الساحر بدخول طبيب ال يعرفه

اجلميع وقد تقع أنت يف  علىقال عاطف: حسنا. فهمت ولكن دخولكما يزيد اخلطر 

فهل الفشل مصرينا مجيعاً  ويكون بو االشبالأيديهم ويطيل الشك "قمر" قبل أن تصل أل

  ؟هناك خطة بديلة أقل خطراً 

رة احلل الوحيد هو دخول املنطقة احملظو  بديلة أخري ةال توجد خط حزم:قال خالد يف 

  نا وينبغي أن نتحرك علي الفور .وليكن ما يكون والوقت يدامه

اخلطة وتوكلوا علي اهللا  علىاجلميع  الوقت. ووافقبعد ذلك لضيق  يقالهناك ما ومل يكن 

  تعايل سائلني إياه التوفيق والسداد.

  اخلطورة.وبدأت املغامرة تأخذ منحين غاية يف 

  .خلطر داهم معرض ومصري الفريق كلهكانت حيا�م فقد  

  وإصرارهم من أجل احلق والعدالة. ولكن مل يوهن ذلك من عزميتهم

  .واستقرارهاومن قبل ذلك وبعده سالمة مصر وأمنها 

آل –) ١٣٩وميدهم قول اهللا تعايل:{ َوَال َ�ُِنوا َوَال َحتَْزنُوا َوأَنـُْتُم اْألَْعَلْوَن ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنَني (

  .مية ال تلنيعمران} بقوة خالقة وعز 

  األسد.وبدأت خطة دخول عرين 
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  المنطقة المحظورة

" من البوابة اليت حيرسها الرجالن مث أمسكت  اقرتباحيت  ميشيانمها و امسك عاطف بيد قمر 

فيه رنة  حرصت أن تكون "عاطف "."عاطف بصوت: مبالبس عاطف وهي تقول"قمر 

  ..ليسمعها احلارسني رفع صو�ا مع وأمل خوف

  وهو يسندها من الوقوع؟ "قمر" بك يا خالد بدوره علي أكمل وجه: ماذا وقام

  .أنا  احلقين أنا ..: ال أدري أشعر أين أموت.وترتنح راسهاوهي متسك  قالت

هي و مث وقعت علي األرض تتصنع الصرع وهي تتشنج وتنقلب مينة ويسرة 

  كمن راحت يف غيبوبة.  مث سكنت حركتهاه..آه..آه...آتصرخ...

وملن توقف من اجلمهور الذي  خالد. أرجوكم املساعدة. أخيت متوت. ونظر للحارسني صاح 

متوت. هل  أخيت . ساعدوين ؟ونماذا تنتظر  حضر ملشاهدة العروض وقد شده ما حيدث

  اليس عندكم طبيب يف السريك .ساعدوين رجاء ذهبت الرمحة من قلوبكم 

  . ويوجه حديثه هلما قال ذلك وهو ينظر للحارسني 

  هل. متوت؟ترتكون أخيت  هل

بدأ يتجمهر ويشفق علي الصبية  فاجلمهور للحارسني من رجال الساحركان املوقف حمرج   

طلب املساعدة وكان البد أن يساعدمها وي اليت تعاين نوبة صرع وأخيها يستغيث سكينةامل

  والشكل..أحد الرجلني فهما من العاملني بالسريك مبالبسهم املميزة واملوحدة يف اللون 

والتجمهر سيجذب الكثري وقد يؤدي الزحام لدخول البعض للمنطقة احملظورة بدافع الفضول 

  واضحة. باتشان"الساحر "لرؤية أبطال السريك وأماكن احليوانات وغري ذلك وتعليمات 

  ورة منعاً باتاً مهما كان الثمن.من دخول املنطقة احملظمتطفل  مينع أي

  زميلة حيرس البوابة بعيون الصقر.كارهاً وظل فرتك أحد الرجلني مكانه  
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  الرجل وجس نبضها وقال: هي مل متت لقد غابت عن الوعي فقط .واحنين 

