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 صعيدي آخر موديل
 شخصيات الرواية

 أشرف النجار                .مهندس معماري متفائل و يثق يف اآلخرين:   

 يوسف الديب                                                                 يف  شركة  قاسي ومكار ويعمل مقاول مباين ويتبع شريكه:   

  .إلخالص للمقاوالتا                         

  .زوجة أشرف ساحرة الشخصية:        رمحة

  .زوجة املقاول وحتب اإلفادة من اآلخرين:           شريفة 

  .ابن املقاول مل يقتنع بشقاء والده :          كامل يوسف

  .خادمة صعيدية جبميع املفاهيم القدمية :               أم علي

  ).أشرف(ابن عم :            جمدي 

  .من بعيد) أشرف(قريب :            طلعت

  .مسئول العمال يف بور سعيد     :     سامل           

  .صاحب جممع عمائر يف بور سعيد:        عواد

  رحلة اجلامعية  وحتب املبنت املقاول يف الفرقة األوىل من :    ميسون يوسف

  .مشاهدة التلفزيون                         

  .بنت املقاول ومتزوجة يف اإلسكندرية:          سهري يوسف

  .مقاول وشريك يوسف واملفكر يف الشركة:      صاحل البنا

  .عامل لدغه عقرب يف املوقع:       حسن

  .عامل بناء  :    كرم            

  .حارس الشركة:           حممود

  .زميلة ميسون :                وفاء 
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  املقـدمـة

  صعيدي آخر موديل

مهندس من الصعيد، أحد أقاريب كان عامالً، قتل امرأة         ) أشرف النجار (أنا  
أنا غري مقتنع ذا التصرف، فأنا مقتنع       ).. أنت جبان ونذل  : (ألا قالت له  

ملاذا توجـد   : متام االقتناع بضرورة اللجوء إىل الشرطة، ودائماً أقول ألهلي        
؛ فيجيبـون علـي   أسلوبكم غري راقٍ : وأقول هلم ! وزارة تسمى بالداخلية؟  

.. أحياناً يتصرف اإلنسان يف املوقـف جمـرباً       ... بأشياء غري مقتنع ا مثل      

قـد يعجـز   .. وأحيانا جيد اإلنسان نفسه عاجزاً عن االستفادة من الشرطة        
اإلنسان عن التحكم يف نفسه؛ حىت تعرضت حيايت إىل موقـف مـروع؛             

كلمة ثأر بكلمة   بدلت  .. ولكن.. فوجدت نفسي أتبع نفس أسلوب أهلي     
أي أنين طورت أسلوب االنتقام حبيث ال يزج يب يف السجن وال            ... حقى  
ورغم مرور أحد املواقف اخلطرية أمامي يف قصة الكشك عنـدما      ... أعدم  

أين كنت يارب عنـدما     ... صاح صاحب الكشك وهو ينظر إىل السماء        
  !هدموا كشكي وأنا نائم يف بييت؟

لكن مل أتأثر ذه القصة وكأن الثـأر هـو كـل         .. ءفكان الرد من السما   
انبـهر  .. وعندما حكيت قصيت على جمموعة من أهل الـصعيد        .. وجداين

بل بطل، ونـال    : رجل جدع، وقال آخر   : اجلميع وسعدوا، وقال أحدهم   
  .. تصريف إعجاب اموعة بالكامل؛ حىت لقبوين بلقب

w  ). صعيدي آخر موديل(
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  ....ة قادمة، فاصغوا إىلّ هيا معي فاإلثارة اهلادف

 ..القاهرةأحالمي يف ) : 1(
  األبنيـة  املقيم يف املنيا ويعمل يف    ) نجارأشرف ال  (املعماري املهندس   كُلف

ببنائهـا  ) يوسف الديب( قام املقاول    املباينالتعليمية ا باستالم جمموعة من      
) أشرف(افظة قام    ااور ملبىن احمل   اخلامسويف مقر األبنية التعليمية يف الطابق       

 والتوقيع على صحتها وسـلم  املباينجراءات النهائية الستالم جممع   بعمل اإل 
ـ  مج قوي طويلشاب  ) أشرف(و يفيد ذلك ) يوسف( إىل املقاول    اًخطاب ل ي

  الكـتفني عريض وىل وجهه كأنك تنظر إىل القمر غزير الشعر       إذا نظرت   إف

ويعشق العمل ويتريـث    خرين  وله بشرة بيضاء وشخصيته بريئة ويثق يف اآل       
مكانياته لكنه متفائل ومن خالل املقـابالت بينـهما    إ تفوق   وأحالمهدائماً  

أن يتعاون معه يف القاهرة ويعمل عنده  ) أشرف (املهندسعرض املقاول على    
  :له) أشرف( وقال املهندس املقاوليف املقاوالت اليت يأخذها 

  .ك زوجيت وأرد على حضرتوأشاورسأفكر يف املوضوع _ 

يف ثقةوقال املقاول رأسه هز :  

هنـاك    يف مصر يا بامشهندس فالعمل كـثري  عندناستكون سعيداً جداً    _ 
 هنـا غـري املقـاوالت       راتبكضعاف  أ ةواألجر أعلى قد يصل إىل مخس     

 وعلىاإلضافية ستكون بنسبة وسأعطيك شقة إجيار عندي يف بييت مبصر،           

  .فكرة أنا صعيدي مثلك

  :وقال) أشرف (ابتسم
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  من أين أنت ؟_ 

 وعائليت تركنا املنيا وذهبنا مجيعاً إىل القـاهرة         أنا املنيا لكن    من هنا من  _ 
  .باملنياواإلسكندرية ومل يتبق يل أحد 

  :مث أردف يف ثقة

وشرحت له مجيع مواصـفاتك     ) صاحل البنا ( تكلمت مع شريكي     وأناـ  
  . بدونهالقاهرة إىل ِتالتأ..:هتمامك بالعمل فقال يلاو

  : يف اهتمام مث قاليستطرد املقاول وهو سمابت

 ألين انتهيت من املشروع كما تعلم وسنعود    علي وردعلى العموم فكر    _ 
 يكون أمامك الوقـت إلـاء       لكيإىل القاهرة خالل أيام وكذلك أنت       

  . السبتفاليومإجراءاتك  

  ):أشرف( فرح قال ويف

  .صباحاًإن شاء اهللا سأرد عليك يوم األحد _ 

  

والـشقة يف   ) رمحة(فقابلته  ..  الظهر بعدإىل شقته   )  النجار أشرف (لوص
 وصالون وا محام    وسفرةا ثالث غرف بأثاث جديد نوم        الطابق األول 

  .ومطبخ

 تفـوح   طعام على السفرة وبدأت رائحة ال     طعامالأطباق  ) رمحة (وضعت
مـع  ) أشرف( تناقش   الغداءمالبسه وعلى   ) أشرف (أبدلويف أثناء ذلك    

  :يف موضوع عرض العمل وقالت له) محةر(
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 ائياً فأنت اآلن حر ولـك وضـع طيـب           احلكومةال تفكر يف ترك     _ 
 أنت فيه حىت التضيع     مبااقتنع  ..ستقبلك عظيم وتشق طريقك بنجاح      مو

  .كل شيء

  .صغري لكن أنا مرتيب_ 

  : عالمة استفهامرامسةحاجبيها ) رمحة (رفعت

 يف احلكومة وعند    مرتبك بني   قالفرهل  لكن املرتب يكفينا ومع ذلك      _ 
  ؟اًهذا املقاول سيكون كبري

  : عيناه وقالتوبرقبيده ) أشرف (لوح

 يف أضعاف راتيب علـى األقـل وإذا اشـتركت           ة مخس سيكوننعم    _ 
 بأنه سيعطيين نسبة يف الربح يكفي أننا سنعيش يف       :مقاوالت كثرية قال يل   

) رمحـة (ا حلم حيايت يا  املقاول صعيدي وطيب وكرمي وهذ     وهذاالقاهرة  

 كثرية وفرصة أن أجد من حيقق يل هـذه   أحالممنذ زمن بعيد وأنا عندي      
  .األحالم

  :شاردة قليالً وهي تنظر إىل الطعام مث قالت مستسلمة) رمحة(ظلت 

وزوجته من )أشرف(انتهى  ... معك يف أي مكان      وأناأنت املسئول عنا    _ 
 وهـو  وشربه وقـال     باملاء اًلئممت اًكوب) أشرف(مث رفع   ..تناول طعامهم   

  :يبتسم 

  .استعدي للسفر..إذن ـ

  ):رمحة (قالت الصمت حلظة مث ساد
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 اآلن البيت كله حيتاج إىل تغطية وتنظيف حىت         أسافر أنا لن أستطيع أن      ـ
  . البيت ثاثحنافظ على أ

  : أردفت يف حزنمث

  .هاغلقأوما يف الشقة  عندما أنتهي من ختزين أنا سافر أنت وسأحضر ـ

  . استعداداً للسفري مالبسترتيب على العموم ابدئي يف ـ

  . إن شاء اهللاـ

  

  

  

واملقاول )  النجار أشرف(فظة املنيا تقابل    ا حم مبىن صباح يوم األحد أمام      يف
 وأخرج يوسف ورقة    بالقاهرةوأخربه مبوافقته على العمل عنده      ) يوسف(

  : وبدأ يكتب وقال له اًوقلم

يف القاهرة وهذا عنوان الشركة     ) أشرف (يا سبوع تكون عندي  أخالل  _ 
  .أما هذا فهو عنوان البيت

  .إن شاء اهللا_ 

أعماله كلها يف املنيا استعداداً للرحيل إىل       )  النجار أشرف(ى  أ ذلك   وبعد
 ،ثياب مبعثـرة  ..  الفوضى تعم املكان     وجدالقاهرة وعندما عاد إىل بيته      

) رمحة(و .. األرضس على   حقائب مالب  .. ةمعلب  مأكوالت ،كتب مبعثرة 

) أشـرف (تنظم حقيبته ويف نفس الوقت تطهو طعام الغداء فما أن رأت            

  : وقالتحىت اقتربت منه وهي مبتسمة
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  .نتقابل سأشتاق إليك حىت ـ

  : عليهافرد

 ………ـ أنِت أكثر 

وبعد انتهاء األسبوع يف الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم األحـد كـان              
ورغم املقاوالت الكثرية للشركة وامسها الرنـان       يف مقر الشركة    ) أشرف(
فإن الشركة نفسها كانت عبارة عن شـقة        ) شركة اإلخالص للمقاوالت  (

بالدور األرضي ومرفق ا مطبخ ومحام مبدخل خارجي يف املبىن رقم مخسة            
عشر املتواضع يف شارع سعد زغلول باملعادي ويتم وضع معدات الشركة يف 

 اتفقا أن يقرر أحدمها واآلخر يتبع ورضيا بذلك         الشارع وللشركة مالكان  
وهذا حال الشركات الناجحة أن يكون هلا قائد واحد وكان الذي يتبع هو           

وإذا قرر شيئاً البد من موافقة شريكه أوالً حىت لو          ) يوسف الديب (املقاول  
رجل قصري يرتدي جلباباً تبدو عليه مالمـح        ) يوسف(عن طريق اهلاتف و   

ة الذراع الواضحة وعضلة الساق له شارب ضخم عندما تنظر القوة من عضل
إىل وجهه تستطيع أن تكتشف مظاهر القسوة واملكر قبل التعامل معه ولديه            
ابنتان إحدامها متزوجة ومقيمة يف اإلسكندرية وولد وأصبح اآلن من األغنياء 
 بعد أن كان عامالً حيمل الرمل والزلط فهو قاٍس كـالفوالذ وىف معامالتـه   

يتعامل بدون ختطيط ويقبل املال احلالل وال مانع عنده من احلرام إن وجـد       
واستقبله وعلم منه بأن زوجته ستأيت إىل القاهرة بعد جتهيز الشقة اخلاصـة             

واصطحبه املقاول إىل بيته الذي يطل على شارعني أمـامي وآخـر            …به  
w الكـبري  خلفي فالبيت كله طابقان يسكن فيهما املقاول وله مدخل الرئيسي  
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يف الشارع األمامي للبيت ومدخل صغري لشقة منعزلة عن البيـت مبـدخل       
خاص يف الشارع اخللفي لكن ميكن دخوهلا من البيت عن طريق باب داخلي 
ودخال البيت عن طريق املدخل األمامي والطابق األرضي كله استقبال بـه            

 على أحد   ثالثة صالونات وسفرة أما الطابق الثاين كله غرف للنوم،وجلسا        
الشاي وهي صـعيدية جبميـع      ) أم علي (الصالونات وقدمت هلما اخلادمة     

إىل ) أشرف ( املفاهيم القدمية وبعد احتساء الشاي اصطحب املقاول املهندس
ممر طويل جماور للسلم يف ايته باب مغلق وأخرج مفتاح وفتح الباب وقال             

  :املقاول حبزم 

ح نـهائيا وعليك الـدخول مــن    ـ هذا املفتاح معي وهذا الباب اليفت      
  .املدخل اخللفي وهو مدخل خاص بشقتك 

  :يف سعادة وفرحة وقال) أشرف(ملعت عينا 

ـ إن شـاء اهللا تكون هذه الشقة خرياً علينا مجيعاًًًً وأنا يا عمـي احلـاج           
سأعمل املستحيل من أجل إرضائك وجعل شـركة اإلخـالص          ) يوسف(

  .للمقاوالت من أكرب شركات مصر 

  :وقال, برأسه إجياباً) يوسف(مأ أو

ـ وأنا منتظر منك أن تفعل ذلك فأنا رفعتك من مهندس صغري باملنيـا إىل        
  .مهندس بشركيت يف مصر 

  :مفتاحاً آخر وسلمه له مث أردف يف حزم) يوسف الديب(أخرج املقاول 

  . ـ هذا مفتاح باب شقتك اخللفي
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 ففي املنيـا كانـت      يشعر بشخصية مترددة للمقاول   ) أشرف النجار (بدأ  
  .املعاملة خمتلفة عن القاهرة وكان أسلوب املعاملة أفضل

                              

                              

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ..                                    املهندس الطائر): 2(
بـدأ  يف مقر الشركة و   ) يوسف(مع  ) أشرف(ويف صباح يوم اإلثنني تقابل      

يتدخل يف كل شيء ويعمل بإخالص وبطاقة كبرية لدرجة أن أي           ) أشرف(
  ....عرض حياول قبوله من أجل احلصول على أكرب ربح للشركة

أن يكون الشخصية املهمة يف الشركة بعـد        ) أشرف(وخالل أيام استطاع    
أصحاب الشركة مباشرة وأصبح يتقدم ألي منافسة لدرجـة أن شـريك            
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جب به جداً وأصبح يثق فيه ثقة عمياء ويوافقه على أي أع) يوسف( املقاول 
اقتراح وجاءت مكاملة تليفونية للمقاول خالصتها أنه توجد مشاكل بـني           

وأن ) عـواد (مهندس الشركة ىف بورسعيد وصاحب جممع العمائر وامسـه          
املوضوع خطري يستدعى نزول املقاول بنفسه أو شريكه ويف حالـة عـدم             

 النقل واخلالطات واخلشب وشريكه هذه األيـام        الرتول سيتم حرق سيارة   
ـ    ـِّغ بذلك قال ل ): يوسـف (عنده ظروف وال يستطيع احلضور وعندما بل

وال )أشرف(تصرف أنت حىت أحضر وميكن االستفادة من املهندس اجلديد          
تعمل أي شيء حىت يكون عندي علم به وعلى الفـور كلـف املقـاول               

ـ ) أشرف(واملهندس)كامل(ابنه  ) يوسف( التحرك إىل بورسـعيد ملعرفـة      ب
املشكلة وحلها وإحضارالعمال واخلشب واخلالطات ومجيع أدوات البنـاء         

) كامل(إىل املوقع وجدا املوقع هادئاً قال     ) كامل(و) أشرف(وعندما ذهب   

  :                                     وهوينظر حوله

ـ        !! .. ـ أين العمال؟؟   شاب سيارة الـشركة موجـودة وكـذلك األخ
  .واخلالطات

  :له وقال ) أشرف(نظر 

يوجد عامل .. انظر هناك ..امسع     .. ـ يبدو أن العمال ذهبوا إىل القاهرة        
  .                   بعيد داخل املبىن فلنسأله 

:                                       واجتها إىل املبىن وقابال الرجل وسأهلما ) كامل(وتبعه ) أشرف(تقدم 

   ـ ماذا تريدان؟ 

w  ): أشرف(  أجابه 
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  ـ نريد أن نعرف  مىت ذهب عمال املباين من هنا ؟       

اصطحبهما الرجل ..لكن أدلكما على صاحب امع .. ـ أنا ال أعرف 
فنظر إليهم ) عواد(إىل أعلى وهناك وجدوا أربعة أشخاص منهم املعلم 

  :                ستفهام وقال وارتفع حاجباه رامساً عالمة ا

ـ ماذا تريدون ؟                                                      لوح 
:                                                        بكفه وقال يف قلق) أشرف(

