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ما سر ذلك الجهاز الذي قلب موازين القوى وجعل مصر أقوى دولة في العالم؟
لماذا هدد األمريكيون بنسف القاهرة ومحوها من الوجود؟..
لماذا صدرت أوامر بتهريب اإلرهابين من مديرية األمن؟..
لماذا يطالب أحدهم بمهاجمة السفارة اإلسرائيلية ومحاصرتها..
اقرأ التفاصيل الكاملة في رواية أبواب جهنم

عن قصة حقيقية حدثت بالفعل يكتبها  :د.اميل نظير
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خيييم الليييل بسيينونع ىلييك ال ي الا ي اله ي د ميين أاي ي الق ي هرة الكبيير وخل يت
الشوارع من الم رة وس د هدو ت م  ..ن نت ىقي رب السي ىة قيد تجي و ت الث لثية
صب ا اين قطع ال الصمت الرهيب صوت أاد ارس المبنك التي تقيع بيع
السف رة اإلسرائيلية وهو يقول لرفيقع ف نوبة الاراسة بصوت خ فت أقرب إليك
الهمس:

 ي لع من ىمل مملق ل رفيقع ف تهنم واضح:

 -هل ننت تفضل أن تعمل ف ملهك ليل ؟

وضع إاد رااتيع أم م فمع وتث ب ثم ق ل:
 -ننت أتمنك أن تكون هن

بعض اإلث رة و..

 اإلث رة الوايدة ف ىملن هاا ه أن يهجم ىلين اإلره بيون ويقتلونن -أكل أفن ر سوداوية هناا؟

 أليست تل ه اإلث رة الت تتمن ه ؟ ل ييم أقص ييد الي ي بي ي لطبع  ..لق ييد أردت أن أط ييرد الن ييوم ال ييام يهي ي جم جف ييونبشراسة
 فلتنم إان؟ وأتعرض لما كمة ىسنرية؟4

 أليس أفضل من أن تتعرض للقتل؟توقفييت في تلي اللاظيية سييي رة صي يرة ىلييك مقر يية ميين السييف رة يسييتقله خمسيية
ميين الرجي ل متشيياون ب لسيواد ميين قميية ر وسييهم إلييك أخمييد أقييدامهم  ..ني نوا

ي طون ىيونهم بمن ظير مخصصة للر ية ف الظيمم  ..ر يت ق ئيد المجموىية
ىلك نتف أادهم وهو يقول:

 هي  ..فلت دم مهمت وتلاق بن هنه ييبل الرجي يل م يين الس ييي رة في ي س ييرىة و ار يتس يياب مبتع ييدا ات ييك ي ي ب ى يين

أنظ رهم  ..لو الق ئد للب قين بإاد رااتيع وهو يقول ف صوت خ فت:
 -ال تتارنوا قبل اإلش رة

ثيم هييبل مين السييي رة واقتييرب مين المبنييك في اييار اتييك أصيبح ال يفصييلع ىيين
الا رسييين سييو خط يوات  ..انقطييع التي ي ر الكهر ي ئ فجييأة ىيين الشي رع بأكملييع
وس د ظمم رهيب  ..سمع أاد الا رسين يقول لرفيقع:
 م اا يادث ب لضبل؟ -إنع انقط ع ى دم للتي ر

 أال تر م يادث مريب ؟ -إنه ليست المرة األولك

 أشعر أن تل المرة تختلف يبدو أن م لت تباث ىن اإلث رة -نفك سخرية  ..البد وأن نستكشف م ادث
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ووضع منظ ره المخصد للر يية في الظيمم ىليك ىينييع ونظير نايو ميليع
 ..فوجئ بيع ملقي ىليك األرض انانيك نايوه في قليق بي لر و ار يتفاصيع وهيو
يقول ف لهفة:
 -م اا ادث؟

لم ينبس ميلع ببنت شفة ولكين اليرد جي ه مين الخليف  ..ني ن ق ئيد المجموىية
المتشاة ب لسواد يوجع ناوه مسدس وهو يقول ف صرامة:
 -ادث م سيادث ل ب لضبل ي ص

ق ل الا رس ف ف ع:

 -من أنت؟  ..وم اا تريد؟

ض ل الرجل ن د مسدسع بيم تيردد ليسيقطع إليك جيوار ميليع ثيم جابيع و ميليع
مناي ي إي هم ي ج نب ي ثييم خييرم ميين المبنييك ولييو لآلخ يرين بإاييد رااتيييع وهييو

يقول بصوت خ فت:
 -هي  ..أسرىوا

در رج لع السي رة ف سرىة واار ورااوا يتسللون ىبر الظمم الا ل اتيك

وصلوا إليع فتقدمهم يصعد السلم متج هم المصعد تم م اتيك اقتيرب بهيم مين
الط بق الام تاتلع السف رة ف لتفت ناوهم وهمس ف لهجة آمرة:

 -أمنوا الطريق

انتشيير الرجي ل في نييل مني ن و اراييوا يطلقييون مسدسي تهم ىلييك نييل ميين وضييعع
اظع العي ثر في طيريقهم مين ايرس السيف رة ثيم ىي ل أايدهم بي ب السيف رة ومي
أن انفتح اتك انتشر الرج ل ف

رف السف رة ورااوا يطلقون مسدس تهم ىليك
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الني ي م ميين مييوظف السييف رة بينم ي تييبعهم ق ئييدهم ف ي اييار  ..فجييأة ى ي د التي ي ر
وى ي دت األض يوا لتلمييع ميين جديييد مم ي اييدا ب لرج ي ل إلييك أن ين ىيوا من ي ظيرهم

ومضت دق ئق قبل أن يقترب أادهم من الق ئد ويقول:
 -لم تبق سو اجرة السفير

 -دىوا السفير ل  ..إنع يات م إلك أسلوب خ د

وانطليق يصييعد السييلم ناييو الطي بق العلييوم ايييث اجيرة السييفير وفييتح ب بهي في
هييدو  ..ن ي ن السييفير ي ييل ف ي نييوم ىميييق ىلييك اليير م ممي يسييود السييف رة ميين
هرم ومرم اقترب الرجل منع ف اار ثم لك ه بمسدسع ف ىنف ق ئم:
 -يبدو أن نوم ىميق لل ية ي سع دة السفير

اسييتيقا السييفير ميين نومييع مف وى ي ومييد يييده أسييفل وس ي دتع يباييث ىيين مسدسييع

فأمس الرجل بيده وجابه بعيدا ثم التقل مسدسع من أسفل وس دتع وهيو يقيول

س خ ار:

 أهناا تق بل ضيوف ي سع دة السفير؟ق ل السفير ف ف ع:

 من أنت؟  ..وم اا تريد؟ أين الفت ه ي سع دة السفير؟ -أم فت ة؟

ضر ع بنعب مسدسع ىلك رأسع ف قوة وهو يقول:
 -هل ينفي هاا أم تات م إلك رص صة إلنع ش ااكرت ؟

7

وض ييع الس ييفير إا ييد رااتي ييع ىل ييك موض ييع الض يير ة وق ييد ارتس ييم األل ييم ىل ييك
ممماع وهو يقول:

 ال أدرم ىم تتادث ب لضبل -لألسف ي سع دة السفير  ..ال وقت لدين لنضيعع مع

ودفع مسدسع ناو رقبتع وهو يقول:

 -من يدرم ر م ىثرن ىلك ار ب ف الاي ة يدلن ىلك م نريد

امتقع وجع السفير وهو يقول ف ارتي ع:
 -انتظر  ..فقد نتف هم

دفع مسدسع ناو رقبتع أكثر وهو يقول:
 -ال أتمي ب لصبر لألسف

ا درد السفير لع بع بصعوبة ثم ق ل:
 إنه  ..إنه ف الط بق السفل أين ب لضبل؟ ف اجرة أسفل السلم -والشرائح؟

 -أم شرائح

دفع مسدسع ناو رقبتع أكثر وأكثر وهو يقول:

 الشرائح ي سع دة السفير إنه شرياة واادة -أين ه ؟
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 ف درم منتبتألقت ىين الرجل وهو يقول:

 -شن ار ي سع دة السفير  ..لقد قدمت لن خدمة جليلة وتستاق من فأتن

وض ل ن د مسدسع بم تردد ..

بم تردد مطلق

* * *
 -هي ي رج ل  ..هدفن ينمن خلف هاا الب ب

لم يند ق ئد المجموىة ينطق بتل الكلم ت اتك ن ن ب ب القبو قيد انفيتح ىليك
مص يراىيع تاييت وطييأة ضيير ت رج لييع القوييية وظهيير خلفييع رجييل يضييم فت ي تين

إل يك صييدره نلت هم ي ال تتعييد الخ مسيية ميين ىمره ي ن نييت إاييداهم معصييوبة
العينين بر ي

مين الشي ش الكثييف أخفيك ممماهي تم مي  ..بيدا ونيأن الفتي تين

تختبئ ي ن في ي اضيينع م يين ييدر ال م ي ن  ..ن نتي ي ترتع ييدان ف ي خييوف وتييدفن ن
وجهيهم ي ف ي ممبسييع  ..تنهييد ق ئييد المجموىيية ف ي ارتي ي

ثييم ق ي ل ف ي لهج ية

آمرة:

 -أاضروهم

أسرع إثن ن من رج لع ناو الفت تين ياي والن انت اىهمي مين اضين الرجيل بينمي
تصرخ ن وتبني ن ف م اررة والرجل يجابهم ناوه ف إصرار وهو يصرخ:
 أنتم واوش  ..واوشص

ق ئد المجموىة برج لع:

 -نفك  ..أترن هم معع
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أاييس الرجييل بييبعض الطمأنين ية وخ صيية مييع تل ي اللهجيية المص يرية الخ لصيية

التي سيمعهم يتايدثون بهي فأيي ني نوا فميين الم نيد أنهيم سييينونون أرايم بيع ميين