ليزيد السخط علي احلارسني من اجلمهور  متوت متوت. أخيتيصرخ: أخيت  ولكن خالد ظل 

  قاذهاإنلرتاخيهم يف 

  اج لطبيب هذا كل شيء.: كف أيها املزعج أختك خبري وحتتخلالد قال الرجل يف غضب

هل ترتك هذه الصبية املريضة تعاين دون  احلارس.وبدأت الناس �مس وأين الطبيب أيها 

قد أغضبهم الالمباالة  اجلمهورمساعد�ا ..هل أنتم وحوش ال قلب لكم..  كان يبدو أن 

  .صبية مريضة احلارسني جتاهصرف �ا يتاليت 

 اجلمهورتفاقم األمر ويزاد غضب يؤدي ذلك لأن  قبل اخلطأصالح إومل يكن هناك مفر من 

  املنطقة احملظورة حبجة حفظ االمن. أنفه ويدخل البوليس املصري وحيشرورمبا ينتهزها 

 بلهجة صارمة:  للجمهور الغيبوبة وقال وهي تتصنع قمر بني يديه احلارس حملف

 وقرن قوله بعمله للكشف عنها وعالجها داعي للقلق سنقوم بعملنا وسأذهب �ا للطبيب ال

  احملظورة.احملظورة فقد كان مكان طبيب السريك كما هو متوقع داخل املنطقة  ودخل املنطقة

دعوين أدخل أ�ا .ك دعوين أدخل د" اخلوف علي أخته فقاوتصنع "خال حامالً قمردخل  

  أخيت سأتعرض للعقاب أن عدت دو�ا وهي حتتاج ملعاونيت.

يقول يف صرامة: أنتظر هنا وسيتم عالج أختك وخترج بعد  ولكن احلارس الثاين منعه وهو

 عدده:اجلمهور الذي جتمع وزاد دقائق، ولكن خالد صرخ يف احلارس وهو يقول ليسمعه 

  أفاقت. دعوين معها أرجوكمأخيت كيف أتركها معكم أنا أخواها وسوف ختاف منكم إذا 

حارس: ملاذا متنعه ..هذه أخته بعضهم لل لللمرة الثانية فقا اجلمهور الساخطوهنا تدخل 

 فعالً  البعض أ.اليس لك قلب أما أن يدخل معها أو ندخل حنن مجيعا فهي كأبنتنا وبد

  فقال احلارس األخر وهو مينعهم مهددا: حياول الدخول
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وادخلوا رجاء انصرفوا  واحليوانات اليت تشارك يف العروض هذه منطقة عمل وراحة للعمال

ال ختالفوا التعليمات  رجاء ..ي مباحة للجميعهف اجلميلة ضو لعر قاعة السريك وشاهدوا ا

  لسالمتكم.

السماح  وطلب من زميله خاف احلارس الذي حيمل "قمر" أن خترج األمور عن السيطرةو 

 وقال احلارس يف حنق خلهدفأ اجلمهور املتحفز بدخول "خالد" فقط ليمتص غضب

 علىرجاء. وسيكون كل شيء  انصرفوا ليكون معها قد دخل أخوها ها بغطرسة:للجمهور 

  .ما يرام

كان عاطف يراقب ما حيدث وينتظر ،و مضض علىلقلو�م فانصرفوا  كان دخول خالد تطيباً 

  .الفرصة للدخول والتسلل

اخلطوة  بعدها مث تأيت مهمة هذه اخلطوة اخلطة وكانتدخول خالد وقمر جنحت بولكن 

  هذا. احلامسة واألخطر وهي اخلروج من عرين األسد

اللواء  إلبالغ مبا حدث األمن الذي يعرفهم ويعرفونه وأخربهمعاطف لبعض رجال  ذهب

  .ليحيط باألمر ويتخذ العدة ألنفاذهم عندما تتعقد األمور"  "حسن الشاملي""

أن تكون خطواته خلف  كان يتعمد  فقد احملظورة بقليل أما خالد بعد أن غاب داخل املنطقة

بطيئة لتزداد املسافة بينهما ليستطيع اهلروب دون  طريق للطبيب الذي حيمل قمر يف احلارس

  أن يشعر.