ضحك .                      ـ نريد معرفة مىت ذهب العمال إىل القاهرة
  :قائالً) عواد (املعلم 

  ـ من أنتم ؟

  ):كامل(وهو يشري إىل نفسه مث إىل ) أشرف(فقال  

ابـن  )  كامل يوسف (مهندس الشركة اجلديد وهذا     )أشرف النجار (ـ أنا   
  .صاحب الشركة 

  :إىل الرجال الذين معه وأشار جهة اليمني وقال يف المباالة)عواد(نظر املعلم 

  .ـ أدخلوهم معهم

وغادر الرجل الذي أحضرمها    ) كامل(و) أشرف(ة جهة   حترك الرجال الثالث  
من كتفه لكنه أبعده بيده     ) أشرف(املكان مسرعاً وحاول أحدهم أن ميسك       

  : فأبعده وقال له بغضب) كامل(وكذلك حاول اآلخر نفس الشيء مع 

  . ـ أبعد يدك

  :، وصاح)عواد(ريقه وتطلع بدهشة إىل املعلم ) أشرف(ابتلع 
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يوجد شرطة ) عيب هذا األسلوب )..(عواد( ا يا معلم  ـ جيب أن تتكلم معن    
  .وحكومة يف البلد

وضحك مث  ) أشرف(أدخلوهم بالقوة ونظر إىل     .. وقال)عواد(صاح املعلم   
  :قال

  .ال نعترف بالشرطة وال باحلكومة..ـ حنن هنا يف غابة

) أشرف(وبسرعة هجم ) كامل( والثالث جهة) أشرف(وحترك رجالن جهة 

ة من القبضة اليمىن جهة الصدر وبقبضة يـده اليـسرى         على أحدمها بلكم  
حطم فكه مث غاصت قدمه يف معدة الرجل الثاين ونظر إليه نظـرة قاسـية               
وكأنه مل يتأثر ويف المباالة وقف أمامه فتقدم جهته خطوة بالقدم الـيمىن             
وركلت قدمه اليسرى وجهه وأدار يده اليسرى بقبضتها إىل معدته مث عنقه            

حبها وتقدمت يده اليمىن ومل تتوقف قبضة يده الـيمىن عـن            مث أنفه مث س   
إطالق الضربات يف أكثر من عشرة أجزاء على جسم الرجل الثاين لكنه مل             

بيده اليمىن دفعـة    ) أشرف(يتأثر وازدادت نظراته قسوة وبدأ يتحرك فدفع        
علـى  ) أشرف(قوية على عامود خرساين مث تابعها بركلة ميينية قوية سقط           

بقوته واقتـرب الرجـل مـن       ) أشرف(ضاً وبسرعة وقف وشعر     إثرها أر 
منـها مث   ) أشرف(موجهاً ضربة قدم قوية ومبناورة سريعة أفلت        ) أشرف(

أمسك رأس الرجل ودفعها دفعة عنيفة على العامود اخلرساين وقع الرجـل            
أن الرجل الثالـث    )  أشرف(على إثرها على األرض فاقداً الوعي، الحظ        

يف وجهه مث رفعه ولصقه على احلائط وبسرعة وكأنه         بعنف  ) كامل(يضرب  
wطائر رفسه رفسة جانبية يف اهلواء بالقـدم اليـسرى يف ظهـره وهنـاك               
w
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) عـواد (حوله فوجد اجلميع يف ذهول ينظرون إليه لكن املعلم  ) أشرف(نظر

وجعل فوهة  .. مسدساً..اقترب من مكتبه ومد يده داخل املكتب وأخرج         
  :ب وغل صاح ويف غض) أشرف(مسدسه حنو 

ـ التتحرك ائياً والتطري يف اهلواء وأنا سأجعلك تدفع مثن مـا فعلتـه يف         
رجايل وسترى بنفسك كل أمالك شركتكم وهي حترق أمامكم وعنـدي           

  :وسائل كثرية جتعل لواناً مثلك يهدأ واليتحرك واليطري مث قال صائحاً

  . حتركا..ـ حتركا معي 

الدور العلوي وهناك وجدوا أحد الرجال    معه إىل   ) كامل(و  ) أشرف(حترك  
  ) :عواد(يف حراسة أحد الغرف اقتربوا منه وقال له 

  .ـ افتح الباب 

  :وقال صائحاً) كامل(و ) أشرف(ونظر إىل 

  .بسرعة.. بسرعة.. ـ حتركا إىل الداخل

  :مث أغلق باا وقال للحارس) أشرف(إىل ) عواد(فدخال إىل الغرفة وأشار 

عـدداً  ) أشرف(هلذا املهندس الطائر ويف داخل الغرفة وجد ـ انتبه بالذات  
  :وقال) كامل(كبرياً من الرجال فنظر له 

  .ـ يا بامشهندس هؤالء عمال شركتنا 

  ـ كيف ذلك؟ حيبس كل هؤالء العمال؟

) كامل (باهتمام مث سأل أحد العمال ) أشرف(راح كل العمال ينظرون إىل     

إىل العمال ) أشرف(نظر  .. ديد للشركة فأجابه بأنه املهندس اجل   )أشرف(عن  
w  :وقال 
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  ـ كيف مت إدخالكم مجيعاً إىل هذه الغرفة؟

  :أجابه أحد العمال يف برود وبصوت ساخر

  !!.ـ بنفس الطريقة اليت أحضروك ا إىل هنا

  :له وقال ) أشرف(نظر 

  .ـ حتت ديد السالح 

  .هل تستطيع عمل شيء وأمامك مسدس؟..ـ نعم

  : وقالرأسه) أشرف(هز 

  .ـ من أكرب مسئول للشركة بني العمال هنا

  ):كامل(قال 

  ) .سامل(ـ 

  :مقترباً وقال يف هدوء) أشرف(فتحرك سامل جهة 

أي شـخص   : إىل الغرفة وبعد أن دخلنا قـال      ) عواد(ـ اصطحبنا املعلم    
سيتحرك من مكانه سأطلق النار عليه وأغلق الباب علينا وخرج وجلسنا يف            

  .انتظاركم

  :منه وقال) أشرف(اقترب 

  . واثنان آخران) عواد(املعلم .. ـ عددهم يف اخلارج

  ) :سامل(فقال له 

  ). عواد(ـ أربعة مع املعلم 

  :يف ثقة) أشرف(قال 

w  .ـ منهم اثنان وضعهم غري طيب 
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  :مث أردف يف صرامة

  .ـ إذن أريد مخسة عمال أقوياء 

  .ـ كل العمال أقوياء 

  :بصوت منخفض ) أشرف(قال 

واجعلهم حويل بدون .. حترك .. امسع  .. د أحسن األقوياء وأذكاهم     ـ أري 
  .أن يشعر أحد بذلك 

على ستة عمال اقتربوا    ) سامل(وخالل بضعة دقائق وقع اختيار      )سامل(حترك  
  : وقال هلم بصوت منخفض) أشرف(من

ـ سنحاول اآلن فتح الباب عن طريق احلـارس بـأي سـبب ومبجـرد             
ألحد العمال  ) أشرف(أشار  ..قوى الرجال هنا    وعلى علمي أنكم أ   ..الفتح  

  :مث أشار بالترتيب إىل باقي الرجال الستة وقال بصوت منخفض 

ـ أنت متسك اليد اليمىن وأنت متسك اليد اليسرى وأنت تضع يدك على             
وسنتحرك سريعاً وسنفعل ذلك مبجرد دخول احلارس .. فمه لتكتم الصوت    
عليك أن تأمر الرجال بعدم ) ..سامل(إىل مث نظر ) عواد(حىت نصل إىل املعلم  

  .اهلمس ائياً حىت تنتهي مهمتنا على خري

  :من الباب وقال )أشرف(اقترب 

  .ياحارس ..يا أخ ..ـ يا أخ 

  ـ ماذا تريدون؟

  ) :أشرف(قال 

w  . ـ يوجد أحد األشخاص حرارته مرتفعة افتح وأخرجه ألنه يف حالة خطرية
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  .ـ ال أستطيع 

  .بذلك) عواد(لم ـ إذن أخرب املع

  . ـ ال أستطيع أن أترك باب الغرفة ائياً

وسيموت الرجل وتتحمـل    ..ـ إذن أحضر ماء له فدرجة حرارته مرتفعة         
  .أنت املسئولية أمام اهللا

وخالل الكالم فتح الباب وظهرت يده وا زجاجة ماء وقبـل أن ينغلـق              
ذلك أمسكت لتمسك اليد املمسكة بالزجاجة وك) أشرف(الباب امتدت يد 

اليداألخرى مث كتمت يد فم الرجل وسحب إىل داخل الغرفة ومل يعثر معه             
وساد ) عواد(ومعه الرجال الستة جهة املعلم      ) أشرف(وحترك  ..على سالح   

خلـف أحـد   ) أشـرف (الصمت املكان وعندما اقترب من الغرفة اختفى   
األعمدة وسمع صوت حركة فتحرك أحد الرجال ليبحث عـن مـصدر            

يف مؤخرة عنقه، جعلتـه    ) أشرف(ت لكنه تلقى ضربة قوية من قبضة        الصو
إىل الرجال بسرعة دخول  الغرفة وقبـل أن         ) أشرف(يسقط أرضاً وأشار    

حنوه واعتصر معصمه بقـوة   ) أشرف(مسدسه وثب   ) عواد(يستخدم املعلم   
حىت ختلى عن املسدس وهنا وجد أكثر من ثالثني عامالً حولـه واقتربـت     

واستعدوا لـضربه فمـنعهم     ) عواد(عمال غاضبني من املعلم     جمموعة من ال  
  :وقال) أشرف(

وتتصرفوا معه بدون لياقة فنحن يف مكانـه،        .. ـ الجتعلوا الغضب حيكمنا   
  .والرجولة حتكمنا.. وضيوف عنده
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إىل ) عـواد (ورجاله يف نفس الغرفة ونظر املعلـم        ) عواد(ومت وضع املعلم    
  :وقال) أشرف(

  .جرمية يعاقب عليها القانون) هندسبامش(ـ ما تفعله يا

  :وقال) أشرف(ال تفتح فمك وضحك : فصرخ العمال فيه وقالوا له

  .لقد قلت أننا يف غابة منذ قليل واآلن تقول قانون.. ـ عجيب

  .  مث أغلق الباب عليهم

وطلب املقاول وأخربه مبا حدث فقال له حـاول   " املوبايل) "أشرف(أخرج  
  ) . أشرف(يء عندك واملوضوع متروك لك يا أن تأيت بالعمال وبكل ش

) عواد(املسئول سامل عن السبب احلقيقي الذي جعل املعلم         ) أشرف(وسأل  

  :يتصرف ذا الشكل فأجابه قائال

وجد جمموعة كبرية من األعمـدة مل      ) عواد(ـ إن صاحب املشروع املعلم      
ة وإنـه   يتم وضع النسب املتبعة من األمسنت فيها وكانت كمية الرمل كبري          

: سيضطر إىل هدم هذه األعمدة وقال لنا قاصداً العمال واملهندس الـسابق           

  .ليس عندكم ضمري

  :وهو راٍض عن نفسه وقال بثقة) أشرف(وقف 

ـ الرجل صادق يف كالمه وأنتم فعالً ليس عندكم ضمري املهم أن حـرق              
  .اخلشب واخلالطات ليس هو الرد 

  .ـ وأين مهندس املشروع 

  .    ن صاحب املشروعـ هرب وخاف م
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مث ) أشرف(باخلطر وهنا يتجلى الفرق بني املهندس السابق و       ) أشرف(شعر  
  :قال 

  .ـ كم مقطورة حنتاج لنقل اخلشب 

  :قالوا له

ـ عشر مقطورات على األقل ويتم يف كل مرة توصيل خالط مع املقطورة             
  .واملكان بعيد كما ترى... من اخللف 

  :رد أحد العمال وقال

مشهندس التفكر يف نقل اخلشب فستأخذ أكثر من يوم وذلك للبحث ـ يا با
عن عشر سيارات نقل مبقطورا واليوجد معنا غري واحدة وإذا انتظرنا إىل            

السـتالم  ) عـواد (بعد ظهر غٍد فسيصل هنا عدد كبري من عمال املعلـم         
  . فهم اليتفامهون... أجورهم وسنوضع يف موقف صعب كما رأيت أنت

  :وأمامه العمال قائالً) أشرف (وقف املهندس

ـ امسعوا يا شباب حنن نتقاضى أجورنا من الشركة فعلينا أن حنافظ معـاً              
على أمواهلا، سننقل بإذن اهللا اخلشب واخلالطات وكل شيء بسيارة النقـل   
ومبقطورا فقط وسنضعهم يف مكان بعيد حىت يكون أمامنا وقت لنقل هذه        

أنا معكم حىت نؤمن أمـالك الـشركة طاملـا     األشياء من هنا فلنبدأ فوراً و     
وجودنا هنا يف خطر وبدأ العمل يف نقل األخشاب       واخلالطـات إىل                  
سيارة النقل ومجع العمال كمية كبرية جداً من اخلشب ووضعوها يف سيارة            

  ):أشرف(النقل وكذلك املقطورة وربطوا من اخللف أحد اخلالطات وقال 
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مكان يف بورسعيد نضع فيـه األخـشاب        ـ سأذهب مع السائق لتحديد      
واخلالط وأنتم عليكم جتهيز كمية كبرية أخرى حىت نعود وسآخذ مـنكم            
عشرة عمال فقط إلنزال اخلشب وبدأ السائق يف القيادة لكنه اضطر للقيادة            

  .ببطء فالسيارة مليئة بطريقة تثري القلق 

 مـن   مبكان غري مكشوف وقام العمـال     ) أشرف(وبعد نصف ساعة اقتنع     
مره ثانية إىل املوقـع     ) أشرف(اخللف بفك اخلالط وإنزال اخلشب مث عاد        

وكرر هذه العملية سبع مرات ويف كل مرة كانت السيارة حمملة بأكثر من             
طاقتها ويف املرة األخرية كان باقي اخلشب كثرياً ومت حتميله بالكامل علـى             

ـ          ا بـاخلالط   سيارة النقل وجلس مجيع العمال فوق سيارة النقل مبقطور
وحتركت سيارة النقل ببطء شديد وأثناء حتركها وهي أمام املوقع انفجر أحد 

  :بسرعة وقال للسائق ) أشرف(إطارات السيارة اخللفي فتحرك 

ـ اذهب سريعاً لتغيري اإلطار وأشار بيده لثالثة من العمال كـي يرتلـوا              
السيارة وبعد  ملساعدته وأشار لباقي العمال بالرتول لكي خيفف احلمل على          

ومجيع العمال وحتركوا يف اجتاه     ) أشرف(استعمال اإلطار االحتياطي ركب     
املوقع اجلديد وبعد عشر دقائق أخرى من السري بـبطء انفجـر اإلطـار              
االحتياطي بدوره وتوقف السائق عن القيادة متاماً مث وثـب الـسائق مـن        

  . واقترب منه ) أشرف(السيارة إىل األرض ونزل 

  : عنقه وهو ينظر إىل اإلطار وسأل السائق) شرفأ(وحتسس 

  ـ هل يوجد لديك إطار آخر؟

w  :أجابه السائق قائالً
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  .ـ اليوجد إطار آخر 

بيده إىل مجيع العمال يف السيارة  و املقطورة وعلى اخلـالط       ) أشرف(لوح  
بالرتول واملشي على األقدام وانتزع ثالثة من العمال أحذيتهم ووضـعوها           

  :وقال هلمداخل السيارة 

ـ سنتحرك بالسيارة وسيستمر السري على اجلنط الداخلي لإلطار بـدون           
توقف حىت نصل إىل املوقع اجلديد ونكون يف أمان وأنـتم وراء الـسيارة              
مباشرة ورغم أن هذا السري فيه خطورة على السيارة لكن ذلك أسهل مـن      

  .اخلطورة على كل ممتلكات الشركة 

ل أسرع منها وقطرات العرق حتتـشد علـى     وحتركت السيارة وكان العما   
جباههم ومالبسهم تكاد تكون مبتلة بالعرق من كثـرة املـشي والحـظ         

جمموعة من العمال أن زمالءهم احلفاة يشعرون براحة يف املشي فـانتزعوا             
أحذيتهم ووضعوها يف السيارة واجلميع يشعر بالظمأ واجلوع وقبل أن تصل       

أمـام  )أشرف(ع حتطم اإلطار بالكامل وتوقف     السيارة ببضعة أمتار إىل املوق    
سيارة النقل ووصل مجيع العمال منهم اثنان مصابان األول دهـس علـى             

دهس على ) حسن(مسمار ونزفت منه الدماء وهذا مصيبته خفيفة أما الثاين     
كمشرف علـى   ) أشرف(عقرب فلدغه يف قدمه فوصل وهو يتأمل وجلس         