اإلسرائيليين ينفييع أن يخرجيوه والفتي تين مين الي المني ن الرهييب اليام ال ينين
لع سو المقت والكراهية وال يامل لع إال انري ت أليمة لاا فقد اتخيا قي ارره بيأن
ي يياهب معه ييم ات ييك إل ييك الجا يييم ووض ييع قي ي ارره موض ييع التنفي ييا و ار يطم ييئن

الفت تين ويهدئهم

اقتييرب أاييد الرج ي ل ميين ق ئييد المجموىيية وسييلمع ىلبيية ص ي يرة تاييوم شي يرياة

دقيقة وهو يقول:

 -لقد وجدن ه ف درم منتب السفير ب لفعل

تنهد الرجل ف ارتي

وهو يتمتم:

 -الامد هلل

ثم أش ر إلك رج لع بإاد رااتيع وهو يقول:
 هي ي رج لسمع صوت من خلفع يقول ف تهنم:

 -إلك أين ي رجل ؟  ..ألن تنتظر واجب الضي فة ؟

بييدا ونييأن ال ي من قييد توقييف فجييأة  ..نظيير الجمي يع ناييو مصييدر الصييوت ف ي

اهييول ن ي ن أم ي مهم رجييل ف ي العقييد ال اربييع ميين ىم يره وخلفييع ثمثيية ميين الرج ي ل

يصو ون مدافعهم الرش شة ناوهم ف تاف
 -مف جأة  ،أليس نال ؟

لم ينبس أادهم ببت شفة  ....اتسعت ابتس مة الرجل وهو يستطرد:
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 يبدو أنه مف جأة ليست بس رةلم يتلق ردا فت بع ف صرامة:
 -فليلق نل مننم سماع

ثم ظهرت ىلك وجهع ابتس مة مقيتة وهو يضيف:
 -إال من أراد أن يفقد اي تع مننم ب لطبع

ألقييك الرج ي ل مسدس ي تهم أرض ي بينم ي ت ييد الييوقهم ب ي لم اررة فق ي ل الرجييل ف ي
سخرية:

 ي لع من منظر م ثر!  ..ولكن م اا ىن أسلاتكم الن رية؟جاب نل منهم مسدسع من بين ممبسع وألقك بع أرض

ابتسم الرجل وهو يقول ف

هو واضح:

 -يمننن اآلن أن أىرفنم بنفس  ..دافيد ا ييم المسئول ىن أمن السف رة

صمت برهة ثم ت بع ق ئم:

 إننم مجموىة من األ بي ولعلكم تتس لون ىن السببلم ينبس أادهم ببنت شفة فواصل اديثع ق ئم:

 لقد نن نراقبنم بن ميرات خفية طوال الوقت ما اهب أادنم ليقطع التي رم م أادهم:

 ولكن الجميع ن نوا يتصرفون بتلق ئية هيياا ألنني لييم نطلييع أاييدا ىلييك األميير  ..اتييك السييفير نفسييع اليعلييم شيييئ ..وهن تكمن العبقرية

ثم ابتسم ف خيم وهو يقول:
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 لعيل أكثير مي ياييرنم هيو لمي اا ترنني كم اتيك تصيلوا إليك هني ؟ ولين أتييرننمللايرة تقتلكم ألنن سأقتلكم بنفس
وصمت لبرهة ثم ت بع ق ئم:

 -لقد أردن أن نعرف أهدافنم ب لضبل  ..وه قد وصلن إلك م نريد

ثم ا درد لع بع وهو يستطرد ق ئم:

 -في الواقييع لقييد سي ىدتمون نثيي ار في اتخي ا مثييل هيياا القيرار خ صيية مييع الي

النييوع ميين المسدس ي ت الييام تسييتخدمونع والييام ياييوم طلق ي ت مخييدرة بييدال ميين

الرص د

ثم ابتسم ف سخرية وهو يضيف:

 يبدو أننم مجموىة من الطيبينثم نظر إلك األقنعة الت تخف ممماهم وهو يقول:

 -واآلن ألم يان وقت التع رف بعد؟

لم ينبس أادهم ببنت شفة مم دفعع إلك مواصلة اديثع:
 -يبدو أنن مضطر إلك التعرف ىلينم بنفس

ثم أش ر إلك أاد رج لع وهو يقول:

 -فلتشد وث قهم اتك يمننن أن نتع رف نم ينب

ثم ابتسم وهو يضيف س خ ار:

 لدين الكثير من الوقت قد نفنر ف إق مة افل للتع رفخييرم الرجييل ميين القبييو ومي لبييث أن ى ي د ا ي مم اييبم سييمين واتجييع ناييو ق ئييد
المجموىيية مب ش يرة ليبييدأ ف ي شييد وث قييع ولكن يع م ي أن اقتييرب منييع اتييك ض ي ل
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أاييد األ رار بأسييفل ا ي ام ن سييف يرتديييع أسييفل ممبسييع متعمييدا أن ي يراه الجميييع
 ..صرخ ا ييم ق ئم:

 -ابتعد ىنع ي رجل  ..إنع يرتدم ا ام ن سف

وأسييرع ي ي در القبييو وخلفييع رج لييع ثييم انييبطح أرض ي وفعييل رج لييع المثييل بينم ي

يصرخ بهم:

 فلتصو وا نيراننم ناو مدخل القبو وال تدىوهم ي درونع إال جثث ه مدةصييوب رج لييع م يدافعهم الرش شيية ناييو مييدخل القبييو ووضييع ا ي ييم نلت ي اراىيييع

اول رأسع لام يتع وس د صمت رهيب ف انتظ ر االنفج ر
مرت دقيقة ..

وأخر ..
وأخر ..

ولم يادث االنفج ر

نهض ا ييم ىن األرض وهو يهتف برج لع:
 -يبدو أنهم قد خدىون ي رج ل

نه ييض رج ل ييع ى يين األرض وتبع ييوه بينمي ي يتق ييدمهم نا ييو القب ييو ..ني ي ن الرجي ي ل
بييداخل القبييو فقييد التقط يوا مسدس ي تهم واتخييا نييل ميينهم س ي ت ار واسييتعد لمواجهيية

جديدة  ..ااتمك ا ييم ورج لع باي ئل القبيو واليتقل مسدسيع مين ج اربيع مصيوب
فوهتع إلك أىلك وهو يقول بصوت جهورم:
 -فليخرم الجميع رافعين أيديهم إلك أىلك

وف الداخل نظر الجميع ناو ق ئدهم ينتظرون أوامره فق ل ف ا م:
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 لن نستسلم ي رج لق ل أادهم ف ام س:

 -لن نستسلم م دام سمان ف أيدين

وق ل آخر:

 -سنصمد اتك النه ية

سرت قشعريرة ف أجس دهم فجأة اين وصل إلك أسم ىهم صوت اي ييم وهيو
يهتف برج لع:

 -فلت رقوا القبو ب لبن ين  ..سأشويهم أاي ا إن لم يخرجوا

أسييرع رج ل يع ينفيياون أوام يره ولييم تمييض ث يوان اتييك ن نييت رائايية البن ي ين تعبييق

المني ن وتي نم األنييوف ومي لبثييت أرضييية القبييو أن رقييت بي لبن ين تاييت أقييدام
الرجي ي ل فهبط ييت آمي ي لهم في ي المق وم يية إل ييك مي ي دون الص ييفر ودب الي ييأس في ي
قلو هم مم ادا بأادهم إلك أن يقول:
 ال مفر من االستسممق ل ق ئدهم ف صرامة:

 البد من إض ىة بعض الوقت -نيف؟

رفع ق ئد المجموىة صوتع اتك يصل إلك ا ييم:
 سنستسلم ولكن بشروسمع ا ييم يقول ف ا م:

 -شروطنم مرفوضة  ..إم أن تستسلموا أو تموتوا ن لفئران
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 إنن ال نريد إال بعض الضم ن ت أم ضم ن ت تل ؟ -أن تاسنوا مع ملتن

 -اتك هاا ال نستطيع أن نضمنع

ثم أض ف ف شم تة:

 فلتستسلموا بم قيد أو شرت بع ق ئد المجموىة صي اع ق ئم:

 إنن نات م إلك بعض الوقت للتفنير -ال وقت لدين

 اسن إنن نستسلم -فلتلقوا بأسلاتكم إان ولتخرجوا رافعين أيدينم

مرت دقيقة لم يخرجوا خمله مم دفع ا ييم إلك أن يصرخ ق ئم:
 ليين أنتظيير إلييك األبييد  ..أم ي منم دقيقيية أخيير لتخرج يوا خمله ي واال سأشييعلالمن ن وأاولع إلك جايم

نظر ق ئد المجموىة إلك س ىتع ثم ق ل ف ا م:
 -هي ي رج ل ليس أم من سو االستسمم

ثم ألقك مسدسيع أرضي وفعيل رج ليع المثيل وخرجيوا مين القبيو واايدا تليو اآلخير
رافعييين أيييديهم إلييك أىلييك وخلفهييم الرجييل وقييد التصييقت بييع الفت ت ي ن ف ي خييوف
بينمي صييوب رجي ل اي ييم مييدافعهم الرش شيية ناييو الجميييع في تافي  ..اقتييرب
ا ييم من ق ئد المجموىة ومد يده ناو ا امع وانت ىع ف ىنف بينم يقول:
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 أأنت فلسطين ؟ابتسم ق ئد المجموىة من خلف قن ىع ىلك الر م من دقة موقفع وهو يقول:
 -رم

فاد ا ييم الا ام ف سرىة وهو يقول:

 -ا ي ام ن سييف م يييف مثييل ال ي الييام يسييتخدم ف ي السييينم  ..خطيية انييية ..