  .ولد. أسرع : أسرع ياحانقاً له  ويقول بني الفينة والفينة هإليواحلارس ينظر  

األسود هل أنت متأكد من أ�ا يف  مرعوب من: أنا مصطنعخوف فيقول خالد يف 

  اخلارج. أرجوك.يف وأنتظر أن ارجع  أرجع. أريدأن  أقفاصها. أريد

يف ذلك لتكون مع  منذ مخس دقائق تريد الدخول وتستميت :وحنق فقال احلارس يف غيظ

  سحقاً لك. اخلروج.و  تريد الرجوعواآلن  اجلماهريفتنة بيننا وبني  إىلوكدت أن تؤدي  أختك



 ٣٧

أمسع يا ولد كف عن الشكوى وإال وضعتك مع أختك هذه يف قفص  مث أردف برنة غضب:

  .مهل غذاء شهيةكوجبة   األسود

 وهو ميضي القهقهةفزاد من مث أخذ يقهقه وهو يري اصفرار وجه خالد الذي يتصنع اخلوف 

ال  حىت سكت من شدة اخلوف ظن أنه خلفه " وشكواهصوت "خالدوملا مل يعد يسمع 

  غذاء لألسود ومل يعلم أن "خالد" مل يعد خلفه.وأخته  يكون هو

  أختفي متاماً. قد أختفي.ف 

  المصيدة

تارة  نات السريكابات اليت حتوي حيو ابني العر  حذرة ويسترتأخذ خالد يسري خبطوات حثيثة 

وهو يراقب الطريق وينظر احملظورة تارة أخري اخليم املنصوبة يف كل مكان داخل املنطقة  وبني

  يراه.رة ليطمئن أن احداً ال سمينه وي

  وكان يف حرية من أمره.

   ؟شبالأبو االتري جيد  أين يا

  قف مكانك. فتسمرت قدم خالد يف مكانه. يقول: صوتاً مسع  مث 

  جبان.واستمر الصوت يقول: صيب 

  مكانك قف. مكانك. قفصيب جبان 

  أين أنت؟ "هامساً. "ظريفمر والفرحة تغمر قلبه والتف وهنا أدرك خالد األ

  .هنا هنا. أناأنا 

  له خالد ليأيت . فأشارخلفهنات السريك احيو أحد أقفاص  علىيقف  "ظريف"كان 

  جبان جبان. صيبصيب  يقول:وهو 

  أبو االشبال. أبو االشبال
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وكان  "ظريف"أذهب وطار  . هياأبو االشبالمكان  علىودلين  "يا ظريفكف  قال خالد:

أمتار تقريبا وتقدم خالد  ثالثعلي بعد  توقف علي عمود خيمة حىتا يعرف طريقه جيدً 

  لصمت." بالتزام ا" لظريفوهو يشري 

موثقاً باحلبال يف املقعد  أبو االشبالفيها فرأي فتحات واقرتب من اخليمة ونظر من خالل 

أن  ظريف"ل"سالمته وملا أيقن بعدم وجود أحد يف اخليمة دخلها وهو يشري  علىفحمد اهللا 

  يراقب الطريق وحيذره ممن يقرتب

  أبو االشبالأحب  أنا .وهو يقول أنا أحب خالد

  بطل األبطال ال. أنااألبطأنا بطل 

  هللا هللا. احلمد خالد. احلمد: أبو االشبالوأشار له خالد بالصمت ودلف للخيمة فقال 

  .باهللا عليك فقد يعود احلارس العمالق يف أي حلظة خالد. أسرع يا أسرع

   أبو االشبالخالد يفك وثاقه وحترر  أسرع

  ؟قال خالد: ما اخلطة اآلن

  للدفاع. جوم خري وسيلة : كالعادة اهلأبو االشبالقال 

طويل وهناك الكثري من رجال الساحر وعودة احلارس واكتشافه فراري  للخارج الطريق

  ننجو. ولكنستجعل اجلميع يطاردنا ولن 

  قال خالد: ولكن ماذا.

لنا الوقت لنخرج  يتسىن حىتمن اسكات هذا احلارس ليلزم الصمت  االشبال: البدأبو قال 

  لم أحد �روبنا.قبل أن يعأن شاء اهللا 

  قال خالد: نعم ولكن كيف؟

  ويقول: خطر. خطريصدر أصوات  "ظريف"وبدأ 



 ٣٩

الغليظة علي رف  صييف حرية فوجد الع حولهلقد عاد احلارس ونظر : أبو االشبال قال

نت علي اليمني وأنا علي أ خالد لنقف علي باب اخليمة احلائط فأخذها وقال امسع يا

فيها ليقع أن ترمتي علي األرض يف نفس اللحظة اليت يدخل الشمال �ذه العصا ومهمتك 

 بضربه علي رأسه لعله عمالق لن نستطيع عليه، فإذا وقع عاجلته �ذه العصيحارس  فهو 

  يغيب عن الوعي.