  :اموعة فقال أحد العمال 

ب شيء عادي وسنحاول يا بامشهندس سحب الدم بالضغط على          ـ العقر 
  .حىت يرتف الدم املسمم وكثرياً ما تعرضنا هلذا املوقف ) حسن(قدم 

w  :وقال ) أشرف(نظر هلم 
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ـ حاولوا وسأذهب أنا وأحد العمال إلحضار الطعام لكم وسأتصل مبصر           
  .حىت يرسلوا لنا سيارات لنقل األخشاب واملكن

وأبلغه بكل شيء  حـدث      " املوبايل"بـ) يوسف(حلاج  با) أشرف(واتصل  
  :فقال له

  .ـ أنا سأرسل لكم سيارات النقل فوراً 

ـ عشر سيارات نقل يا حاج وأنا سأنتظركم مقابل إدارة مزارع اخلرجيني            
  .يف طريق مصر بورسعيد الصحراوي

  . ـ إن شاء اهللا

طعـام تكفـي   وعاد أشرف مرة ثانية إىل املوقع بعد أن اشترى كمية من ال          
وجلس جبواره كانت مفاجـأة     ) حسن  (الثالثني عامالً وعندما اقترب من      

قد تورمت قدمه بشكل غريب وأصبح عاجزاً عن املشي و          ) حسن  (فوجد  
احلركة متاماً وارتفعت درجة حرارته وشاهد الدموع مسرعة علـى خـده           

 وصرخ  )أشرف(حماوالً كتمان األمل لكن طاقة حتمله لألمل انتهت فنظر إىل           
  :وترك الطعام ويف أمل وحزن قال ) أشرف (مستنجداً وعلى الفور وقف 

  . يف خطر) حسن..(ـ البد من إحضار اإلسعاف فوراً 

جيري بكل اهتمام ومل يهدأ حىت عاد بسيارة اإلسعاف ومت          ) أشرف(وحترك  
إىل املستشفى وتلقى العالج وحجز فيهـا خلطـورة حالتـه    ) حسن  (نقل  

ورغم أم كانوا  .. العمال قد رقدوا على األرض ليناموا       وعندما عاد وجد    
مرهقني لكن النوم كان مستحيالً يف هذه الليلة وحىت الساعة الواحدة صباحاً 
wمل ينم أحد من العمال فالبعوض يف هذه املنطقة الزراعية مفترس فأيـديهم             
w
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وأرجلهم قد تقرحت فإذا أبعدت بعوضة عن يديك جتد األخـرى علـى             
)  أشرف(وجهك والعمال طوال الليل يغريون من أوضاعهم لكن         قدمك أو   

استسلم للبعوض ومن شدة اإلرهاق وضع رأسه على قطعة خشب وراح يف    
  :النوم وبعد ساعتني استيقظ على صوت أحد العمال يقول

  والنعرف كيف نتصرف؟... مريض ومتعب جداً) كرم...(ـ يا بامشهندس

  .قال له يف حرية

  ماذا به ؟..ـ خري

وظننا أنه سيـشفى لكـن     " اسربين"ـ كانت درجة حرارته مرتفعة فأخذ       
  .ازدادت درجة حرارته

  :معاتباً) أشرف(صاح 

  ؟) حسن(ـ ملاذا مل يأِت معي عندما ذهبت أنا و

  :وقال يف حرية وتوتر) أشرف(وقف 

  ـ أين هو؟          

عقد ..وهناك وجد ثالثة من العمال حوله ) كرم(اصطحبه العامل إىل مكان     
  :حاجبيه وهو يسأهلم) أشرف(

هل املوضوع يستدعي أن نذهب به إىل اإلسـعاف أم          .. ـ خري يا مجاعة   
  .يتحمل حىت نصل إىل القاهرة؟

  :رد أحد العمال قائالً

ـ يتحمل حىت القاهرة فيبدو أنه أصيب بضربة مشس،ومع اإلرهاق ظهـر            
w  .التعب عليه
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  .باملاء) كرم(مد أحد العمال بيده وغسل وجه 

ـ        ) أشرف(مث عاد    ): كامـل (إىل مكانه وخلوفه على املوعد وقف وقال لـ

وذهبوا . فلنتحرك من اآلن لنذهب إىل املكان املتفق عليه إلحضار السيارات         
و ) أشـرف (وعند اخلامسة فجراً وصلت سيارات النقل وركـب معهـم    

وحتركوا إىل املوقع اجلديد ومت وضع اخلشب وربط اخلالطات ويف          ) كامل(
باح أصبح املوقع خالياً واستعدت سيارات النقل للعـودة إىل القـاهرة            الص

جيول يف املوقع فأشعة الشمس ) أشرف(وعادت كل ممتلكات الشركة وأخذ 
وجد أن درجة حرارته مازالت مرتفعة      ) كرم(تغمر املكان وعندما سأل عن      

لقد ازرق لونه وامحر وأصبح يتـنفس  .. وقد شعر بذلك عندما أمسك بيده 
أحد العمال خبدمته داخل أحد سيارات النقل حـىت       ) أشرف(عوبة فأمر   بص

نصل إىل القاهرة وأشار إىل مجيع السيارات بسرعة التحـرك إىل القـاهرة             
  :جبوار أحد السائقني وقال له) أشرف(ودخل 

وجعـل  .. ـ سنتجه إىل مكان قريب هنا مث نواصل الـسري إىل القـاهرة            
ويف ) أشـرف (شروع ببورسعيد مث دخل السائق يتجه إىل موقع امل  ) أشرف(

) عـواد (يده املسدس وأخرج احلارس فقط من الغرفة مث أغلقها على املعلم            

احلارس إىل السيارة وناوله مفتاح الغرفة وقال       ) أشرف(ورجاله واصطحب   
  : له

فعنـدما حيتاجـه    .. أما املسدس .. ورجاله) عواد(ـ اذهب وافتح للمعلم     
وصعد إىل سيارة النقل وقـال  ) يوسف(املعلم يذهب إىل مصر ليتسلمه من     

w  : للسائق
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ـ إىل القاهرة، وراح يف النوم ورغم أن الطريق زاخر بأصوات الـسيارات         
ليسمع الغناء حىت خيفف من صوت      " الراديو"مد السائق يده ليحرك مؤشر      

  .من أنفه املسدود) أشرف(شخري 

دث يف اليوم املاضي وعندما أفاق من غفوته أخذ يتأمل الطريق ويتذكر ما ح
حىت وصلت مجيع السيارات إىل مقر الشركة يف القـاهرة وأخـرب احلـاج     

يتـنفس  ) كـرم (وأنه يف حالة خطرية لقد أصـبح   ) كرم(مبرض  ) يوسف(
بصعوبة وقد وصل إىل موقع الشركة فاقداً الوعي ونقلته سيارة اإلسعاف إىل 

انيكي وسائقاً آخـر    املستشفى، وأخربه أيضاً بانفجار اإلطار وأرسلوا ميك      
وكذلك أرسلوا احملاسـب إلحـضار   ... إلصالح سيارة النقل وإحضارها    

من املستشفى بعد أن حتسن وسلم له املسدس وانتـهت املـشكلة          ) حسن(
  .  إىل بيته ) أشرف(وعاد 

                           
  

  

  

  

  ..السؤال التقليدي): 3(
وهو شاب ) كامل(النقل تقابل ويف مساء نفس اليوم بعد أن عادت سيارات 

يشبه والدته وعينيه اليمىن ا حوالً طفيفاً ومل حيس بشقاء والده فهو يـرى          

  

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 - 27 - 

والده دائماً غنياً وأن والده دائماً يظلمه وحيرمه من النقود مع والده املقاول             
عمل جمهوداً جباراً وأنه شديد وقوي ) أشرف(وأخربه مبا حدث وقال له إن     

ومتفاٍن يف احملافظة على أموالنا وقد أنقذ . ح ألي عمل  وذكي وخملص ويصل  
  .حيايت 

إىل ) رمحـة (يعمل يف الشركة بإخالص وجاءت زوجتـه        ) أشرف(وعاد  
  )   رمحة(يف  الشقة و ) أشرف(القاهرة برفقة والدها وسكنت مع زوجها 

ساحرة الشخصية تثق يف نفـسها وكانـت يف أوائـل           ) أشرف(ابنة عم   
أمجل فتاة يف عائلتها وعيناها واسعتان عسليتان تلتمعان        العشرينات وكانت   

بشدة وشعرها املصبوغ باللون األصفرزادها مجاالً وغادر والـدها البيـت           
  :زوجها عن معاملة املقاول فقال هلا ) رمحة(وسألت 

ـ شيء غريب لقد تغري عمي احلاج قليالً من وقت آلخر فكان يقول يل يف  
وهكذا املعاملة ) أشرف( وصلت القاهرة يقول يل يااملنيا يا بامشهندس وعندما

  .تتغري ذا الشكل

  :وقالت خبيبة أمل) رمحة(ابتسمت 

  .ـ أنا قلت لك ال تترك عملك يف احلكومة

وزوجته على العشاء يف البيت وجلس      )أشرف(ويف اليوم التايل دعا املقاول      
  ... اجلميع وبعد االنتهاء من العشاء

) شـريفة (وزوجته  ) يوسف(واملقاول  ) رمحة(ه  و زوجت ) أشرف(املهندس  

امرأة تقود بيتها حبزم مبفهومها ومدبرة يف كل شيء ما عدا ثياـا باهظـة        
فبيتها .. الثمن وحتب التربج باملساحيق فهي متوسطة اجلمال وضعيفة التدين  w
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) ميـسون (وابنتـه   . مظهر بدون جوهر وتعتقد أن التحضر هو حرية املرأة        

باملرحلة اجلامعية هلا وجه يشبه وجه والدها قلـيالً وحتـب           بالفرقة األوىل   
احتساء الشاي أثناء مشاهدة التليفزيون والتحدث يف التليفون وهى رقيقـة           

  . الطبع وبدأ اجلميع يف أكل الفاكهة واحتساء الشاي 

وشكره املقاول على جمهوده يف الشركة وكذلك جمهوده أثناء عودتـه مـع    
  :وهي تبتسم) أشرف(للمهندس ) شريفة(ت العمال من بورسعيد وقال

  .أخبارك إيه يف الرياضيات؟) بامشهندس(ـ أنت يا 

  :يف ثقة) أشرف(أجاا 

  .ـ أنا كويس جداً وأعرف أسرارها 

  :بإعجاب ) شريفة(قالت 

حتتاج إىل حل جمموعة من التمارين يف التفاضـل والتكامـل           ) ميسون(ـ  
درس لكنها دائماً تقول أا التفهم      وعلى العموم البنت عندها م    ... واجلرب  

  .منه وأنا على حد علمي أن املهندسني أقوياء جداً يف الرياضيات

  :باهتمام قائالً) أشرف(أجاا 

  .ـ أنا حتت أمرك يف أي موضوع يف الرياضيات

ـ إذن اعمل حسابك إنك تزورنا وتدرس هلا وأنت اآلن قريـب لنـا يف              
يام حىت يرتفع مستواها وأطمـئن      السكن وياريت تكثف احلصص هذه األ     

فما هو املوعد املناسب لك وميكن لك أن حتادثنا قبل احلصة فإن            ... عليها  
  . كانت مستعدة تأيت هلا لتدريسها

w  :يف حياء ) أشرف(أجاا 
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  . وغدا تكون أول حصة... إن شاء اهللا ... ـ بعد العشاء مباشرة 

  :وقالت ) رمحة(نظرت إىل 

  . ؟)رمحة(ا ـ منذ مىت تزوجِت ي

  . ـ تزوجنا منذ ستة أشهر تقريباً

جنلس معـاً   : وقالت) ميسون(وابنتها  ) رمحة(واصطحبت  ) شريفة(قامت  
جلسة نسائية واستأذنت بلطف وجلست يف صالون جماور هلم وقالت وهي           

  :تضحك

ـ امسعي أنا سأسألك سؤال تقليدي يف مـصر يـسأل ألي فتـاة بعـد                
  أنِت حامل ؟... الزواج 

  :يف خجل )رمحة (ت أجاب

  . مازلت...ـ ال

  هل يوجد مانع ؟...ـ ملاذا 

  . لكن مل يأذن اهللا...ـ ال

  ـ هل ذهبت إىل دكتور ؟

  :يف خجل وحتدثت بثقة )رمحة(ابتسمت 

ـ أنا متزوجة منذ ستة أشهر ولسنا متعجلني على األوالد رغم أن محـايت              
 ).أشرف(خاطبتين كثرياً يف هذا املوضوع وكذلك أخوات 

  .ـ على العموم مصر فيها أطباء متخصصون يف هذا املوضوع وال تقلقي
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يقول يل دائماً أريد أن أعيش معِك فترة      ) أشرف(ـ أنا ليس لدي قلق ألن       
بدون أطفال لدرجة أنين غبت عنه بضعة أيام اتصل يب أكثر من عشرين مرة     

  . يطلب مين احلضور إىل القاهرة

هلا، وبنظرة الختلو ) شريفة(تسمت واب) رمحة(وضحكت  ) ميسون(ابتسمت  
  :من احلسد قالت

  .ـ على العموم هذا شيء طيب فكمال أنوثة املرأة عندما يطلبها زوجها

وزوجته بعدها من البيت ودخل شقته      ) أشرف  (كانت سهرة مجيلة خرج     
  .من الباب اخللفي

  :وحتدث املقاول مع زوجته قائالً

  وزوجته؟) أشرف(ـ ما رأيك يف 

  :باهتمام وهدوء) يفةشر(أجابت 

  .ـ ولد ممتاز ويبدو أنه نشيط وناجح وزوجته مثقفة

  :هز املقاول رأسه قائالً

  .مبجرد ما هلت علينا... ـ وطلعتها مجيلة

  :يف دهشة وقالت) شريفة(تطلعت له 

  !!!.قمر)... ليه إن شاء اهللا(ـ ل 

  :انتبه املقاول مث قال 

  .ممتاز جداً وزوجته فرسة ) أشرف (ـ 

  :وهي تقول,يف ذهول ) شريفة(تسعت عينا ا

w  .إيه فرسة ده يا حاج أنا معاك أكثر من عشرين سنة مل تقوهلا يل .. ـ نعم
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كل هذا ألن شعرها مصبوغ باألصفر أنا الأعرف ملاذا تزوجتين،          ...وبعدين
  :ضحك وهو يتنهد مث قال

 أنا أتعجب معقول هذا اجلمال    ... شباب.. شباب.. ـ أقصد شابة مجيلة     

مفيش حاجـه فيهـا     ... أنا غري مقتنع باملرة أا من الصعيد      ...من الصعيد   
موش حلوة وأنا تزوجتك ألنِك كنِت مجيلة وأنِت صغرية وكنِت ترتـدين            

  . املالبس القصرية

 :نظرت له يف غضب وقالت 

ـ يعين أنا معاك منذ أكثر من عشرين عاماً مل تغازلين رغم أين ياما صبغت              
أهتم ..زينت لك وأنت دائماً مشغول وتارك يل األوالد         شعري لك وياما ت   

وعلى العموم أنـا    ... ويف اآلخر تغازل فتاة صغرية أمامي     ... م وأرعاهم 
!.. مهما عملت لك الترضى ملاذا أنت غـري مقتنـع جبماهلـا؟           .. عرفاك  

  .ابن عمها باملثل مجيل جداً ) أشرف(فــ

  :ضاقت عيناه مكراً وأشار هلا بيده قائالً

كل ما أقـول كلمـة    .. ابن عمها باملثل مجيل     ..ـ نعم أصبح هناك ندية      
انظري إىل وجهك   ... تزينيت  ..أنِت أحلِت حيايت إىل نكد      ...تقويل مثلها   

  . جتدي القمصة والتكشرية عليه دائما

  :اتسعت عيناها وقالت يف قهر معاندة

أنـت  . ...أنت حتب أن تتكلم أنت فقط وعندما أرد عليك تزعل   ...ـ ال 
  .أنت رجل نكدي... حولت حيايت إىل جحيم 

w  :يف حرية تنظر إىل والدها وتقول )ميسون (
w
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  ... أمي التقصد... ـ يا بابا 

  :مث تنظر إىل أمها وتقول

  ...بابا اليقصد...ـ يا ماما 

ونظر هلا بقرف وترك املكان فقد وقع ) يوسف( ويف اية اجللسة كالعاده قام
 من الرجال جتعل الرجل يف دوامة من اهلموم طوال        يف مشكلة يقع فيها كثري    

.. العمر وهي اختيار الزوجة فأساس بيته هش ألنه مل يظفر بذات الـدين              

فذات الدين تكون أدرى حبقوق زوجها وطريقة معاملته والعجيب أنه اآلن           
  !!!.رغم أن الرجل هو الذي خيتار زوجته !!!أصبح معترضاً 

ة مرة أو مرتني يف العام، اختار زوجتـه         يدخل املسجد للصال  ) يوسف(فـ
ألا ترتدي املالبس القصرية أي من أجل اجلنس فاجلنس اليستغرق أكثر من 