أهنئ ىلك الر م من فشله
م لبث أن الاا بعض األ رار الب ر ة ف الا ام فق ل ف قلق:

 -م طبيعة تل األ رار ب لضبل؟

فج ييأة اق ييتام المني ي ن أا ييد رجي ي ل الش ييرطة وه ييو يص ييوب مسدس ييع نا ييو الجمي ييع

وخلفع ىدد نبير من رج لع م لبثوا أن انتشروا ف نل من ن وأا طوا بي لجميع

وهم يصو ون مدافعهم الرش شة ناوهم و..
 -نل ف من نع  ..المن ن ما صر

و دا واضا أن رج ل الشرطة قد اسموا األمر ..
تم م

* * *

املق الرائد نم ل ف اد ف وجع مدير األمن ف اهول  ..بدا ونأنع ال يصيد

أانيع وم لبث أن صرخ بع:

 مستايل  ..مستايل ي فندمصرخ بع مدير األمن ف

ضب:

 -أتعص األوامر أيه النقيب؟
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تلعثم الرائد نم ل وهو يقول:
 -م تطلبع مستايل  ..مستايل ي فندم

 ليس من اق أن تن قش  ..فلتنفا األوامر فاسب -نيف أنفا أم ار نهاا؟

 ال تر من ىلك تاويل إلك ما كمة ىسنرية إنن مستعد للما كمة ي فندم -ال تكن أامق  ..إنه أوامر ىلي

 فلتعطن أم ار نت بي وسأنفا ىلك الفور -هل جننت؟

 أليست أوامر ىلي نم تقول؟ -بلك  ..ولكنه سرية

 لن أش ر ف هاا الفس د هل تجر ؟ -م دمت ىلك اق

تمتم مدير األمن ق ئم:
 -ب

ثم التقل إاد األو ار وخل ىليه بضع نلم ت وهو يقول:
 سأوقع ق ار ار بنقل إلك أسوانظهر االرتي ع ىلك وجهع وهو يقول:

 -لم اا؟  ..لم اا تريدون قتل ضميرم؟
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 افهم أيه ال ب  ..إن ال تر إال تات قدمي -إنن ال أر إال فس دا

 ال تانم ىلك األمور دون أن تعلم بواطنه -لن أخ لف ضميرم أبدا

ايل القرار بتوقيعع وهو يقول:
 فلتبق ف أسوان إان ىل ارارته تايب م تبقك من ضميرثم مد يده ناوه ب لق ارر ف ىصبية وهو يستطرد ف
 -تفضل

ضب:

ألتقل الرائد نم ل القرار من يده وألقك ىليع نظرة سريعة ثم ق ل:
 -إنع قرار ظ لم

 إن تستاق م هو أكثر  ..إن تستاق الشنق -ألنن أتمس بضميرم؟

 تب ل ولضمير  ..أتظن أن الوايد الام يمتل ضمي ار؟تمتم الرائد نم ل ق ئم:
 -يبدو أنع نال

ضرب مدير األمن سطح منتبع بإاد قبضتيع وهو يصرخ بع ق ئم:
 -لقد تج و ت نل الادود

أاس الرائد نم ل برىدة تعترم جسده إال أنع سرى ن م تم لي نفسيع وقي ل في
ىن د:

 -إنن لن أسنت ىلك هاا الظلم البين
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 فلتفعل م تش سأصعد األمر إليك أىليك مسيتو  ..سيأق بل و يير الداخليية  ..سيأاهب إليكرئيس الو ار  ..بل سأتقدم بشنوام إلك الرئيس مب شرة

 ااار أن تفعل  ..إنه أوامر سرية أيه ال ب -لن انخدع بمثل هاا الكمم

 ب  ..إنن المخطئ ألنن اخترت منا البدايةثم مد يده ناوه وهو يقول:
 -أىطن القرار

مد يده يسلمع القرار فألتقطع مدير األمن وألقك نظرة بداخلع ثيم م قيع وألقيك بيع
ف سلة المهممت وهو يقول ف

ضب:

 -فلت رب ىن وجه

رفع يده ب لتاية العسنرية وهو يقول:
 تم م ي فندمواتجع ناو الب ب يهم ب النصراف ولكن مدير األمن صرخ بع ق ئم:

 -انتظر

ى د أدراجع ناوه ونظر إليع ف تس ل فق ل بلهجة ص رمة:

 -ايياار أن تتفييوه بهيياا األميير ولييو ف ي أامم ي  ..ايياار واال فيم تتوقييع من ي

ارة  ..ارة من رامة
 -اجلس أيه النقيب

* * *
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جلييس النقيييب ى ي دل بييمل إلييك أاييد المق ىييد الييوثيرة ىلييك أاييد ج ي نب منتييب
مدير األمن وهو يقول ف قلق:

 خي ار ي فندم  ..يبدو أن األمر خطير -األميير خطييير ب لفعييل أيهي النقي يب  ..لقييد صييدرت لن ي مجموىيية ميين األواميير

العلي بشأن مهمة صعبة لم أجد من هو أصلح من لتنفياه
 إنن ىلك أتم استعداد ي فندم -إنه مهمة ىلك قدر نبير من السرية

 ستنفا بمنتهك السرية والدقة بإان هللا ي فندم المهمة قد تبدو ريبة بعض الش -م ه المهمة ب لضبل ي فندم؟

ولكنه األوامر

 -تهريييب المجموىيية اإلره بييية الت ي قبضيين ىليه ي ف ي السييف رة اإلس يرائيلية منييا

قليل

اتسعت ىين ه ف دهشة ونهض ىن مقعده وهو يقول:
 -م اا تقول ي فندم؟

 اجلس أيه النقيب -إنع أ رب م سمعت ف اي ت

ق ل ف صرامة:

 اجلس أيه النقيب من فضلجلس النقيب ى دل إلك مقعده وهو يتمتم:
 -ه قد جلست
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 اسمعن جيدا أيه النقيب  ..إنه أوامر ىلي والبد من تنفياه شئن أم أبين ولم اا يريدون تهريبهم؟ -األوامر لم تصر بال

 -ولم اا طلبوا من القبض ىليهم منا البداية؟

 ال أدرم  ..إنه السي سة بنل رائبه وتن قض ته إنه أوامر مشبوهة وتفو منه رائاة فس د -من يدرم؟  ..ر م

 إنع فس د ال ش فيع ال تانم ىلك األمور ب لظ هر أيه النقيب -هن

أمور واضاة ال تات م إلك تفسير ي فندم

 -إنن مضطرون لتنفيا األوامر دون نق ش

 البد وأن نن قش اتك نا فا ىلك الق نون الام أقسمن أن ناترمعق ل ف ىصبية:

 وهل نا فا ىلك الق نون بأن نعص األوامر؟ وهل نتر الفس د ليستشرم ف بمدن ؟ هاا الفس د ال انب لن بع بل الانب انبن لم اا؟ -ألنن سنتن ىليع

قل ف

ضب:
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 أتريده ثورة؟  ..أليس من الماتمل أنن نامل األمور فو مع نيه ؟ -هن

أمور ال تاتمل مع ن أخر  ..إنه واضاة تم م

 -واضاة تم م ؟

 البد وأن أاد اإلره بيين من اوم القرابة لمسئول نبير نيف لن أن نعلم  ..األمر سر من أسرار الدولة تهريب اإلره بيين سر من أسرار الدولة؟ق ل مدير األمن ف ىصبية:

 -لقد مللت هاا األمر ..أقسم أن أاول إلك ما كمة ىسنرية م لم تنفا

ا درد النقيب ى دل لع بع وهو يقول:
 -سأنفا ي فندم  ..سأنفا

 -البد وأن يتم ال بمنتهك السرىة

 لم اا ال نفرم ىنهم وينته األمر ي فندم؟ ألنهم يات جون إلك شهود ىلك الواقعة -ولم اا الشهود؟

 ال أدرم  ..إنه األوامر -ىلم وينفا ي فندم

 ولتتص ييرفوا ون ييأننم ال تعلم ييون ش يييئ ى يين األم يير والجي ي ويش المس ييئول ى يينالاج فلتتع ملوا معع بمنتهك الا م
 -هل سناولع إلك ما كمة ىسنرية؟

 -ب لطبع  ..البد وأن يبدو األمر طبيعي تم م
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 وم انب ال المسنين؟ انبع أنع أهمل ولم يابل العملية لم اا ال نضمع للعملية ي فندم؟ -سيرتب ويفسد األمر

 العملية ستكون صعبة من دونع -لهاا اخترت ب لاات

 سأكون ىند اسن ظننم ي فندم  ..سأكون ىند اسن ظننم بإان هللا* * *

تفا يد و ييير الخ رجييية المصييرم إاييد األو ار أم مييع وارتسييمت ىلييك وجهييع
الدهشة وهو يهتف ب لسفير اإلسرائيل الام يجلس أم مع ق ئم:
 م هاا ب لضبل ي سع دة السفير -إنع ااتج م رسم

 لمي ي اا يخي ييل إلي ي إان أني يع إى ييمن للا ييرب؟  ..إن ييع ش ييديد اللهج يية لل ي يية يي يسع دة السفير

 -م ادث يستاق أكثر من ال

ثم نهض ىن مقعده وهو يضيف ف

ضب:

 هل توقعتم أنن سنسنت ىلك م ادث؟ اهدأ ي سع دة السفير -لن أهدأ اتك تردوا إلين نرامتن

 -تفضل ب لجلوس من فضل ولنتف هم ف هدو
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 إنن ال أريد تف همأش ر الو ير ناو المقعد بإاد رااتيع وهو يقول:
 -تفضل أرجو

جلس السفير وهو يقول:

 ه قد جلسن  ..م اا بعد؟ م اا ادث ب لضبل ي سع دة السفير؟ أال تعلم م ادث؟ -هن

تقرير من الشرطة أم م ولكنن ال أجد بيع مي يثيير ضيبنم  ..لقيد

توقعت من أن تشنرن

 ىمم أشنرنم  ..هل أشنرنم ىلك دخول شرطتكم لسف رتن ؟ -وم اا ي ضبنم ف ال ؟

 لقد انتهنتم ارمة أراضين  ..السيف رة أرض إسيرائيلية وانتهيإىمن للارب
 لقد تدخل رج ل الشرطة لمس ىدتكم ي سع دة السفير -إنن لم نطلب مس ىدة من أاد

 -لقد ن نوا ي دون واجبهم وياموننم من اإلره بيين

ق ل السفير ف ىصبية:

 -إنن ق درون ىلك ام ية أنفسن مع ل الو ير

تمتم الو ير ق ئم:
 -ج ا سنم ر
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ارمتهي يعني

 م اا؟ -ال  ..الش

 ..ننت أقول أهاا ج ا ن بعد أن أنقانم رج لن ؟

 لقد نن نسيطر ىلك الموقف تم م اين تدخل رج لكما درد الو ير لع بع وهو يقول:

 ونيف ن ن لهم أن يعلموا بال ؟ثم تفاد التق رير أم مع وهو يستطرد:

ثم أن التق رير أم م ت ند أننم ننتم مخدرون ب ستثن قلة مننم
تلعثم السفير وهو يقول:

 -لقد سمان لهم بتخديرن اتك نعرف أهدافهم و..

