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 رواية
 من تأليف
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 )فرصة أخيرة(

 هي
 الجزء الثاني

  من

 رواية

 )ال يقدر بثمن(

 

 ةمراجع

 هاني عبد المنعم     

 
 تصميم الغالف للفنان المبدع

 أمجد نصيف            
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 فرصة أخرية
اإلنسان فرصة أخرية هللا * هل ميكن أن مينح 

ملاذا منح  .. ىل جهنم؟بعد أن وصل ابلفعل إ
 هللا القدير"حسن رشدي" تلك الفرصة؟

القدير "حسن رشدي" وحده هللا * هل منح 
تلك الفرصة أم مينحنا مجيعا العديد من 

 الفرص؟
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* هل يستطيع "حسن رشدي" أن يسرتد 
ثروته بعد أن فقدها وصار مفلسا؟ وهل 
يستطيع أن يسرتد شركاته بعد أن ابعها 

 وقبض الثمن؟
ملاذا يتهم "حسن رشدي" بريئا ابجلاسوسية * 

ويتسبب يف سجنه لعشرين عاما؟ وكيف 
 ميكن أن يتصرف الربيء إذا فاض به الكيل؟ 
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 إهداء

إلى شقيقي األصغر أسامة نظير القريب إلى 
قلبي والعزيز في خاطري الذي وقف إلى 

ه  جواري مرارا وتكرارا ولم أستطع أن أرد ل
جميال واحدا مما أدين له .. إنني األخ األكبر 
وكان من واجبي أن أقف إلى جانبه أسانده 
في حياته وأعزيه في متاعبه ولكن القدر 
كان له رأي آخر فأبدل األدوار وجعل 
لشقيقي أفضاال علي تطوقني وتطوق عنقي 
طوال حياتي ولو أضأت له أصابعي شموعا 

فشكرا لك يا  تنير طريقه ما أوفيته حقه علي
من كنت وستظل ليس فقط أخي وشقيقي .. 

 بل سندي دوما وصديقي
 د. إميل نظير                       
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 تنويه
تلك الرواية رمبا حدثت يف الواقع ورمبا مل 
حتدث ولكنها من املؤكد أهنا حدثت يف خيال 
املؤلف لذا فأي تشابه يف األشخاص أو 

من قبيل  األمساء أو األحداث هي فقط
 الصدفة .. فقط الصدفة البحتة
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"سأجيب على كل أسئلتك اي "حسن" 

 بيك؟"

نطق رجل مهندم أنيق امللبس وسيم الطلعة 
بتلك العبارة قبل أن يقرب مقعدا من فراشي 
وجيلس عليه بينما كنت أستلقي على الفراش 
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يف وهن شديد يف املستشفى فنظرت حنو 
 الرجل يف دهشة بينما أقول:

 هل أعرفك؟ -
 لست أظن -
 وهل تعرفين؟ -
 متام املعرفة -
 من أنت؟ -
 املقدم شريف زيدان من املخابرات العامة -
 وماذا تريد املخابرات العامة مين؟ -
 ال شيء يف الواقع .. أنت الذي تريدان -

 قلت يف استنكار:
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 أان؟ -
لقد أنقذان حياتك "حسن" بيك ونقلناك  -

نا لك جراحة إىل أقرب مستشفى وأجري
 عاجلة

 فعلتم كل هذا معي؟ -
 وطنك من فعل ذلك -
 وطين؟ -
وطنك الذي بعته وسلمت اقتصاده  -

 ألعدائه هلدمه و ..
 مل أبع وطين قط -
 ماذا تسمي ما فعلت إذن؟ -
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سأحكي لك ما حدث وإن كنت خائنا  -
 فأان مستعد للمحاكمة

 كلي آذان صاغية   -
ا على ولكن قبل ذلك أريدكم أن تقبضو  -

 هؤالء األوغاد الذين خدعوين وآتمروا علي  
 من تقصد؟ -
 أوهلم ذلك الوغد "أكرم شوقي" -
 تقصد "دافيد حاييم"؟ -
 من "دافيد حاييم"؟ -
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إنه ضابط خمابرات إسرائيلي إختذ إمسا  -
مستعارا وهو "أكرم شوقي" ليعمل لدى 

 جمموعة شركاتك وخيدعك
 الوغد! .. ويله مين -
 ل شيء منذ البدايةإننا نعلم ك -
 حقا؟ -
لو مل يكن هلذا الوطن ذراعا قوية حتميه ملا  -

بقي صامدا حىت اآلن وملا انم أهله مطمئنني 
 ملىء جفوهنم

 ملاذا مل ختربوين ابألمر؟ -
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لو علم أنك كشفت أمره لقتلك على  -
 الفور

 هل قبضتم عليه؟ -
 نعم .. ولقد أطلقنا سراحه صباح اليوم -
 ملاذا؟ -
يه جواز سفر أمريكي وليس لدينا دليال لد -

 واحدا ضده
 الوغد! -
اطمئن فلن نرتكه .. البد وأن يدفع الثمن  -

 يوما
 وماذا عن السائق؟ -
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 ماذا عنه؟ -
لقد حاول قتلي ابإلتفاق مع الطبيب  -

"عادل فهمي" الذي أعطاه مسدسه لقتلي 
وسرق كل منهما نصف ثرويت .. مجيعهم 

 يشركاء يف املؤامرة ضد
لقد كدان أن نقبض علي السائق على  -

 احلدود ولكنه هرب لألسف
 إذن فقد ضاعت أموايل -
 ال مل تضع -

أحسست بقليب ينبض فرحا يف قوة بينما 
 أمسع تلك العبارة فقلت ألأتكد:
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 مل تضع؟ -
لقد أوقفنا السيارة وكدان أن نقبض على  -

الرجل ولكنه متكن من اهلرب وبلوغ احلدود 
 ةاإلسرائيلي

 إنه ليس بسائق  -
 ماذا تقصد؟ -
إنه ضابط يف املوساد يدعى "دانيال   -

 كاهان"
 "دانيال كاهان"؟ .. هل أنت متأكد؟ -
 متأكد متاما -
 ألديك صورة له؟ -
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توجد صورة يف ملفه يف إدارة اجملموعة  -
 ولكن ال ميكنين إهدائها لكم

 ملاذا؟ -
لقد بعت اجملموعة لشركة متعددة  -

 اجلنسيات
أعلم .. أعلم .. ولكننا سنتصرف ..  -

 لدينا صورة له سنعرضها عليك لنتأكد
 وماذا عن الطبيب؟ -
 ماذا تعرف عنه؟ -
إنه شريكهم الثالث ولكن ال يهم اآلن ما  -

 أعرف
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 ما املهم إذن؟ -
البد من القبض عليه ليحاكم ويرد يل ما  -

 أخذ من أموايل
 أين هو اآلن؟ -
كد أنه يف حدود ال أدري ولكنه من املؤ  -

املنطقة اليت كنت اتئها فيها .. البد أن 
 تقبضوا عليه قبل أن يفر أبموايل إىل اسرائيل

 إطمئن سنقبض عليه -
مل يكن الطبيب هو الوغد كنت أان أكرب وغد 
يف الدنيا .. كنت أعلم أنه بريء مما أنسب 
إليه من خسة وحقارة .. كنت أان من يرد 
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قارة بعد أن أنقذين مجيله مبنتهى اخلسة واحل
ولكنه أيضا حقري .. إنه مل ينقذين جماان ومل 
يكتفي بربع ثرويت .. لقد ابتزين .. أخذ 
نصف ثرويت مقابل بعض شطائر اخلبز وبعض 
زجاجات املاء .. الغيب! .. لو اكتفى بربع 
ثرويت لرتكتها له عن طيب خاطر ولكنه 
استغلين وأخذ نصف ثرويت عنوة .. ليدفع 

حقارته! .. انتبهت من شرودي على  إذن مثن
 صوت املقدم شريف زيدان يكرر:

 إطمئن .. سنقبض عليه -
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وأمسك هباتفه احملمول وضغط أزراره وقربه 
 من أحد أذنيه بينما يقول:

 سامل! -
 كما أتمر سيادة املقدم!  -
لتستصدر أمرا ابلقبض على طبيب  -

 يدعى"عادل فهمي"؟
 كما أتمر سيادة املقدم  -
كثفوا البحث عنه .. ستجدونه قريبا ولت -

من املنطقة اليت كان "حسن رشدي" اتئها هبا 
حياول إمتام املهمة وهتريب املال والذهب إىل 

 اسرائيل



 20 

 سنفعل سيادة املقدم  -
 ولتبلغين مبجرد العثور عليه -

وأهنى املقدم شريف زيدان املكاملة ونظر 
 حنوي قائال:

 اطمئن! سنقبض عليه إبذن هللا -
املهم أن تقبضوا عليه قبل أن يعرب احلدود  -

 أبموايل
 اطمئن فاحلدود مغلقة ..  مغلقة متاما  -

*  *  * 
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يف منطقة قاحلة من الصحراء يف ذلك احلر 
القائظ الشديد احلرارة يف أحد أايم شهر 
يوليو حيث الصيف يف أشده كان الطبيب 
"عادل فهمي" ميسك بيد إبنه "يوسف" يف 

ر بناته "عزة" يف يسراه بينما ميناه وأصغ
أمسكت زوجته بيدي "جنالء" و"عبري" بينما 
أمسكت "انهد" بيد "هنى" وسار اجلميع 
يتطوحون فوق الرمال كالسكارى .. قالت 

 "سامية" زوجة الطبيب بصوت واهن:
 ملاذا تصر على إهناك أرواحنا؟ -

 نظر الطبيب إليها يف وهن بينما يقول:
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 دين ابلضبط؟لست أفهم ماذا تري -
 دعنا منوت يف سالم؟ -

 نظر إليها قائال إبستنكار:
 ما زال لدينا أمل -
أي أمل والرمال حتاصران من كل جانب  -

 وال تنتهي أبدا؟
سقطت "انهد" وتلتها "هنى" املمسكة بيدها 

 بينما نظرت األوىل حنو والدها بينما تقول:
 أرجوك دعنا منوت اي أيب! -
 مستحيل! -
 ا للغايةلقد تعبن -
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 قالت "هنى" يف وهن واضح:
 ال فائدة -

قالت "جنالء" وقد تركت يد أمها وارمتت 
 تفرتش الرمال:

 ليس هناك من أمل -
تركت "عبري" يد أمها بدورها وجلست على 

 الرمال بينما تقول:
املوت هو احلل الوحيد لنسرتيح من  -

 عذابنا
جلس الرجل بدوره ومعه "عزة" و"يوسف" 

 لزوجته:بينما يقول 
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 أمل يبق خبز أو ماء؟ -
 قالت يف سخرية ال تتناسب مع املوقف: -
 لدينا بعض األملاس .. هل تريد أن أتكل؟ -

وأخرجت كيسا من القماش مليء ابألملاس 
 وأفرغته فوق الرمال بينما تستطرد:

فلتأكل األملاس اليت بعتنا به! .. فلتأكل  -
 ما بعت به زوجتك وأوالدك!

ت تطريين فرحا بتلك عجبا لقد كد -
 الصفقة و ..

 قاطعته قائلة يف غضب:
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ولكين طلبت منك أن منضي يف ذات  -
 اليوم

ليس الوقت وقت شجار فليس لدي  -
 قدرة على الكالم

ومل متض ساعة واحدة حىت ارمتى اجلميع على 
الرمال يف انتظار املوت .. كان املوت أمال 
خيلصهم من عذاهبم .. كانوا يطلبونه بكل 

لوهبم وأما املوت فقد أىب إال أن يعذهبم قبل ق
أن يلتهمهم ويطلق أرواحهم حرة طليقة 
ولكن كان للقدر رأي آخر خمالف متاما .. 
فجأة مسع اجلميع أزيز قوي ملروحية قادمة 
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أحيت األمل يف داخلهم من جديد ولكن 
املروحية عربت فوقهم ومل تلحظ وجودهم 

حث عنهم متاما رغم أن مهمتها كانت هي الب
ابلتحديد ومات األمل من جديد وارتسم 
اليأس بكل صوره على الوجوه املنهكة 
للجميع  ولكن هناك داخل املروحية انتبه 

 قائدها فجأة على صوت رفيقه يقول:
 انتظر! -
 ماذا حدث؟ -
 فلتعد -
 ملاذا؟ -
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 لقد الحظت شيئا يتحرك هناك -
 أين؟ -

 أشار إىل اخللف بسبابته بينما يقول:
 هناك  -
وأدىن منظاره املقرب من عينيه ونظر عربه  

ليتأكد .. ورأى عائلة الطبيب .. دارت 
الطائرة حول نفسها عائدة حنوهم وارتفع 
األمل فجأة يف قلوب اجلميع  .. ارتفع 

 األمل من جديد
*  *  * 
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ضغط وكيل النائب العام أحد األزرار على 
أحد جانيب مكتبه فانطلق صوت رنني جرس 

ل على إثر ذلك وما هي إال حلظات حىت عا
دلف أحد اجلنود إىل الغرفة وأدى التحية 

 العسكرية أمامه ..
 متام اي أفندم! -
 أحضر الطبيب املتهم! -
 كما أتمر اي افندم  -
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وخرج اجلندي وسرعان ما عاد مصطحبا 
الطبيب "عادل فهمي" وعاد يؤدي التحية 

 العسكرية ..
 متام اي افندم! -

 هة مث عاد يقول:وصمت لرب 
 املتهم اي افندم -

 قال وكيل النائب العام بصرامة:
 دعه وانصرف! -
 كما أتمر اي افندم   -

انصرف اجلندي فأشار وكيل النائب العام إىل 
 مقعد أمامه بينما يقول للطبيب:
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 تفضل ابجللوس! -
جلس الطبيب "عادل فهمي" بينما يتمتم 

بل أن ابلشكر والقلق يبدو ظاهرا يف عينيه ق
 يقول:

 سيادة الوكيل .. ملاذا أان هنا ابلضبط؟ -
 أال تدري؟ -
 نعم لست أدري .. ما هي هتميت ابلضبط؟ -
 التهم كثرية -

 بدا الذهول على وجه الطبيب بينما يقول:
لقد كنت اتئها وأبنائي يف الصحراء هل  -
 عترب تلك هتمة لديكم؟ت
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أنت متهم أبنك شريك يف مؤامرة ضد  -
 دف إىل ختريب إقتصادهاالبالد هت

فغر الطبيب فاه يف دهشة ابلغة بينما أشار 
 بسبابته حنو صدره قبل أن يقول يف ذهول:

 أان أخر ب إقتصاد بالدي؟ -
 نعم أنت -
لقد عملت لسنوات يف الغربة ألجلب  -

 العملة الصعبة لبالدي و ..
دعك من تلك الشعارات الزائفة وأعطين  -

 إجابة مقنعة!
 يب ابلضبط؟عالم أج -
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 ما هو قولك يف التهمة املنسوبة إليك؟ -
 إنين أرفضها وأستنكرها متاما -
ملاذا شرعت يف قتل رجل األعمال املدعو  -

 "حسن رشدي"؟
 قال يف ذهول:

 أان شرعت يف قتل الرجل؟ -
 ملاذا هددته مبسدسك إذن؟ -
لقد كنت أمحي نفسي منه فهو من حاول  -

 قتلي
 تلك؟وملاذا حاول الرجل ق -
 ألنين أنقذته و .. -
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 أريد كالما معقوال! أم أنك تدعي اجلنون؟ -
ملاذا أرغمت "حسن رشدي" على  -

تسليمك نصف ثروته حتت هتديد السالح 
وتقدر تلك الثروة بعشرين مليوان من 

 الدوالرات؟
 لقد سلمين نصف ثروته دون هتديد -
 واملقابل؟ -
 نصف ما معي من شطائر اخلبز واملاء -
 ما زلت تدعي اجلنون؟أ -
صدقين .. لقد عرض هو علي ذلك  -

 بنفسه



 34 

وهل تساوي شطائر اخلبز واملاء كل تلك  -
 املاليني من الدوالرات؟

 يف الصحراء تساوي أكثر اي افندم -
ملاذا سلمت مسدسك للمدعو" دانيال   -

 كاهان"؟
 من "دانيال كاهان"؟ -
 أال تعرفه؟ -
 فيها ذاك اإلسمإهنا املرة األوىل اليت أمسع  -
الضابط اإلسرائيلي الذي كان متنكرا يف  -

 شخصية سائق "حسن رشدي"
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ضابط إسرائيلي؟ .. سائق؟ .. إنين ال  -
 أفهم شيئا

وما دمت ال تعرفه فلماذا أعطيته  -
 مسدسك؟

 مل أعطه إايه أبدا؟ -
 كيف وصل إليه إذن؟  -
 البد و قد سرقه مين -
 ردودك ليست منطقية لألسف -
 ين هذا ما حدثصدق -
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أنت متهم ابإلشرتاك مع السائق يف  -
الشروع يف قتل "حسن رشدي" واإلستيالء 

 على أمواله وحماولة هتريبها إىل إسرائيل
 فغر فاه يف دهشة ابلغة بينما يقول:

 إسرائيل؟ -
نعم إسرائيل .. لقد مت القبض عليك بينما   -

 كنت متوجها حنو إسرائيل
 لقد كنت اتئها و ..  -
هل ميكنك تفسري كيفية دخولك إىل  -

 مصر؟
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لقد كنت يف األردن وعربت احلدود  -
 ابلسيارة

وملاذا ال يوجد أي ختم للحدود على  -
 جواز سفرك؟

 لقد عربت احلدود عرب الصحراء و .. -
 قاطعه قائال:

ملاذا تعرب بطريقة غري شرعية إن مل تكن  -
 خمطئا؟

بدت احلرية على الطبيب فصمت ومل جيب 
 ستطرد وكيل النائب العام قائال:فا
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الرصاصة اليت أصابت "حسن رشدي"   -
 كانت من مسدسك .. هل لديك تفسري؟

 قال يف حرية:
 ال ولكن .. -

 قاطعه وكيل النائب العام قائال:
ليس من لكن .. موقفك يف القضية  -

 ضعيف .. ضعيف للغاية
*  *  * 

 
 



 39 

كنت أجلس مسرتخيا يف شرفة جناحي 
ون فقد بعت الفيال وكل ما لدي بفندق شريات

من أصول قبل سفري وكنت أفكر يف شراء 
فيال أخرى وحىت ذلك احلني حجزت ذلك 
اجلناح الفخم يف الشرياتون .. كنت أفكر 
فيما آل إليه حايل .. أصبحت اآلن بال 
عمل وبال سكن .. كنت اندما للغاية ملا 
حدث وكنت ألوم نفسي كثريا .. صحيح أن 

شكري" قد خدعين ولكين   الوغد "أكرم
كنت ألوم نفسي على ثقيت به .. كيف 
مسحت لنفسي أن خيدعين وغد مثله؟ .. 
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أفقت من شرودي فجأة على صوت رنني 
اهلاتف .. ترى من يعرف بوجودي هنا؟ .. 
لست أدري .. رفعت مساعة اهلاتف .. 

 يف الفندق  جاءين صوت موظف اإلستقبال
 عرب اهلاتف قائال:

تريد مقابلة سيادتكم "حسن"  هناك سيدة -
 بيك

 قلت يف دهشة:
 سيدة؟ -
 نعم "حسن" بيك -
 من هي ابلضبط؟ -
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 مدام "سامية" حرم الطبيب "عادل فهمي" -
 لن أقابل أحدا -
 ولكنها تريدك يف أمر هام -

 قلت يف ضيق:
دعها تصعد إىل جناحي .. سأستقبلها  -

 ولكن خلمس دقائق فحسب
 سأخربها "حسن" بيك -

متضي دقيقة واحدة حىت كانت السيدة ومل 
"سامية" تطرق ابب جناحي ابلفندق .. 
فتحت الباب وفوجئت هبا تصطحب معها 
أبنائها الستة مجيعا اخلمس بنات والطفل 
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الصغري يوسف .. محلقت هبا وأببنائها قليال 
قبل أن أتنحى عن مدخل الباب وأدعوها 

 للدخول مع أبنائها..
 تفضلوا -

 الداخل وقدهتم إىل حجرة دلف اجلميع إىل
اإلستقبال ومل جيلس أي منهم وبدت 
مههمات منهم ولكن االم أشارت إليهم ان 

 يصمتوا مجيعا لتتكلم ..
 "حسن" بيك لن أخذ دقائق من وقتك -

 أجبتها جبفاء: 
 ماذا تريدين مين؟ -
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 أرجوك! .. ارحم زوجي! -
 وملاذا مل يرمحين هو؟  -
 لقد أنقذ حياتك -
 إبتزين وأخذ نصف أموايل بعد أن -
 لقد كان إتفاقا وأنت وافقت عليه -
 وافقت مرغما  -
 بل وافقت إبرادتك -
لقد خريين بني أن أتنازل عن حيايت وأموت  -

أو أتنازل عن نصف ثرويت فماذا كنت 
 ألفعل؟
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لقد حضرت اإلتفاق وكنت شاهدة عليك  -
 .. لقد كنت راضيا

 رغما عين -
ه املال مقابل ألست أنت من عرض علي -

 اخلبز؟
لقد عرضت عليه ربع ثرويت عشرة ماليني  -

دوالر مقابل بعض شطائر اخلبز واملال وكان 
عرضا سخيا مين ولو وافق على عرضي 

 لرتكت له املال راضيا
 إننا نوافق على هذا العرض -
 لقد فات األوان -
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 سنرد لك كل املال -
لقد ردت يل الشرطة كل املال ابلفعل بعد  -
 ن عثروا على سيارة زوجك الوغدأ

حسنا .. مادمت حصلت على كل  -
 أموالك مل تصر على توريطه يف تلك التهم؟

 البد أن يدفع مثن فعلته -
 ترقرقت الدموع يف عينيها بينما تقول:

 ماذا فعل ابلضبط؟ -
البد وأن أجعله عربة لكل من يفكر يف  -

 ابتزاز "حسن رشدي"
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ه! .. لقد أرجوك! اصفح عنه! .. ارمح -
قضى معظم حياته يف الغربة وكان فرحا 
ابلعودة إىل أهله فال جتعله يقضي ما بقي من 

 عمره يف السجن!
 أشحت بوجهي بعيدا عنها بينما أقول:

 هللا هو من يصفح ويرحم ويسامح -
انفجرت الدموع من عينيها بينما احننت 
أمامي وأمسكت بيدي تقبلها وتغرقها 

 بدموعها بينما تقول:
 أرجوك! .. ارمحنا أرجوك! -
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انتزعت يدي من بني يديها يف عنف بينما 
 أقول:

أنتم جمموعة من الرعاع وال تستحقون  -
 الرمحة

 أرجوك! .. من أجل أبنائه -
وفجأة انفجر بناهتا مجيعهن ابكيات بينما 

 تقول إحداهن:
أرجوك اي عمي! .. ارحم أيب من أجل  -

 خاطران!
ة جتاههم بل كان مل أشعر أبي شفقة أو رمح

قليب كاحلجر وكل ما كان يسيطر علي آنذاك 
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أنه البد من اإلنتقام من الرجل .. البد وأن 
يدفع الثمن .. مثن ابتزازه يل لذا انفجرت 

 هبم مجيعا صائحا يف عنف:
 لست أريد مساع كلمة واحدة! -

ازداد اجلميع يف البكاء وعيوهنم تتطلع إيل يف 
راهتم فاشحت عتاب ومل أستطع حتمل نظ

 بعيين بعيدا بينما أصرخ:
 أخرجوا! .. ال أريد رؤيتكم اثنية! -

وخرجوا بينما يبكني وما حن قليب عليهن 
للحظة وكأمنا قد قد من حجر فلم أكن 
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أراهم سوى جمموعة من األوغاد .. األوغاد 
 والرعاع

*  *  * 
 
 

جلس املقدم شريف زيدان على أريكة فخمة 
جلست على أريكة يف اجلناح اخلاص يب و 

مقابلة وطلبت لنا قدحني من القهوة وجلسنا 
 حنتسي القهوة بينما كنت أرحب به ..

مرحبا بك يف جناحي املتواضع سيادة  -
 املقدم
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 حفظك هللا "حسن" بيك -
 خريا إن شاء هللا؟ -
 اخلري كل اخلري إن شاء هللا -
 هل من جديد؟ -
 لقد قبضنا على "عباس سليمان" -
 وكيل لشخصية سياسية هامة؟كيف وهو   -
 هراء! -
 ماذا تقصد؟ -
أوال أود أن أخربك أنه ال أحد فوق  -

 القانون
 واثنيا؟ -
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"عباس سليمان" ليس وكيال ألي شخصية  -
 سياسية

 هو وكيل ملن إذن؟ -
 ليس وكيال ألي شخص -
 ماذا تقول اي سيادة املقدم؟ -
 كما مسعت ابلضبط  -
 ؟هل تعين؟ .. هل تعين أنه .. -
 ابلضبط .. إنه جمرد نصاب -

 محلقت به يف دهشة ابلغة بينما أكرر:
 نصاب! -
 إنه جزء من مؤامرة حيكت ضدك برباعة -
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 ملاذا؟ -
 ليومهونك أبن الفساد مستشري يف بالدان -
 وملاذا يفعلون ذلك؟ -
إهنا جزء من مؤامرة كربى صنعها املوساد  -

 برباعة لتكره نفسك وأهلك ووطنك
 ملاذا؟ -
 لترتك وطنك وتذهب أبموالك إىل إسرائيل -
 هل فعلوا كل هذا؟ -
ولقد أومهوك أن زوجتك السابقة السيدة  -

"سهري" خائنة ولكننا كنا نراقب كل شيء 
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منذ البداية وزوجتك خملصة لك وحتبك 
 جبنون

 األوغاد! لقد كدت اقتلها -
 احلمد هلل أنك مل تفعل -
 هلا ولكن "أكرم" هو السبب يف عدم قتلي -
لقد خشوا من إهنيار أسهم جمموعة  -

 شركاتك يف البورصة
 وملاذا خيشون ذلك؟ -
الهنم كانوا واثقني من قدرهتم على إقناعك  -

من حتويل كل أموالك ومقتنياتك إىل إسرائيل 
 وكانوا يريدون الكعكة كاملة   
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 ولكن ملاذا أان ابلذات؟ -
 ألنك عقلية إقتصادية فريدة -
 ن ظنك يب سيادة املقدمأشكرك على حس -
 إنك تستحق ما هو أكثر -
 أخجلتم تواضعنا -
لقد أراد املوساد توجيه ضربة قوية  -

 لإلقتصاد املصري
 ملاذا يفعلون ذلك؟ -
 إهنم يريدوننا غارقني يف مشاكلنا -
 ملاذا؟ -
 حىت ال جند الوقت حملاربتهم -
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 األوغاد! -
 وال تنسى أن هلم فائدة مباشرة مما حدث -
 كيف؟  -
كانوا سيوجهون لنا ضربة قاصمة   -

فيستولون على أربعني مليارا من الدوالرات 
فيهدمون إقتصادان ويضخون تلك األموال يف 

 إقتصادهم فينتعش
 لقد أرادوا ضرب عصفورين حبجر واحد -
 ابلضبط -
 ولكين أفقت يف الوقت املناسب -
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وهذا ما جعلهم يغريون خططهم وحياولون  -
 قتلك

 اد!األوغ -
واألن جيب أن تعرف أن وطنك حيبك  -

 ويقدرك وحيميك
 لقد علمت أن الوطن ال يقدر بثمن -

أخرج املقدم شريف زيدان بطاقة أنيقة من 
جيب سرتته وهنض من جملسه واقرتب من 
حسن رشدي ومد يده هبا إليه يسلمه إايها 

 بينما يقول:
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هاك رقم هاتفي لتتصل يب لو واجهتك أي  -
 صعاب يف عملك

التقط الرجل البطاقة وألقى نظرة سريعة 
عليها ووضعها يف جيب سرتته بينما ينهض 

 من مكانه قائال:
 أشكرك اي سيادة املقدم -
الشكر الوحيد الذي أتقبله منك هو أن  -

تعود إىل نشاطك فالوطن حيتاج للشرفاء 
 أمثالك

شد "حسن رشدي" على يد املقدم شريف 
 زيدان يف قوة بينما يقول:
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ل حيتاج الوطن للمخلصني أمثالك .. ب -
 املخلصيني أمثالك سيادة املقدم

*  *  * 
 
 

وقف الطبيب "عادل فهمي" يف قفص اإلهتام 
يف احملكمة وإىل جواره "عباس سليمان" 
املتهم يف نفس القضية .. كانت الدموع 
ترتقرق يف عيين الطبيب بينما كانت زوجته 

ارج  وبناته وولده يوسف يبكون بكاء مرا خ
القفص .. كان الرجل حياول أن يطمئنهم 
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ولكن دون جدوى .. هو نفسه مل يكن ميلك 
تلك الطمأنينة يف نفسه وألن فاقد الشيء ال 
يعطيه فلم يستطع الرجل بث الطمأنينة يف 

 نفوسهم ..
 اطمئنوا اي بنات! سيظهر احلق إبذن هللا -

 قالت زوجته بينما تبكي:
 عكاطمئن اي حبييب سنشهد حنن م

 ليتهم أيخذون بشهادة الزوجة واألبناء -
 سنبحث عن السائق يف كل مكان -
 ال فائدة -
 ملاذا؟ -
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لقد هرب السائق إىل اسرائيل ولن يعود  -
 .. لن يعود أبدا

قطع حديثهما صوت حاجب احملكمة يعلن 
 بدء احملاكمة ..

 حمكمة -
ودخل رئيس احملكمة ومعه إثنان من 

احملكمة بينما هنض املستشارين أعضاء هيئة 
اجللوس من أماكنهم احرتاما وعاد اجلميع إىل 
حيث مقاعدهم وجلس رئيس احملكمة 
واملستشارين مث أشار رئيس احملكمة إىل 
احلضور ابجللوس فجلسوا يف هدوء وساد 
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احملكمة صمت رهيب لثوان قبل أن ينادي 
احلاجب على القضية ومل متض دقائق معدودة 

ة يقول بصوته حىت كان رئيس احملكم
 اجلهوري:

 النيابة تتفضل! -
هنض وكيل النائب العام متلئه الثقة بنفسه 
فقد كان يرى أهنا قضية مضمونة للغاية بينما 

 يقول:
 سيادة الرئيس! .. حضرات املستشارين! -
 تفضل! -
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القضية اليت حنن بصددها اليوم قضية  -
 بسيطة للغاية و ..