من عدد ساعات اليوم وباقي اليوم يقوم على املودة والرمحـة والعقـل   ٪  2
ـ   تنقصه الثقافة الدينية ويبدو أنه مل يـسمع        ) يوسف(واملشاعر اإلنسانية ف

عن طريق الصدفة عنـدما     ) عمر بن اخلطاب  ( اليت مسعها    بقصة بائعة اللنب  
أمل ينهنا أمري املؤمنني ..صاحت األم طالبة املاء من ابنتها لتزيد اللنب فأجابتها  

أمري : إىل األم وهي تقول البنتها    ) عمر ابن اخلطاب  (عن غش اللنب فتسمع     
  .رب عمر يرانا : املؤمنني نائم ال يرانا فقالت الفتاة

) ليلـى (وأجنبت ابنة أمستـها  ) عاصم(ة زوجها أمري املؤمنني البنه     هذه الفتا 

) عمر بن عبد العزيـز    (فأجنبت غالماً امسه    ) عبد العزيز بن مروان   (تزوجها  

خامس اخللفاء الراشدين فاجلميع ينظرون إىل بداية قصة بائعة اللنب وأنا أنظر  
wوسطة اجلمـال جتعـل   فاألم التقية املؤمنة العاقلة وإن كانت مت      .. إىل ايتها 
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احلياة مطمئنـة مـستقرة ملؤهـا احلـب والـسعادة تـريب وتنجـب               
فكثرياً منا ينظر للزواج بدون     .. اخلريكله.. العلماء..األبطال..القادة..األعزاء

اهتمام فيدفع الثمن طوال العمر ،أين حنن اآلن؟ هل ميكن يف هذا القرن أن              
، ابـن  !... ابن رئيس؟!... مري؟تتزوج ابنة بائعة لنب كل مؤهالا التدين، أ     

  !....    ، ابن موظف؟!...، ابن رجل أعمال؟!...، ابن لواء؟!...وزير؟
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  ....القاتل مقتول):  4(
) أشـرف (وزوجته إىل البيت دق جرس اهلاتف، فرفع      ) أشرف(عندما عاد   

  . يعيش يف القاهرة)  جمدي(عمه السماعة وأصغى قليالً وأخربه ابن 

من املنيا قبض عليه يف حادث قتل وهو قريبنا من ) طلعت(ـ إن أحد أقاربنا 
  .بعيد 

  ):أشرف(سأله 

  ـ كيف مت القتل ؟

ـ كان يعمل حارساً يف عمارة وإحدى السيدات من سكان العمارة قالت            
  ) .أنت جبان ونذل(أمام الناس : له

  ـ ملاذا قالت له ذلك ؟

  . ه مل ينظف سيارا باهتمام ويتأخر عندما تطلب منه شراء شيء لبيتها ألن

ـ لكن هل هذه مشكلة تدفع للقتل؟ أنا ال أعرف شيئاً امسه قتل واملفروض         
أنه كان يتركها وال ينظف سيارا واليشتري هلا أشـياءها لكـن أعـاجل              

الجـه  أنا ال أعرف طبيعة أهل قرييت أي شيء عنـدنا ع      .. املوضوع بالقتل 
  !!! القتل؟؟؟

أنا يف احلقيقة غري مقتنع ذا األسلوب وأي مشكلة مهما كانت ميكـن              
w  .حلها دوء واللجوء للشرطة وهذا هو األسلوب احلضاري
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وكان ... هذا عامل وهذا تفكريه يقول أهانتين يف كراميت         )أشرف(ـ يا   
ـ           د نفـسه   الزم أرد اإلهانة وأحياناً يتصرف اإلنسان يف املوقف جمرباً وجي

  .واهللا أعلم بظروف الناس.. عاجزاً عن اإلفادة بالشرطة

ملاذا هنـاك وزارة كاملـة   .. ـ ملاذا يرد هو؟ الرد من اجلهات احلكومية      
ملاذا هناك قضاء ؟ هذا أسلوب .. من أجل هذه األشياء.. تسمى بالداخلية؟

 غري راقي كان جيب عليه أن يلتزم اهلدوء واليعرض حياته ومـستقبله إىل            

  .الضياع وإذا كان البد من الرد يرد بطريقة التضيع مستقبله

ـ أنا سأحضر معك لكين غري مقتنع بتصرفات أبناء قرييت يف مثل هـذه              
  !!!.املواضيع من وقت آلخر حادث قتل

  ـ أين هو اآلن ؟

ـ يف قسم مصر اجلديدة وعلينا عدم احلكم على الناس ألننا ال ندري شيئاً 
  .عجز اإلنسان عن عمل التحكم يف نفسهعن ظروف الناس وقد ي

  ..ـ إذن نتقابل هناك بعد ساعة من اآلن 

مبـا حـدث    ) رمحـة (زوجتـه   ) أشرف(ووضع مساعة التليفون وأخرب     
لـه  ) يوسف(، حيث أن احلاج     )يوسف(واستشارها يف أن يقول للحاج      

  : معارف كثرية من الرتب الكبرية يف الشرطة فقالت له

  .على مشاكل عائلتنا) يوسف(اج ـ الداعي أن يتعرف احل

  :برأسه إجيابا وقال) أشرف(أومأ 

  .وتصبحني على خري.. ـ إذن سأذهب أنا اآلن

w  .ـ تصبح على خري
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قد ) طلعت(وذهب أشرف يف امليعاد ووجد املوضوع كما حكي له وأن           
اعترف بالقتل وخرج املوضوع من يد اجلميع بـذلك ضـاع مـستقبل             

  .الف من قبلهكما ضاع مستقبل اآل) طلعت(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                           

  

  ..الدروس اخلصوصية): 5(
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ـ ) أشرف(ويف مساء اليوم التايل اتصل     وقال هلـا هـل   ) ميسون(تلفونيا ب
أستطيع احلضور اآلن؟ فوافقت وقال هلا سأحضر خالل ربع ساعة وعندما      

 دقـائق  وأدخلته إىل السفرة وجلست معه بـضع   ) شريفة(حضر استقبلته   
  :وقالت له

  .ألا ضعيفة يف التفاضل) مبيسون(ـ أرجو أن تم 

  .مادة سهلة جداً ) فالتفاضل والتكامل(ـ اطمئين عليها 

  :وانصرفت وبدأ الدرس) شريفة(فوقفت ) ميسون(حضرت 

  :وهي تضحك)ميسون(وبعد نصف ساعة قالت 

ت لـه   خائفاً ويهتز فقل  ) اجللي(ـ لقد فتحت الثالجة إمبارح فوجدت       
  .الختف أنا أريد املاء 

  :وقال) أشرف(فضحك 

  .ـ أنِت دائماً تضحكني ذا الشكل

فوالدي ووالديت  ... بالعكس أنا دائماً حزينة   ) ... أشرف(ياأستاذ  ...ـ ال 
  .دائماً على خالف وهذا يسبب يل حزناً شديداً

ال يظهر ذلك على والدتك ووالدك املهم حـاويل أنـت           ... ـ عجيب 
  .نهما قدر اإلمكان اجعلي نفسك محامة سالم اإلصالح بي

ـ الناس التعلم ما يف البيوت دائما والديت تقول لوالدي أنت نكدي مـا        
  ؟) أشرف(هو النكدي يا أستاذ 

  .ـ الرجل النكدي مهما عملت له زوجته أشياء طيبة اليرضى

w  :ضحكت صائحة
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  .مهما عملت والديت له اليرضى...ـ بابا 

  .دريس وانصرف بعد انتهاء وقت احلصةالت) أشرف( مث تابع 

  :يف الشركة) أشرف(ويف صباح اليوم التايل قال املقاول لـ

إىل طنطا لتعاين   خالل أسبوع   أنك ستسافر   ) أشرف(اعمل حسابك يا    _ 
عرف ما هي احتياجاتـك     ا و اً سكني اًقطعة أرض كبرية سنقيم عليها جممع     

يف هـذه   أن الترخيص   علم  اعرف املساحة بالضبط و   احىت يتم جتهيزها؟ و   
وهـذا  ابين ) كامل(وسيكون معك لكل عمارة   فقط  خبمسة أدوار   املنطقة  

  .هو العنوان

  :فقال له أشرف

  مىت السفر؟_ 

وعندما تعود ستكون كل وغداً حندد امليعاد   .. إن شاء اهللا   خالل أسبوع _ 
  .الطلبات اخلاصة ذه العملية جاهزة لنبدأ العمل فوراً يف هذا املشروع

 
 

  

  

  ....احملبوب ) أشرف) (6(
) كامل(متجهاً إىل غرفته وأثناء ذلك قابل       ) يوسف(غرفة  ) أشرف(غادر  

  :وأخربه أما سيذهبان إىل طنطا خالل أسبوع وقال له 
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ـ أثناء مراجعيت لبعض احلسابات وجدت حساب املباين يف عمارة الدقي           
شر ألف طوبـة    عشرين ألف طوبة رغم أن عامل البناء قام ببناء مخسة ع          

  .فقط أنا مل أخرب الوالد 

يعين يا أشرف الفرق يف حساب البنـاء مخـسمائة جنيـه            ... ـ ممتاز   
  .نقتسمهم

أنا لن أشترك يف شيء مثل ذلك فهذه سرقة ألن          ... ـ أنت فهمتين خطأ   
واهللا يريد من كل الناس أن ... هذا املبلغ من الشركة وميتلك الشركة اثنان 

ن كل الناس إذا عمل إنسان أن حنافظ له على نتيجـة          ويريد م ... يعملوا  
  . عمله لذلك حرم اهللا السرقة

  :ناصحاً) أشرف(مث أردف 

ـ وأنا أحتدث معك ألنك صديقي وأحب أن أراك إنساناً صاحلاً فأرجو            
أن تعيد املبلغ وال تفعل هذا العمل مرة ثانية وأنا لن آخذ أي مبلغ بـدون       

  .علم من أصحاب الشركة

ختيل املهنـدس الـسابق   ) ... أشرف(أنا سعيد بك يا ... اء اهللا ـ إن ش 
كان يقسم معي لكن أنت أخالقك طيبة جداً وخملص بطريقة غري طبيعية            

  .وأنا لن أنسى أنك أنقذت حيايت 

  .ـ أنا أشكرك على هذه املشاعر الطيبة وأدعو اهللا أن يدمي املعروف بيننا

  .وانصرف كل منهم إىل عمله
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ليحدد موعداً للحصة فوجد هاتفه  ) مبيسون(بـ) أشرف(اتصل  ويف املساء   
واتصل ا فأخربته بأنه ميكن أن يأيت اليوم وبالفعل         " املوبايل"معطالً فرفع   

  :ذهب هلا يف امليعاد وجلس على السفرة وقال

  .؟)ميسون(ـ أخبارك إيه يا 

  :مث تابع بسؤال آخر 

  .؟)ميسون(ـ هل استذكرِت يا 

  ـ نعم 

  .  ؟5)=س(هو اشتقاق دـ إذن ما 

وأعطاها مثالً آخر 0)= س(ـ اإلشتقاق هو د ، .  

  .  ؟3س)= س(ـ ما هو اشتقاق د

2س3)=س(ـ اإلشتقاق هو د  .  

  ). ميسون(أنا سعيد جداً بِك يا ... ـ ممتازة 

  .ـ شكراً يا أستاذ 

  ـ أخبار والدك ووالدتك إيه؟

  :خبيبة أمل) ميسون(أجابته 

  .دخلت وحاولت املصاحلة بينهما كما قلت يلـ كما هي رغم أين تت

  :هلا مطمئناً ومربراً) أشرف(قال 

والدك يتعامل بقسوة ألن طبيعة عملنا حتتاج إىل ) ميسون(ـ على فكرة يا  
وأتوقع أنه عطـوف    ... وشديد مع العمال وقاسي جداً      .. هذه القسوة   

w  .عليكم
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  :ستفهامقالت ميسون بصوت مرجتف ورفعت حاجبيها رامسة عالمة ا

إنه ينظر إىل أمـي  .. ما هي مشكلة أيب؟     ) أشرف(ـ أنت تعلم يا أستاذ      
دائماً قاسـي   ... وهذه النظرة تثري أمي     .. صغرية.. ضئيلة..كأا الشيء   

فالنكد عندنا شيء عادي    . هل هذا طبيعي بني الرجل وزوجته؟     ... عليها  
  .كل يف احلقيقة والدي قاسي على ال,افتعال املشاكل بدون سبب 

  :مث قال.. شفتيه وساد الصمت حلظات) أشرف(مط 

فالرجل يتحكم أكثر يف عواطفه وعليه احتـواء        ... ليس طبيعياً   ... ـ ال 
  .فعواطف املرأة أمجل ما فيها... املرأة 

  :القلم على ورق الدرس وابتلع ريقه قائالً) أشرف(وضع 

  .الدتك ـ إنيت موش مالحظة إننا معظم احلصة بنتكلم عن والدك وو

  :ورفعت يدها قائلة) ميسون(ابتسمت 

حكيم وعاقـل  ,أنا أشعر معك أنك رجل كبري     ... ـ أنت الذي تسألين     
) كامـل (على فكرة هـذا رأي      ... ومتزن لذلك أحب أن أتكلم معك       

ويقول إنك أصبحت الصديق األول له وتقريباً كل البيت أصبح حيبك يا            
  ) .أشرف (أستاذ 

  .بالصداقةـ رغم أين غري مقتنعة 

ـ بالعكس الصداقة مهمة جداً يف حياتنا فالصديق خياف على صـديقه            
  .يساعده يف حل مشاكله ... يفرح بفرحه

  :وقالت) ميسون(تنهدت 

w  .كانت يل صديقة خانتين.. ـ ال أعتقد ذلك
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 - 42 - 

  :بسرعة قائالً) أشرف(رد 

  لكن كيف خانتك؟... ـ هي يف األصل مل تكن صديقة

أحبه جبنون وكنت أحكي لصديقيت على كل ـ تعرفت على شاب وكنت 
وكان يريد  ) كامل(شيء بيين وبينه ومنذ ثالثة شهور جاء لزياريت فقابله          

... أن يضربه خبشبة يد الفأس فجعلت جسمي درعاً له من خويف عليـه            

كنت يف منتهى ... فجاءت الضربة على ظهري كسر فيها عامودي الفقري
حفلة عيد ميالده وأنـا يف املستـشفى   عمل ... ختيل ...التهور و اجلنون    
رغم أنين دخلت املستشفى من أجله وأنا يف املستشفى         ... وعزم صديقيت   

  )صديقيت جرت رجليه(

  .ـ ملاذا مل تعاتيب صديقتك ؟

إنه تركك منذ فترة وعندما سـألته قـال إـا           : ـ عاتبتها لكنها قالت   
  .تكذب 

  ـ هل هذا احلب مستمر؟

  . حمتاجة رأيكأنا... ـ إنت رأيك إيه 

ـ هذا الشاب اليستحقك هذا احلب القوي الذي يصل لدرجة التضحية           
  .فهو ليس عنده أي مانع خليانتك مع صديقتك 

ـ اتصل يب األسبوع املاضي وقال يل إذا مل تأِت اعتربي كل شيء بـيين            
  .وبينك انتهى ذهبت ومل يأِت 

  .ـ امنعي أنت االتصال به مدى احلياة
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ـ      مع صريخ وملفـصوت الـصريخ    ) أشـرف (وال  ) ميـسون (تم  س
  :وقالت).. ميسون(انتبهت .. لكن الصريخ استمر..منخفض 

  .أمي تصرخ.. هذا صوت أمي) أشرف(ـ أستاذ 

وانطلقت بسرعة جهة الصوت فوجدت والـدا وقـد        ) ميسون(وقفت  
التصقت يدها اليمىن يف برادة املياه ترتفع يدها مث بط وينتفض جسمها إىل 

  .مث إىل أسفلأعلى 

يـدها لتنقـذ    ) ميسون(ماما، مث مدت    ): ميسون(وتصرخ األم وتصرخ    
والدا وإذا ا هي األخرى تلتصق بالربادة وينتقل هلا ماس الكهرباء وينتبه        

ووالدا يف  ) ميسون(وينطلق هو اآلخر إىل مكان الصوت ليجد        ) أشرف(
وضع مرعب فينظر حوله مث اجته إىل كرسي خشيب صغري ورفعه ودفع به              

ووالدا فوقعتا على األرض مث انطلق إىل مـدخل         ) ميسون(ني الربادة و  ب
هلمـا  ) أشرف(البيت وفصل التيار الكهربائي من لوحة الكهرباء مث عاد          

إصابتها خفيفة لكن والدا احترق اجلزء الصغري الـذي         ) ميسون(فوجد  
المس الربادة من يدها لكنها استطاعت الوقوف وحتركـت، واتـصلت           