 ولكن الق نون الدول يعطين اق التدخل إاا تعرضت السف رة للخطرق ل السفير ف ىصبية:

 -هاا إاا م طلبن تدخلكم

 -لقيد تلقييك رجي ل الشييرطة بم ي ميين مجهييول بييأننم تتعرضييون لمىتييدا ولمي

وصييلوا إلييك السييف رة وجييدوا نييل األب يواب مفتايية والاييرس مخييدرون فنيييف ننييت

تريدهم أن يتصرفوا؟

 -مي ني ن ينب ي أن يتييدخلوا ف ي شييئونن ىلييك هيياا الناييو السي فر مهمي ن نييت

األسب ب

 -إنن آسفون يي سيع دة السيفير سيأطلب مين رج لني أال يتيدخلوا فيمي بعيد اتيك

ولو ننتم

رقين ف دم ئنم

 -أهاا م تتمنون؟
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 هاا م تطلبع ي سع دة السفير -أن طلبت ال ؟

 سع دة السفير  ..م اا تريدون من ب لضبل؟ -أىيدوا إلين نرامتن

 اسن  ..سنرسل إلينم اىتاا ار رسمي ليس هاا بن ففر ف ضيق وهو يقول:

 -م اا ينفينم ب لضبل؟

 -نريد اإلره بيين لنستجو هم بأنفسن

 لألسف ي سع دة السفير  ..لم يعد هاا ممنن -قل ف

ضب:

 إنن لم نط لب إال باقوقن إنن ال نننر ىلينم اقوقكم لم اا ترفضون إان؟ -إنن لم نرفض

 -م اا يعن نمم إان؟

 يعن أن اإلره بيين قد تمننوا من الهرب لألسفااتقن وجع السفير فجأة ونهض ىن مقعده وقد استش

ضب وهو يقول:

 -لقد فعلتموه وأفلاتم  ..لقد ر اتم تل الجولة ولكن المب راة لم تنته بعد

نهض الو ير بدوره ق ئم ف

ضب:
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 م اا تقصد ب لضبل؟ -المعنك واضح ال يات م تفسي ار

 هل تقصد أنن قد س ىدن اإلره بيين ىلك الهرب؟ هاا لو ن نوا إره بيين ب لفعل -م اا تعن

ب هلل ىلي ؟

 أىن أن لعبتكم قد اننشفت مع ل الو ير -أم لعبة تل ؟

 الرج ل ليسوا إره بيين مع ل الو ير أهم مجموىة من األبط ل إان؟ ب لنسبة إلينم ىلك األقل -إنن ال أفهم شيئ

 إنهم رج لكم مع ل الو يرص

الو ير ف

ضب:

 -هل فقدت صواب ؟

 إنن متأكد من نل نلمة نطقت به -ولم اا نرسل رج لن إلك سف رتكم؟  ..ولو ن نوا رج لن فلم اا ننقانم من بيين

أيديهم؟

 إننم لم تقصدوا إنق ان مع ل الو ير -م اا نن نقصد إان؟

 -لقد قصدتم إنق ا رج لكم بعد أن سقطوا ف أيدين
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 ألدي دليل وااد ىلك م تقول؟ الطلق ت المخدرة الت ن نوا يستعملونه -م اا؟

 لو ن نوا إره بيين فلم اا لم يستخدموا الاخيرة الاية لقتلن -أهاا يثبت أنهم رج لن ؟

 ب لتأكيد فهاا األسلوب يتن سب وفروسيتكم الت م لتم تتمسنون به -نشنر ىلك أريي بني يي سيع دة السيفير ولكين األقيرب إليك الواقيع أن ينونيوا

رج لكم وهاا م يفسر رامتهم بنم
 -ولم اا يفعل رج لن ال ؟

 ال أدرم مي يييدور ف ي ر وسيينم  ..ر م ي أردتييم إاراجن ي أم ي م الع ي لم واظه رن يبمظهر المقصر ف ام ية سف رتكم

 -ليس هاا منطقي ب لمرة مع ل الو ير

 م اا تريدون ب لضبل ي سع دة السفير؟ -الفت ه مع ل الو ير

ىقد الو ير ا جبيع وهو يقول ف ايرة:
 -أم فت ة؟

ثم صمت لبرهة است ر خمله ف التفنير ثم ق ل ف دهشة:
هل تقصد الفت تين اللتين ن نت بصابة اإلره بيين؟
 إاداهم مع ل الو ير -أيهم ؟

28

 المعصوبة العينيننظر الو ير إلك التق رير أم مع وهو يقول:
 -إنه فت ة مصرية نم تشير التق رير

 -فلتعيدوا إلين الفت ه وينته األمر مع ل الو ير

 إنن ي أىم ييل في ي مجي ي ل السي س يية من ييا ىشي يرين ى مي ي ل ييم أسييمع خملهيي م يينال رائب م أسمع اآلن  ..إنه فت ة مصرية ي سع دة السفير
 هل ترفضون تسليمن الفت ة؟ ليس بأيدين أن نسلمنم إي ه -م اا تعن ؟

 لقد امله اإلره بيون معهمض ل السفير أسن نع وهو يقول ف

ضب:

 -تأكييد أنن ي ليين نقييف منتييوف األيييدم مع ي ل الييو ير  ..سنصييعد األميير إلييك

أىلييك مسييتو  ..سيينتقدم بشيينوان إلييك األمييم المتاييدة  ..سيينعلنه ار ي ط انيية
لو ل م األمر

 -أكل هاا من أجل فت ة؟

 ستندمون مع ل الو ير  ..إسرائيل ليست ب لخصم السهل -وال مصر نم تعلمون

 -سأتصل بتل أبيب وستر نيف سينون الرد

 -أتريدونه أ مة سي سية؟

 -لسن من أشعل فتيل األ مة مع ل الو ير  ..لسن من أشعل فتيل األ مة
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* * *
 -م هاا ب لضبل ي مع ل الو ير

أطر و ير الخ رجية برأسع ناو األرض وهو يقول:
 -إنه استق لت ي سي دة الرئيس

 أىلم أنه استق لت ولكن لم اا؟ لم أىد ق د ار ىلك العط ف منصب ي سي دة الرئيس -م اا ادث ب لضبل؟

 لقد سئمت م يادث ي سي دة الرئيس -م اا ادث وأ ضب من ي مع ل الو ير؟

 سي دة الرئيس  ..إنن ىلك أىت ب أ مة مع إسرائيل -ولكن هاا نثي ار م يادث

 هاه المرة تختلف ي سي دة الرئيس م اا تقصد؟ لقد قدم لن سفيرهم ااتج ج شديد اللهجة -إنهم يضخمون األمور دائم

 أىلم ي سي دة الرئيس ولكن .. -ولكن م اا؟

 ف نل مرة ننت ىلك ىلم بم يجرم لاا فقد أمننن التصرف و.. -وم اا ىن تل المرة؟
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 تل ي ي المي ي يرة ينتن ي ييف ال مي ييوض األم ي يير برمت ي ييع اتي ييك أنني ي ي اتصي ييلت بمي ييديرالمخ برات فأننر معرفتع ب ألمر تم م
 -هن

أسرار تمس أمن الدولة وال ينب

ألاد أن يعرفه ي مع ل الو ير

 ولكنه تدخل ف صميم ىمل  ..أال تثق ب ي سي دة الرئيس؟ -إنه ليست مسألة ثقة

 م المسألة إان ي سي دة الرئيس هاا أمر شراع يطول ولكن تأكد أن ف ال مصلاة مصر وهل من مصلاة مصر أال أىلم ىن األمر شيئ ؟ -ب لضبل ي مع ل الو ير

 إان فأن مصر ىلك االستق لة -و لو أخبرت أن مصر تات م إلي ؟

 اي ت فدا لمصر ولكن البد وأن تقدر موقف ي سي دة الرئيس -هل تريد التخل ىن ف ظل تل الظروف؟

 -إنن ي ن لما ي م الييام يجهييل نييل م ي يخييد قضيييتع و يياا ينييون ييير ام

جدو ي سي دة الرئيس

 ولكنن متمسنون ب ي مع ل الو ير ومصرون ىلك رفض االستق لة -ولكن ..

 -ستنطلق اآلن إلك منتب وستجد مدير المخ برات بنفسع ف انتظي ر ومعيع

ملف ياوم الاقيقة ن ملة

نهض الو ير ىن مقعده وهو يقول:
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 أشنر ل تل الثقة ي سي دة الرئيس -البد وأن تعلم أن ى ي لدين لل ية

 إنن ى ج ىن الشنر ي سي دة الرئيسوم

الرئيس االستق لة وألقك به ف سلة المهممت وهو يقول:

 -أظن أنه قد أصبات ير اات معنك

ابتسم الو ير وهو يقول:
 ب لطبع ي سي دة الرئيس -ولكن ينب

أن أانر أن هاا الملف سرم لل ية

 -اطمئن ي سي دة الرئيس

وشييد الرجييل ىلييك يييد ال يرئيس ثييم انصييرف ىلييك الفييور واسييتقل سييي رتع ايييث
انطلقييت بييع إلييك منتبييع وم ي أن ولجييع اتييك وجييد مييدير المخي برات ف ي انتظ ي ره

نمي وىييده اليرئيس ايييث سييلمع ملفي منتظي بي ألو ار نتييب ىليييع سييرم لل ييية

وم أن انصرف الرجل اتك جلس الو ير إلك منتبع  ..ن ن يتيو إليك معرفية
الس يير و ار مي ي يا ييدث  ..ف ييتح المل ييف و ار يتص ييفاع في ي لهف يية وس ييرى ن مي ي
ان مس بع اتك الثم لة ..