 ادخل يف صلب املوضوع! -
م "عادل فهمي" وشريكه "عباس املته -

سليمان" املاثلني أمامكم مها عضوين هامني 
يف مؤامرة كربى هلدم إقتصاد البالد .. لقد مت 
اإلتفاق بني الطبيب "عادل فهمي" وبني 
ضابطني يف املوساد استطاعا جتنيده ليعمل 
معهما لتخريب اقتصاد مصر وحاكا املؤامرة 
 يف حنكة وذكاء وأحاط اجلميع برجل

األعمال الشهري "حسن رشدي" صاحب 
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"جمموعة شركات رشدي" الشهرية .. أحاطوا 
به إحاطة السوار ابملعصم .. فصار أحدهم 
مدير أعماله وهو املتهم األول اهلارب "دافيد 
حاييم" وصار أحدهم سائقه وهو املتهم الثاين 
اهلارب "دانيال كاهان" واستعانوا ابملتهم 

يف السينما ورغم  الثالث الكومبارس الفاشل
فشله الذريع يف السينما إال أنه أدى دوره 
مبنتهى الرباعة أمام "حسن رشدي" رجل 
األعمال الوطين وأقنعه أنه رجل أعمال 
ووكيل لشخصية سياسية هامة يف مصر 
وأقنعه أن الفساد مستشري يف البالد وأن 
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القيادات السياسية تريد مقامسته ماله ومل يكن 
كما أقنعوا الرجل أن   ذلك ليحدث أبدا

زوجته الشريفة العفيفة ختونه مما جعله يسقط 
يف بئر اليأس ويفقد الثقة يف بالده ومواطين 
بالده وعندئذ يسهل إقناعه ابهلجرة والتخلي 
عن الوطن .. وليتهم أقنعوه ابهلجرة إىل 
الوالايت املتحدة أو إىل دولة أوربية ولكنهم 

 أين؟ .. إىل أقنعوه ابهلرب وليس اهلجرة وإىل
 اسرائيل .. وتلك خيانة بل خيانة عظمى
 وقف حمامي املتهم رافعا ميينه بينما يقول:

 أعرتض سيادة الرئيس -
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 قال رئيس احملكمة يف ضيق:
 فيم إعرتاضك ابلضبط؟ -
لدينا معاهدة سالم مع إسرائيل والتوجه  -

إليها ال يعترب خيانة عظمى وإال كان "حسن 
 القضية رشدي" متهما يف نفس

 إعرتاض مقبول -
جلس احملامي بينما أشار رئيس احملكمة إىل 

 وكيل النائب العام قائال:
 النيابة تتفضل! -

 عاد وكيل النائب العام إىل مرافعته قائال:
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لقد أوقعوا "حسن رشدي" يف فخ نصبوه  -
له حبنكة واقتدار .. لقد أقنعوه ببيع كل 

ائيل أصول شركاته واهلروب أبمواله إىل إسر 
عمدا يف  -املتهم الثاين-واته به السائق 

الصحراء وسقط الرجل بني املوت واحلياة 
وأكملوا املسرحية املرسومة بدقة ابلغة فجاء 
شريكهم الرابع وهو الطبيب "عادل فهمي" 
الذي اتفقوا معه يف األردن حيث كان يعمل 
هناك وختطى احلدود املصرية عرب مسالك 

دير ووصل إليهم مشبوهة برباعة جاسوس ق
وأنقذهم مث ابتز "حسن رشدي" وأخذ نصف 
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 ثروته مث سلم مسدسه لشريكة السائق

"دانيال كاهان" ليقتل الرجل ويستويل على 
 النصف اآلخر للثروة و ..

 اعرتض اي سيادة الرئيس -
 فيم اإلعرتاض هذه املرة؟ -
لقد كان الرجل بني احلياة واملوت فلو  -

روة كاملة ألخذوها أرادوا حينذاك أخذ الث
وكان ذلك أسهل فلم أنقذوا الرجل يف رأي 

 النيابة؟
 هل للنيابة رد على ذلك؟ -
 نعم سيادة الرئيس -
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 تفضل! -
لقد أرادوا أخذ الرجل معهم إىل إسرائيل  -

لإلستفادة من قدراته وعبقريته اإلقتصادية 
 الفذة يف بناء إقتصاد إسرائيل

 قال احملامي هاتفا:
قتله فيما بعد على الطريق  مل حاولوا -

 اإلسفليت املعبد إذن؟
نظر رئيس احملكمة حنو وكيل النائب العام 

 وأشار إليه إبحدى راحتيه بينما يقول:
 النيابة -
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لقد أفاق "حسن رشدي" من غفلته  -
وحاول اخلروج من الفخ ورفض الذهاب إىل 
إسرائيل وكان ذلك يهدم كامل خططهم 

 ا قتلهفعدلوا تلك اخلطط وحاولو 
 تريد أن تضيف شيئا آخر ةهل النياب -
ال اي سيادة الرئيس .. النيابة تكتفي هبذا  -

 القدر فالقضية شبه حمسومة
 الدفاع يتفضل -
سيادة الرئيس .. حضرات املستشارين  -

ترى النيابة أن القضية شبه حمسومة وحتكي 
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لنا قصة طريفة دون أي دليل واحد حسي 
 وملموس

 العام ميناه بينما يقول: رفع وكيل النائب
 أعرتض سيادة الرئيس -

 نظر القاضي حنوه بينما يقول:
 فيم اعرتاضك ابلضبط؟ -
النيابة ال حتكي قصصا للتسلية وإمنا  -

هتدف إىل حتقيق احلق والعدالة وكل ما قلته 
موجود يف حماضر الشرطة وميثل جتميعا 
ألقوال أطراف القضية .. والنيابة جتد تلميحا 

 هانة يف حديث الدفاعابإل
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احتقن وجه احملامي ونظر حنو وكيل النائب 
 العام وقال:

الدفاع ال يقصد أي إهانة ونعتذر للنيابة  -
 عما قد يكون وصلها من تلميح ابإلهانة

 نظر القاضي حنو احملامي وقال:
حسنا .. فليتفضل الدفاع إلكمال  -

 مرافعته!
ر لقد كان موكلي يعمل يف األردن يف العش -

سنوات املاضية وكان مثاال للشرف واالمانة 
 وسريته حسنة للغاية ولدينا أوراقا تثبت ذلك 
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واخرج جمموعة من االوراق وتقدم حنو رئيس 
 احملكمة وسلمها له وهو يقول:

 ها هي اي سيادة الرئيس -
تسلمها رئيس احملكمة وتصفحها سريعا 
ولكن وكيل النائب العام وقف من جملسه 

 هاتفا:
ماذا يثبت ذلك ابلضبط؟ .. أي و  -

ن يظهر أمام اجلميع حسن وأجاسوس البد 
 السري والسلوك

 قال احملامي غاضبا:
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أسجل إعرتاضي اي سيادة الرئيس فالنيابة  -
حتكم على موكلي أبنه جاسوس رغم أن 
القضية مل حيكم هبا بعد واملتهم بريء حىت 

 تثبت إدانته
 حلذرإعرتاض مقبول وعلى النيابة توخي ا -
 النيابة تعتذر سيادة الرئيس -
 إعتذار مقبول -

والتفت رئيس احملكمة حنو احملامي بينما 
 يقول:

 الدفاع يتفضل ابستكمال املرافعة -
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واستكمل احملامي مرافعته وجاء دور احملامي 
املوكل عن "عباس سليمان" فصال يف ساحة 
احملكمة وجال واستجوبت النيابة مث احملامون 

هم "حسن رشدي" وبعض الشهود ومن
موظفي جمموعة شركاته اليت كان قد ابعها 
لشركة متعددة اجلنسيات وتوالت اجللسات 

 وجاء يوم النطق ابحلكم و ..
"حكمت احملكمة حضوراي على املتهم "عباس 
سليمان" ابلسجن مخس سنوات مع الشغل 
والنفاذ وعلى املتهم "عادل فهمي" ابلسجن 

فاذ وغيابيا على عشرين عاما مع الشغل والن



 75 

املتهمني "دانيال كاهان" و "دافيد حاييم" 
 ابإلعدام شنقا"

*  *  * 
 
 

فتحت السيدة اندية والدة سهري الباب 
عندما تعالت صوت الطرقات على ابب 
شقتها ومحلقت يب مشدوهة عندما وجدتين 

 أمامها فجأة فقالت يف غضب:
 أما يكفي ما حدث؟ -
 ألن تدعيين للدخول؟ -
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 تريد منا أيضا؟ ماذا -
 هل سنقف على الباب؟ -

تنحت عن الباب جانبا بينما تقول بضيق 
 واضح:

 تفضل! -
دلفت إىل الداخل وأغلقت هي الباب خلفي 
واجتهت إىل حجرة الضيوف وقد كنت أعرف 
طريقي جيدا وجلست على أريكة وثرية 
وسرعان ما حلقت يب املرأة وجلست إىل 

 يف عداء واضح:األريكة املقابلة بينما تقول 
 ماذا تريد ابلضبط؟ -
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 قلت يف بساطة:
 قدحا من القهوة -

بدا الغضب والغيظ على وجه املرأة ولكنها  
كظمت غيظها سريعا وذهبت تعد يل قدح 
القهوة وعادت بعد دقائق حتمل قدح القهوة 

 بينما تقول يف حدة:
 تفضل! -

تناولت قدح القهوة ورحت أحتسيه يف بطء 
رأة تكاد تقتلين من غيظها شديد وتلذذ وامل

.. تذكرت أايم خطوبيت وسهري وكيف كانت 
تلك املرأة تكاد حتملين عن األرض من فرط 
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سعادهتا إلرتباطي إببنتها رغم أنين كنت 
متوسط احلال يف تلك الفرتة ولكنها كانت 
سعيدة خبطبة ابنتها وفكرة ارتباطها وتكوين 
أسرة جديدة .. أفقت على صوت املرأة 

 :تقول
ها قد احتسيت قهوتك .. ماذا تريد منا  -

 ابلضبط؟ .. أما كفاك ما فعلت؟
 لقد جئت لتصحيح ما فعلت -
 وهل تظن ابنيت ستقبل؟ -
 ستقبل إبذن هللا -
 بعد كل ما فعلت هبا؟ -



 79 

 ماذا فعلت؟ -
 أمل تفعل شيئا؟ -
 كل األزواج يتشاجرون وخيتلفون  -
 ولكنك طعنتها يف شرفها ولطخت مسعتها  -
ماذا كنت ألفعل وقد رأيتها خارجة من  -

 شقة خطيبها السابق؟
احلقيقة ال أن  منها كان ينبغي أن تفهم  -

 تتسرع وحتاول قتلها
 لقد كاد الغضب يعميين و.. -

 قاطعتين قائلة يف حدة:
 وماذا تغري اآلن؟ -
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 لقد فهمت احلقيقة -
 كيف؟  -
 لقد أتكدت من إخالصها وحبها يل -
 كيف؟  -
 هو املهم ليس هذا -
 وما املهم إذن؟ -
 سأصحح كل أخطائي -
 كيف؟  -
 سأعيدها إىل عصميت -
 والفضيحة اليت تسببت لنا هبا؟ -
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عودهتا إيل خيرس األلسنة ويعيد إليها  -
 إعتبارها ويربؤها أمام اجلميع

دلفت سهري إىل احلجرة فجأة وقد كانت 
فيما يبدو تتنصت إىل حديثي مع والدهتا 

 وهي تقول:
 عود إليك لكن بشروطسأ -
 شروطك أوامر اي حبيبيت -

 جلست إىل جوار والدهتا بينما تقول:
شرطي األول: مهر جديد وشبكة جديدة  -

 ال يقل كال منهما عن عشرة ماليني جنيه
 ومبالغ به كثريا كبري ولكن هذا مبلغ  -
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البد أن أؤمن مستقبلي فلم أعد أطمئن  -
 إليك

الدنيا كلها ال حسنا .. إنين أوافق فكنوز  -
 تعوضين عنك اي حبيبيت

 والشرط الثاين أهم من األول -
 ما هو؟ -
أن منر بفرتة خطوبة أأتكد فيها أنك  -

مازلت حتبين وتبذل قصارى جهدك إلرضائي 
 وإسعادي

 أوافق ابلطبع -
 بقي الشرط األخري واألهم -
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 وهو؟ -
 أن تذهب إىل الطبيب -
 ماذا؟ -
 فاللن أعود إليك من دون أط -

احتقن وجهي فقد كنت أرفض تلك الفكرة 
متاما وأعترب األمر إهانة لرجوليت فقلت يف 

 تردد:
 ولكن .. -
ليس من لكن .. إما أن تقبل فأعود إليك  -

 وإما أن ترفض وتنساين .. تنساين متاما
*  *  * 
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عدت إىل مرحلة تشبه مرحلة خطوبتنا أان 
وسهري حبيبيت .. لقد اشرتطت علي ذلك 

حلق يقال أن هذا كان أفضل شيء طلبته وا
واشرتطته .. فقد كنت أبذل قصارى جهدي 
إلسعادها وتعويضها عما فعلت هبا فكانت 
يف قمة السعادة وكنت يف قمة السعادة 
لسعادهتا عشنا فرتة كانت من أمجل أايم 
حيايت .. عدت أرسل إليها الورود واهلدااي 

ود وعادت تستقبلين أبمجل ابتسامة يف الوج
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.. كنت قد نسيت تلك اإلبتسامة يف ذروة 
إنشغايل بعملي وإمهايل هلا .. كانت وردة 
مجيلة زاهية األلوان تبعث السعادة يف كل من 
حوهلا ولكن كان ينقصها اإلهتمام واحلنان 
لتنضر وتتفتح وتذدهر وألنين كنت يف تلك 
الفرتة بدون عمل فقد أوليتها جل إهتمامي 

ليها نضارهتا وطغت وحيب وحناين فعادت إ
علي حبناهنا وأهدتين كل سعادة الدنيا .. 
عدان خنرج سرا دون علم والدهتا وخنتلس من 
الدنيا حلظات السعادة واهلناء .. لقد أعجبين 
ما حيدث كثريا ووددت أن نطيل فرتة اخلطوبة 
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لفرتة طويلة وعدت أغازهلا وأمسعها كلمات 
احلب والعشق كنت أصطحبها معي يف كل 

دائق واملتنزهات وكنا نبدو كاألطفال ..  احل
كنت أطاردها ألانل قبلة من إحدى وجنتيها 
فتهرب وجتري مين وأظل أطاردها إىل أن 
أحلق هبا وأفوز بقبليت فنرمتي سواي على 
احلشائش لنلتقط أنفاسنا من فرط التعب 
جراء الركض واصطحبتها إىل األهرامات 