.. أنا مشغول اآلن  : بوالدها وأخربته مبا حدث فقال هلا يف برود       ) ميسون(

) ميـسون (وعليكم عدم استخدام الربادة حىت يتم إصالحها وأخـربت          

  .والدا مبا قاله والدها

  :ويف ذهول قالت البنتها ) شريفة(اتسعت عينا 

  .ـ لو صعقنا لن يأيت لنا أو يفكر فينا

w  :متعجباً مث قال) أشرف(نظر 
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  .إىل وقت آخر حىت دئي) ميسون(احلصة يا ـ نؤجل 

  .مث خرج متجهاً إىل بيته

عندما تقدم خلطبتها وكانـت  ) يوسف(وافقت على ) شريفة(العجيب أن   
سعيدة عندما علمت أنه يريد الزواج منها ألا ترتدي املالبس القـصرية،         

ال فهذا النوع من األزواج تزول احملبة بسرعة بني الرجل وزوجته إذا قل مج
زوجته أو وجد امرأة أكثر مجاالً منها فلو كان عندها قليل مـن الثقافـة           
الدينية القترنت بالرجل التقي النقي الذي إذا أحبها أكرمها وإذا كرهها مل          

  ...  يظلمها

  

  

  

  ....بال رمحة) رمحة ): (7(
ابن املقـاول   ) كامل(متجهاً إىل طنطا بصحبة     ) أشرف(ويف الفجر كان    

إىل حبه وتكونت صداقة بينهما     ) كامل(ورجولته دفع   ) فأشر(وإخالص  
 واكتشف بسيطة مع اجلنس اآلخرله عالقات ) كامل(أن ) أشرف(وعرف 

يأخذ بعض املبالغ من الشركة بدون علـم والـده          ) كامل(أن  ) أشرف(
يف ثقة على كل شيء ويف هذا اليوم ) أشرف(يتحدث مع   ) كامل(وأصبح  

  . ابنتها الكربىإىل اإلسكندرية لزيارة) ميسون(وسافرت زوجة املقاول 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 - 45 - 

وأخربه أنه سيتأخر يف الشركة باملقاول ) أشرف(ويف مساء هذا اليوم اتصل 
  آخر ألن الرجل لديه قطعة أرض أخرى ويريد أن تقوم الشركة ببنائهااًيوم

  .أيضاً

  :فقال له املقاول

   . أي شيء حتتاجهكرسل لزوجتأ سا وأنكخذ راحتـ 

  . يف الشركة على مكتيبةشقال مفتاح يترعة نس من السانـ أ

  :مث أردف يف حرج

 املفتاح معك حىت أعود غداًتفتح الغرفة وحتتفظ بج ا يا عمي احلوكأرج_ 

إنين سأتأخر يوم آخر ألن هاتف      : لتقول هلا ) رمحة(إىل  ) ميسون(وترسل  
  .البيت مازال معطالً

) ميـسون ( عن    أما إن شاء اهللا سأعمل كل شيء فكر أنت يف عملك         _ 

  .فهي مع والدا يف اإلسكندرية

وأخذ املفتاح من على املكتب وركب سيارته      ) أشرف(غرفة  املقاول  دخل  
  .ووقف أمام أحد املطاعم يف الطريق وأكلوحترك ا 

يف ) سـهري يوسـف  (بنتها  فزوجته عند ااًمث ذهب إىل البيت فوجده خالي 
فجلس على أحد   ) أشرف(نه مع   وابوالشغالة،  وترافقها ابنتها   اإلسكندرية  

  . مث صعد غرفته وأبدل مالبسه…الكراسي يفكر

ويف هذا اليوم كان القلق يرافق املقاول فيحاول النوم فلم يـستطع حـىت          
ـ            اًأصبحت الساعة الثانية يف منتصف الليل فقام ودخل املطبخ وعمل كوب

شـقة  من الشاي مث احتسى الشاي وعاد مرة ثانية إىل غرفته فوجد مفتاح     w
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وحتـرك  وأبدل مالبـسه    وبدون تردد قام    … وتذكر الفرسة   ) أشرف(
) أشرف(  وفتح الباب ودخل على غرفة نوم         الشارع اخللفي إىل  بالسيارة  

وجدت عمي  ..…وعندما أفاقت   .. …ليجد زوجته على السرير نائمة      
فدفعت بيدها اليمىن وجهـه  ..…حاولت املقاومة .. …احلاج يف وضع  

ا ولقوة يده كسر إصبع يدها اليمىن فحاولت مرة ثانية لكنه اعتصر معصمه
 ضعيفة أمام لكنها..... بيدها اليسرى فضرا بقبضته فكسر يدها اليسرى 

مقاول مبـاين يتعامـل مـع شـكاير األمسنـت واجلـبس واحلديـد               
وفعل كل ما يريد بإصابة خفيفة يف وجهه        وانتهى كل شيء    ..…لط  زوال

  .بأظافرها 

  :ضحك ضحكة شيطانية وقال مث نظر هلا وهو ي

  . بتخربشأنِت فرسة_ 

 )رمحة(أما .. … مالبسه وترك الغرفة عائداً إىل بيته  عدل من وضع  وقام و 

ليس معها أي وسيلة لالتصال بزوجها ولـيس   كانت مفاجأة بالنسبة هلا و    
فاهلـاتف معطـل   عندها خربة لكي تتصرف يف موقف من هذا النـوع،     

وحارس على أمواله لكـن  )) عمي احلاج((يف خدمة هذا الرجل     وزوجها  
أصـبحت بـال    )رمحة(وأن ) أشرف(يبدو أن مقاولنا استهتر ذا الرجل  

  .رمحة
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  ) ..رمحة(حكاية ): 8(
 حيث استطاع حتقيق     اًمن مهمته سعيد  ) أشرف(يف عصر اليوم التايل عاد      

ر ضعف االتفاق وأن الشركة ستشرف على بناء ضعف جمموعـة العمـائ       
املتفق عليها ومببالغ كبرية ولوال استعداده للعمل ملا مت هذا االتفاق وذهب            

مبا مت وصرف   ) يوسف(على مقر الشركة ليبشر احلاج      ) كامل(فورا هو و  
للعودة إىل زوجته   ) أشرف (هستأذناو!!! له مكافأة فورية قدرها ألف جنيه     

  :وقال له) أشرف(من ) كامل(، اقترب مث أخذ املفتاح منه 

ـ والدي اليصرف هذا املبلغ ألحد ائياً ومل يصرفه من قبل هذا أكـرب              
  .جداً..دليل أن والدي أصبح يعزك جداً
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وقبل أن حيكي هلـا مـا       ) رمحة(إىل بيته وهناك قابل     ) أشرف(وانصرف  
رفعت يدها فوجد إصبع يدها اليمىن متورماً حدث خالل اليومني السابقني 
  :الت له قويدها اليسرى كلها متورمة و 

  .اجلس حىت أعلمك أنا مبا حدث يف بيتك أثناء غيابك_ 

وقد ساد الصمت بعض الوقت مث تساءل       جلس أمامها يف استغراب شديد      
  : يف هدوء) أشرف(

  ؟...من فعل هذا... ماذا حدث لِك ؟.. تكلمي .. )رمحة(خري يا _ 

  :ريقها وصاحت يف قهر) رمحة(ابتلعت 

 وفتح سعمك احلاج جاء قبل الفجر ام     ).. أشرف(أنا يف أسوأ حال يا      _ 
كيف فتح باب الشقة ألين كنت نائمة ومل أعرف باب الشقة وأنا مل أدري 

لكن وجدته على سريرك ومل يرمحين ومل أستطع املقاومة أنا أحكي لـك             
  ؟كل شيء بصراحة هذا ما حدث يف غيابك وأنا ال أعرف كيف أتصرف

  ):رمحة(النظر يف وجه يف حالة ذهول وقال وهو يدقق ) أشرف(

عمي احلاج ... فسري أكثر عمي احلاج يفعل ذلك..أنِت تقولني احلقيقة_ 
  يضربك ملاذا؟

وبعد حلظات قالـت    .. فقد شاهد الدموع على خديها    ).. رمحة(مل ترد   
  :وهي تتنهد كمن يوشك على البكاء

   . ضربين وعمل أكثر من ذلك عمك احلاج_  

  :اضح وهو يسألحاجبيه يف ذهول و) أشرف(رفع 

w  .ـ ماذا تقصدين ؟ هل عمل شيئاً سيئاً ؟ هتك عرضي
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  :أصبحت الدموع جتري على خديها وبعد حلظات من البكاء قالت

ـ نعم عمك احلاج مل يهتك عرضك فقط بل اغتصبين وعندما قاومتـه             
بيدي اعتصر معصمي بعنف وكسر إصبع يدي اليمىن وعندما قاومته بيدي 

  .وكسر يدياليسرى ضربين بقبضته 

  :وقال) أشرف(أصابت الدهشة 

  .ـ وأنِت مل تقاومي وحتافظي على عرضي وتركته 

  :ازدادت دموعها وأصبح بكاؤها شديداً وارتعشت أصابعها وقالت

  .تركتيه...تركتيه...ـ كل ما فعلته تقول

  .مل يستطع أن يعي عقله ما حدث.. يف ذهول) أشرف(

تتمالـك نفـسها مث قالـت    نظرت له وبعد حلظات من النشيج وراحت  
  :مدافعة

  .ومل أتركه كما تقول ... ـ أنا قاومته لكنه قوي جداً 

  :ووضع قبضته حتت ذقنه وهز رأسه مث وقف قائالً) أشرف(اتسعت عينا 

  ..ليتك مت ..ليتِك مِت) رمحة(ـ وأنِت صمِت يا 

  :صاحت كمن يوشك على االيار

وأنت تستطيع أن تقتلين    . ..ـ أقول لك قاومت لكين مل أستطع أن أوقفه        
  .ياليتين مت..وياليتين مت ..إذا كان هذا رأيك

  :أكثر وقال) أشرف(اتسعت عينا 

  ـ فعل إيه بالضبط؟

w  :نظرت له بغضب وبعد حلظات من األنني قالت صائحة
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فعل كل شيء فعلته أنت     .. مالك أنت غري مصدق   ... استيقظ... ـ أفق   
  .كزوجي

يده ولطمها بكفه حىت وقعـت علـى        ورفع  ) أشرف(مل يتماسك نفسه    
األرض وجاهدت لكي تستعد للوقوف لكنها وقعت مغمى عليها فهـبط         

ورفعها على السرير وأفاقت بعد دقائق وأشتركا معاً يف         ) أشرف(جبوارها  
البكاء حىت امحرت أعينهما من القهر مث أغمي عليها مرة ثانية وبعد ساعة             

شكل أصابعه اخلمس رمست    أفاقت وقد ظهرت على وجهها كدمة يده و       
  :   على وجهها من شدة الضربة مث تابعا املناقشة وقالت

  .كان عنده نسخة ثانية من املفتاح_ 

  :وقف أشرف قائال

اتصلت به وطلبت أن يأخذ مفتاح الشقة من على مكتيب          .. أنا الذي    ال_ 
  .يف الشركة

  .حرام عليك…) أشرف(تعطيه مفتاح بيتك يا _ 

  :قائالً) رمحة(ط على السرير جبوار أو سق) أشرف(جلس 

  .معقول…معقول … ال حول وال قوة إال باهللا _ 

  ماذا يظن عمي احلاج ؟ ماذا ينظر يل ؟ هل أنا صغري هلذا احلد ؟

  هل هذا مقابل إخالصي ؟ هل احلاج نذل؟ هل نسى أنين صعيدي؟

  :يف حرية ويتساءل ) رمحة(إىل ) أشرف(ينظر 

  كيف أتصرف؟…كيف أتصرف؟ …؟ فعل أماذا …ماذا أفعل ؟ 

w  :يف هدوء) رمحة(قالت 
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اهدأ وال تتسرع سيحلها اهللا من عنده لكن حقي إذا مل يأتين سآخذه أنا _ 
شريف وأنا كفيلة به أنا أفكر من الفجر فكرت     …بنفسي فاهدأ أو اتركين     

كما أخربتين  تصل بالشرطة لكين على علم بأصدقائه الكثريين يف الشرطة          أ
ن كان هناك عقـاب سـيكون    إيخرج منها بدون عقاب أو      وأنه س أنت  

 وكذلك انقضى الوقت الذي يكـون    بفضيحة كبرية جداً تضرين وتضرك    
لكن من يثبـت  .... فيه للطبيب الشرعي دور فيه فعقوبة االغتصاب القتل   

  .!!!وقوعها ؟؟؟

 لذلك قلت لك كـل      وأنا واثقة فيك  ) أشرف(لذلك أرجوك متهل يا     _ 
  .شيء

  .سأقتله_ 

 !...أنت كنت بتنتقد أحد أقاربك اآلن تفعل مثلـه        ... أخطأت…ال  _ 

 أن عقابه القتل فعالً...فكر بطريقة أفضل من القتل واعلم     !... أنت تعلمت 

 لعدم  لكن أنت إذا قتلت ستقتل أو تدخل السجن وتضيع حيايت وحياتك          
يبـدو أنـك    ... وجود أي دليل معك وأنت نفسك ترفض فكرة القتل          

  .)طلعت(نسيت قريبك 

أنا يف اليـومني الـسابقني يف       ) رمحة( يا   تعرفني...أنا مل أنساه    ... ال  _ 
كة ويف املساء أجهـز احلـسابات       رالصباح مع الناس للتعاقد لصاحل الش     

ومات اهلندسية العامة حىت أبدأ بالرسومات اخلاصة باإلنشاءات لنبدأ         سوالر
وكـذلك  ) لكام( وكذلك مشاكل كثرية جداً عند     العمل يف أقرب وقت   

wوزوجته كنت  ) يوسف(وأساعدمها بإخالص حىت املشاكل بني      ) ميسون(
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) ميسون(ويكفي أنين أنقذت حياة     ) ميسون(أعاجلها بإخالص عن طريق     

... !!!عمل إيـه    بيويف نفس الوقت انظري عمي احلاج       ووالدا وأخيها،   

والـذي يـصلح    ... لكن خري فالذي صعد بالشركة يستطيع أن يرتل ا        
والذي يعمر يستطيع أن خيرب والذي يدرس األخالق    .. يع أن يفسد  يستط

  .يستطيع أن يدرس الفجور فالبناء صعب لكن اهلدم سهل

أقسم باهللا  ) أن كل خشب له دخانه    (أمل يعلم   …"هوه فاكر نفسه إيه   "_ 
أنِت وثقِت يب وقلِت ) رمحة(امسعي يا ..  لن يراه من قبل اًسريى مين دخان 

امسعي ..  لن تغفل يل عني حىت آخذ لِك حقك ويل حقييل كل شيء وأنا   
 إىل املنيا وجتلسي هناك     بعد أن يتم شفاؤك    نإن شاء اهللا تسافري   ) رمحة(يا  

حقـي يف  حقـك و عند أهلك حىت أحضر لِك لكن لن أحضر إال ومعي    
  .يدي

مل …معقـول   … ) يوسـف ( رخيص ذا الشكل ؟ يا       لشرفهل ا _ 
حيدث البنه أو زوجته أو أخته أو أمه هـل  يتخيل أن هذا الشيء ميكن أن    

 هلذا الشيء كـان يتـزوج يف        اًكان سيقبل هذا الشيء ؟ إذا كان حمتاج       
… حسيب اهللا ونعم الوكيل     … احلالل لكن يعتدي على أعراض الناس       

  . حسيب اهللا ونعم الوكيل

  . أن العرض غايل جداً اًأنا سأعلمك درس

وأنا ..  كثرية بنفسياًعلمك دروسأنا سأعلمك عدم االستهتار بالرجال سأ
  .اآلن عرفت سبب املكافأة الكبرية اليت حازت على إعجاب ابنه نفسه
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ووضعت يدها األخرى على جبينه فالحظ      ) أشرف(يد  ) رمحة(أمسكت  
  :تورم يدها وقالت

  .تواعدين أنك لن تقتله ولن تدخل السجن ولن يغلق بيتنا_ 

  ):أشرف(لنهاية قال أمسك يدها املتورمة وساد الصمت ويف ا

أنا على علم أن اإلنسان سيقتل إذا قتل لذلك أنا ... أعدك أنين لن أقتله _ 
ولكين سأرد على إهانته بألف ...اطمئين... أحافظ على حيايت وليس حياته

مل ..قتل وقتل بطريقيت وأعدك أنين لن أسجن ولن يغلق بيتنا لقد أخطأ هو            
 أفكر يف رد ...ا فكرت يف رفع شركته مثل م...يعلم أنين أستطيع أن أفكر

  .حقي

  …ال واهللا لن أترك حقي _ 

  

  

  

  

  

  ..طبيب غزير املشاعر): 9(
ويف التاسعة مساًء أخذ أشرف زوجته وذهب ا إىل إحدى املستـشفيات   

  .ااورة
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  :وعندما كشف عليها طبيب الطوارئ وقف قائالً