  .وعلي بركة اهللا قال خالد: فهمت

طوله أمامه ومل يستطيع حفظ توازنه من املفاجأة فوقع من ودخل الرجل اخليمة وارمتي خالد 

ن أومل يكرر احملاولة فقد كانت الضربة من القوة بالعصي  بضربه علي راسه أبو االشبالوقام 

  عميق للغاية. ،جعلت العمالق خيرج من املعادلة يف سبات عميق

  ن من باب اخليمة ولكن اصابتهما خيبة أمل عميقةاوخرج األثن

ومن  له ولزميله الغائب عن الوعي قاهلا احلارس الثاين الذي أيت بالطعام والشراب أين؟ إىل

  ظهر الساحر اهلندي"باتشان" بنفسه.خلفه 

  وهو يبتسم هلما ابتسامة شيطانية.

********  

من حبل  وخالد يف مقعدين متجاورين برباط حمكم أبو االشبالأوثق احلارس العمالق الثاين 

كيف دخل   ول:يقالساحر وهو  �رهاملوقف  أستوعبزميله فلما  أفاقهوعمل علي  قوي،

  هذين الصبيني هنا؟

  ؟مهال يستحق القتل هل تفهمانا: هذا يلوم احلارسني وأردف بصوت صارم

  . نعماستكانة: نعمقال احلارسان يف 

  ملعاقبتكما.أستطرد الساحر يف غضب عارم: ال املك الوقت 

  ورة.احملظوما اخشاه أن يالحظ رجال األمن املصري شيئاً يتزعوا فيه بدخوهلم للمنطقة 



 ٤٠

وأردف بلهجة آمرة صارمة: ختلصا من  شديدة: أغبياء. أغبياءقال بصوت فيه عصبية  مث

  .وال أي أثر هلما هل تعليمايت واضحة أخطاء أخريميكن ال أريد  هذين الصبيني بأسرع ما

  نعم. نعمقال احلارسان: 

  يلوي عن شيء. نظر اليهما نظرات نارية أوقفت الدم يف عرقهما وانصرف ال

صبيان يفعلون بك ذلك أغرب عن  يقول يف �كم املصاب وهور احلارس إيل زميله ونظ

  وجهي وعاجل جراح راسك ودعين انا أقوم مبا ينبغي علينا عمله .

  لقد فضحتنا أمام الزعيممث أردف بغضب: غيب ..

وهو يدندن بكلمات زميله وخرج من اخليمة  أهانهوابتلع مل ينطق احلارس املصاب ببنت شفة 

  اخطة غري مفهومة.س

مباشر  وخالد" أبو االشبالاحلارس داخل اخليمة منضدة وكرسي وجلس يف موجهة " وأخذ

  .وهو يبتسم كاشفا عن أسنان صفراء بشعة

علي  ووضعهما ضخم وأخرج خنجرا يربطه يف ساقه يلمع وأخرج من خلف ظهره مسدس 

  يقول يف تشفي. املنضدة وهو

  طريقة خروجكم من الدنيا! يلنتفق عل انجسنا أيها املشاغب 

  قاهلا وهو يشري للخنجر واملسدس.

  وشرور الدنيا تتطاير من عينيه.

  وابتسامته الصفراء تتسع وتتسع.

  اقتحام عرين األسد



 ٤١

حملافظة الذي يقع يف داخل مبين ا داخليةاليف مكتب وزير  ""حسن الشاملي"كان اللواء "

، وها هو خيربه يتعلق بأمن مصر قائه ألمر هاموكان قد طلب ل منطقة اجليزةشارع اهلرم قرب 

  .اململ بكل األحداث وبالتفصيل

استمرت لنصف ساعة  ودهش الوزير بشدة وأجري بعض االتصاالت بالقيادة السياسية 

  نفسه.اجلمهورية  من رئيسويبدو أن هناك أمور حتتاج لقرار سيادي 

رة مكتبه الواسعة ذهابا وإيابا مفكراً يف حج يتمشى مث قام وأخرياً وضع الوزير مساعة اهلاتف