 املالهي وامتطينا األحصنة واإلبل وذهبنا إىل
وجربنا كل األلعاب كنا وكأمنا قد عدان عرب 
الزمن .. استعدان كل ذكرايتنا ولكن كانت 
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مطالبتها يل من آن آلخر للذهاب إىل 
الطبيب تكدر صفاء حيايت وإن كنت قد 
جنحت يف مماطلتها وإقناعها إبرجاء ذلك إىل 
ما بعد الزواج .. اطمأنت إيل متاما وبعد فرتة 

هي مين إمتام زواجنا ..  من الزمن طلبت
وتزوجنا وقضينا أمجل شهر عسل يف الدنيا 
.. لففت معها الدنيا بدأان بباريس عاصمة 
النور مث ذهبنا إىل لندن عاصمة الضباب 
ومنها إىل روما حيث عبق التاريخ مث زران 
مدريد ومنها إىل سويسرا ومنها إىل ديب لؤلؤة 
 العرب ومن مث عدان إىل القاهرة .. كنت
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أحب تلك املرأة جبنون .. مل أكن أختيل حيايت 
من دوهنا .. تذكرت "أكرم شكري" .. كيف 
جنح ذلك الوغد يف تشكيكي يف إخالصها 
.. كنت أرى حب الدنيا يف عينيها .. كيف  
كنت أستطيع أن أعيش يف تلك الدنيا 
الكئيبة من دوهنا؟ .. إهنا كل حيايت .. كل 

 حيايت بل وكل كياين
*  *  * 
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وعدان من شهر العسل وكنا يف قمة السعادة 
ومن فرط سعاديت رأيت أن أكون كرميا معها 
للغاية وأن أسعدها قدر استطاعيت لذا فقد  
كنت أحتفظ هلا مبفاجئة كربى لدى عودتنا 
ويف السيارة يف طريق عودتنا من املطار قلت 

 هلا:
 أتدرين إىل أين حنن ذاهبون اي حبيبيت؟ -
بني مكان ومكان فحيث ليس فرق عندي  -

 تكون هناك تكون جنيت اي حبييب
ضممتها إيل بيمناي بينما أمسك مقود  -

 السيارة بيسراي وقلت هلا:
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 بل أنت جنيت اي حبيبيت -
نظرت حنوي حبب واضح بينما تتكىء على 
صدري دون أن تنطق ببنت شفة فاستطردت 

 قائال:
 لدي مفاجأة لك -
 ما هي؟ -
 ستعرفني حني نصل -
 إىل أين؟ -
 إىل حيث املفاجأة -
 إنين أحترق شوقا فلتخربين اآلن! -
 وكيف تكون مفاجأة لو أخربتك؟ -
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 أرجوك! .. أخربين من أجل خاطري! -
 خاطرك كبري عندي ولكن .. -

 قاطعتين قائلة يف دالل:
 أرجوك! -

 ازددت عنادا وقلت هلا: 
 دقائق معدودة وسرتين بنفسك -

طلبت منها أن وقبل أن نصل إىل وجهتنا 
تغمض عينيها وعارضت يف البداية ولكنها 
إستجابت مع إحلاحي .. توقفت ابلسيارة 
واقتدهتا خارجها بينما ما تزال مغمضة العينني 

 وأوقفتها أمام ابب فيال أنيقة و..
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 افتحي عينيك اي حبيبيت! -
فتحت عينيها ومحلقت يف الفيال إبنبهار بينما 

 أقول:
 ؟فيلتنا .. ما رأيك -
 رائعة! -
 هل أعجبتك؟ -
 إهنا حتفة فنية رائعة -
 لقد كتبتها إبمسك كهدية مبناسبة زواجنا -

ارمتت على صدري وقبلت كلتا وجنيت بينما 
 سعادة الدنيا ترتسم يف عينيها وقالت:

 حفظك هللا يل اي حبييب -
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أمسكت يدها أصطحبها معي إىل داخل 
 الفيال بينما أقول:

فلقد كلفت أكرب وستعجبك من الداخل  -
 مكتب للديكور بفرشها وتصميم ديكوراهتا

 قالت يف سعادة: -
 ما دمت معي هبا اي حبييب ستكون جنة -

 قلت يف مرح:
املهم أال تكوين كحواء فتتسببني يف طردي  -

 من اجلنة
 ضحكت بينما تقول:

 حواء طردت من اجلنة أيضا مع آدم -
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ومرت األايم وكانت تلك أسعد أايم حيايت 
كنت أفاجئها كل يوم تقريبا مبفاجأة جديدة و 

فتارة أحضر هلا سيارة فخمة كهدية واترة 
سوارا ذهبيا واترة قرطا ماسيا .. أغرقتها 
ابهلدااي وأوليتها جل إهتمامي ولكن مع 
الوقت ذهبت السكرة وجاءت الفكرة 
وبدأت أفكر يف حايل .. هل سأظل هكذا 
من دون عمل؟ .. كيف سأبدأ من جديد 

د أن بعت جمموعة شركايت اليت بنيتها بع
جبهدي ورويتها بعرقي ودمي وترعرعت أمامي 
بكدي وتعيب؟ .. وألن العبد يف التفكري 
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والرب يف التدبري فقد رتب هللا القدير كل 
شيء أبفضل مما كنت أمتىن وبطريقة مل أكن 
أتوقعها أبدا وإذ يب أفيق من شرودي 
وتفكريي على صوت رنني جرس اهلاتف 
فتوجهت حنوه ورفعت السماعة حنو أحد 

 أذين ..
 ألو -
 مرحبا "حسن" بيك -
 من معي؟ -
 أان "عاطف علوي" -
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حبثت يف ذاكريت سريعا عن هذا اإلسم وملا مل 
 تسعفين ذاكريت أجبته قائال:

 من؟ -
 أال تذكرين "حسن" بيك؟ -
عفوا فمشاغلي كثرية وذاكريت ضعيفة  -

 بعض الشيء و ..
ن" بيك .. كان هللا يف ال عليك "حس -

 عونك!
 فلتذك رين! -
إنين مدير الشئون القانونية مبجموعة  -

 شركاتك السابقة
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 آه .. عفوا .. لقد تذكرتك اآلن -
 إنين أطلب من سيادتكم موعدا ملقابلتكم -
 ال وقت لدي و .. -
 املوضوع هام بل وابلغ األمهية -
 خبصوص؟ -
 خبصوص جمموعة شركاتك -
موعة ومل تعد يل عالقة هبا لقد بعت اجمل -

 ابملرة
 لدي مفاجأة لسيادتك -
 أهي سارة أم حمزنة؟ -
 حقيقة لست أدري -
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 قلت يف حدة:
 ماذا يعين ذلك ابلضبط؟ -
كوهنا سارة أو حمزنة يتوقف على نظرتك   -

 لألمور
حسنا فلتقابلين يف الغد عند العاشرة  -

 صباحا
 أين؟ -
 يف فيليت اجلديدة -
 فضلك! العنوان من -
 أال تعرف العنوان؟ -
 وكيف يل أن أعرف؟ -
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 كما عرفت رقم هاتف فيليت اجلديد  -
حسنا سأكون عندك يف العاشرة .. يف  -

 العاشرة متاما
*  *  * 

 
 

يف اليوم التايل نسيت متاما موعد الرجل 
الذي جلس يف انتظاري طويال يف فيليت وقدم 
 له اخلدم شرااب مثلجا مث شرااب ساخنا وملا
أيس من مقابليت انصرف وحاول اإلتصال يب  
كثريا يف ذلك اليوم وخالل األايم التالية دون 
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جدوى فقد أغلقت هاتفي احملمول متاما 
خالل تلك األايم .. كنت قد اتفقت مع 
زوجيت أن نذهب يف ذات اليوم إىل الطبيب 
وذهبنا وحدث ما كنت أخشاه يف أسوأ  
كوابيسي وكشف علي الطبيب وأجرى 

تحاليل والفحوص وأصررت أن يتم كل ال
شيء يف ذات اليوم ودفعت للجميع بسخاء 
حىت ال أظل يوما واحدا يف قلقي وجاءت 
النتيجة وجلست أمام الطبيب أان وزوجيت 
ونظر الطبيب الطاعن السن يف التحاليل 
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والفحوص ونظر حنوي يف حزن وأسى وقبل 
 أن ينطق فهمت كل شيء ..

 إلجناب اي ابينلألسف .. ال ميكنك ا -
أحسست بقليب يسقط بني قدمي وظهر 

 اهللع يف عيين بينما أهتف به:
 كيف؟  -
 إنه أمر هللا -
 أال يوجد أي عالج؟ -
 لألسف اي ابين -
 إنين مستعد لدفع كامل ثرويت -
 حالتك ميؤس منها اي ابين -
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 أال ميكن أن أسافر إىل اخلارج و .. ؟ -
 اي ابينالطب يقف عاجزا يف حالتك تلك  -
 ولكن الطب متقدم يف أملانيا وقد .. -
 مستحيل! -
 والعمل؟ -
 ليت األمر أبيدينا  -
 وماذا عن أطفال األانبيب؟ -
 ال تصلح يف حالتك اي ابين -
 ملاذا؟ -
 ليست لديك حيواانت منوية من األساس -
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سأذهب جلميع األطباء يف مصر والعامل  -
 لعل أحدهم جيد يل حال

ابين! فمن مينحك األمل ال حتاول اي  -
 خيدعك ويريد استنفاذ أموالك

نظرت إىل زوجيت فرأيت اإلرتياع ابداي يف 
عينيها اللتان ترتقرقان ابلدموع فصرخت هبا 

 قائال:
 هيا بنا سنذهب إىل طبيب آخر -

 ونظرت حنو الطبيب بينما أستطرد:
 فذلك الطبيب وغد ال يريد سوى إحباطي -
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لقت ابب وخرجت من لدن الطبيب وأغ
غرفته يف عنف متعمد وأمضينا األايم التالية 
لدى األطباء الذين أكدوا يل احلقيقة املرة 
املؤكدة واليت مفادها إنين لن أجنب .. لن 

 أجنب أبدا
*  *  * 

 

 

فجأة حتولت حيايت إىل جحيم .. لقد 
ابتسمت يل الدنيا كثريا ومل يكن من املنطقي 

جيت أن تظل تبتسم وتبتسم .. صارت زو 
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حتملين املسئولية كاملة عن عجزي عن 
اإلجناب وكأنين قد خلقت نفسي .. أليس 
هللا من خلقين؟ وهل تقول اجلبلة جلابلها ملاذا 
صنعتين هكذا؟ .. هل هذا هو جزائي ألنين 
بكل قليب أحببتها؟ هل هذا جزائي ألنين  
كنت أبذل كل جهدي إلسعادها؟ .. لقد 

ترى  شبعت زوجيت من كل شيء ومل تكن
سوى يف األمومة سعادهتا .. ولكن ما ذنيب 
أان؟ .. أليس هللا هو من يوزع األرزاق؟ أليس 
البنني كاملال يتبع الرزق؟ .. صارت زوجيت 
تطلب الطالق مين كلما رأتين وصرت يف 
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البداية أالطفها وأجذل هلا العطااي واهلدااي 
ألنسيها أمومتها وال فائدة .. مل تنس أبدا .. 

اشاها بعد ذلك وأحتاشى رؤيتها صرت أحت
وصرت أانم مبفردي يف حجرة بعيدة عنها 
وأغلق الباب علي وأعيش مع نفسي شاردا 
حزينا .. أعاتب ريب حينا وأعاتب نفسي 
أحياان لشروري وبعدي عن هللا .. عشت 
أايما من العذاب والشجار الدائم مع زوجيت 
.. أايم أنستين كل سعاديت .. كرهت نفسي 

زوجيت .. نعم كرهتها فهي دوما تنكأ وكرهت 
جروحي وتدوسها بعنف .. دائما ما كانت 
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تذكرين بعجزي بل تعايرين بعجزي وليس 
الذنب ذنيب .. كنت قد أغلقت هاتفي لعدة 
أايم وملا فتحته فوجئت مبدير الشئون 
القانونية "عاطف علوي" قد اتصل يب أكثر 
من مخسني مرة .. تذكرت موعدي مع الرجل 

ف سقط من ذاكريت فخجلت من نفسي وكي
.. ما ذنب الرجل يف مشاكلي؟ .. قررت 

 اإلتصال به واإلعتذار له ملا بدر مين ..
 ألو -
 أين أنت "حسن" بيك؟ -
 إنين آسف للغاية هناك ظروف طارئة و .. -
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 ال عليك "حسن" بيك -
 ميكننا حتديد موعد آخر .. ماذا عن الغد؟ -
.. ماذا عن ال وقت لدينا "حسن" بيك  -

 اليوم؟
 ولكن .. -
صدقين املوضوع خطري "حسن" بيك  -

 والبد أن نتصرف بسرعة
 قلت يف قلق:

 ما املوضوع ابلضبط؟ -
 املوضوع طويل وحيتاج إىل .. -

 قاطعته قائال يف حزم:
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 حسنا .. فلتقابلين يف فيليت بعد ساعة -
 سأكون يف موعدي ابلضبط "حسن" بيك -

ن الرجل جيلس على ومل متض الساعة حىت كا
األريكة املقابلة أمامي وقدمت له اخلادمة 
شرااب مثلجا وقلت له بينما يبدوالقلق يف 

 وجهي:
 خريا أستاذ عاطف؟ -
 خريا إن شاء هللا "حسن" بيك -

وتنحنح الرجل وكأمنا يستعد إللقاء حماضرة 
 طويلة قبل أن يستطرد قائال:
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"حسن" بيك .. ماذا متثل لك "جمموعة  -
 ات رشدي"؟شرك

لقد أخربتك أن عالقيت بتلك الشركات  -
 قد إنتهت

 وهل أنت سعيد بذلك؟ -
ابلطبع ال فقد بعتها نتيجة ملؤامرة تعرضت  -

هلا وفخ سقطت به ولكين سأبين جمموعة 
 أكرب وأضخم

إذن وبناء على ما أخربتين فلدي لك  -
 مفاجئة قد تبدو سارة
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شيء  احلمد هلل أنه ما يزال يف تلك الدنيا -
سار فمنذ فرتة والدنيا توجه إيل ضرابت 

 موجعة
لقد ألغت هيئة سوق املال الصفقة وكأهنا  -

 مل تكن
أحسست بقليب يرقص من الفرحة وترقرقت 
عيين  بدموع الفرحة وبدا الذهول على وجهي 
بينما أمحلق به غري مصدق ملا يقول فقد كان 
ذلك اخلرب بصيص أمل ونقطة مضيئة يف 

ا أعاين من مشاكل وأزمات ..  ظالم وخضم م
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كان خربا مل أتوقعه ومل أحلم به قط ولو يف 
 خيايل وهتفت ابلرجل قائال:

 هل أنت واثق مما تقول؟ -
 متام الثقة "حسن" بيك -
 ولكن كيف؟ -
يبدو أننا يف ذروة عجلتنا لبيع األسهم  -

ارتكبنا بعض األخطاء وخالفنا شروط هيئة 
سوق املال وملا اكتشفوا تلك األخطاء 
واملخالفات أصدروا قرارا إبلغاء الصفقة 