  عليها بالضرب ـ البد من إبالغ الشرطة هذه السيدة مت االعتداء 

  ): أشرف(قال له 

ـ أرجوك يا دكتور هذه مشكلة صغرية بيين وبني زوجيت واحلمـد هللا مت      
  .حلها 

  :وصاح) أشرف (نظر الدكتور إىل

هـذا  )...ليس ضرب بين آدمـني    ..(هذا الضرب   ...ـ حىت لو مت حلها      
... هذه الشابة تضرب ذا الشكل      ... البد أن تعاقب  .. ضرب وحوش   

  .بدل ما حتافظ عليها تضرا وينها ذا الشكل ...  عندكهذه أمانة

وهو يتنهد وغـادر    ) أشرف(ومن شدة الكالم أسرعت الدموع من عيين        
  .الغرفة

  :من الطبيب وقالت) رمحة(اقتربت 

ـ يا دكتور أنا وقعت يف احلمام على إصبع يدي اليمىن فكسر وعنـدما              
ال تبلغ الشرطة حىت    أرجوك  ... وقفت وقعت على يدي اليسرى فكسرت     

  .اليطلقين زوجي

وعندما رأى الطبيب الدموع تسرع جارية على خديها تكلم معها بصوت    
  :رقيق

ـ أنا سأعاجلك رغم أنين غري مقتنع بكل الكالم الذي قيل منك أو مـن         
  .زوجك فأثر يده على وجهِك واضحة
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وقد مسح دموعه وغسل وجهه وتناول الطبيب ورقـة         )  أشرف(مث عاد   
  :صفة وقلماً وشرع يكتب وهو يقول الو

ـ هذه أشعة مطلوبة على اليد اليسرى واليمىن يف الـدور األرضـي مث              
  .تعودين لتجبيس  يدِك ونعمل الالزم

  :مث مد يده وسحب ورقة وصفة أخرى وشرع يكتب وهو يقول 

  .ـ وهذا دهان للوجه لعالج هذه الكدمة 

  :الطبيب وقالوقد تالشى الغضب من وجه ) أشرف(مث نظر إىل 

خلقنـا  ... يا رجل... يا قوي... ـ هذه رمسة يدك على وجهها يا بطل     
  .اهللا أقوياء حىت نضرب نساءنا

ووضع يده  .. وأخذ الورقتني ).. أشرف(إىل األرض ومل يرد     ) أشرف(نظر  
على وجهه ميسح الدموع اليت سالت مرة ثانية وهـو يتنهـد وكـذلك              

لدرجة أن الدكتور نظر ..  البكاء معاً، فأمسكته من يده وانفجرا يف   )رمحة(
هلما يف حرية وال يعرف ماذا يفعل حىت يهدئهما فيبدو أن املوضوع غامض 
واقتنع الطبيب مبساعدما وبعد أن غادرا الغرفة أسرعت الدموع من عينيه    

  :مث وقف وأغلق الغرفة عليه وأخذ يغمغم 

يبـدوا  ...  وحزن وأملـ ما هذه املهنة اليت تثري املشاعر؟ كل يوم مشاكل    
أم أنا ضعيف جيب أن أكون أقسى مـن         ... أن مشاكل الناس لن تنتهي      

هون علينا .. اليوم الذي أجلس فيه للطوارئ أصبح يوم غم وحزن ... ذلك
  .وارحم عبادك.. هون علينا يا رب..يا رب 
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وزوجته إىل الطبيب وأحضرا معهما نتيجة األشعة مث تابع         ) أشرف(مث عاد   
العالج ومت جتبيس يدها اليسرى وربطها وعمل الالزم إلصبع يدها   الطبيب  

  .اليمىن وعادا إىل البيت يف املساء

ففي يوم وليلة وكأن عمرها زاد عشرين عامـاً         ) رمحة(وعندما تنظر إىل    
فوجهها املبيض التفاحي أصبح شاحباً مصفراً، وعيناها حممرتان ذابلتان من      

     فأصبح ) أشرف(ا أصبحت بقايا أنثى أما      كثرة البكاء نستطيع أن نقول إ
حزيناً بنفسية حمطمة واالكتئاب يغمره رغم أنه يف األصل شاب متفائـل            
ونستطيع أن نقول إنه حياول التماسك وهذا يساعده يف تعديل حاله فهو            

ووقوعه شيء غري طيب فيكفي وقـوع       ) رمحة(الرجل املسئول اآلن عن     
بعمق علـى   ) رمحة(ال تشبع نامت    وبعد أن أخذا وجبة متواضعة      ) رمحة(

هو اآلخر بأمله وحزنه على     ) أشرف(سريرها فوراً من شدة اإلرهاق ونام       
  .األرض فالنسيان والنوم رمحة من عند اهللا 

  :فسأهلا ) رمحة(من نومه على صراخ ) أشرف (وقبل الفجر استيقظ 

  ـ خري ماذا بِك؟ 

  :أخذت تبكي وقالت

  .ر بنار يف يديأشع).... أشرف(ـ أمل شديد يا 

  :قام أشرف وقال

  .ـ لنعود إىل املستشفى مرة ثانية 

يف ارتداء مالبس اخلروج واجتها إىل املستشفى وهنـاك        ) أشرف(ساعدها  
w  :يف الطوارئ مت حتويلهما إىل طبيب عظام وقال
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  ـ يوجد ورم يف يدك كيف مت جتبيس يدك قبل عالج الورم ؟

  :رد أشرف قائالً

  .أشعة وبعدها جبس يدها ـ طبيب الطوارئ طلب 

وجيب أن تعاجل أوال من الورم مث نعاجل الكـسر          ... ـ سنفك اجلبس اآلن   
  .وعليها أن ترفع يدها بقدر اإلمكان وتضع ثلجاً عليها حىت يهدأ الورم

  :مد الطبيب يده وانتزع ورقة وصفة وقلماً وقال

ـ هذا مسكن وسأعطيك عالجاً آخر للكسر مع التجبيس بعد عـالج            
  .وزوجته إىل البيت بعد فك اجلبس) أشرف(رم وعاد الو

يف الصباح مع زوجته إىل حمطة القطار وحجـز هلـا ومل            ) أشرف(ذهب  
فقد اتفق معها أن تكمل عالجها يف املنيا ليتفرغ هو          يتركها حىت سافرت    

  :وقال له مث اتصل تليفونياً بوالدها وأخربه مبيعاد وصول ابنته ) يوسف(إىل 

ف هنا تستدعي سفرها وال يوجد أي مشاكل يا عمـي         حدثت ظرو لقد  
  . بيين وبينها 
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  ...بال رمحة )أشرف): (10(
    عند العاشرة صباحاً وصل أشرف إىل مقر الشركة وقابـل املقـاول            
وأخربه أن زوجته وقعت يف احلمام وكسر إصبع يـدها األميـن ويـدها         

 مث انصرف  يتكلم املقاول ائياً ومل. اليسرى وأرادت أن تذهب إىل والدا     
  :من البيت وقالت) شريفة(وبعد ساعة اتصلت به إىل غرفته ) أشرف(

  ).أشرف (هندسصباح اخلري يا بامش_ 

  . كيف حالِك؟...صباح النور _ 
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أنا أردت أن أذكرك أن غـدا ميعـاد تـدريس           .. أنا خبري احلمد هللا     _ 
  .أم نسيت وعدك.. الرياضيات ) ميسون(

  . كالعادةمل أنس سأحضر بعد صالة العشاء.. ال _ 

  .مع السالمة.. إن شاء اهللا _ 

نوع تفكريه لكنه حدد طريقه وبدأ املشي فيه تـدرجيياً          ) أشرف(لقد غري   
واألحداث السابقة فقام وأغلق باب الغرفة      ) رمحة(ويف هذه األثناء تذكر     
  .عليه وراح يبكي حبرقة

 رجل طويل غزيـر  )صاحل البنا(شركة   حضر إىل مقر ال    ةوعند الثانية عشر  
شعر الرأس والصدر والكتفني إذا حتدث حتس بالوقار والقوة    و الصدق              

... وله طموحات كبرية  ... يأخذ حقه ويعطي الناس حقوقها    ... والذكاء

يف الـشركة    )يوسف( شريكويعترب املفكر وصاحب القرار يف الشركة و      
ـ  ه أن أمامه مـشروع كـبري       وأخربالقرارات البسيطة   ) يوسف(ويترك ل

ع وقـال   يباأسثالثة  ومكسبه مضمون وضروري دفع مليون جنيه خالل        
  ):صاحل(

  .هذا هو املشروع الذي أحلم به منذ فترة_ 

أنا سأتصرف وأجهز نصف املبلغ وأنت عليك جتهيز النـصف الثـاين         _ 
  .بسرعة

 اجلديـد   يف امليعاد وأنا عندي املهندس  اًإن شاء اهللا سيكون املبلغ جاهز     _ 
الذي كلمتك عنه ولد ممتاز يعمل بعشرة مهندسني حىت اآلن أي شـيء             

w  .أطلبه منه يعمله فوراً
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لكـن أنـت   خالل ثالثة أسابيع   إذن سنضع املبلغ يف حساب الشركة       _ 
يف هذا املوضوع حىت يبدأ الدراسـة فيـه مث   ) أشرف(حتدث مع املهندس  

بعد بضعة دقـائق    و) أشرف(على اجلرس طالباً املهندس     ) يوسف(ضغط  
  :واقفا أمامه وقال ) أشرف(كان 

  .خري يا عمي احلاج_ 

وهو عنده مشروع كبري وأنت ستشرف ) صاحل(شريكي احلاج بأعرفك _ 
  .عليه بنفسك وأنا سأترككم لتتكلموا يف املشروع

وحتدثا معاً يف مجيع التفاصيل وعلم أن احلـاج         ) صاحل(و) أشرف(جلس  
 لدفع املبلغ   نسيتقابالالل ثالثة أسابيع    وخسيجهز نصف مليون    ) يوسف(

  .بالكامل يف حساب الشركة

إىل ذئب لقد تغري اجتاه     ) أشرف(استطاع حتويل   ) يوسف الديب (يبدو أن   
هذا حال اخليانة دائماً تـدفع إىل  . ..تفكريه من اخلري إىل الشر مرة واحدة    

  .الفجور

ـ   صياح  سمع من الشركة ) صاحل البنا (أن خرج   وبعد   ة املقـاول    يف غرف
  :حيدث ابنه ويقول) يوسف(

اً ال   صـاحل  اًحرامي ولن تصبح إنسان   .. يدك طويلة   .. أنت ولد فاسد    _ 
أقل عامل عندي أحـسن     .. تدخل مكتيب ائياً ،أو تلمس شيئاً يف غيايب         

  .منك 

  ) :أشرف(الباب وقال ) كامل(على الباب وفتح ) أشرف(دق 

w  .ركة كلها تسمعكم اآلن يا عمي احلاج صوتكم عايل جداً والش_ 
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أي حسابات ميسكها ابين الزم يسرق فيهـا يرضـيك        ) .. أشرف(يا  _ 
  .كده

موش .. (لن يفعل ذلك مرة ثانية ) كامل(ال يرضيين وإن شاء اهللا      .. ال  _ 
  ).كده يا كامل

عندي يف املكتب وسيصبح كل ) كامل(يا عمي احلاج اهدأ وأنا سآخذ _ 
  .شيء كما حتب

   :األولوذهبا إىل غرفة ) كامل(و ) أشرف(خرج 

ما هي احلكاية ؟ وما الذي يدفعك لسرقة أبيك ؟ رغـم أن أبـاك ال                _ 
  .حيرمك من أي شيء 

  .يا بامشهندس بابا بيعطيين مبالغ قليلة جداً.. ال _ 

  :مث جلس وهو يستطرد يف اهتمام 

ـ            بري ـ وطبعاً التكفي باملرة ودائماً بابا يقول يل اليوجد معه نقود وأنا ك
وحمتاج إىل نقود ألخـرج مـع أصـدقائي ودائمـاً يتـهمين والـدي              

  . والسفه...واإلسراف...بالسرقة 

  :يصغي دون تعليق حىت إذا ما انتهى من اإلجابة قال) أشرف (وظل 

 حمتاج نصف   أبوك فعالً ال يوجد معه فلوس بالعكس        أبوكعلى فكرة   _  
  .بنك يف ال إيداعهاع البد منيباأسثالثة مليون خالل 

وأنـا أطلـب منـه      يف أقل من شهر     طيب شوف جيهز نصف مليون      _ 
  .مخسمائة جنيه يقول غري متوفرة معه

w  :وقال) أشرف(ضحك 
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  .املهم أنك ال تغضب والدك_ 

 رمبا أذهب إىل الغردقة أسبوعني أو ثالثة مع أصـدقائي           ...إن شاء اهللا  _ 
  .فاحلياة مع أيب ذا الشكل ال تطاق

  .مةـ تذهب وتعود بالسال

  

  

  

  

  ..دروس خصوصية حديثة): 11(
يف بيت املقـاول يف انتظـار   ) أشرف(يف التاسعة مساء يوم اخلميس كان     

ورحبت به وطلبت له الشاي     ) شريفة(ليقوم بتدريسها فجاءت    ) ميسون(
  :وقالت 

 وتعلمهـا كيفيـة     كليـة من األوائل يف ال   ) ميسون(أنا أريد أن تكون     _ 
  .ةاحلصول على الدرجة النهائي

  .سأجعلها متفوقة جداً يف الرياضيات _ 

  ) :شريفة(وقالت ) أشرف(ووقف ) ميسون(جاءت 

  . اجلسوا على طاولة السفرة.. تفضل_

) ميسون(جهة السفرة وجلسا وبدأ يف تدريس    ) ميسون(و  ) أشرف(حترك  

  :مث قال قبل أن يبدأ
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  أين عمي احلاج ؟_ 

  .بابا نامي يف غرفته_ 

  :رهوأخذ حيدث نفسه ويف س

دفعتين .. حسيب اهللا ونعم الوكيل.. اثنني من أعراضك معي يا عمي احلاج  
لقد اقترب موعد االنتقام أيهـا  .. إىل شيء مل أكن أفكر فيه أبداً يف حيايت 

  :وقال ...اجلبان 

سندرس املتتابعات احلـسابية درس سـهل ومجيـل      ) ميسون(اليوم يا   _ 
  … ، 8 ، 5 ، 2فالحظي 

   ؟ماذا تالحظني_ 

  :اورت على مخسة وقالت ش

  .تزيد ثالثة عن اثنني_ 

  :مث شاورت على مثانية وقالت 

  .يد ثالثة عن مخسةزت_ 

  :قال أشرف صائحاً

  .ممتازة...ـ ممتازة 

  :مد يده وأمسك بإحدى أصابعها وأشار إىل اثنني وقال 

  .هذا امسه احلد األول _ 

  :مث أشار بإصبعها إىل مخسة وقال 

  .اينهذا امسه احلد الث_

w  :مث أشار بإصبعها إىل مثانية وقال 
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  :حبنان قال  وهذا امسه احلد الثالث مث وضع يده على يدها_ 

 املتتابعة تـسمى متتابعـة حـسابية    هالزيادة ثالثة تسمى األساس وهذ   _ 
  :وسألته ) شريفة(واستغرقت احلصة ساعتني وعادت 

  ؟) ميسون(ما رأيك يف _ 

  ) :أشرف(قال 

  .اً إن شاء اهللا ستحصل على درجات كثريةكية جدذممتازة و_ 

.. سافرت إىل املنيـا     ) رمحة(أنا عرفت إن    .. الربكة فيك يا بامشهندس   _ 

  .اجلو يف القاهرة مل يعجبها

مل تسترح يف القاهرة وقالت     ) رمحة.. (لكن ال أدري    .. ال اجلو مجيل    _ 
   .يل سأعود بعد فترة وأنا تركتها براحتها

  :ضحكت وقالت

ـ  إذن ك _  حنـا حتـت    إوإذا احتجت أي شيء     ) ميسون(ثف احلصص ل
  .أمرك

  .شكراً جزيالً_ 

إىل ) أشرف(املهندس  ) شريفة(إىل غرفتها واصطحبت    ) ميسون(صعدت  
  :الباب ومد يده وسلم عليها وقالت 

  .خر بيوصل لشقتك وشاورت على اية املمرآ باب هناكعلى فكرة _ 

سأحـضر  .. هذا البـاب  أنا عارف أول يوم حضرت هنا دخلت من         _ 
  .يوم السبت بعد العشاء) ميسون(لـ
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 سالمه مع   ةيف طريق ) أشرف(شر بدأ يتملك من     لمث ترك يدها ويبدو أن ا     
وطريقـة  ) ميسون(ونظرات عيونه هلا وهو خارج وكذلك مع        ) شريفة(

  .. وهذا حال الدروس اخلصوصية أحياناً  باللمسديثةالتدريس احل

  

  ..اهللا حي الميوت): 12(
يف غرفتـه   ) أشـرف (املهندس  ) يوسف(ويف صباح يوم السبت استدعى      

  :وقال

ضروري نذهب إىل عني مشـس      : وقال)صاحل البنا ( ـ اتصل يب شريكي   
ملقابلة صاحب قطعة أرض هناك ويرغب يف أن تقوم شركتنا ببنائها لكن            
هناك مشكلة يف اآلثار وهو مل يستطع التفاهم مع مهندس اآلثار مث ضحك      