  امراً.ويتوقف بني الفينة والفينة مث عاد إيل مكتبه وجلس وقد عزم 

  كثب وينتظر أوامره.  يراقبه عنواللواء "حسن الشاملي" 

وختمها خبتم  ب شيئاً مث أضاف توقيعهقلم وورقة عليها شعار الداخلية وكت أخذ الوزير 

لقد ناقشت مسألة "الساحر اهلندي  وهو يقول:  "حسن الشاملي""للواء ا مث ناوهل الداخلية

جاسوس املافيا" مع رئيس الوزراء وهو بدوره طرح املسألة برمتها علي رئيس اجلمهورية وهو 

  .القائمة بأمساء جواسيسهم يف مصر علىشاكراً جهودنا وحصولنا 

 برتكهم إيلعليمات سيادية وقد أصدرنا تعليمتنا بالقبض علي اجلميع عدا بعضهم بت أردفمث 

األمن القومي وأل�ا تتعلق بالعالقات السياسية ولكن طبعا بفائدة  ذلك ملصلحةويرجع حني 

  وقال: وتنهد وزير الداخلية بعمق ملصر.

السريك فلم يعد يهمنا أمره وأنقذ  باقتحاموهذا املرسوم الذي يف يديك اآلن أمر مباشر 

م بامسي شخصيا وأخربهم أن رئيس الوزراء قد أشاد أبطالنا قبل فوات األوان واشكره

أثارة أنتباه هذا  املوضوعة ودونبوطنيتهم وبراعتهم يف احلصول علي القائمة حسب اخلطة 

  جدارة.عن بنفسي فهم يستحقون ذلك  أن أبلغهمأمتين  اليهودي وكنتالساحر 

  متأسفا:وتوقف حلظة وهو يرفع يديه مث أستطرد وهو يقول  



 ٤٢

جل سالمتهم الشخصية أالدعاية وجهل الناس بشخصيا�م من  ال حيبون إ�مول ولكنك تق

  واسم مديرية األمن كلها. بامسيولكن أشكرهم  وأنا أحرتم ذلك جداً،

" مرفوعة ويشعر بالفخر وهو ميد يده ملصافحة وزير "حسن الشاملي"اللواء "وكانت رأس 

  .علي كل من فيهومعه أمر مباشر باقتحام السريك والقبض  الداخلية

  بأكتوبرحلظة واحدة يف إصداره أوامره لرجال األمن يف منطقة السريك  يرتددومل 

  مل يرتدد قط.

  فكل دقيقة متر قد يكون مثنها فادحا للغاية.

*******  

  وخالد" يبتسم مث مسع صوتا يقول: أبو االشبالجلس احلارس أمام "

  حارس غيب .حارس غيب

  .أبو االشبالأنا أحب 

  أحب خالد.أنا 

  بطل األبطال. "ظريف"أنا 

  رتار الذي يشبه صوته صوت ببغاء .قال احلارس يف غيظ: من هذا الث

أبو وملعت عني  اخلنجر،هو يستحق القتل مث أخذ املسدس من علي املنضدة وخرج تاركاً 

  .وقال خلالد هل تفكر فيما أفكر فيه االشبال

س يف أرباك احلار  "ظريف"ولنأمل أن يستمر  ركة اهللا لنسرعنعم وعلي ب :ابتسم خالد وقال

  حيت ننتهي.

يزحف بالكرسي جبسده كله حيت صار  خطوة. خطوةوهو موثق باملقعد  أبو االشبالوتقدم 

وقام خالد بدوره بتحويل مقعده وهو يعدل وضعه حيت صار  ،بأسنانه فأخذهاخلنجر أمامه 



 ٤٣

هو خيشي أن ها بواسطة اخلنجر و الذي اخذ يعاجل وثاقه وحياول قطع بو االشبالظهره أل

وال يقدر علي االستمرار ويعجز عن قطع احلبل املتني، وخيشي أكثر  أسنانهيسقط من بني 

  دخول احلارس قبل أن ينتهي.