 واعتبارها كأن مل تكن
 إهنا مفاجأة مذهلة! -
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 يف تلك احلالة لدينا طريقني -
 ما مها؟ -
متعددة  األول أن نتفق مع الشركة -

 اجلنسيات فنعيد إليها املال وإال ..
 وإال ماذا؟ -
وإال لو أصرت الشركة على إمتام الصفقة  -

 فنحن مضطرون إلعادة إجراءات البيع 
 قلت يف قلق: -
 ماذا يعين ذلك؟ -
ال تقلق "حسن" بيك فموقفنا هو األقوى  -

 يف كلتا احلالتني وسنتمم ما تريد ابلضبط
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 يت ابلطبعأريد إسرتداد شركا -
إذن سنسرتدها .. طلباتك أوامر "حسن"  -

 بيك
منذ اآلن ستكون مديرا ألعمايل والذراع  -

 اليمىن يل!
لست أستحق كل تلك الثقة "حسن"  -

 بيك
بل تستحق ما هو أكثر .. إنين متفائل  -

 بك .. متفائل بك للغاية
*  *  * 
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ذهبت إىل زوجيت بعد تفكري طويل مين وقد 

ني نفسي أن أطلقها وأعيش مع قررت بيين وب
نفسي يكفيين عملي وشركايت وجناحايت .. 
فالدنيا ال تعطينا كل شيء .. لقد أهداين هللا 
املال وحرمين البنني وأعطى هللا البنني آلخرين 
وحرمهم املال البد وأن أشكر هللا على 
عطاايه وأكتفي بنصييب يف تلك الدنيا .. كان 

أن أتبىن طفال هناك حال واحدا أمامي وهو 
ولكين كنت أرفض ذلك احلل متاما .. كنت 
أرفض أن أييت طفل ليس من دمي وحلمي 
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وليس من صليب فريث كل أموايل وأمالكي 
.. طرقت ابب غرفة نومنا وحني دخلت 
لدهشيت وجدت زوجيت ليست مكتئبة ككل 
يوم بل كانت متهللة للغاية .. ترى ماذا 

للنساء حدث؟ .. هل جنت تلك املرأة؟ .. 
أفعال غريبة .. أعرتف أنين مل أفهم تصرفات 
املرأة أبدا .. فهي فجأة سعيدة وفجأة 
مكتئبة كئيبة تبعا هلرموانهتا .. لست أدري .. 
وقبل أن أنطق وأعلن هلا مكنون صدري 
وجدهتا تقرتب مين وتضم نفسها إىل صدري 

 يف دالل بينما تقول:
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 لدي مفاجأة ستسعدك -
 ا ما يسعدينمل يعد يف الدني -
 حىت لو أخربتك أنك ستصري أاب؟ -

 إتسعت عيناي دهشة بينما أقول:
 كيف؟  -
هناك طبيب سيجري لك عملية بسيطة و  -
.. 
ولكن معظم األطباء أكدوا أن ذلك  -

 مستحيل
 إنه طبيب عبقري جيري أحباث جديدة -
 ولكن .. -
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ليس من لكن .. لقد أجرى العملية لرجل  -
ت جناحا ساحقا يف نفس حالتك وجنح

 ولكنها مكلفة ابلطبع
 إنين أوافق ولو تكلفت نصف ثرويت -
 ستتكلف عشرة ماليني من اجلنيهات فقط -
 موافق .. سأدفع عمري لكي أجنب منك -

ورقص قليب .. رقص يف منتهى السعادة 
 واحلبور

*  *  * 
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مل ميض علينا العام حىت كان لدينا طفل 
عمرو وغرام  وطفلة توأمان مجيالن أمسيتهما

فحني يعطي هللا يعطي بكرم وسخاء .. يفتح 
يده فيشبع كل حي رضى .. صار الطفالن  
كل حيايت .. أحببتهما من كل قليب كما مل 
أحب أحدا من قبل .. كنت أداعبهما 
وأالعبهما بل كنت ألعب معهما كطفل صغري 
.. تغريت حيايت متاما .. أسندت جل أعمايل 

علوي" ألتفرغ إىل مدير مكتيب "عاطف 
ألبنائي .. جلبت هلما لعب الدنيا .. كنت 
أرامها كنبتتني تنموان أمام عيين مع األايم 
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فكربا وترعرعا وازددت تعلقا هبما فصارا كل 
حيايت ومرت السنوات وصار طفلي شااب 
اينعا وطفليت فتاة مجيلة رقيقة وقد تعلقت يب  
كثريا فتعلقت هبا أكثر وصارت كل حيايت أما 

و فقد انشغل عين أبصدقائه من الشباب عمر 
والفتيات .. كنت عائدا من عملي يف 
السابعة مساء ذات يوم ووجدت غرام جتلس 
كعادهتا مبفردها يف شرفة تطل على احلديقة و 

.. 
 ملاذا جتلس حبيبيت دوما وحيدة؟ -
 ألن أيب حبييب أتخر علي   -
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توجهت حنوها وقبلت وجنتيها بينما أربت 
 يها قائال:على أحد كتف

وإىل مىت سيعيش أبيك ليسعد فتاته  -
 اجلميلة؟

أطال هللا يف عمرك اي أيب! .. أرجوك ال  -
 تتحدث مبثل تلك الطريقة! 

 جلست إىل املقعد املقابل هلا بينما أقول:
 كل بشر فان اي ابنيت  -
 لو انلك مكروه سأموت اي أيب -
أبعد هللا الشر عنك اي ابنيت! .. إطمئين!  -

أنوي ذلك إال بعد أن أرى ابنيت  فلست
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حبيبيت عروس مجيلة وأسلمها لعريس أمجل 
 يصوهنا وحيفظها بداخل عينيه

 لن أتزوج اي أيب -
 قلت يف جزع:

 ملاذا اي حبيبيت؟ -
 لست أجد يف تلك الدنيا من هو مثلك -
 ستجدين من هو أفضل مين -
ليس يف مثل وسامتك وال قلبك احلنون اي  -
 أيب

الفتاة بدورها وتوجهت  هنضت وهنضت
 حنوها وضممتها لصدري بينما اقول:
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 ما أحببت قدر ما أحببتك قط اي بنييت -
*  *  * 

 
 

كان عمرو حياول التسلل خارجا من املنزل 
حني حملته يف مساء ذات يوم بينما كنت أعلى 

 الدرج يف الطابق الثاين و ..
 عمرو! -

توقف الفىت وقد ظهر على وجهه الضيق كما 
أنين شرطي وقد قبضت عليه متلبسا  لو
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جبرمية ما ونظر إىل أعلى الدرج حنوي بينما 
 يقول:

 نعم اي أيب -
 انتظر اي ابين! -

وهبطت درجات السلم متجها حنوه ومسعته 
 يغمغم يف ضيق:

 حماضرة كل يوم -
 اقرتبت منه بينما أقول:

 عمرو حبييب إىل أين أنت ذاهب؟ -
 سأسهر مع أصدقائي -
 اي عمرو؟ كل يوم  -
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أان اآلن يف إجازة آخر العام وال توجد  -
 دراسة و ..

 وضعت إحدى راحيت على كتفه بينما أقول:
 إنك تسهر يوميا حىت الفجر -
 وما املشكلة يف ذلك -

 أبعدت يدي عنه بينما أقول:
 املشكلة أنين مل أعد أراك اي ابين -
 كل أصدقائي يسهرون وميرحون  -
  ابينولكن ذلك مبالغ فيه اي -
لقد تعبنا كثريا يف الثانوية العامة ونريد أن  -

 نرفه عن أنفسنا و ..
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 أما آن اآلوان اي عمرو؟ -
 مل اي أيب؟ -
لقد كربت اآلن وينبغي عليك أن تعرف   -

 كل شيء عن شركاتك وأمالكك اي ابين
 الربكة بك اي أيب -
 وهل سأعيش مدى الدهر اي ابين؟ -
 أطال هللا يف عمرك اي أيب -
 مهما طال عمري سينتهي يوما  -
 ال تقل هذا اي أيب! -
 ولو مل أقل فهل من مهرب من املوت؟ -

 بدا الضيق على وجهه بينما يقول:
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 ملاذا احلديث عن املوت اآلن اي أيب؟ -
ألنين تعبت كثريا ألبين لك امرباطورية من  -

 الشركات و ..
 إنين أقدر ما فعلت من أجلنا و .. -
 تم و ..ولكنك ال هت -
أيب! .. أرجوك! .. إنين خارج للتو من  -

فرتة الثانوية العصيبة وليس هذا وقتا مناسبا 
 ملا تريد

 ومىت الوقت املناسب يف رأيك اي ابين؟ -
 بعد خترجي من اجلامعة -
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ولكنين اشعر أن العمر لن ميتد يب إىل  -
 ذلك احلني اي ابين

ارمتى عمرو يف حضين وترقرقت الدموع يف 
 ه بينما يقول:عيني

أرجوك! .. لست أختيل احلياة بدونك اي  -
 أيب
 وال أان .. وال أان اي ابين -

*  *  * 
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كنت أجلس شاردا يف مكتيب أفكر يف 
هاجس املوت الذي انتابين فجأة وال أدري 
له سببا وأخذت أستغفر هللا وأتوب إليه يف  
كل ما فعلت يف حيايت وأعده أن أصلح من 

ى قدر إمكاين تصحيح حايل وأحاول عل
أخطائي حني أفقت على صوت طرقات 
هادئة على مكتيب أعرفها جيدا فهي طرقات 

 سكرترييت احلسناء و ..
 تفضل -

دلفت السكرترية وأغلقت الباب خلفها 
 واقرتبت من مكتيب بينما تقول:
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السيد "رمضان الشناوي" يطلب مقابلتك  -
 اي "حسن" بيك
 قلت يف حرية:

 شناوي" هذا؟من "رمضان ال -
 إنه رجل أعمال و .. -
 هل حددان له موعدا سابقا؟ -
 ال اي "حسن" بيك -
 إذن فلن أقابله -
 ولكنه مصر و .. -

 صرخت هبا قائال:
 ماذا يعين ذلك؟ -
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 آسفة "حسن" بيك -
 ومهت السكرترية أن تنصرف فهتفت هبا:

 انتظري! -
 التفتت حنوي بينما تقول:

 كما أتمر "حسن" بيك؟  -
 اذا يريد الرجل ابلضبط؟م -
 يقول أنه يريدك يف أمر هام -
 أي أمر هذا؟ -
 أمر يتعلق ابحلياة واملوت -

إجتاح نفسي قلق عميق على ذكر املوت 
 فقلت هلا:
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 أدخليه إذن! -
 كما أتمر "حسن" بيك  -

ومضت السكرترية خارجة ومل متض حلظات 
حىت كان الرجل يطرق ابب غرفة مكتيب و 

.. 
 تفضل! -

ف الرجل إىل الغرفة ومل التفت إليه يف ودل
البداية فقد كنت مشغوال بتصفح بعض 
األوراق اهلامة والتوقيع عليها وملا رفعت عيين 
عن أوراقي رأيت الرجل يوليين ظهره وهو 
يغلق الباب ابملتاريس فتعجبت من ذلك 
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وصعد قلقي إىل ذروته فنهضت عن مقعدي 
للتو ومحلقت يف وجه الرجل الذي نظر حنوي 

بينما خيرج مسدسه من جيب سرتته وتذكرت 
الرجل على الفور .. مل يكن "رمضان 
الشناوي" وال رجل أعمال كما أخربتين 
السكرترية لقد كان آخر شخص يف الدنيا 
أود رؤيته كان رجال نسيته متاما يف ذروة 
أعمايل وانشغايل .. كان رجال من املاضي .. 

ان كان الطبيب "عادل فهمي" ولكنه ك
خمتلفا فقد ظهرت عليه آاثر الزمن وخط 
الشيب فوديه وانتفخت عينيه وظهر السواد 
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حوهلما كثيفا .. محلقت به مشدوها ورأيت 
الشر يف عينيه وتصاعد القلق يف أعماقي 
وظهر اخلوف جليا يف عيين بينما أمحلق يف 
مسدسه الذي يوجهه حنوي وعلمت حينذاك 

ذا جتتاحين أنين هالك ال حمالة .. علمت ملا
هواجس املوت يف األايم األخرية .. هتفت 

 ابلرجل يف هلع قائال:
 ماذا ستفعل؟ -

 ابتسم يف سخرية بينما يقول:
 ماذا تظنين أفعل؟ -

 قلت يف بالهة واضحة:
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 هل ستقتلين؟ -
 سأقتلك ابلطبع -
 ملاذا؟ -
 عجبا! .. أتسألين بعد أن أضعت عمري؟ -
 سأعوضك -
 كيف؟  -
 يد من املالسأعطيك ما تر  -
 وهل يعوضين املال عن عمري؟ -
 ستعيش غنيا لبقية عمرك -
 وكم بقي يل ألعيش من عمري؟ -
 سيمتد بك العمر طويال إبذن هللا -
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 لقد سلبتين عشرين عاما ظلما من عمري -
 سأعوضك .. أقسم سأعوضك -
وماذا بقي يل ألعيش من أجله وقد  -

 سلبتين أمجل أايم عمري
 أوالدك وزوجتكستعيش من أجل  -
 مل يبق يل من العمر سوى أرذله -
ملاذا تقضي ما بقي لك من العمر يف  -

 السجن؟
لقد تعودت على السجن حىت صرت ال  -

 أريد عنه بعدا
 قد يعدمونك لقتلي -
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 ليتهم يفعلون لريحيوين من عذايب! -
 امسعين أرجوك! .. سأهديك ما تريد -
وأان سأهديك رصاصة حتمل حقد عشرين  -

عاما .. عشرين عاما من السجن .. عشرين 
 عاما من العذاب .. عشرين عاما من الظلم

ومد يده ابملسدس وأطلق رصاصة حنوي 
ومددت كف يدي اليمىن حنو املسدس 
وكأنين أشري لتلك الرصاصة أن تتوقف 
ولكنها مل تستمع يل بل واصلت طريقها 
حنوي وانغرست يف جسدي .. وراحت تشق 
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ن مث شقت طريقا هلا يف طريقها حنوي وم
 أعماقي

*  *  * 
 
 

يقولون "الثالثة اثبتة" وها هي املرة الثالثة اليت 
أقرتب فيها كثريا من املوت فهل يصدق 
ذلك املثل وتكون تلك هي هناييت؟ .. لقد 
عدت إىل هويت املظلمة ولكين أشعر أن تلك 
املرة ختتلف عن املرتني السابقتني .. ال أدري 

روحي تتهادى منحدرة ألسفل  ملاذا .. وها
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اهلوة اليت تبدو كأهنا أبدية بال قرار أو هناية 
.. ترى هل سأخرج منها تلك املرة كاملرتني 
السابقتني أم تلك هي حمطيت األخرية؟ .. هل 
سأعود إىل جسدي اثنية أم أتركه للفناء تلك 
املرة وأنطلق أللقي مصريي احملتوم الذي 