ى د مع الصفا ت إلك خمس سنوات مضت ..

ايث ن نت البداية ..

ون نت البداية مع معيد ف نلية العلوم ..

معيد يدىك الشن وم ..

ىمرو الشن وم
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* * *

أسرع ˝ ىمرو الشن وم ˝ المعيد بنلية العلوم بخطك أقرب إليك العيدو في الي

المميير الم ي د إلييك مع مييل نلييية العلييوم وتوقييف أم ي م أاييده ودفييع ب ب يع ففتاييع
ودلف إلك الداخل بسرىة و دون استئاان وهو يهلل ف فر ق ئم:
 -سمير فلتهنئن اآلن

ق ل سمير ف لهفة:
 -م اا ادث ي ىمرو؟

 فلتهنئن أوال وبعده أخبر بم ادث إان فل من أجمل ته ن القلبية -م تل التهنئة الف ترة ي صديق ؟

 فهل تريدن أن أرقد؟  ..ومع ال فإنن مستعد لو أن ىند م يستاق -إنع يستاق ي صديق

ق ل سمير ف لهفة:
 -تكلم فقد أثرت فضول

 إنع اختراع رهيب  ..اختراع ال مثييل ليع  ..اختيراع سييقلب ميوا ين القيو فيالع لم  ..ال يسعن إال أن أردد مع أرشميدس " وجدته  ..وجدته

 إنن ال أفهم شيئ  ..م اا وجدت ب لضبل؟ق ل ىمرو ف ام س:
 الفنرة ي صديق  ..الفنرة -أية فنرة؟
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 اختراع سيه الدني بأكمله إان فقد فهمت -م اا فهمت؟

 -بم أنع اختراع سيه الدني فمبد وقد اخترىت ل اال

قهقع ىمرو وهو يقول:

 ي لخفة ظل ي صديق ! دى من هاا اآلن واخبرن م اا ابتكرت ب لضبل؟ إنع أىظم ابتك ر ىلم و...ق طعع سمير ق ئم:

 -بي لطبع نييل ابتك ارتي ىظيميية ولكيين مي اا ابتكييرت ب لضييبل؟  ..هييل ابتكييرت

قنبلة نووية؟

 بل أخطر ي صديق -أكثيير م ي أكي يره ف ي تلي ي الييدني األل ي ي

تترنن ألكمل تج ر
 -سأخبر بنل ش

والف يوا ير  ..فإمي ي أن تييتكلم وامي ي أن

ولكن ليس هن

 -أين إان؟

 بينم نتن ول طع من ف مطعم الكلية أه دىوة ىلك ال اا ؟ -إن تستاقه ي صديق  ..وهن

سأشر ل نل ش

* * *
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 ..وب لتفصيل

توقف سمير ىن تن ول طع مع و ار ياملق ف وجع ىمرو وهو يقول:
 -ال أصد ارف مم تقول

 -أال يبدو ل نمم منطقي ؟

 ولكنع صعب التصديق وال يعدو مجرد نمم نظرم فلم اا لجأت إلي إان؟ -وم شأن ب لموضوع؟

 إن صديق والبد أن تعينن ىلك تجر ة جه م -هل جننت؟

 -وم الجنون ف ال ؟

 تجر ة رهيبة نتل ال يدر نت ئجه إال هللا سبا نع وتع لك -ال داى للقلق  ..لقد اسبت نل ش

بدقة و...

 م اا اسيبت يي ىميرو؟  ..إني تتايدث ىين تفجيير قنبلية نوويية  ..لعلي قيدجننت ب لفعل
 -ه ييل ت ييدر ج ييدو جهي ي

نه يياا؟  ..إن ييع س يييقلب مي يوا ين الق ييو في ي العي ي لم

لص لح العرب  ..إنع يصدر نوى من األشعة ير المرئية يمننه أن تخصيب
أم نمية من اليورانيوم المشع اتك تصل بع إلك الكتلة الارجة

 -وهل تدر معنك أن تصل إلك الكتلة الارجة؟

 ليس له إال معنك وااد  ..إنع االنفج ر النوومص

بع ق ئم:
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 فم دمت تعليم أنيع االنفجي ر النيووم وتطليب مني أن أىيني إلجي ار التجر يةفليس هن

إال ااتم ل وااد وهو أن مجنون ب لفعل

 -لقد فهمتن بطريقة خ طئة

 -وم الطريقة المثلك لفهم ي ىبقرم الفي ي ؟

 -إنن ي ال أريييد صيينع قنبليية نووييية ب ي لطبع  ..إنه ي فن يرة تقليدييية وال تفيييدن ف ي

هاا العصر النووم
 -وم اا تريد إان؟

 أريد أن تكون نل قنبلة نووية ىلك وجع األرض ملك لنف ر ف ه ف دهشة ثم هتف بع ق ئم:
 -مجنون

اسمعن ي صديق وسأشر ل نل ش -نل آاان ص ية

 -لقد اتفقن أن جه م ق در ىلك تخصيب اليورانييوم والوصيول بيع إليك الكتلية

الارجة وب لت ل إلك التفجير النووم
 -ب لضبل

 إان فأم مني ن في العي لم يايوم قنبلية نوويية أو مفي ىم نوويي بيع نميية ميناليورانيوم يصبح ملك لن ويمننن أن نفجره بمجرد أن نوجع إليع أشعتن

فنر سمير ملي ثم نظر إلك ىمرو وهو يقول:
 يبدو أن ىبقرم باق ي صديق -إان فقد فهمتن
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 تم م ي صديق  ..تم م* * *

جلييس ىمييرو إلييك المقعييد المجي ور لسييمير الييام يقلييع في سييي رتع ف ي اسييترخ
وهو يقول:

 واآلن ي صديق لم يبق لن سو التجر ةض ل سمير فرامل سي رتع ف قيوة فأصيدرت ىجمتهي صيري ار م ىجي وتوقفيت
بطريقة مف جأة إلك ج نب الطريق فصرخ ىمرو بع ق ئم:

 هل جننت؟  ..أتريد أن تقتلن ؟صرخ سمير بع ق ئم:

 -أن الام جننت؟

 -أم لت ىند رأي بعد نل م أخبرت ؟

 فلتفهم ي صديق  ..م تطلبع مستايل  ..مستايل لم اا؟ -ألن ببس طة لو جر ت جه

ص

بع ف

ضب:

ستتاول إلك سف

 -م اا تقول؟

 أقول الاقيقة الت تتن سي ه وتاي ول تج هلهي  ..مي أن تسيلل أشيعة جهيىلك أم مف ىل اتك ينفجر مخلف مميين الضا ي األبري وبعده ييأت دور
اإلشع ى ت الت تدمر نل ش
ق طعع ق ئم ف وجوم:

اتك ال رع والشجر و..

37

 ولكن معنك نمم أن أتخلك ىن اختراى -هاا أفضل م تفعل ي صديق

 ولكن هاا االختراع سييجعل مين مصير أقيو دولية في العي لم واينئيا يمننهيفرض إرادته وال نل القض ي العر ية الع لقة  ..يمننن أن نجبير اليهيود ىليك

تر فلسطين ونيل األ ارضي العر يية الماتلية  ..يمننني أن نجبير الجمييع ىليك
ااترامن واى دة اقوقن ن ملة
 -ولكن م الثمن ي صديق ؟  ..أال تفنر ف مميين الضا ي ؟

 وه ييل فني يير األمرين ي ي ن قبي ييل أن يلق ي يوا بقنبلتيهم ي ي الني ييوويتين ىليييك هيروشييييمون ج اك ؟

ظهر ىلك وجهع التأثر واالمتع ض وهو يقول:

 وهل سيط وى ضمير ىلك تكرار تل الك رثة؟ -فم اا أم م من سبيل؟

 -بل أم مي  ..أم مي أن تنسيك الموضيوع برمتيع وتاطيم جهي

بييد قبيل

أن ينمو الشر بداخل ويخدى شيط ن العظمة فتادث الك رثة

 ولكنن بال سأضيع ىلك بمدم فرصة لك تصبح أىظم بمد الدني -العظمة الت تأت ىلك الجثث واألشم ه نوع من الخسة

 م رأي ف أن نجرب سمان ىلك مف ىل ديمونة بإسرائيل؟  ..يمننني مينط ب و...
 -وم انب األبري الاين ستقتلهم؟
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 -أتسييم ه ي ال أبري ي ؟  ..إنهييم أىييدا ن ولييو تبييدلت األدوار مي تييرددوا لاظيية

وااييدة في تجر يية السييم ىليني  ..ثييم هييل نسيييت فلسييطين؟  ..إنهييم يسييتاقون

أكثر من ال

 -فنيير بعقمنييية ي ي صييديق  ..إن انوم ي تهم ىدوانييية ولكيين الشييعب هييو ميين

سيييدفع الييثمن  ..ثييم أنييع تر طن ي بهييم مع هييدة س يمم وم ي نقضييت مصيير ىهييدا

قطعتييع ىلييك نفسييه قييل  ..ثيم لييو أنني وافقتي ىلييك مي تقييول سييننون أول ميين

يتلقك اإلشع ى ت  ..إنن األقرب إلك ادودهم

 -لست أدرم لم اا تثبل من ى يمت ؟  ..إنه ال يرة  ..إن ت ر من نجي ا

و...