  : قائالًوهو يردف

فأنا سأذهب حلل املشكلة مث تكمـل       .. ـ وأنا خبري يف مثل هذه األشياء      
فقـال لـه   . أنت عملية البناء وأريدك أن تنتبه لكامل خالل فترة غيـايب       

  ) :أشرف(

  ).كامل(ـ كن مطمئناً على الشركة وعلى 

إىل عني مشس وهناك قابل صاحب األرض ووجد املقاول ) يوسف(وذهب 
 عشرين عامالً حيفـرون يف األرض فـسأل صـاحب        أكثر من ) يوسف(

  .األرض 

w  .أعطه مبلغاً.. ـ ملاذا كل هذا التعب ؟ تفاهم مع املهندس
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توت عـنخ  (ـ ليس عندي مانع ويبدو أنه يريد ذلك فهو يقول إن رأس      
  .يف األرض وهو يبحث عنها رغم أن التمثال بالكامل يف املتحف) آمون

  :وقالاقترب املقاول من مهندس اآلثار 

  .ـ يا أخي صاحب األرض لن يقصر معك

  :فنظر له وقال

  .ـ ضروري حنفر يف األرض على األقل مترين فإذا مل يظهر شيء انصرفنا 

  .ـ إذن احلفر الذي أمامي أكثر من مترين 

  :أشار املقاول لصاحب األرض لكي يقترب منه وقال له

  .ـ يا أخي املهندس متفاهم ماذا تريد أن تدفع؟

  . ألفي جنيهـ سأدفع

  :قال املهندس

لن أكتب التصريح بأقل من مخسة اآلف جنيـه         .. ـ ال املبلغ صغري جداً    
  .فيبدو أن األرض ا آثار وتوجد عالمات تدل على ذلك

  :اقترب املقاول من صاحب األرض وقال

ـ ادفع له اخلمسة اآلف خوفاً من أن يؤخر الترخيص ، فيبـدو عليـه               
  .الطمع 

 ودفع صاحب األرض اخلمسة اآلف ومت التوقيع على         ..ـ اليوجد مانع    
  :الترخيص وقال املهندس للمقاول

ـ األرض ا آثار وعليكم سرعة احلفر بالبلدوزر اليوم حبيث يكـون يف             
.. الصباح عمق احلفر أكثر من ستة أمتار وعليكم إخفاء أي آثار جتدوا              w
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ال صـاحب   هذا الكالم إىل صاحب األرض، مث ق      ) يوسف(نقل املقاول   
  : األرض له

ـ توجد مشكلة أخرى فصاحب الكشك يرفض ترك الكشك رغـم أين    
عرضت عليه عشرة اآلف جنيه وموقع الكشك كما ترى يف الناصية ، نظر 

  :وقال) يوسف(له 

سـيقوم البلـدوزر حبمـل    .. فاحلفر سيأخذ وقتاً.. أثناء احلفر .. ـ امسع 
  .ب إىل بيته الكشك بالكامل بعد أن يترك الرجل الكشك ويذه

  .ـ ومن سيفعل ذلك

  ):يوسف(قال 

ـ أنا سأتفق لك مع سائق البلدوزر وعند الفجر سيكون كل شيء منتهياً       
  .ويكون العمق ستة أمتار حتت األرض كما قال مهندس اآلثار 

  .املهم أن نبين العمارة.. افعل ما تريد.. ـ املوضوع متروك لك

أية آثار جتدوا ضـعوها  : ه املقاولوبالفعل وجد أحد العمال آثاراً فقال ل 
  .  يف سياريت بدون علم صاحب األرض

وبدأ العمل يف احلفر بعيداً عن الكشك وبعد أن غادر صاحب الكـشك             
دخل البلدوزر عليه ودكه مث محله ووضعه على سيارة النقـل مث أكمـل              
البلدوزر احلفر ونقل الرمال على السيارات، ويف الصباح أصبحت األرض          

لـصاحب األرض وهـو     ) يوسف(رة بعمق ستة أمتار وقال املقاول       حمفو
  :يضحك

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 - 68 - 

.. اآلن التوجد قوة على وجه األرض متنـع وقـف املبـاين           .. ـ مربوك 

  .وسأضع أساسها خالل أسبوع وستجد برجاً عليها خالل ثالثة أشهر 

وجاء صاحب الكشك يف الصباح فلم جيد الكشك ووجد األرض حمفورة          
  :فقد أعصابه وصاح وهو ينظر إىل السماء بالكامل فجن جنونه و

  ـ أين كنت يا رب عندما كنت نائماً يف بييت ؟

إن الرجل فقد   : وضحك صاحب األرض وقاال   ) يوسف(فضحك املقاول   
. إذن ادفع يل العشرة اآلف    : عقله، واقترب الرجل وقال لصاحب األرض     

  : ضحك صاحب األرض وقال

ك كشك لكن اآلن لن أدفع لك كان زمان عندما كان هنا.. ـ أدفع لك    
اقترب أحد العمال .. شيئاً ، ابتعد وإال جعلت رجايل يدفنونك يف األرض 

شنطة السيارة امتألت باآلثار الذهبية ،فنظر      : وقال له ) يوسف(من املقاول   
  :وقال) يوسف(له 

  هل وجدمت متاثيل ذهب؟!!! .. ـ ذهبية

  .ـ نعم شنطة سيارتك مليئة ا

  .من العمالـ من يعلم ذلك 

  .ـ ثالثة وأنا فقط

  .ـ إذن أحضرهم حاالً ولننطلق إىل البيت وأنا سأراضيكم

ركب العمال األربعة سيارة املقاول متجهني إىل البيت ويف هذه األثنـاء            
أوقفتهم جلنة شرطة وظهر االرتباك على أحد العمال مث ارتبك باقي العمال   

w فقط وعنـدما الحـظ   رغم أن الضابط طلب من املقاول رخصة السيارة       
w
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الضابط ارتباكهم أمر العساكر بتفتيش السيارة وفتحت الشنطة ووجـد          
التماثيل الذهبية وأُخذ املقاول والعمال واآلثار الذهبية إىل قسم الـشرطة           
وانتهى املوضوع بالقبض على املقاول والعمال وسجنهم مجيعاً حىت ينتهي          

 تصرف هيئة اآلثار التحقيق واألرض وضعت حتت احلراسة فأصبحت حتت 
إىل أجل غري مسمى، فوصل الرد من السماء ليثبت لـصاحب الكـشك            

  .   خالل بضع ساعات أن اهللا حي ال ميوت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ..الفرس) أشرف) : (13(
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وانتظـر  ) ميسون(إىل  ) أشرف(ذهب  وأثناء احلفر   ويف مساء نفس اليوم     
خرجت ) ميسون(كالعادة لكن جاءت والدا تعتذر وقالت إن        ) ميسون(

  . اليوم)وفاء (اليوم مع زميالا ألن عيد ميالد زميلتها

  :قدمت له الشاي وقالت 

ـ     احلاج  _  .. وقال إنه لن يأيت اليوم      " املوبايل"مل يأِت حىت اآلن واتصل ب

  .ألن عنده حفر حىت الصباح

  .نعم عرفت _ 

  .أنت عامل إيه لوحدك_ 

  .طبعاً لوحدي متضايق_ 

  :ضحكت وقالت 

  ).رمحة(علشان تعرف أمهية _ 

   .احتسى الشاي مث وقف

  ):شريفة(ت وقال

  .يف التاسعة مساًء) ميسون( تأيت إىل غداً ـ

  .إذن سأمشي_ 

ـ على فكرة أنا أريد أن أعمل لك الطعام غداً فما هو الطعام الذي حتبه               
  .حىت أرسله لك؟

  ....أنا سأتناول طعامي يف الشركة... ـ شكراً

  )....أشرف(الزم يا ...ـ ال

w  .ـ إذاً اختاري أنِت وأنا ال أحب أن أتعبك 
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  :مدت يدها إىل الطاولة وتناولت كيساً كبرياً وقالت

أنت تستحق كل خري فأنت أنقذت حيايت وحياة        ) فطري مشلتت (ـ هذا   
  .ابنيت وحياة ابين 

  :وقال) أشرف(ابتسم 

  . جداًأحبه.. ودائماً آكله عند والديت) الفطري املشلتت(ـ أنا أحب 

  .ـ عجيب رغم أنك تتمتع برشاقة فائقة

  .فترين كل شيء مجيالً.... ـ أبداً بل أنِت عيونك مجيلة

  :ضحكت بسعادة فائقة وقالت

 واجتهـا إىل البـاب   اًامسع تعال اخرج من هذا الباب وأخرجت له مفتاح     
  :الداخلي وفتحت له الباب وقالت 

  .طويلةأنا مل أر الشقة منذ فترة ) أشرف(تعرف يا _ 

  :يقول) أشرف(وفجأة رأت 

  .. تفضلي _ 

  :وقال .. وسحبها .. وأمسك يدها 

  … … …ودخلت الشقة وأغلق الباب .. تفضلي _ 

ونظـرت إىل   مث استدارت   ) شريفة(وخرجت منه   وفُتح الباب بعد ساعة     
  :وهي تتنهدبال حياء قائلة ) أشرف(

  .أنت فرس_ 
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ـ    يف بي ) شريفة(وأغلقت الباب وبذلك أصبحت      مسهـا  ت ا تها بعد أن نف
دخل من قلب ) أشرف( اخللفي أما بابدخل من ال  ) يوسف(والعجيب أن   

  ).كما تدين تدان (البيت فهذه احلياة

مقبـوض عليـه ومت     ) يوسف( كان عند اجلميع علم بأن       ويف يوم األحد  
مرة ثانية لتدريس ) أشرف(جاء تكليف حمامي ملتابعة التحقيق وبعد العشاء       

 مل تستطع أخذ احلصة فرفضت فهي حزينة على غيـاب           لكنها) ميسون(
) أشـرف (والدها ومل تستطع أخذ احلصص خالل أسبوع كامل رغم أن           

وبعد اية األسبوع   ... تردد على البيت أكثر من مرة لكن ليس للتدريس          
  ):أشرف(جلس وبدأت احلصة وقال ويف يوم األحد بعد العشاء 

 احلـد   .   بية وسنتكلم اليوم على   اليوم سنكمل درس املتتابعات احلسا    _ 
  :حيث                    ء×  ) 1 –ن + (  أ         =  النوين 

  . …احلد األول : أ 

 أصـبح  )يوسف الـديب  ( ويبدو أن    اًحوله فلم جيد أحد   ) أشرف(نظر  

ـ  واملثل األعلـى     القدوة  فامتـدت يـده هـذه املـرة        )أشـرف (ـل

   وبعد… … … إىل 

  :قائالً ) أشرف(نتهاء ارتفع صوت أن اقتربت احلصة من اال

  .خر كتطبيق على احلد النوين آوهذا مثال _ 
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  …  ، 11 ، 9 ، 7أوجدي احلد اخلامس يف املتتابعة : مثال 

   2 = 7 – 9=  ، د 7= د ، أ 4+ أ =  احلد اخلامس : فأجابت 

× 4 + 7= إذن احلد اخلامس   2 = 15   

   صــ  2 ، 1ولديِك واجب مترين 

  :وهو يبتسم قائالً ) أشرف(ض صوت مث اخنف

  .؟ يف شقيت من الشارع اخللفي غداً احلضور لدي تستطيعنيهل_ 

  :ابتسمت وقالت

  !!.ـ عايزين ليه؟

  :مث أردفت قائلة

أحـاول أن آيت    .. من الشارع اخللفي ليه مفتاح شقتك يف غرفة بابا          _ 
  .. احلصةبكرة يف نفس موعد

  :ضحكت وقالت 

  . بامشهندسـ ماذا تريد مين يا

  .ـ إذا أحببِت

  :نظر إىل الساعة وقال 

  .اتفقنا .. يف نفس املوعد _ 

  :قالت يف المباالة

  .ـ اتفقنا 

كثرياً على  ) أشرف(عن بيته تردد    ) يوسف(وخالل األسبوع الثاين لغياب     
  ).ميسون(البيت وأصبحت العالقة غري طبيعية مع 

20  
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إىل بيته يف ظهـر  ) يوسف(د وبعد اية األسبوع الثاين انتهى التحقيق وعا    
وعاد أيضاً يف مساء .يوم األحد بعد أن دفع كفالة قدرها عشرة اآلف جنيه 

  .   من الغردقة) كامل(نفس اليوم 

  

  

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ...النقود ليست نقودي): 14(
وبارك لـه   ) كامل(يف مقر الشركة    ) أشرف(ثنني قابل   ويف صباح يوم اإل   

شـريك  ) صاحل البنـا  (واتصل  السالمة،  على خروج والده من السجن ب     
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بأن املبلغ سيصلهم اليوم ومرفـق معـه        ) أشرف(تلفونياً وأخرب   ) يوسف(
  ) :أشرف(بنفسه وقال ) يوسف(األوراق ليقوم باكمال اإلجراءات احلاج 

  .أنا يف انتظار حضرتك _ 

من الغرفة  ) كامل(سأحضر بعد ساعة ومعي املبلغ وأثناء احملادثة خرج         _ 
فلم جيـده حولـه   ) كامل(يبحث عن ) أشرف(نتهاء املكاملة وقف   وبعد ا 

 وعلى الفور فتح الباب ودخل اًفوجد باا مفتوح) يوسف(ونظر إىل غرفة 
  :قائالً 

ماذا تفعل يف غرفة والدك ؟ أنت تريد والدك يعمل مـشكلة            ) كامل(_ 
  أخرى ومن أين لك باملفتاح ؟

  :اح وقال يده وأخذ املفت) أشرف(ومد ) كامل(اضطرب 

أنت ستضعنا يف مشكلة كبرية هل والدك يعرف أن مفتاح غرفته معك            _ 
  ؟

  .ن مفتاح الغرفة معي أمل يعرف ..ال _ 

فنظر ) أشرف(وخرجا من الغرفة وجاء أحد العمال يف مشكلة يتكلم مع           
  :قائالً ) كامل(إىل ) أشرف(

  .حىت أحل املشكلة وأعود لك فوراً) كامل(انتظرين هنا يا _ 

إىل  األصلي مع العامل وبعد نصف ساعة عاد وسلم املفتاح) أشرف(رج خ
  ).أشرف( أما النسخة فاستقرت يف جيب )كامل(

ومعه حقيبة كـبرية  إىل الشركة ) يوسف الديب (جاءوعند الواحدة ظهراً    
على ) أشرف( عن الشركة وطمأنه    اوسأهلم) كامل(و  ) أشرف(واستدعى   w
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ومعه حقيبة فخرج   ) صاحل البنا (ك وصل   حسن سري مجيع األمور وأثناء ذل     
  .من الغرفة) كامل(و ) أشرف(

  ) :أشرف( وقال 

 يكفي أنك ذهبت إىل     أنا مضطر أن أخرب والدك أن مفتاح الغرفة معك        _ 
  .الغردقة بدون موافقة والدك وتركت البيت أثناء غيابه

أنا يف حاجة إىل ألفي جنيه ضروري أنـا         ) .. أشرف(أرجوك يا   .. ال  _ 
 ال يعرف املبالغ اليت معه وسبق أين فعلت ذلك عدة مرات            أيبو..ورط  مت

  . ألنين استعرت هذا املبلغ عندما كنت يف الغردقةومل يكشفها

 وعلـى   اً كـبري  اًانتبه والدك حيتاج إىل املال فسيورد يوم األربعاء مبلغ        _ 
العموم طاملا أنت معتاد على كده أنا لن أتدخل بينك وبني والدك سأذهب 

آلن إىل املوقع ألن اليوم يوجد خرسانة يف عمارة الدقي وأريد أن أطمئن             ا
  .فسأنصرف اآلن

  .ميت ستأيت إىل هنا_ 

  .الظهرعند  غداً_ 

  .وسأحضر أنا أيضاً _ 

  .ضحكا وانصرفا معاً

دقيقة يف ميعادها   ) ميسون(ويف التاسعة مساء من نفس يوم االثنني كانت         
أمامهـا  ) أشرف(قته خلفها وجدت   وعندما فتحت الباب ودخلت مث أغل     

  :فقالت

w  .أخفتين _ 
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 كل شيء بـدون     ىفقد وقعت يف املصيدة وانته    ... وأمسكها من يدها    
لغى الرمحة من بيته متاماً وكانت تظن أن        أرمحة لقد قام والدها بالواجب ف     

  .زيارا مالطفة فقط لكن مل تعرف أا دخلت جحر الذئب

دت منه وهي مرتبكة مرعوبة لقد سقط       وبعد ساعة أخرى فُتح الباب وعا     
تنظر حوهلا فهي خائفة أن يراها أحد فلم تكن تتصور .. قلبها بني ضلوعها

 يف دفع فاتورة احلساب رعم أا مل        اما حدث لكنها اشتركت مع والد     
إىل بيـت رجـل      ودخلـت حتسن التصرف عنـدما قبلـت الـدعوة         