تعلمون .. يكفي أعرفه جيدا؟ .. جهنم كما 
ظلمي هلذا الرجل الذي نسيته يف السجن 
لعشرين عاما للدفع يب وإلقائي يف قاع جهنم 
.. لقد دمرت كل حياته واهتمته ظلما 
وطغياان بعد أن أنقذين .. ولكن هل أنقذين 
جماان؟ .. أمل يبتزين ذلك الوغد؟ .. ولكن 
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لكل جرمية عقاب مناسب حيقق العدل .. 
إلبتزاز عشرين عاما من فهل يكون عقاب ا

السجن والعذاب؟ .. نعم فهو مل يبتز شخصا 
عاداي .. لقد ابتز "حسن رشدي" أكرب رجل 
أعمال وأعظم عبقرية إقتصادية يف مصر .. 
نظراييت تدرس يف كلية اإلقتصاد رغم أنين مل 
أرتد تلك الكلية ومل أخترج منها .. ولكن 
ماذا أان اآلن؟ .. جمرد حفنة من الرتاب 
سرعان ما تندمج وتراب األرض وأصري جمرد 
ذكرى .. اي لإلنسان! يظن نفسه عظيما وإذا 
هو حفنة من الرتاب .. يظن نفسه شيئا وإذ 
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به ال شي .. ال شيء ابملرة .. لست أدري 
مل نفعل هكذا أبنفسنا؟ .. مل نظلم بعضنا 
بعضا؟ .. أليس إله واحد خلقنا؟ .. أليس 

ال نضع أنفسنا يف أب واحد لكلنا؟ .. ملاذا 
ذات مكان من نظلم؟ .. ملاذا إذا قدران على 
الظلم ال نذكر قدرة هللا علينا؟ .. هل صرت 
اآلن واعظا وفيلسوفا؟ .. هل صرت حكيما 
بعد فوات اآلوان؟ .. ملاذا مل أذكر نفسي 
بذلك وأان مازلت بعد يف اجلسد؟ .. ولكن  
كفاين أقول لكم ذلك حىت تتعلموا مين فال 
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وا أخطائي حىت ال تنالوا نفس مصريي تكرر 
 .. مصريي الذي أستحقه .. أستحقه جبدارة

*  *  * 
 
 

أسرعت زوجيت حتث اخلطا يف طرقات 
املستشفى حنو حجرة العمليات وخلفها 
أبنائي عمرو وغرام حياوالن اللحاق هبا وما 
أن وصلت زوجيت إىل حجرة العمليات حىت 

األعلى نظرت عرب الزجاج الكثيف يف اجلزء 
من ابب احلجرة تسرتق النظر علها جتد ما 



 143 

يطمئنها علي  ولكن من دون جدوى ..  
كانت ترى األطباء وهم يلتفون حول 
جسدي وجيرون يل جراحة دقيقة إلستخراج 
الرصاصة من جسدي .. وما هي إال حلظات 
حىت اقرتبت منها إحدى ممرضات املستشفى 

ات ودفعتها برفق بعيدا عن ابب غرفة العملي
 بينما تقول:

 ممنوع اي سيديت -
ابتعدت عن ابب الغرفة بينما ترتقرق الدموع 
يف عينيها ومن بني دموعها رأت غرام اليت  
كانت تبكي مبرارة بينما حياول عمرو أن 
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يهدئها فاجتهت حنوها وضمتها إىل حضنها 
وكال منهما تبكيان يف مرارة ومل يستطع عمرو 

العنان أن يظل متماسكا فاطلق لدموعه 
فانطلقت تغرق وجنتيه بغزارة وتركت األم 
ابنتها وراحت تضم ابنها حلضنها وظال لفرتة 

 ليست ابلقصرية يبكيان وينشجان و ..
البد وأن تكون قواي اي عمرو! .. أنت  -

 رجل اي ابين
 أيب هو كل حيايت اي أمي -

 ربتت األم على كتفه حبنان بينما تقول:
 سينجو إبذن هللا اي ابين -
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قطع حديثهما خروج الطبيب من حجرة 
العمليات فأسرعا حنوه وأسرعت غرام من 

 خلفهما ..
 طمئين أيها الطبيب! -
 كان بودي ولكن لألسف!  -

نظر اجلميع حنوه بذهول غري مصدقني بينما 
 يستطرد:

 البقاء هلل -
وصرخت سهري وصرخت غرام وصرخ عمرو 
صرخ اجلميع كما مل يصرخوا من قبل 

لدموع غزيرة يف ردهة املستشفى واهنمرت ا
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وفجأة خرجت املمرضة من غرفة العمليات 
 هترول حنو الطبيب قائلة:

 لقد عاد النبض للمريض  -
نظر إليها الطبيب وكأمنا ينظر إىل بلهاء أمامه 

 بينما يهتف هبا:
 ماذا تقولني: -
 صدقين أيها الطبيب -
 فيم أصدقك؟ -
 لقد عاد النبض فجأة -
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حاولنا إعادة النبض بكل  كيف؟ .. لقد  -
طريقة ممكنة ومل يستجب املريض حىت يئسنا 

 منه متاما
 إن كنت ال تصدقين فلرتى بنفسك -
 هل جننت؟ .. ماذا تريدين مين أن أرى؟ -

اندفعت غرام حنو الغرفة ومل تنتظر الطبيب 
بينما تسيل دموعها يف غزارة وما لبث 
الطبيب أن حسم أمره أيضا وعاد إىل غرفة 

لعمليات واجلميع خلفه ومحلق يف شاشات ا
األجهزة املتصلة يب مشدوها وكأمنا ال يصدق 

 عينيه وقال يف ذهول:
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إنين مل أرى مثل ذلك يف حيايت .. مل أرى  -
مثل ذلك يف حيايت قط .. ما حدث معجزة 

 .. معجزة بكل املقاييس
*  *  * 

 
 

كان لعوديت للحياة قصة طريفة سأقصها 
ال تصدق ..  لست أدري عليكم وإن كانت 

كيف أقنعكم هبا ولكن أقسم لكم أن هذا ما 
حدث .. ال أدري كيف ولكنه حدث .. قد 
يكون ما حدث أضغاث أحالم فلست نبيا 
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أو تقيا ليحدث معي ما حدث ولكنه قد 
حدث .. كانت روحي تتهادى يف اهلوة 
الالهنائية كورقة حتملها الريح ومر يب الوقت 

ن حتت حكم الزمن ال أشعر به فلم أك
فالروح ليست كاجلسد ال يسيطر عليها وقت 
وال زمن وال تكرب وال تشيخ بل تظل خالدة 
.. كان كل تفكريي منصبا على مصريي 
واملكان الذي ستقضي به روحي خلودها 
األبدي وكان املكان األقرب إىل ذهين هو 
جهنم كما تعلمون .. جهنم وبئس املصري .. 

ا غري ذاك املصري ومل أختيل مصريا آخر 
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فاضطربت روحي كثريا ولكن طال يب الوقت 
وال شيء يتغري ما زلت غارقا يف الظالم .. 
بدأ امللل يزحف إىل روحي رويدا رويدا .. 
هل سيطاردين الروتني حىت يف اآلخرة بعد 
وفايت؟ .. ملاذا ال حياسبونين .. صرخت 

 أبقصى قويت: 
 حاسبوين أرجوكم!   -

ب .. تذكرت املثل ولكن ليس من جمي
القائل: وقوع البالء وال انتظاره .. شعرت كم 
هو صادق ذلك املثل عندما شعرت 
ابإلضطراب الشديد الذي أصاب روحي 
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ولكن فجأة إذا واملشهد احمليط يب يتغري متاما 
.. يبدو أنين على لقاء مع شخصية هامة .. 
شخصية نورانية هامة وصلت إليها روحي 

.. وجدت نفسي أمام  فجأة وال أدري كيف
مالك ينبعث منه نور شديد مل أر مثله من 

 قبل
 من أنت؟ -
 ال تسل عن إمسي! -
 ملاذا أان هنا؟ -
 ألنك قد مت -
 هل سأظل يف ظالم دامس لألبد؟ -
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 كادت روحي ترقص من الفرحة حني قال:
 ال ابلطبع -
 أين مكاين إذن؟ -

انتقل يب بسرعة تفوق سرعة الضوء مبراحل 
أجرب سرعة الضوء من قبل حىت  وإن مل

أحكم ولكن هكذا كان إحساسي ووجدت 
روحي فجأة حتلق مع املالك فوق اجلحيم 
حيث كانت النريان تستعر يف أجساد األشرار 
فتشويهم وال تلتهمهم وال تدعهم ميوتون أو 
ينالون قسطا من الراحة .. بكاء وعويل 
ودود ال ميوت .. صوت عذاهبم الرهيب 
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فيذيبها أبكثر مما تفعل النريان يلهب روحي 
حتيت رغم أهنا تبعد عين أميال وأميال وكأنين 

 قد هبطت يف مركز الشمس فجأة و ..
هذا هو املكان املعد لك مع إبليس  -

 وجنوده
 انقبضت روحي بينما أقول بصعوبة ابلغة:

 ملاذا؟ -
 قلبك مليء ابلشر لذا فمكانك يف جهنم -
 ابعدين من هنا أرجوك! -
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أكد أهني كلمايت حىت وجدت روحي مل 
تستقر أمام املالك يف موضعي األول 

 فاستطردت قائال:
 اي له من عذاب! .. اي له من مكان بشع! -
 ولكنه مكانك -

 قلت متعجبا:
 جهنم مكاين؟ -
 هل ظلمناك؟ -
 ال .. ولكن .. -
 ولكن ماذا؟ -
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لقد كنت شريرا حقا ولكين تبت إىل هللا  -
ته قبل أن أموت واستغفرت وطلبت رمح

 والتائب من الذنب كمن ال ذنب له
 ذاك ما حريان -
 ملاذا؟ -
لقد عشت ومت شريرا ابغيا وكان عدل  -

هللا يقتضي أن تذهب إىل جهنم ولكنك تبت 
واستغفرت يف اللحظة األخرية فصرت 

 مستحقا لرمحة هللا
 عاودين األمل يف رمحة هللا فقلت:

 أرجوك أريد فرصة أخرى -
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مر لك القدير بفرصة أخرى ابلفعل لقد أ -
 ولكنها فرصة أخرية

 قلت يف فرح شديد غري مصدق:
 سيمنحين هللا فرصة أخرى؟ -
ابلرغم من علمنا أن الذين يراتحون للشر  -

 يف الشر يشيخون
ال أرجوك! .. أعدك أن أتغري وأغري هذا  -

 املبدأ متاما
 أمتىن ذلك .. فتلك فرصتك األخرية -
نحونين تلك الفرصة وقد ولكن كيف ستم -

 مت؟
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 ستعود للحياة -
كيف؟ هل من أحد قد مات وعاد   -

 للحياة؟
 إطمئن فما زال بك الرمق   -

وطافت روحي حملقة أبمر من املالك لتعود 
إىل جسدي الذي تركته يف غرفة العناية 
املركزة خلفي ورأيت زوجيت وأبنائي يبكون 

طبيب ويولولون خارج غرفة العناية املركزة وال
خيربهم بوفايت وشعرت ابحلنني إليهم مجيعا 
وودت أن أضمهم إىل صدري وأطمئنهم 
وأهديء من روعهم ولكنين مل أستطع فقد  
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كانت روحي غري مرئية كاهلواء متاما فأسرعت 
حنو حجرة العناية املركزة ونظرت وإذا 
جبسدي مسج ى على الفراش ومغطى مبالءة 

ملمرضات بيضاء انصعة ومالمح املمرضني وا
تنطق ابألسى .. التصقت بروحي يف جسدي 
وفجأة عاد النبض لقليب وبدأت األجهزة 
تصدر صوت نبضايت ومددت يدي أرفع 
املالءة اليت تكاد تكتم أنفاسي وختنقين عن 
وجهي ومحلقت إحدى املمرضات يب وكأهنا 
ترى شبحا ولكنها متالكت نفسها سريعا 
وأسرعت حنو الطبيب تستدعيه وختربه 
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ابملفاجأة بل املعجزة .. وما حدث كان 
 ابلفعل معجزة .. معجزة حبق

*  *  * 
عادت روحي إىل جسدي وأفقت قليال مث 
سقطت اثنية يف غيبوبة ظللت هبا ألايم عدة 
فال تنسوا أنين كنت مصااب برصاصة مرت 
إىل جوار القلب متاما وحطمت يف طريقها 

ب الكثري من أورديت وشراييين .. فذلك الطبي
الوغد "عادل فهمي" فشل حىت يف إصابة 
قليب .. إنه طبيب فاشل يف كل شيء فيما 
يبدو .. كل ما حدث كان بسببه .. فلو 
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وافق وأخذ ربع ثرويت لرتكتها له عن طيب 
خاطر .. أما تكفيه عشرة ماليني دوالر دفعة 
واحدة؟ .. إنه الطمع .. الطمع هو الذي 

أفقت بعد أضاع حياته وكاد يودي حبيايت .. 
عدة أايم ورأيت الفرحة يف عيون زوجيت 
وأبنائي .. كانت الفرحة تتجاوز عيوهنم ومتأل 
قلوهبم متاما .. كانت دموع الفرحة ترتقرق يف 
عيوهنم وخباصة غرام ابنيت حبيبيت اليت أحبها 
من كل قليب بل أعشقها وأعشق روحها 
اجلميلة وأعشق حنينها الذائد جتاهي وأعشق 

.. كانوا مجيعا ملتفني حويل ومل  تعلقها يب



 161 

يرتكوين لثانية واحدة وحدي طوال مدة 
غيبوبيت مث طلب منهم الطبيب أن يلتزموا 
مبواعيد الزايرة بعد أن اطمأنوا علي فالتزموا 
هبا وكانوا يزورونين يوميا .. مل تكن سعاديت 
بعوديت إليهم أبقل من سعادهتم .. انتبهت 

 :ذات مرة على صوت غرام تقول
 محدا هلل على سالمتك اي أيب -

 غمغمت يف ضعف واضح قائال:
 محدا هلل -

 قالت زوجيت يف سعادة:
 ها قد أعادك هللا لنا -
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 بدعواتكم اي حبيبيت -
 قال عمرو يف أتثر:

 ال ترتكنا اثنية اي أيب! .. ال ترتكنا أرجوك! -
 اطمئن اي ابين -

 اقرتبت غرام مين وقالت يف حنان:
  أيبكلنا فداك اي  -

 احتضنت يدها بني راحيت بينما أقول:
 كلي فداك اي صغرييت  -
 أما زلت تراين صغرية اي أيب -
 وستظلني صغرية يف نظري طوال عمرك -
 لقد جتاوزت الثامنة عشر اي أيب -
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 لقد صرت عروسا فاتنة مجيلة -
أمل تعدين أبنك ستسلمين بيدك إىل  -

 عريسي؟
 إنين عند وعدي اي صغرييت -
اك هللا لنا وأطال يف عمرك! .. وأطال أبق -

 يف عمرك اي أيب!
*  *  * 
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كان الطبيب خارجا من حجريت ذات مرة 
حني اقرتب منه أحدهم وقرب منه بطاقة 