صلي اهللا عليه -قول نبيناوتذكر  وال ختشي شيئاً  وخالد يقول له مشجعا ال تيأس يا صديقي

من املؤمن الضعيف ويف كل خري احرص على ما املؤمن القوي خري وأحب إىل اهللا  ":- وسلم

ينفعك واستعن باهللا وال تعجز وإن أصابك شيء فال تقل لو أين فعلت كان كذا وكذا ولكن 

  )٧(" قل قدر اهللا وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان

ك واخرياً احنل وثاق خالد وقام بدور بف بشدة،يعرق  كبريا وجبينهجمهودا   أبو االشبالوبذل 

، وما أن قاما حيت وجدوا أمامهم مباشر علي مدخل اخليمة احلارس أبو االشبالوثاق 

تنكشف بسبب ابتسامة  اليت يبدوا أن صاحبها ال ينظفها وال يعتين �ا  ابدأوأسنانه الصفراء 

  بشعة وهو يقول: هكذا  �ربان من غري وداع وال سالم.

   للحظة. ولكن اليأس يف قلو�ما ودبودخل اخليمة وأمرهم باجللوس لشد وثاقهما 

  .هذا النباح الذي يقرتب ويقرتب بسرعة الصوت. ماهذا  ما

  .وارتباكهوأثار حريته  ساحلار شتت الصوت انتباه 

   وقع أرضا .يهجم عليه وي"بربق "وخرج شاهراً مسدسه ليعرف مصدره فاذا  

  وصادماً.فقد كان االمر مفاجئا 

  أنيابه.فوقه بارزاً  مو"برق "جيسسقط املسدس من يده و 

  تؤذيه. برق" ال ابتعد عنه "يا

النهوض وأخذ مسدسه فإذا بصوت  وأرد احلارس قالتها "قمر" وهي تقف جبوار "عاطف" 

  صارم يقول: مكانك وإال خرجت من الدنيا غري مأسوفا عليك.

                                                           

  باب يف األمر بالقوة وترك العجز واالستعانة باهللا وتفويض املقادير هللا - ٤٨١٦ أخرجھ مسلم برقم/- ٧



 ٤٤

قال و  جانب،وقوة من رجال االمن حتيط باخليمة من كل  " "حسن الشاملي"قاهلا اللواء " 

  اقبضوا عليه وضعوه مع الباقيني ونظفوا املنطقة بأكملها . معه:لقوة األمن اليت 

  . وانتشر رجال األمن القتحام معاقل عرين األسد والقبض علي اجلميع

 ،بنجا�ما الشخصيةوخالد وسعاد�ما بنجاح املهمة أكثر من ساعد�ما  أبو االشبالوخرج 

شكراً لك ولفرقتك  ويقول:وهو يبتسم  بو االشبالأوتقدم اللواء "حسن الشاملي"" من 

  اخلطرة.يف هذه املهمة  ألقحمكموأعتذر 

ساعة املاضية أخاف أن يصيبكم سوء  ٢٤ال واهللا مل أذق طعم النوم خالل  مث تنهد وقال:

  وأن حدث فلم أكن ألسامح نفسي أبدا.

  وباملناسبة وزير الداخلية بنفسه أوصاين بتحيتكم وشكركم.

خدمة بلدنا  علىوقال: احلمد هللا من قبل ومن بعد أن جعلنا قادرين  أبو االشبالأبتسم 

  ال رادع هلم من دين أو قانون. نسالمتها من أمثال هؤالء الذي علىواحلفاظ 

 ،رأي أن من حقه أن يعرفه "بشيء أبو االشبال" يف أذن "حسن الشاملي"ومهس "اللواء 

  فهماً مث تصافح اجلميع.برأسه متيهز وهو  أبو االشبالوأبتسم 

  ""باتشان"اسطورة الساحر اهلندي"  وانتهت 

  االبد. إىل انتهت

  

  محارباستراحة 

�م يف فيال صديقهم "خالد" وعلي وجوه اجلميع سعادة  مقرهم اخلاصأجتمع الفريق يف 

  برقيات الشكر من رجال األمن ووزير الداخلية نفسه. غامرة لكثرة



 ٤٥

�م لألهل ساملني غامنني الذين لو علموا حقيقة ما تعرضوا له دولكن اشد ما أسعدهم هو عو 

  يف هذه املغامرة ملنعوهم خوفا عليهم 

  حمارب  السرتاحةسعادة غامرة: أعتقد أننا يف حاجة  قلبها يفقمر وهي تضحك من  تقال

تري  قال"خالد": نعم معك حق ولكن هناك سؤال أنسي دائما أن أسأله ماذا حدث يا

ندي مل نسمع أنه مت القبض عليه ومل تذكر الصحف شيئا عنه رغم أنتشار اخلرب للساحر اهل