  .فلتدفع الثمن ...بزعا

إىل مقر الشركة ومعه    ) أشرف(م الثالثاء ذهب    ويف السابعة من صباح يو    
شيكارة سوداء أخفاها يف جيبه مل يوجد أحد يف الشركة غريه واحلـارس           

  :فقال للحارس) حممود(

  .شايكوباً من الأحضر يل _ 

  :هتماماب) حممود(أجابه 

  .حاضر يا فندم_ 

 شايمث عاد بعد ربع ساعة ومعه الغرفة متجها إىل املطبخ  الس وغادر احلار

نسخة أخرى ملفتـاح  ) أشرف(وأثناء غيابه امتألت الشيكارة بالنقود فمع   
لقد أخذ النقود وترك جزًءا منها يف الغرفـة ليأخـذها           ).. يوسف(غرفة  

مث عاد إىل مكتبه وأخفى الشيكارة داخل دوالب باملكتب مث جاء           ) كامل(
  :له) أشرف(بالشاي وقال ) حممود(
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 سريعاً من املطعـم اـاور       أريد إفطاراً .. ) .حممود(مسع يا   ا...آه  ...ـ  
) أشرف(إلحضار اإلفطار وحترك    ) حممود(ذهب  ... للشركة لكن التتأخر  

ـ  يف  املليئة بالنقود   سريعاً ووضع الشيكارة السوداء      شنطة سـيارة   حقيبة ب
وبعـد أن   الشركة وعاد إىل مكتبه مرة ثانية مث عاد احلارس ومعه اإلفطار            

اجة ماء وأفرغ منها يف الكوب حىت امتأل ورفع         زج) أشرف( التقط   فطرأ
إىل ابن عمه جمدي وترك عنده حقيبة       نطلق  الكوب وشرب املاء وبسرعة ا    

ووجد العمال يعملون   إىل موقع العمل بعمارة الدقي      النقود مث عاد وذهب     
فنهضوا ) أشرف(فشعروا بوجود املهندس    ).. النوم يف الظل  ..(عمالً بطولياً 

  :اح فيهمبسرعة مذعورين وص

عيب تريدون حارسـاً  .. حتركوا إىل أماكنكم.. ـ ليس لديكـم ضمري    
  .وأشرف عليهم وأعطاهم توجيهاته مث انصرف. عليكم

مث نظر  ) كامل(إىل مقر العمل وتقابل مع      ) أشرف(وعند الثانية ظهرا عاد     
  :وقال ) أشرف(إىل ) كامل(

  ).أشرف(أنا أحتاج املبلغ ضروري يا _ 

  .)شورة خري(أنت وأبوك ) ملكا(امسع يا _ 

  .املهم أنك ال تتكلم عين أبدا_ 

  .لن أتكلم عنك _ 

فأنت ووالدك أصحاب الشركة وأنا موظف عندكم وأنت كمـان ال           ـ  
  .تقول ألحد أنين أعرف بوجود مفتاح معك حىت ال يفصلين والدك
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فوجده يفتح غرفة والده ) أشرف(وخرج من الغرفة وتبعه ) كامل(مث وقف 
إىل مكتبه مث استدعى أحد العمال ونظر ببطء له وانتظـر           ) أشرف(وعاد  

  :حلظة مث قال 

  . يف غرفته)يوسف(اذهب ذا الظرف إىل عمي احلاج _ 

  :أخذ العامل الظرف وعاد بعد دقائق وقال 

  . املوجود هو ابن احلاج ...احلاج غري موجود بالغرفة_ 

  :أخذ الظرف وقال له 

أول شـاهد علـى     ) أشرف(ذلك ضمن    وب شكراً.. اذهب مكانك   _ 
  .السرقة

 أن يراه عدد اًحريص) أشرف(وكان  من الغرفة ومعه كيس) كامل(وخرج 
كبري من العمال أثناء خروجه وبعد خروجه بنصف ساعة حضر إىل مقـر       

واكتشف السرقة وأخربوه أن ابنه هو الذي دخل        ) يوسف(الشركة احلاج   
 وحـاول   ..ىت يعلم ابنـه األدب    الغرفة فأقسم باهللا أن يتصل بالشرطة ح      

  .وحاول العمال من منعه لكنه أصر على ذلك) كامل(

واعترف ) كامل( وثبت املوضوع على     )..كامل(وجاء  .. وجاءت الشرطة 
 وبالفعل وجد مبلغ مثانية آالف      نقود جنيه وترك باقي ال    ألفيأنه أخذ مبلغ    

ية كان ـا    فقط وكان يف الشنطة األوىل فقط نصف مليون جنيه أما الثان          
  ؟نقودأربعمائة ألف جنيه أين ذهبت ال

  ):يوسف(ويف حضور ضابط الشرطة قال 
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يكفـي مـا    )..بالش فضائح ..(يا بين قل أين مكان النقود     ) كامل(ـ يا   
التفضحنا ) صاحل البنا (نقود احلاج   ... هذه النقود ليست نقودي   .. حدث  

  النقود؟) كامل(أين يا ) .. كامل(يا 

  .ا مل آخذ غري ألفي جنيه فقط أن.. ـ يا والدي 

  ...ـ إذن أنت مصر

  :مث أردف ناصحاً

ـ يا كامل أصالً هذه النقود نقودك يا بـين وهـي لـك بعـد عمـر          
  .اعقل وسلم النقود) .. كامل(يا..طويل 

  :نظر له الضابط وقال يف حزم

يف الصباح سيتم حتويلك إىل النيابة ولن يصلح الـصلح اآلن      ) كامل(ـ يا 
  ودلنـا علـى    .. امسع كالم أبيك  .. حل كل شيء بطريقة ودية    ميكن أن ي

  .مكان النقود

، وارتعشت أصابعه وهو يدقق النظـر يف وجـه   )كامل(لقد اتسعت عينا  
  :الضابط مث قال

  . ـ أنا مل آخذ غري ألفي جنيه

  .مث استدار جهة والده وأردف وملعت عيناه يف غضب صائحاً

وابتلع اجلزء الثاين مـن   ... الـ..يقة  أنا قلت احلق  !!.. ارمحين!! ـ ارمحين 
  .على وجهه صفعة أخرسته) يوسف(كلمته فقد صفعه 

  :وقال بقسوة كأن اهللا أراد أن يعمي بصريته) يوسف(وقف 
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ـ يا حضرة الضابط أنا أم ابين بسرقة نقود املشروع تسعمائة ألف جنيه         
ى ذلك  ومجيع املوظفني شهود عل   ) كامل(كانوا يف غرفيت ومل يدخل غري       
وأخذته القسوة على ولده فقـد تـابع        .. وأرجو إثبات شهادم بنفسك   

  .ومت حتويله إىل النيابة.. بنفسه إثبات التهمة عليه

  .باملبلغ بالكامل ) كامل(ام _ 

ومعـه  ) يوسف(مبا حدث فحضر إىل     ) صاحل البنا (ويف يوم اخلميس علم     
ـ    مجمموعة كبرية من الرجال فهذه عاد      شكلة يتجمـع    عندما حتدث م

لـه  ) يوسف( حللها ومل يترك مقر الشركة حىت تنازل        همجمموعة كبرية من  
بقيمة النصف مليون جنيه عقارات وسيارات الشركة والونش وخـشب          

ومت االتفاق على إغالق    ..املقاوالت حىت سيارته الشخصية أكمل ا املبلغ      
نيا وترك  واستأذنه يف السفر إىل امل    ) يوسف(إىل  ) أشرف( وجاء   ..الشركة

  .عمه احلاج وهو يف حالة سيئة ) أشرف(
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  ..لكل خشب دخانه): 15(
فرد عليه أحـد العمـال وقـال        ) أشرف(وقبل أن يعود إىل املنيا اتصل       

  :له) أشرف(

  ).يوسف(ـ أريد التحدث مع احلاج 

  .فلوح له بيده أنه غري موجود

  ).أشرف(ج غري موجود يا باش مهندس ااحل_ 

  .كنت عايزه ضروري انأ_ 

  :بصوت منخفض قال 

  .نه عايزك ضروريإبيقول _ 

  :لوح احلاج له بأنه سريد فقال 

  .انتظر سريد عليك..احلاج وصل _ 

w   من املتكلم ؟-) يوسف(صباح اخلري يا _ 
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 - 83 - 

  ) .أشرف(أنا _ 

  ).يوسف(تقول يل يا ) أشرف(معقول يا !.. من ؟) أشرف(_ 

  .على فكرة حىت ال أضيع وقتك_ 

  .أنت وجدت مبلغ مثانية آالف أنا عندي الباقي _ 

إذن أنـت  .. إنت موش عارف أنا مني..أنت عندك الباقي) يوسف(ف  هت
  ).أشرف(السارق يا 

خذ كمان أنـا عملـت يف       والتتعجل  ..غلطال ت ) يوسف( يا   مسعال ا _ 
زوجتك وبنتك مثل ما عملت أنت يف زوجيت مع اختالف بسيط أنـت             

لكن أنا مـن   واغتصبتها لفي واعتديت على زوجيتذهبت من الشارع اخل  
على فكرة أنا خائف أنـك لـن        .. قلب بيتك ومل أدخل بل جاءوا إيل        

نت فاهم وال حتب أفهمك أكثر وأوضـح   أ....تصدق لذلك سأقول لك   
فكرت أن  إذا  ..وعلى فكرة ..أنا أحببت أن أحيطك علماً      .. ماذا فعلت؟؟ 

حياتك أنت خنت وهذا جزاء اخلائن       سيكون آخر يوم يف      حتضر إىل املنيا  
يبدو أنك نسيت أهل املنيا على فكرة والد زوجيت مل يعلم مبا حدث   عندنا  

وإذا عرف ما فعلته يف ابنته لن يكفيه قتلك ألف مرة ومرة أنت وعائلتك              
يا ....... امسع..اجلبان..بالكامل فال تفكر يف دخول املنيا ائياً أيها النذل        

أنا حبيت أعلمـك    .سهل أي إنسان يعمله     ..  أنت   الذي فعلته ) يوسف(
عند أي شخص   أنك ال تستهتر بأعراض الناس مهما كانوا فقراء فالعرض          

ال يقدر مبال وال تستهتر مبوظف عندك يعمل ويعـيش          مهما كان غايل و   
انقطع ... يا جبان .. ].لكل خشب دخانه  [ خلدمتك مثلي وهذا دخاين و       w
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مث ) يوسـف (لوقوع السماعة من يد     الصوت متاماً وسمع صوت خفيف      
كما تـدين   (تبعها هو اآلخر فاقد الوعي فهو مل يصدق فهذه سنة احلياة            

وذهبوا به إىل املستشفى وأدخل غرفة الرعاية املركـزة فالـصدمة          ) تدان  
. إما شيطان يتظاهر بالرجولة   ) يوسف الديب (فـ..واألمر عجيب   ..قوية  

.. مل يكن هـذا وال ذاك       ) يوسف(لكن  .. أو رجل غيب أكثر مما نتخيل       

رجل حار الدماء حاله حال أي رجل لكنه فكر يف نفسه ومل          ) يوسف(فـ
فعل شيئاً مل يرد أن يفعل مثله اآلخـرون ومل          ) يوسف(فـ.. يفكر بالغري 
  .هلذا اإلنسان..عجيب..ينتظر ذلك 

وأخذ منـه  ) جمدي(من املكاملة ذهب إىل ابن عمه   ) أشرف(بعد أن انتهى    
لكنه بدأ يشعر باخلطأ فقرر مراجعة أحد       ) أشرف(النقود فقد هدأ    حقيبة  

الشيوخ قبل سفره إىل املنيا فدخل أحد املساجد الكبرية وحكـى قـصته           
عالقته مـع  .. اغتصاب زوجته..بالكامل إىل الشيخ من اهتمامه بالشركة       

وظل الشيخ يصغي دون تعليق حىت      .. سرقة الشركة .. زوجة وابنة املقاول  
  :انتهى احلديث قال الشيخإذا ما 

  .ـ هذه قصة مروعة

  .ـ أنا يف األصل متدين وأنا أخذت حقي فقط

  ..املتدين متوكل على اهللا ألنه يضمن وجود اهللا.. ـ أي تدين

أي .. أنت أبدلت كلمة ثأر بكلمـة حقـي   .. وأي حق..فاهللا هو املنتقم 
  .طورت أسلوب االنتقام حبيث ال تدخل السجن وال تعدم
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زوجيت مل تبلغ الشرطة وطاملا مل تبلغ الشرطة خالل أربـع           .. خـ يا شي  
بالتايل لن ننال غـري     .. وعشرين ساعة من االغتصاب اليكون هناك دليل      

  .الفضيحة

أن تتحول ... وتنتظر الرد من السماء لكن.. ـ كان عليك أن تثق يف اهللا     
  .إىل زان وسارق وتقول إنك متدين

طيع أن أعيش مع زوجيت أو أعيش ائيـاً  ـ يا شيخ أنا أشعر أنين لن أست   
  .ودائماً أتذكر أن رجالً آخر عاشرها

يا بين يوجد شيوخ، واألزهـر      .. ـ يبدو أنك كنت متديناً بدون إميان        
وكثري من القنوات الفضائية الطيبة عندما تسأهلم عن أي شيء يف الـشرع   

رس فنحن نـد  .. جتد اإلجابة لكن تقول إنك متدين وتتصرف كما تريد        
: ما ذنب زوجتك؟ماذا فعلت؟ فـال تقـول     .. الفقه والشريعه من أجلكم   

تقول لن .. اغتصبها لقد ظلمت فبدالً من أن ختفف عنها: عاشرها لكن قل
  .يا بين اتقي اهللا.. أستطيع أن أعيش معها

  .ـ كان البد من االنتقام من هذا الرجل القاسي الغليظ

الناس بنفسها والقسوة ناجتة عـن  فعال القسوة تضيع ثقة .. ـ نعم يا بين     
فظاظة الطبع واإلنسان القاسي يكون منعزالً عن اتمع وهو ميارس القسوة 

فطاملـا  .. حىت يداري مشاكل كثرية أما الغلظة تكره الناس يف بعـضها           
اكتشفت سوء هذا الرجل كان جيب عليك انتظار انتقـام اهللا وتثـق يف              

  .ذلك؟

w  .ـ إذن ما حكم الشرع يف ذلك
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ـ الرجم لك وللمقاول وزوجة املقاول واجللد البنة املقاول أما زوجتك           
هذا من الناحية الشرعية لكن اليوجد رجم       . فإا مغتصبة فال حد عليها      

  .وال جلد هذه األيام

  :يف غضب وحزن) أشرف(قال 

  .ـ إذن ماذا أفعل؟

ـ               ل اهللا  ـ ترد ما أخذته من نقود إىل املقاول أو الورثة وتتوب إىل اهللا لع
قـال  ﴿. يتوب عليك ومصداقاً حلديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم   

ألصحابه تبايعونين على أن ال تشركوا باهللا شيئاً وال تسرقوا وال تزنوا فمن   
أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به يف الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب مـن           

شاء عفا عنـه  ذلك شيئاً فلم يعاقب به يف الدنيا فأمره مفوض إىل ربه إن            
  .صدق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم.﴾وإن شاء عاقبه

  :وقال باهتمام) أشرف(تالشى الغضب فجأة من وجه 

  .ـ إذن ميكن أن يغفر يل اهللا؟

  . ـ نعم

وأنا أقترح عليك أن تذهب إىل مكة املكرمة لتتقرب إىل اهللا بعمرة أنـت             
  .وزوجتك

صـاحب شـركة    ) أشـرف (وبعد سنة أصبح    .. إىل املنيا ) أشرف(عاد  
وكـأن  .. أباً لولد وبنتني  ) أشرف(مقاوالت، وبعد مخس سنوات أصبح      

وـذا  .. األسرة نسيت أو تناست ما حدث وعاشت األسرة يف سـعادة      
wلكن هذه األسرة اتفقوا علـى  .. أصبح احلالل يف احلرام واحلرام يف احلالل  
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قائه من  ذلك، والعجيب يف األمر عندما جلس الشيخ مع جمموعة من أصد          
إنه مل يكتِف بذلك بـل      : وقال هلم ) أشرف(الصعيد وحكى عليهم قصة     

: اتصل هاتفياً بالرجل وأخربه مبا فعله انبهر اجلميع وسعدوا، وقال أحدهم          

إعجاب اموعة ) أشرف(هذا بطل، ونال تصرف : هذا جدع، وقال آخر
  .)صعيدي آخر موديل(بالكامل، حقاً يستحق أن مينح لقب 

  :خ معهم ومل يفهموا سبب ضحكه لكنه قالضحك الشي

ـ هذا تلوثٌ فكري.  

  :رد أحد أصدقائه قائالً

  .البادي أظلم.. ـ قف عندك 

     

  

  

  

  ــ متت حبمد اهللا ــ

  

           
 
To pdf: www.alwww.al-mostafa.com 
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