 هويته بينما يقول:
 الرائد خالد محدي من املباحث العامة -

 شد الطبيب على يد الرجل بينما يقول:
 مرحبا سيادة الرائد -

 و حجريت بسبابته بينما يقول:أشار الرائد حن
 كيف حال الرجل؟  -
 "حسن رشدي"؟ -
 نعم -
 حالته شبه مستقرة -
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 هل ميكن سؤاله وأخذ أقواله؟ -
أشار الطبيب حنو غرفيت إبحدى راحتيه بينما 

 يقول:
 بكل أتكيد -

دلف الرائد إىل غرفيت وعرفين بنفسه وبعد 
أن رحبت به سحب مقعدا وجلس إىل جوار 

 ا يقول:فراشي بينم
يبدو أنك عقلية إقتصادية فذة "حسن"  -

 بيك
 أشكرك سيادة الرائد -
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لقد إهتزت البورصة وهبطت هبوطا رهيبا  -
 يف كل مرة تتعرض فيها للخطر

 ليس لتلك الدرجة اي سيادة الرائد -
بل أكثر "حسن" بيك .. يبدو أن أتثريك  -

 على السوق قواي
 احلمد هلل الذي أعانين ألخدم وطين -
 جعلك هللا ذخرا للوطن "حسن" بيك -
 أشكرك -
لقد حققنا مع اجلميع يف املركز الرئيسي  -

جملموعة الشركات ولقد أمجعوا أن الطبيب 
 "عادل فهمي" هو من حاول قتلك
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 هراء! -
اتسعت عينا الرائد دهشة ومحلق يب مذهوال 

 وهو يقول:
 هراء؟ -
نعم فذلك مل حيدث قط .. الرجل بريء  -

 ذئب من دم إبن يعقوببراءة ال
 ملاذا حتاول محاية الرجل؟ -
 ألنه بريء -
 كيف أصبت إذن؟  -
 لقد كنت أنظف مسدسي عندما .. -
 قاطعين مكمال: -
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عندما انطلقت رصاصة عن طريق اخلطأ  -
 وأصابتك

 كيف عرفت؟  -
إهنا عبارة مستهلكة يف السينما واألفالم  -

 اهلابطة
 هتفت به قائال:

 كإنين ال أمسح ل -
بدا احلرج واإلرتباك على وجه الرائد فتغريت 

 هلجته متاما بينما يقول:
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"حسن" بيك .. تقرير الطبيب الشرعي  -
يؤكد أن إصابتك كانت من رصاصة انطلقت 

 من مسافة تزيد على املرتين
لقد كنت غاضبا فألقيت مبسدسي  -

 فاصطدم ابحلائط وانطلقت منه الرصاصة
يؤكد أن  ولكن تقرير الطبيب الشرعي -

الرصاصة أنطلقت من مسدس آخر وليس 
 مسدسك .. مسدس كان حبوزة الطبيب

لقد كان حبوزته ابلفعل وحني رأيته معه  -
 طلبت منه ان أتفحصه فوافق
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ملاذا أتى الرجل إىل مكتبك أصال "حسن"  -
 بيك؟

 بيننا عمل -
أي عمل "حسن" بيك؟ .. أمل تتهم الرجل  -

 ا بسببكابجلاسوسية وسجن لعشرين عام
عملنا حتكمه املصاحل وأعداء األمس قد  -

 يصريون أصدقاء اليوم
 ملاذا تضلل العدالة "حسن" بيك؟ -
 إنين مصر على أقوايل -
 هل وجه لك الطبيب هتديدا من نوع ما؟ -
 أبدا -
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 ملاذا تنكر احلقيقة الواضحة إذن؟ -
 إنين مصر  على أقوايل -
لك لو مل ينل الرجل جزاءه قد حياول قت -

 اثنية و ..
 قاطعته قائال يف غضب:

 إنه مل حياول قتلي قط -
كما تريد "حسن" بيك! ما دمت مصرا   -

 على تربئة الرجل
وكتب الرائد احملضر وجعلين أوقع على أقوايل 
قبل أن ينصرف .. كنت قد نسيت مقابليت 
للمالك متاما أثناء غيبوبيت ونسيت كل ما دار 
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ها جمرد بيننا بل كنت حني أذكرها أظن
أضغاث أحالم ولكن شيئا بداخلي كان يلح  
علي ألصلح من أخطائي وبدأت بذلك 
الطبيب الذي اهتمته ظلما مبحاولة قتلي .. 
أما كفاه أنين تسببت يف سجنه لعشرين عاما 
وأضعت أمجل أايم عمره؟ .. إعتربت أن 
تلك السنوات هي عقابه وقد دفعه مقدما 

املقدرة  .. نظري ما فعل مث أن العفو عند 
البد وأن أصري صاحلا .. البد وأن أتغري .. 

 أتغري متاما
*  *  * 
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اتصلت مبدير مكتيب "عاطف علوي" بينما 
أرقد يف فراشي ابملستشفى وأخربته أننا 
سننتهج هنجا جديدا يف جمموعة الشركات 
وبدا الرجل وكأمنا قد أصيب بصاعقة  

 كهرابئية وهو يسألين:
 كيف؟  -
استرياد اللحوم الفاسدة  سنتوقف عن -

 والتعامل فيها
 ولكن .. -
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 قاطعته قائال يف حزم:
 ليس من لكن -
 كما تريد "حسن" بيك  -
 والقمح الذي نستورده -
 ماذا به؟ -
 حيوي كمية كبرية من اإلرجوت -
 ولكنه رخيص الثمن ويدر علينا رحبا وفريا -
 سنستورد قمحا جيدا -
 ولكن .. -
 ذا األمرال أريد نقاشا يف ه -
 كما أتمر "حسن" بيك  -
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وسنتوقف عن دفع الرشاوي لكبار  -
 موظفي الدولة

 ولكن بذا لن ترسو علينا أي مناقصة -
 سنعمل بنزاهة -
 هكذا سنفلس يف خالل أشهر عدة -
على العكس سيوفقنا هللا ويبارك لنا يف  -

 القليل فيصري كثريا
 كما ترى "حسن" بيك  -
املفرومة وسنتوقف عن خلط حلومنا  -

 ابللحوم الفاسدة واملغشوشة وفول الصواي
 ولكننا سنخسر كثريا -
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 لن خنسر -
 كما أتمر "حسن" بيك  -
وسنتوقف عن غش األلبان وإضافة املاء  -

 إليها
 حسنا -
ولن نغش يف وزن اخلبز الذي نبيعه يف  -

 خمابزان
صعق الرجل من جمموعة قرارايت وحاول 

 إثنائي عن األمر قائال:
 ستنخفض أرابحنا فجأة إىل الربع بذا -
 الربع احلالل أكثر وفرة من الكل احلرام -
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 أرجوك فكر جيدا! -
 لقد فكرت وقررت -
 لدينا مرتبات وموظفني وأتمينات وضرائب -
 سيبارك هللا لنا -
 ولكن أسهمنا .. -
 ماذا عن أسهمنا؟ -
ستنخفض إىل ربع مثنها مع اإلخنفاض  -

 املفاجيء يف األرابح
 ن تنخفض أرابحنال -
 كيف ذلك؟  -
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ستزداد مبيعاتنا مع حتسن منتجاتنا وبذا  -
 سنعوض اخلسائر

 صدقين .. ذلك لن حيدث -
 ملاذا؟ -
ألن ذوق الناس يف األكل قد احندر ولن  -

 يستسيغوا املنتج اجليد
 قلت يف دهشة ابلغة:

 كيف ذلك اي رجل؟  -
 صدقين! ذلك ما سيحدث -
 تمر يف غشهمولكن ليس هذا مربرا لنس -
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الغالء جعل الناس يريدون املنتج األرخص  -
 حىت لو كانوا متأكدين أنه مغشوش

 أي كان .. ستنفذ ما أمرتك به -
 ملاذا هندم شركاتنا أبيدينا؟ -
ألنين قررت أن أتغري .. قررت أن أصري  -

نظيفا .. وليساحمين هللا على ما مضى .. 
 وليساحمين هللا

*  *  * 
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نت صحيت واستقرت حاليت بعد أايم حتس
متاما وانتزع األطباء األجهزة واألانبيب اليت 
ظلت ألايم متصلة جبسدي ونقلوين من غرفة 
العناية املركزة إىل جناح أنيق فخم ابملستشفى 
ولكنين بدأت مع الوقت أشعر ابمللل 
الشديد فنهضت عن فراشي ورحت أمتشى 
يف ردهات املستشفى ووجدت نفسي جبوار 

طباء وفكرت أن أطلب منهم غرفة األ
السماح يل ابخلروج واستكمال عالجي يف 
فيليت فقد حتسنت حاليت ورفعت يدي أطرق 
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الباب ولكين تراجعت فجأة وغلبين فضويل 
 حني مسعتهم يتحدثون عين

"حسن رشدي" هو أكرب وأهم رجل  -
 أعمال يف مصر

واضح من حجم أكاليل الزهور اليت متأل  -
 كل ردهات املستشفى

لقد زاره واطمئن عليه كل رجال السياسة  -
 وكبار القيادات األمنية يف البالد

 مل يتبق سوى الرئيس -
لقد أرسل إليه الرئيس بربقية يطمئن على  -

 صحته ويهنئه بسالمته
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 حقا؟ -
 أقسم أنين قرأت الربقية بنفسي -
 أهو هام لتلك الدرجة؟ -
 لقد اهنارت البورصة جملرد خرب إصابته -
 كيف سيكون األمر لو تويف الرجل؟و  -
 ال أدري فلرمبا اهنارت البالد نفسها -
 لتلك الدرجة؟ -
الرجل يتحكم بشركاته يف معظم اقتصاد  -

 البالد وقوت العباد
 ولكن أليس غريبا ما حدث؟ -
 ماذا تقصد؟ -
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 عندما أردان إجراء نقل دم له -
 وما الغريب؟ -
 أمل تلحظ شيئا غري عادي؟ -
 مل أحلظ شيئاال ..  -
 oالرجل فصيلة دمه  -
 نعم  -
 Aوزوجته  -

 نعم -
 Oأو  Aمن املفرتض أن يكون أبناؤه  -

 نعم -
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ولكن ابنه وابنته حيمالن كالمها فصيلة دم  -
AB  لذا مل يصلح أي من أوالده لننقل له

 منهما دما

إنين مل أحلظ ذلك يف غمرة ارتباكي إلنقاذ  -
 حياة الرجل

 يف رأيك Bني الغريب من أين جاء اجل -

 لست أدري -
 ليس هلا سوى تفسري واحد -
 ما هو؟ -
 كالمها ليسا أبناؤه  -
 رمبا أبناؤه ابلتبين -
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أخباره متأل الصحف فلو تبىن أبناء  -
 لسمعنا حتما

 ال أدري .. دع اخللق للخالق -
وقفت أمام الباب مشدوها وأحسست بقليب 
يسقط بني قدمي  .. شعرت بسكني ينغرس 

 قليب .. أردت أن أطرق الباب وأدخل يف
ألأتكد منهما فقد كنت لشدة دهشيت ال 
أصدق أذين  ولكن شيئا كالشلل كان قد 
أصاب يدي  ورجلي  فتسمرت أمام الباب  

 كاجلماد .. تسمرت كاجلماد متاما
*  *  * 
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استلقيت على فراشي تلك الليلة ومل أستطع 
يف  النوم حىت الفجر فقد كانت الدماء تغلي

رأسي .. ملاذا اي إهلي؟ .. ملاذا تلك التجربة 
الصعبة؟ .. ملاذا اآلن ابلذات؟ .. ملاذا بعد 
أن قررت أن أتغري؟ .. ملاذا؟ .. يبدو أنه ال 
فائدة .. سيظل الشرير شريرا حىت هناية 
عمره .. لقد قررت التوبة وتغيري حيايت .. 
ولكن كيف؟ .. كيف ال أقتل تلك العاهرة 

تين؟ .. تلك اخلائنة اليت لوثت اليت خدع
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شريف .. كيف أتغري؟ وكيف أصفح وشريف 
على احملك؟ .. كيف أعيش بني الناس ملوث 
الشرف؟ .. وماذا عن عمرو وغرام؟ .. كيف 
ال يكونون أبنائي؟ .. لقد أحببتهما من كل 
قليب .. كيف ال يكوانن من صليب؟ .. 
مستحيل! .. غرام تشعر يب وأبملي .. تتوجع 

ن أملي قبل أن أتوجع .. روحها مرتبطة م
بروحي .. تشعر يب قبل أن أشعر بنفسي .. 
مستحيل أال تكون ابنيت! .. مستحيل! .. 
مستحيل! .. البد وأن أأتكد أوال .. هنضت 
عن فراشي وقت آذان الفجر وذهبت أحبث 
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عن الطبيبني يف اسرتاحة األطباء يف 
 املستشفى وملا وجدهتما أيقظت كالمها يف

عنف ونظرا كالمها حنوي يف دهشة ومها 
يتثاءابن ويفتحان أعينهما يف صعوبة وقال 

 أوهلما:
 "حسن" بيك؟ -
 نعم -
 ماذا حدث؟ -
 لقد مسعتكما تتحداثن عين -
 حنن؟ -
 نعم -



 189 

 تدخل الطبيب الثاين يف احلديث قائال:
 إننا مل نتحدث عنك قط -

 قلت يف عناد:
 لقد حتدثتما عين ابألمس -

 طبيب األول يف حرج:قال ال
لقد كنا منتدح سيادتك "حسن" بيك وكنا  -

 نقول أنك شخصية إقتصادية فذة 
 ركزت بصري يف أعينهما بينما أقول:

وقلتما أن ابين وابنيت من املستحيل أن  -
 يكوان أبنائي
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ظهر احلرج على وجوههما وقال الطبيب 
 الثاين:

 مل حيدث ذلك قط -
 قلت يف عناد وإصرار:

دث وستتكلمان وخترباين ابحلقيقة بل ح -
 وإال ..