ق طعع ق ئم ف

ضب:

 -أن ؟  ..أن أ ر من نج ا ؟

 نعم  ..وال يرة تعمي و تنسي الصداقةثم فتح ب ب السي رة وهبل منه وأ لق ب به ف ىنف وهو يصيح مستطردا:
 -إنن ال أات م إلك مس ىدت  ..سأىتمد ىلك نفس

هتف بع ق ئم:

 -انتظر ي ىمرو ..انتظر أرجو

وفييتح ب ي ب السييي رة ثييم هييبل منه ي و ار يعييدو خلفييع ولكيين ىمييرو أوقييف إاييد
سييي رات األج يرة واسييتقله وانطلقييت بييع ىل يك الفييور  ..توقييف سييمير ىيين العييدو
وضرب نف بنف وهو يقول:

 -هاا ال ب سيدمر الدني  ..سيدمر الدني بأسره
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* * *
طر ىمرو ب ب أاد مع مل الفي ي بنلية العلوم طرق ت خفيفة وانتظير اتيك
سييمع ميين يييدىوه للييدخول وفييتح الب ي ب ف ي هييدو ودلييف إلييك ال رفيية وهييو يقييول

مهلم:

 -هل سمعت آخر األخب ر ي سمير؟

أج بع سمير ف سخل:
 لم أسمعه وال أريد سم ىه -أم لت

ضب من ؟

 -وهل فعلت م ي ضب؟

ر ت ىمرو ىلك أاد نتفيع وهو يقول:

توتر ىصبي و..
ا
 إنن آسف ي صديق  ..لقد ننت أى ن -ال ىلي  ..لقد نسيت م ادث  ..م اا تامل من أخب ر؟

 سأخبر ولكن ليس قبل أن تدىون ىلك ج جة من الكوال المثلجة -هاا إن ن نت أخب ر تستاق

 اطمئن ي صديق  ..إنه تستاق أكثر من الكوال بنثير -تكلم إان

 -لقييد ت يم اختي ي رم واي ي

ضييمن البعثيية الت ي ستس ي فر إلييك االتا ي د السييوفيت

لنيل درجة الدنتوراه
ص

ف فراة

مرة:

 -ير معقول  ..هل أنت متأكد؟
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 تم م ي صديق أنت رائع  ..إن تستاق أكثر من الكوال بنثير فم اا أستاق إان تستاق الابح -م اا؟

 أقصد أن تستاق أن أابح ل -إنن أكتف ب لكوال

 فو ار ي صديق  ..فو ار* * *

جلست ريه م ف الط ئرة إلك مقعد بجوار الن فياة واليك جوارهي وجهي ىميرو..
ن نييت ف ي قميية سييع دته وه ي ترق ييب السيياب وقييد تن ي ثرت ف ي نييل مني ي ن ..

نظرت إلك وجه وه تقول:

 ونأن الط ئرة ال تتار  ..ال أك د أشعر بارنته -هل اقتنعت اآلن؟

تأبطت أاد اراىيع وه تقول:

 -لقد ننت مرىوبة  ..إنه المرة األولك و...

ق طعه ق ئم:
 -ينب

أن تثق ب فيم بعد

نظرت إليع ف ولع وه تقول:

 -م دمت مع فلن أخشك شيئ
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اهتي ت الطي ئرة فجيأة في قيوة فأمسيينت بيياراع وجهي في خيوف وضييمت نفسييه
إليع ف قوة  ..أسرع ىمرو ير ت ىلك ااد نتفيه ويطمئنه ق ئم:
 -اهدئ ي ابيبت  ..إنع مطب هوائ فم تخ ف

ى دت إلك هدوئه سريع واتكأت برأسه ىلك نتفع ق ئلة:
 اتك ولو مت  ..ينفين أن أموت إلك جوار فدا نفس وروا ي ابيبت -بل إنن أفدي باي ت

 إنن أسعد إنس ن ىلك وجع األرضابتسمت وه تقول:

 وأين وجع األرض اآلن؟ إان فأن أسعد إنس ن ىلك وجع السم -وأن أسعد إنس نة ألنن إلك جوار

مرت لاظي ت مين الصيمت فأ مضيت ريهي م ىينيهي ومي لبثيت أن ارايت في
نوم ىميق اسيتمر طيوال الرالية وليم يوقظهي سيو هي ة خفيفية مين وجهي وهيو

يقول:

 -ابيبت

 دىن أن م  ..أرجو استيقظ  ..لقد وصلننهضت ىن مقعده وراات تعدل من وضع فست نه وه تقول:

 -هي بن إان
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ضا ق ئم:
 هل سنهبل ب لمظمت؟ -ألم تقل أنن وصلن ؟

 -لق ييد نن ييت أقص ييد أنني ي ىل ييك وشي ي الوص ييول والب ييد أن ن يير ل األا م يية ال أن

نفنه ونهبل ب لمظمت

ألق ييت نظي يرة سي يريعة ىبي ير الن ف يياة  ..ث ييم وض ييعت إا ييد رااتيهي ي ىل ييك فيهي ي
وانفجرت ض انة

* * *

جلييس ىمييرو إلييك أرينيية وثي يرة ف ي ردهيية شييقتع الص ي يرة الت ي اسييتأجرته لييع

الج معيية ف ي قرييية ص ي يرة ب ي لقرب ميين مف ىييل تشييير نو ييل ب إلتا ي د السييوفيت

ايييث يتلقييك تدريب تييع مييع ممئييع وجلييس سييمير إلييك أرينيية مق بليية والييك ج يواره
وجتع هن بينم انانت ريه م تصب فن جين الشي م و ارايت تقيدمه لضييوفه

وم أن انتهت من ال اتك جلست إليك جيوار وجهي و ار الجمييع يتجي ابون

أطراف الاديث ويتض انون ويتنقلون من موضوع إلك آخير اتيك قي ل ىميرو

ل وجتع:

 -ألن تعدم لن طع م ال اا ي ابيبت ؟ إنن نن د نميوت جوىي ثيم أن ضييوفن

قد بد وا يتس لون إن ن ن لدين طع م أم سيضطرون إلك الته من
نهضت ريه م ىن مقعده وه تقول:
 -اطمئنوا ي جم ىة  ..نل ش

ق ل ىمرو مبتسم :

ج ه ىلك التسخين
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 فلتبدئ إان ب لتسخين قبل أن يبد وا ف الته منق لت ريه م وه تهم ب لاه ب إلك المطبخ:

 -أستأاننم ي جم ىة

نهضت هن وه تقول:
 -سآت مع ألس ىد

 ال داى لتعب ي ى ي ت -لن أتعب ي ى ي ت  ..سنتسلك ب لاديث أثن تاضير الطع م

انطلقت نلت هم إلك المطبخ بينم نهض ىميرو مين مجلسيع واتجيع نايو الن فياة
ولاق بع سمير ايث وقف جنب إلك جنب
 -األي م تمر سريع ي صديق

 -ب لفعييل  ..لقييد ميير ىلين ي ثمثيية أشييهر من يا جئن ي إلييك االتا ي د السييوفيت ..

مروا بسرىة البر

 أشعر أن هللا قد أرسلن إلك هاا المن ن لانمة يعلمه سبا نع -م اا تعن ؟

 أىن أن هللا قد أراد ل أن أنفا تجر ت -م اا تقول ي ىمرو؟

 أقول أن المن ن من سب إلج ار التجر ة -هل جننت؟

 -لقد قررت أن أجرم تجر ت و...

ق طعع ص رخ :
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 أقسم أال أترن لجنون  ..إن ستدمر نل شأسرىت ريه م وهن تعدوان ناوهم  ..ق لت ريه م ف دهشة:
 -م اا ادث ي جم ىة  ..هل تتش جران؟

ق ل ىمرو ف ارتب :

 أبدا  ..لقد نن نتن قش ف موضوع ه م فعم صوتنانطلقييت السيييدت ن ى ئييدتين إلييك المطييبخ بينم ي نظيير ىمييرو إلييك صييديقع وهييو

يقول:

 فلتسمع وجهة نظرم ف هدو وتانم ف النه يةفر سمير ف ضيق وهو يقول:

 م ه وجهة نظر ي صديق ؟ -لقييد أجريييت اسي ب ت دقيقيية فوجييدت أن المييدة المطلوبيية لتخصيييب اليورانيييوم

والوصيول إليك الكتلية الارجية وب لتي ل إلييك التفجيير النيووم هي ىشيرون ث نييية

بينم سنوجع أشعتن لخمس ثوان فاسب لنعرف م اا سيادث آناا
ص

بع ف

ضب:

 أم أخبرت أن مجنون؟ -اهدأ ي صديق ولنتن قش نق ش ىلمي

 ىد إلك رشد ي صديق  ..إن ترييد أن تجيرم تجر ية ال يعليم ىواقبهي إالهللا  ..ث ييم أنه ييم هني ي في ي االتاي ي د الس ييوفيت ل ييو ىلمي يوا بي ي ألمر سي ييعدمون ب ييم

ما كميية  ..ليين تجييد لييديهم ارة ميين راميية  ..إنهييم ال يته ي ونون ف ي مثييل تل ي

األمور
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 -ونيف لهم أن يعلموا؟  ..ال تنسك أن أشعة جهي م يير مرئيية  ..ثيم إنني

سأجرم تجر تي مين هني  ..مين ن فياة من لي  ..ثيم أن هياه األشيعة اات تيردد
قصير لل ية مم يمننهي مين اختي ار جيدران المف ىيل والعميل ىليك مي بيع مين

يورانيوم

ق ل ف سخل:
 أم لت مص ار ىلك همك وهمكن ؟ -سأجرب لخمس ثوان فاسب

 فن يير يي ي ص ييديق في ي المأسي ي ة التي ي ق ييد تا ييدث  ..فن يير فيي األبريي ي ال يياينستانم ىليهم ب لموت

 -صدقن لن يادث ش

 ..إنن واثق من اس ب ت

 -ومي الجييدو إن ننيت متأكييدا أن شيييئ لين ياييدث  ..ثيم أن اسي ب ت نظرييية

قييد تخط ي

وقييد تصيييب  ..فنيير ي ي صييديق  ..انييم ضييمير  ..ال يأخييا

شيط ن العظمة
 -إنه فرصة لن تتكرر

 لم اا ال تفنر فيم يفيد البشرية؟  ..الدني ال تاتمل الم يد من األسلاة ولكنن سنارم مصر من فرصة رهيبة لتصبح أقيو دولية في العي لم  ..فنيري صديق ف الرف هية الت سنعيش فيهي  ..فنير في مسيتقبل بي هر لمصير..