   بالقبض علي أعضاء املافيا يف مصر؟

  : فقال يف مرح ملاذا تنظرون يل؟بو االشبالنظر اجلميع أل

ذنيك أيف  سا اللواء" "حسن الشاملي" " يهمنقال عاطف: ألن هناك شيء ال نعرفه ورأي

  ؟"باتشان" لساحر اهلنديبشيء فهل له عالقة با

" أن يظل صامتا وقد تكلم "ظريف"يعجب الببغاء " " عند مساع أسم الساحر وملبرق"ونبح 

  اجلميع فاخذ يصيح:

  اهلندي مات مات. الساحرالساحر اهلندي 

  .أبو االشبالأنا أحب 

  أنا بطل األبطال.

يأمرين بكتم األمر الذي أبتسم وقال: حسناً هو مل  بو االشبالأل يف فضول نظر اجلميع

  أمر سياسي حبت. ألنهرجال االمن  هولكن مل يرد أن يسمع

  معين هذا؟ قال خالد متعجبا: ما

اللواء أن الساحر اهلندي مل يستطيعوا القبض عليه  أخربين حضرة: لقد أبو االشبالأردف 

  هذه اللحظة رغم أ�م يعلمون مكانه؟! حىت

  عليه؟ وال يقبضوامون مكانه قال قمر بدهشة بالغة: ال افهم كيف يعل



 ٤٦

  قطعاً. حسناً لن ينتهي فضولكم وهذا سر جناحنا مرح:وقال يف  أبو االشبالتنهد 

اليت تقع  اإلسرائيليةلقد أخربين حضرة اللواء أن الساحر متحصن بالسفارة  مث تابع حبماس:

جنبية والبد وكما تعلمون تعترب أرض السفارات أرض أ أمام كوبري اجلامعة يف منطقة اجليزة

  خيفي عليكم أن زعيمة الشبكة هي نفسها زوجة السفري ! وال ،من أمر سيادي 

 علىوعموما حالته اآلن ختص القيادة السياسية وال دخل لألمن �ا أما غريه فقد مت القبض 

  .استثناءاجلميع بال 

 احةضاحكا: صدقت يا قمر حنن يف حاجة السرت  "لقمر" وهو يقول هلا يديه يشري عمث رف

ا شخصيا سأذهب إيل عمي وهو ونسرتيح من مهوم املغامرات لفرتة وأنورقنا أنرتب حمارب 

وقد طلب عمي من والدي أن أقيم  رؤييت بشدةل يشتقونمتقاعد يف اجليش وأوالده ضابط 

ويف نفس الوقت ستكون هذه الزيارة ثوا�ا عظيم من اهللا  وأنا أحبهم جداً عندهم ثالثة أيام 

   .أمر بصلة الرحم  تعايل الذي

 قال الرسول وقد وال أجد مانع من زيار�م ومن اخلطأ أن أقطع صليت �م: وتنهد بقوة مث قال

الرحم فقال" ترهيباً وترغيبا مبحبة وتوقري أوصانا بذلك قاهلا-وسلمصلي اهللا عليه -الكرمي 

  )٨"(معلقة بالعرش تقول من وصلين وصله اهللا ومن قطعين قطعه اهللا

هادئة تعلمون هو مقيم باجليزة يف منطقة الدقي وهي منطقة  هلم: وكمامبتسماً  فمث أرد

  غامرات ومتاعبها.قليالً هناك بعيدا عن امل أسرتيح وسوف

  غامرة مل يكن يتوقعهام ،مغامرة جديدة هناك ي أن القدر كتب لهقاهلا وهو ال يدر 

  .أحالم أضغاثوأن الراحة اليت يبحث عنها 

  . والواجب يناديه.يسرتيح فكيف للمحارب أن

                                                           

  باب صلة الرحم وحترمي قطيعتها-٤٦٣٥أخرجه مسلم برقم/-  ٨



 ٤٧

  ضغوط من أحد. ألنفسهم دون هو وفريقه هاوهذه مهمته اليت أخرت 

  العدالة ونصرة املظلوم" إلحقاق"فريق أبو االسبال 

  

  متت حبمد اهللا