 قاطعين األول قائال:
 وإال ماذا؟ -
 وإال سأقاضيكما -

ظهر اهللع يف عيوهنما فقد كاان يعرفان 
"حسن رشدي" جيدا ويدركان جيدا ماذا 



 191 

يعين حتديهما له وظهر الرتدد عليهما لربهة 
ولكنهما قررا أخريا التحدث إيل  لست أدري 

من مقاضايت هلما أو إتقاء  إن كان ذلك خوفا
لشري وتطوع أحدمها وشرح يل األمر 
واستفسرت منهما عن كل شيء وما أن 
انتهيت من احلديث معهما حىت تضخمت 
شكوكي وكادت أن تفتك يب وما اسرتحت 

 مذ ذاك احلني .. ما اسرتحت قط
*  *  * 
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فكرت يف الصباح أن أتصل مبدير مكتيب 
عن ذلك يف "عاطف علوي" ولكين تراجعت 

اللحظة األخرية فاملوضوع الذي كنت أريده 
فيه يدخل ضمن األسرار العائلية وتذكرت 
أخي .. نعم هو أخي الذي سينجدين يف 
شديت فاألخ للشدة يولد .. اتصلت إبدارة 
املستشفى وطلبت منهم أن يوصلوين على 
اهلاتف أبخي "امساعيل" يف الصعيد وأعطيتهم 

تني حىت ارتفع رنني رقم هاتفه ومل متض دقيق
اهلاتف يف غرفيت ورفعت السماعة يف هلفة وما 
أن مسعت صوت "إمساعيل" أخي حىت 
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ترقرقت دموعي يف عيين وسالت على 
 وجنيت:

 "امساعيل" أخي! -
 كيف حالك اي حسن؟  -
 أحتاج إليك كثريا اي أخي -
 خريا اي حسن؟ -
 أمل تعلم ما أمل يب؟ -
 وكيف يل أن أعلم؟ -
 متأل الصحفأخباري  -
 تعلم أنين ال أاتبع الصحف -
 أما زلت مدرسا يف نفس املدرسة؟ -



 194 

 ال لقد صرت مديرا للمدرسة -
 إنك تستحق أكثر اي أخي -
 هللا كرمي بعباده -
 لو وافقت وعملت معي يف شركايت و .. -

 قاطعين قائال:
دعك من املاضي .. لقد أقلقتين عليك  -

 .. ماذا بك اي أخي؟
 علي  أحدهم الرصاصلقد أطلق  -
 ماذا تقول؟ -
أحتاج إليك كثريا اي "إمساعيل" أنت أخي  -

 األكرب و ..
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 سأكون عندك يف خالل ساعات -
 سأنتظرك  -

وأعطيته عنوان املستشفى واستقل "امساعيل" 
أول قطار وكان عندي يف املساء وعندما 
رأيته على ابب غرفيت يف املستشفى أطلقت 

ض عن فراشي وأرمتي لدموعي العنان وأان أهن
 يف حضنه

 محدا هلل على سالمتك اي أخي -
دعك من سالميت فأان أستحق ما حدث  -
 يل
 كيف؟  -
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لقد قضيت على إنسان وظلمته فكاد أن  -
 يقضي علي

 أخربين من هو؟ وأقسم أن أقضي عليه -
أخي أرجوك! إنين أريدك يف موضوع آخر  -

 أهم
 ما هو األهم من حياتك اي "حسن"؟ -
 شريف اي أخي -
 وهل جيرؤ أحدهم أن ميس شرفك؟ -
 زوجيت -

 اتسعت عيناه يف غضب وهو يقول:
 ماذا فعلت؟  -
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 لقد خدعتين وخانتين -
 تلك الفاجرة! -
 البد وأن أأتكد أوال -
 كيف؟  -
لو كنت أمتلك صحيت لتصرفت دون أن  -

أزعجك ولكنك تعلم أنين أمر بفرتة نقاهة 
ولقد رفض  ومعرض لإلنتكاسة يف أي حلظة

 األطباء السماح يل ابخلروج
 رقبيت فداك اي أخي .. مرين تطاع -
البين  DNAأريدك أن جتري حتليل  -

 اخلاص يب  DNAوابنيت وتطابقهما ابل 
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 وأين العينات املطلوبة؟ -
سل الطبيب عن العينات املطلوبة  -

 وتصرف!
 حسنا .. سأفعل -
 ولتخربين ابلنتيجة فور صدورها -
  أخي! أطمئن!إطمئن اي -

*  *  * 
 
 

فتحت ابب فيليت هبدوء وتسحبت حنو 
حجرة نومي وما أن دخلتها حىت هنضت 
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زوجيت عن الفراش اليت كانت تستلقي عليه 
 واندفعت حنوي وهي تقول:

هل مسح لك األطباء ابخلروج أخريا اي  -
 حبييب؟

 دفعتها بعيدا عين يف خشونة بينما أقول:
 لقد قررت اخلروج بنفسي -
 وصحتك؟ -
 وهل هتمك صحيت؟ -
 ابلطبع هتمين -
 وهل أمهك أان من قريب أو بعيد؟ -
 أنت حبييب -
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صفعتها على وجهها بكل ما أملك من قوة 
فوضعت إحدى راحتيها على موضع الصفعة 
بينما تنظر إيل يف ذهول من خالل عينيها 

 الدامعتني قائلة:
 ملاذا؟ -
 أال تدرين ملاذا؟ -
 هل جننت؟ -
 بعد أن خدعت جننت -
 من خدعك؟ -
 سلي نفسك أيتها اخلائنة! -
 خائنة؟ -
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 نعم خائنة -
اندفعت دموعها عرب عينيها لتغرق وجنتيها 

 بينما تقول:
 مل أخنك قط -
 وعمرو وغرام؟ -
 ماذا عنهما؟ -
 أبناء من مها؟ -
 هل جننت؟ .. إهنما أبناؤك -

أخرجت من جيب سرتيت جمموعة من األوراق 
 جهها بينما أصرخ هبا يف غضب:ألقيتها يف و 

 ليسوا أبنائي وهاك الدليل -
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اصطدمت جمموعة األوراق بوجهها وسقطت 
على األرض فنظرت حنوها دون أن تلتقطها 

 بينما تقول:
 ما تلك األوراق ابلضبط؟ -
واليت تثبت  DNAإهنا نتيجة حتليل ال  - 

 ابلدليل القاطع أهنما ليسا أبنائي
نيته يف يدي بعنف وأمسكت أحد ذراعيها وث

ودفعتها حنو الفراش فسقطت فوقه بينما 
 أصرخ هبا قائال:

 أريد احلقيقة! .. احلقيقة كاملة -
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هنضت من سقطتها ودموعها ماتزال تغرق 
وجنتيها وجلست منتصبة على طرف الفراش 

 بينما تقول:
 سأخربك كل شيء -

 هتفت هبا يف غضب:
 تكلمي! -
ن كنت أنت عاجز عن اإلجناب وكا  -

اجلميع من حويل وخاصة أمي يطالبونين 
 ابلوريث

 لذا بررت لنفسك خيانيت؟ -
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أقسم أنين ما خنتك قط .. كيف خنتك؟  -
 أنسيت أن ابننا وابنتنا أطفال أانبيب؟

 ماذا حدث إذن؟ -
اتفقت مع الطبيب ليومهك بوجود عملية  -

جنحت يف حالة مشاهبة حلالتك وساعدين 
لعشرة اليت أخذها الطبيب طمعا يف املاليني ا

منك وأخذ البويضة مين ولقحها حبيوان 
 منوي

 لطمتها على وجهها بكل قويت بينما أصرخ:
 ممن؟ -

 صرخت يب من بني دموعها املنهمرة:
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 من أي شخص لست أدري  -
 ملاذا؟ -
 كان مهي آنذاك أن أكون أما  -

 لطمتها مرة أخرى بكل قويت بينما أصرخ:
 أبناء من هم إذن؟ -

ها نفيا بينما تصرخ يف هسترياي هزت رأس
 واهنيار واضح من بني دموعها املنهمرة:

لست أدري .. لست أدري .. أقسم لك  -
 لست أدري

*  *  * 
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مل أدر بنفسي إال وأان يف زنزانيت أرتدي بدلة 
اإلعدام احلمراء وجمموعة من رجال الشرطة 
قد اقرتبوا من بوابتها وفتحوا ابهبا ووجدت 

م غري مصدق ملا حدث بينما نفسي أمحلق هب
 أغمغم يف ذهول:

 هل حانت اللحظة؟ .. هل ستعدمونين؟ -
كنت جالسا على أرضية زنزانيت ومل أستطع 
الوقوف فلم تكن رجلي  تقواين على محلي .. 
أسرع إثنان من صف الضباط حيمل كال 
منهما شريطتني أو ثالاث على كتفه لست 
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يب أدري وتعاوان على محلي محال ومضيا 
خلف جمموعة من الضباط مل أدقق يف رتبهم 
فما عاد يفرق يف عيين جاه أو مال أو سلطة 
.. كل شيء صار يف عيين  ال شيء .. كل 
شيء صار سرااب .. مضينا يف ردهات 
السجن وطرقاهتا حنو حجرة اإلعدام وقدماي 
ال تقواين على املشي بل تصطدمان ببعضهما 

. كان وتصطدمان أبرضية ممرات السجن .
ذاك هو طريق العذاب يف حيايت .. مل أذق 
طعم العذاب كما ذقت يف ذلك الطريق .. 
ليس ذلك ألنين كنت بريئا فأان معرتف أنين 
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مذنب مذنب .. بل وذنيب أعظم من أن 
يغتفر رغم رمحة هللا الواسعة .. وإمنا بسبب 
خويف من املوت رغم أنين قد مت مرارا من 

تلك املرة  قبل ولكين كنت متأكدا أن
ستكون األخرية وبال تذكرة عودة .. فلن 
أجد أحدا أاي كان يتعاطف معي فما فعلت 
كان شنيعا وجرمييت كانت مريعة .. ما هي إال 
دقائق حىت حملت اباب كتب عليه "غرفة 
اإلعدام" وعندما قرأت تلك العبارة تضاعف 
اخلوف بداخلي .. شعرت ابحلياء من أن 

ين رغم أنه غفور أطلب من هللا أن يساحم



 209 

رحيم من جراء فظاعة جرمييت .. فأان مل 
أكتفي بقتل زوجيت اخلائنة ولكين قتلت 
أبنائي .. قتلت عمرو ابين .. قتلت غرام 
ابنيت اليت كانت تعشقين وتراين أعظم أب يف 
الدنيا .. قتلتهما بيدي اآلمثتني .. قتلتهما 
بيدي هاتني اللتان تستحقان قطعهما .. 

يعا إىل داخل الغرفة ورأيت حبل دلفنا مج
اإلعدام يتدىل من سقف احلجرة يف انتظاري 
يهتز متحداي إايي واحلقيقة هي أنين على 
الرغم من خويف كنت أان يف انتظاره .. نعم  
كنت يف انتظاره لريحيين من عذايب وأملي 
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وضمريي .. ضمريي الذي كان أكثر ما 
 يعذبين بعد ما فعلت فما اسرتاح وما تركين

أسرتيح أو أانم حلظة واحدة طوال مدة 
احملاكمة وبدأت مراسم اإلعدام ومل أكن أرى 
أو أمسع شيئا مما يقولون بل كنت شاردا 
أتعجل إعدامي .. ملاذا يذكرونين بكل ما 
حدث وكل ما ارتكبت منذ البداية إنين 
أعرف جرمييت ومعرتف هبا منذ البداية بل 

عن جرمييت إنين مل أحاول اهلرب فقد أبلغت 
بنفسي .. كنت أرضى ابملوت عقااب لريحيين 
من عذايب وإن كنت أعرف انه لن يرحيين بل 
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ستبدأ مرحلة جديدة من العذاب الرهيب .. 
قبل أن تنتهي املراسم مر خبلدي ما سيحدث 
يل يف اللحظات التالية سيلبسونين طاقية 
سوداء تغطي كامل وجهي وتزيد من رعيب 

الم رهيب مث حييطوا وجتعلين أنغمس يف ظ
رقبيت حببل املشنقة ويضيقوا األنشوطة حوهلا 
وجيذب "عشماوي" الذراع ورأيت نفسي 
معلقا من رقبيت أتنفس بصعوبة بعد أن 
انكسرت بعض فقرات عنقي وخلت أنين 
أمسع قرقعتها أبذين ويظل جسدي يتأرجح 
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لفرتة وجيزة ورجالي تضرابن اهلواء كالطري 
 متاما و .. الذبيح مث يهدأ جسدي

 ووجدتين أهتف بصوت عال:
 ال .. هذا لن حيدث أبدا -

ومحلق يب الضباط واجلنود مشدوهني وقبل 
أن حيرك أحدهم ساكنا كنت قد هجمت 
على أحد الضباط واختطفت مسدسه موجها 

 إايه حنو صدغي وأطلقت منه رصاصة ..
 رصاصة استقرت يف رأسي .. 

قة اآلن فقط أستطيع ان أقول لكم بكل ث
 أنين قد مت .. 
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 مت بال رجعة 
*  *  * 

 
 

انطلقت بروحي أنفصل عن جسدي 
ووجدتين يف تلك اهلوة املظلمة السحيقة ..  
كنت أعلم أن تلك كانت هناييت وال حل يل 
ألعود مرة أخرى حليايت وظلت روحي 
تتهادى يف الظالم هابطة حنو اهلوة اليت ال 

و قاع هلا وظللت هكذا دون أن أشعر بزمن أ
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وقت وفجأة تغري املشهد أمامي وظهر املالك 
 النوراين املضيء واقرتب مين بينما يقول:

 ملاذا دمرت نفسك؟ -
 ماذا كان بيدي أن أفعل؟ -
لقد فشلت يف أول إختبار حقيقي يف  -

 احلياة
 كان إختبارا صعبا  -
 كان ميكنك أن تسامح وتغفر  -
 هللا وحده يسامح ويغفر  -
 ا؟هل جتد نفسك مظلوم -
 ابلطبع فقد كنت أنتقم لشريف -
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 وماذا عن قتلك ألوالدك؟ -
وبكت روحي .. أقسم أنين شعرت هبا تبكي 

 ومع ذلك قلت بعناد:
 ال تقل أوالدك .. إهنم ليسوا أوالدي -
 أمل حتبهم؟ -
 أحببتهم أكثر من نفسي -
أمل ترهبم يف حضنك؟ .. أمل يكربوا  -

 ويرتعرعوا أمام عينيك؟
 أن أفديهم حبيايتإنين أمتىن  -
 كيف وقد قتلتهم؟  -
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كيف كانوا سيعيشون يف تلك الفضيحة   -
 والعار؟

كان هللا الذي يدبر الكون سيدبر شئوهنم   -
 .. هل يئست من رمحة هللا؟

 ال ولكن .. -
ملاذا نص بت نفسك جالدا وقتلتهم؟ ..  -

 ملاذا قتلت نفسك؟
انتظر املالك أن أجيب وملا مل أجبه استطرد 

 :قائال
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أمل تنظر غرام يف عينيك بعينيها الدامعتني  -
ابكية بينما املسدس يف يدك وتسألك ذاهلة 

 غري مصدقة: ملاذا اي أيب؟
 قلت هلا: ليس األمر بيدي اي ابنيت -
 أمل يرجوك عمرو أن ترمحه وتدعه يعيش؟ -
 رجاين وما رمحته وما تركته يعيش -

 وانفجرت روحي ابكية بينما أستطرد:
 ستحق أن أعيش يف جهنمإنين أ -
 هيا إذن! -
 أستأذنك لثانية واحدة! -
 ملاذا؟ -
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 سأترك وصية ألهلي وأصدقائي -
 "إىل أهلي وأصدقائي: انتبهوا ألنفسكم! .. 

ال ترتكوا الغضب يعميكم فهو أول الطريق 
 إىل جهنم! .. 

 ال ترتكوا الشر يسيطر عليكم! .. 
ال أريدكم يف ذلك املوقف الرهيب الذي 

 ف به اآلن .. أق
إنين ذاهب إىل جهنم حيث انر ال تطفىء 

 ودود ال ميوت .. 
 ذاهب إىل حيث العذاب .. 

 العذاب الرهيب ..
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 وداعا أهلي وأصدقائي"
حسن                                    

 رشدي
 

 * متت حبمد هللا*                     
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