فنيير في المميييين التي سيينجنيه ميين سييمان  ..فنيير في المجييد  ..في جي ئ ة
نو ل
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 بيل فنيير أنيت في الممييين ميين الضيا ي  ..فنيير فيمي سيييانره ىني التي ريخمن أن سف

 ..ثم أن ج ئ ة نو ل ال تمنح أبدا لمن يخترع سما

 -إنييع ل ييس سييما  ..األسييلاة موجييودة ب لفعييل  ..وجه ي م ليين نسييتخدمع إال

لليدف ع ىيين أنفسيين  ..يمننني تثبيتيع في أاييد األقمي ر الصيين ىية لام ييية مج لني

الجيوم ضييد أم هجيوم نييووم ماتميل  ..تصييور طي ئرة تامييل قنبلية نووييية تريييد

إلق ئه ي ىلين ي اينئييا يمننن ي نسييفه ف ي الفض ي وقبييل أن تييدخل مج لن ي الجييوم
تصور مميين البشر الاين يمننن إنق اهم

 -وهييل ميين المنطييق لننقييا مميين ي ميين البشيير ف ي المسييتقبل ميين أاييداث قييد ال

تادث أن نقتل مميين منهم اآلن؟

 -صدقن  ..ل ة الع لم اآلن ه ل ة القوة  ..وم ليم ننين أقويي سييطمع بني

أىييدا ن  ..فلتقي ي أر الت ي ريخ يي ي ص ييديق  ..البييد أن ين ييون هن ي

تي يوا ن ق ييو واال

في ي لموت لألض ييعف  ..اآلن يق ييف الع ييرب جميعي ي ىي ي ل في ي مواجه يية الترسي ي نة

النووييية اإلس يرائيلية  ..صييدقن هيياا الجه ي

واييده سيييعيد الت يوا ن ويييرجح نفيية

العرب

 -وضمير نيف ستخدره؟

 -هيياا هييو أهييم ىيييوب الشييعوب العر ييية  ..إنهييم يتبعييون ى يواطفهم وضييم ئرهم

وال يتبعون المنطق وم ينم ىنع واقع الاي ة
 إنن أر أن هاا سر ىظمتهم -نل ار فيم ير ي صديق
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 ب ييل لس ييت اي ي ار  ..اريتي ي تنتهي ي ا ييين تب ييدأ اري يية اآلخي يرين  ..ف ييم ت ييدمرالمميين باجة أن ار

 ولكن م تطلبع صعب  ..صعب ي صديق -أرج ييو يي ي ىم ييرو ..فن يير في ي

وجتي ي  ..فن يير في ي أص ييدق ئ  ..فن يير في ي

األبري الاين ال يب ون من الايي ة سيو أن يعيشيوا في سيمم  ..اينئيا سيتقوم
من تلق نفس وتاطم جه
 -اسن ي صديق  ..لقد ..

قطعت ريه م اديثهم وه تقترب ق ئلة:
 -الطع م ج ه ي جم ىة  ..هي

و ار الجميع يأخاون أم كنهم ىلك الم ئدة ويتني ولون طعي مهم في نهيم بعيد أن
ن ل الجوع منهم فأنس هم م ىداه ..

تم م

* * *
م أن خيم ىميرو إلي نفسيع في اجرتيع اتيك ير في أفني ره تم مي  ..لمي اا

أصيير ىلييك استش ي رة ال ي المعتييوه؟  ..إنييع ميين ال ي النييوع ال ب ي الييام يفضييل
التمس بضميره ىن انته

الفرد التي تتياهي ليع اليدني  ..نعيم إنيع بي ..

إ ن ييع ال يفن يير في ي مصي ييلاة ب ييمده  ..إن أه ييم مي ي يش ي ي لع ه ييو أن يني ي م مرتي ي
الضييمير  ..فلييينم مل ي

جفونييع إان وليترنن ي ألخييدم بييمدم وأخييدم نفس ي ..

إنع والش إنسي ن ا قيد  ..ىقليتيع الضيعيفة ال يمننهي أن تبي رم اني ئ  ..إنيع
ي ر من وياسدن  ..يثبل من ى يمت ألظل ب اث م ميو ار مثليع  ..ال يرييد
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ل ي أن أظهيير وأشييتهر  ..أيريييدن أن أتيير الم ي ل والشييهرة فقييل ألن ي م مرت ي
الض ييمير؟  ..ث ييم مي ي ه ييو الض ييمير؟  ..إني يع شي ي

يج يياب صي ي ابع دومي ي إل ييك

الخل ييف  ..ل ييو تمسي ي األمريني ي ن بض ييميرهم لمي ي ألقي يوا بقنبلت ييين ن ييوويتين ىل ييك
الي بي ي ن ولمي ي أص ييبات الواليي ي ت المتا ييدة األمريني يية أق ييو دول يية في ي العي ي لم ..
ىندم يتطر األمر إلك مصلاة الدول يل ك نل شي

اتيك الضيمير  ..أيين

ن ن ضيمير بريط نيي العظميك اإلمبراطوريية التي ال ت ييب ىنهي الشيمس ايين
ش يينت ار ي ي ط ان يية ىل ييك الص ييين وقتل ييت الممي ييين فق ييل ألن الص ييين ا ول ييت
منعهم من تروي المخدرات بأراضيه ؟  ..أين ني ن ضيمير اليدول االسيتعم رية
وه تاتل األراض وتستعبد الشيعوب وتنهيب خييرات األميم؟  ..إن مين يفنير

ف األخم والضمير سيظل ف آخر الصفوف ال اول لع وال قوة لييس ىلييع
إال أن يصييفق ف ي قييوة لميين انعييدم ضييميرهم  ..وااا تعييب ونييف ىيين التصييفيق
ألهبي ي يوا ظهي ي يره بس ي ييي طهم  ..ال ي ييدول ال تتا ي ييدث ى ي يين الض ي ييمير إال فيميي ي يخ ي ييدم

مص لاه فإاا تضررت تل المص لح نسوا نل المب د ونسيوا الضيمير  ..لقيد
أصييبح اقتص ي د بريط ني ي أىظييم اقتص ي د ف ي الع ي لم ميين تج ي رة الرقيييق وبعييد أن

ش ييبعوا واكتفي يوا اراي يوا يبي ي هون العي ي لم ب ييأنهم أول م يين ا ييرم تلي ي التجي ي رة وأخ يياوا

ين ش ييدون ض ييمير العي ي لم لين ييف ى يين تلي ي التجي ي رة الخسيس يية  ..ىجبي ي ! ..أل ييم

تص ييبح تلي ي التج ي ي رة خسيس يية إال بعي ييد أن اكتفي يوا منه ي ي ؟  ..إن ض ييمير العي ي لم

مصيينوع ميين المط ي

يجابونييع فينجيياب ف ي أيييديهم ويرخونييع فيرتخ ي  ..أييين

ضمير الع لم وهو ير شعب بأكملع وقد شرد من وطنيع؟  ..أال يسيدون آاانهيم
ىن صراخ الشعب الفلسيطين المسينين؟  ..إنيع ىي لم بيم ضيمير  ..فلنتع ميل
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معع إان بم ضمير فم يفل الاديد إال الاديد  ..الفرصية أم مني لنسيود العي لم
 ..ال ينب ي ي أن نض يييعه ب س ييم الض ييمير ..فلنتع م ييل م ييع الواق ييع  ..العي ي لم ال

ياتييرم إال القييوم وال يتع مييل إال بمنطييق القييوة  ..إنه ي العمليية الس ي ئدة  ..فلييننن

األقو إان اتك نال مش كلن ونستعيد اقوقن المنهوبة وأراضين المسلوبة

انتبع من شروده وأسرع يفتح خ انة خشبية ف اجرتع أخرم منهي جهي ا شيبيه
ب لتلسيينوب ار يثبتييع ىلييك إط ي ر الن فيياة السييفل ويوجهييع ناييو مف ىييل تش يير
نو ييل  ..أسييرع يثب يت طرف يع ف ي مصييدر للكهر ي وضييبل م شييره ىلييك خمييس
ثوان ثيم ار يامليق في مفتي

ثيم قيرب إايد يدييع نايوه في تيردد ثيم

الجهي

م لبث أن أبعده ف سيرىة وقيد شيعر بقشيعريرة تسيرم في نيل بدنيع ظيل في
تييردده لاظي ت ليسييت ب لقليليية ثييم مي لبييث أن اسييم أميره أخيي ار وضي ل المفتي

 ..وف تل المرة ض طع بم تردد ..
مطلق

* * *
استيقا ىمرو من نومع مف وى ف الصب

ىلك إثر طرقي ت قويية ىليك بي ب

شقتع ورنين متواصيل مين جيرس البي ب  ..الايا أن وجتيع قيد اسيتيقظت قبليع
وقد بدا ىليه الاىر ..نهض ىن فراشع وهو يهد من روىه ق ئم:
 -اطمئن  ..سأاهب ألر من ب لب ب

أج بتع ف رىب:
 -سأاهب مع  ..فإم أن نعيش سوي أو نموت سوي

 -لن يصل الموضوع إلك هاا الاد  ..البد وأنه دى بة من أاد األصدق
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 دى بة؟  ..إنه أسخف دى بة سمعت به ف اي ت -اهدئ وسأر م اا يادث؟

أسرع ناو الب ب ف خطوات أقرب إلك العدو وهو يهتف ق ئم:
 -إنن ق دم ي من ب لب ب

ا دادت الطرق ي ت ىلييك الب ي ب فأسييرع يفتاييع وم ي أن فعييل اتييك فييوجئ بسييمير
ينيل لع لكمة أودىه نل قوتع  ..لكمة انت ىتع من من نع وألقت بع أمتي ار إليك
الييو ار وأسييقطتع ىلييك األرض  ..أسييرع ييينهض ميين سييقطتع وهييو يضييع إاييد

رااتيع ىلك موضع اللكمة بينم يصرخ ف

ضب:

 -هل جننت؟

صرخ سمير بع ق ئم:

 -بل أنت الام جننت ي معدوم الضمير

 إنن ال أفهم شيئ  ..لم اا تتصرف مع بمثل هاا الجنون؟ -أال تدرم لم اا؟

جابييع ميين ممبسييع ناييو التلف ي
اإلخب رية وهو يقول:

ثييم أسييرع يييديره ويضييبطع ىلييك إاييد القن يوات

 -فلتر أخب ر جرائم ف نل من ن ىل ضمير يستيقا

املق ىمرو ف الش شة باهول  ..ن ن مايع نشرة األخب ر يقول ف أسك:

 هاا وقد وقعت ب ألمس ن رثة مروىة ف االتا د السوفيت  ..ايدث تسيربإشع ى خطير من مف ىل تشير نو ل وقيد أد التسيرب إليك آثي ر في منتهيك

الخطييورة  ..ويعييد هيياا التسييرب األول ميين نوىييع منييا الاييرب الع لمييية الث نييية
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وانفجي ر قنبلتي هيروشيييم ون جي اك  ..لقييد وقييف العلمي اي ئرون ال يجييدون
تفسي ار لهاا التسرب الخطير مع نل االاتي ط ت الت يتخاونه  ..اتهيم بعيض

المسييئولين الع ي ملين في ي المف ىييل ب إلهم ي ل إال أن مص ييدر مسييئول نفييك اليي

تم م وأكد أنهم يتبعيون نظ مي مانمي ويتخياون ن فية االاتي طي ت  ..هياا وقيد
نلييف ال يرئيس السييوفيت لجنيية خ صيية إلج ي ار التاقيييق واتخ ي ا التييدابير الم ميية

الت من شأنه منع ادوث مثل تل الك رثة ف المستقبل
اندفعت ريه م إل الردهة وه تصرخ ق ئلة:
 -وم انب ىمرو فيم ادث؟

 -سليع ي سيدت  ..سليع م انبع؟ ..سليع أين اهب ضميره؟

ثم نظر إلك ىمرو وهو يصفق بيديع ق ئم:

 -أاسيينت  ..أاسيينت يي ىبقييرم الفي يي  ..اآلن أنييت أىظييم ىلمي جيلي ..

لق ييد تأك ييدت ىبقريتي ي أخيي ي ار  ..ولك يين مي ي ال ييثمن؟  ..ال ييثمن ال يه ييم  ..مج ييرد
بضييعة آالف ميين البشيير ..لقييد قتلييت الضييمير بييداخل وليين تقييوم لييع ق ئميية بعييد
اآلن  ..لقييد دمييرت نفس ي ودمرتن ي مع ي  ..ليييس هيياا فاسييب  ..لقييد تسييببت

أيض ف ضي ع مستقبلن
 -مستقبلن ؟

 نعم ي ىبقرم لقد اتصل ب مندوب السف رة وأبل ن أنهم مضيطرون إلل يالبعثة اف ظ ىليك اي تني وىليني أن نسيتعد للم ي درة ىليك الفيور  ..ال مسيتقبل
وال دنتييوراه وهللا أىلييم بم ي سييتفعلع بن ي اإلشييع ى ت الت ي أطلقته ي  ..اسييب هللا

ونعم الونيل  ..اسب هللا ونعم الونيل
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خط ىمرو ناوه وهو يقول ف شبع انهي ر:
 -إنن لم أكن أقصد

صرخ بع ق ئم:

م اا ننت تقصد إان؟  ..أكنت تقصد تفجير المف ىل وتفجيرن ؟

-اسمعن أرجو

 مي ي اا تري ييد أن تق ييول؟  ..ني ييف يمنني ي أن تب ييرر جريمتي ي الشيينع تلي ي ؟ ..نيف ستواجع ر وهو يسأل ىن ىب ده وم فعلت بهم؟  ..نيف؟

 -صدقن أن ..

 -أنت م اا؟ أال تتق هللا؟

 أرجو ي صديق  ..اسمعن -أرجو ال تقل˝ صديق ˝  ..إنن ال أاتمل تل الكلمة من سف

اقتر ت ريه م من وجه وه تصرخ بع من بين دموىه :

مثل

 ال أك ي ي د أصي ييد أان ي ي م  ..أأني ييت فعي ييم مي يين فعي ييل ال ي ي ؟  ..قي ييل لسي ييت أن ي يوسأصدق  ..قل أرجو

أطيير ىمييرو ب أرسييع ناييو األرض وقييد بييدا ىليييع الاي ن واألسييك  ..ني ن وجهييع
ش اب  ..لم ينطق ببنت شفة  ..راات وجتع ته ه ف ىنف وه تصرخ:
 -قل أرجو

انطلق سمير ناو الب ب خ رج وهو يقول:
 اسب هللا ونعم الونيل  ..أنت المنتقم ي اله  ..أنت المنتقم الجب ر* * *
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جلييس ى مييرو إلييك ج يوار وجتييع ف ي الط ي ئرة  ..ا ي ول أن يتاييدث إليه ي نثي ي ار
ولكنه لم تنطق بنلمة واادة  ..ن نت تشيح بوجهه بعيدا ىنع
 -أرجو  ..دىين أبرر ل م ادث

لم يجبع سو صمته

 -م ي اا فعلييت ألسييتاق نييل ال ي  ..إنه ي تجر يية ىلمييية ليييس إال  ..إنن ي لييم

أتوق ييع نت ئجهي ي  ..أرج ييو اسي يمعين  ..ال ت ييدىين أرف ييع ص ييوت  ..ل ييو ىل ييم
أادهم لقبضوا ىل وأىدمون ىلك الفور

لم يجبع أيض سو الصمت بدا ونأنه قد فقدت النطق

 -لم ي ي اا تانمي ييين ىل ي ي دون سي ييم ع دف ي ي ى ؟  ..صي ييدقين  ..الجه ي ي

الي ييام

اخترىتييع سيييجعل ميين مصيير أىظييم دوليية في العي لم  ..إنني أسييتاق الشيينر ال

الجاود

لم تستطع أن تتامل نلم تع ف نفجرت ف وجهع ق ئلة:
 ي ل من شيط ن أتريد الشنر ىلك جريمت و..وضع إاد يديع ىلك فيه وهو يقول:

 -أرجو  ..اخفض صوت  ..ستتسببين ف اىتق ل

رفع يده ىن فيه فق لت:

 أرجو  ..إنن ال أطيق سم ع صوت  ..فلنتن قش ف بيت أب وهل ستاهبين إلك بيت أبي ؟ -البد وأن أريح أىص ب بعد م ادث
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 م ي أن أبيييع اخت ارى ي اتييك نصييبح أ نييك أ ني ي الع ي لم وسييتجدين فيييم ف يانتظ ر بإان هللا

صرخت بع ف ارتي ع:
 -أتريد أن تصدر هاا الشر للع لم؟  ..أم نف

م ادث؟

وتفجرت دموىه وراات تبن وتنش وه تضيف:
 أنت واش  ..واش بم ضمير* * *

فتا يت ريه ي م ب ي ب شييقة والييده ودلف يت إلييك الييداخل وخلفه ي ىمييرو الييام أ لييق
الب ب وهو يقول:

 -الامد هلل أن والد ليس هن اتك نتادث باريتن  ..مي هي جريمتي اتيك

أستاق نل ال ؟

نظرت إليع ف ارتي ع وه تصرخ:
 أال تر فيم فعلت من جريمة؟صرخ به ف

ضب:

 -إنه تجر ة ىلمية  ..وه ال تعن إال أنن ..

ق طعتع ص رخة:

 إال أن واش  ..سف اختراى هاا سيجعل من العرب قو ىظمك وم الثمن؟ أال يهم األبري ؟ -لكل تجر ة ضا ي ه
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صرخت بع:
 -ألدي ارة من ضمير؟  ..لقد انخدىت ب لألسف

أقترب منه ووضع إاد رااتيع ىلك نتفه وهو يقول:
 -اسمعين ي ابيبت

نفضت يده بعيدا ىنه وه تقول:
 ال تقل ابيبت  ..إن ال تاب إال نفس -افهمين

انفجرت ف البن وه تقول:
 م اا تريدن أن أفهم؟  ..لقد خ ب أمل ب -لقد فعلت ال من أجل

 -هل تتاول إلك واش من أجل ؟

 لقد أردت أن أجلب لي مي ال وفيي ار يجنبي مالية الا جية مين بعيدم  ..أردتل أن تعيش سعيدة
 أىيش سعيدة ىلك أشم الضا ي ؟  ..نيف أىيش سعيدة و وج سف -لست سف ا واال ن ن معظم العلم سف اين أيض

 إنهم سف اون  ..نل من ابتكر سما منهم هو سف -لقد ن نوا أىظم العب قرة

 بل ن نوا أىظم الشي طين -إنن أم رس ىمل

 -وهل ىمل أن تبتكر األسلاة؟  ..أم ينف الع لم م بع من أسلاة؟
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 إنع ليس سما  ..إنع أداة للدف ع ىن النفس -ال ت ين الواقع  ..هل م فعلت ن ن دف ى ىن النفس؟

 صييدقين  ..لييم أكيين أتوقييع مي اييدث  ..لقييد اييدث ىلييك اليير م مني  ..إنهيتجر ة قد تخطئ وقد تصيب

 -ونيم مين التجي رب تنيو أن تفعيل؟  ..نيم مين الضيا ي تنيوم أن تقتيل اتيك

تتأكد من جدو جه

؟  ..ثم يأت الدور ىليهم ليتأكدوا أيض

 -من؟

 من سيستخدمونع أي ن نوا -إنه مصر ي ريه م  ..مصير مين ستسيتخدمع  ..أال تيودين أن تيرين مصير

ىظيمة

 -مصيير سييتظل ىظيم يية م ي لييم تعت ييد ىلييك أاييد ول ييم تتلييوث بييدم الض ييا ي

األبري  ..ال أدرم نيف انخدىت ب نل هاا الوقت
 ال تقس ىل القسوة ه نل م تستاق -ألم تعدم تابينن ؟

 لقد قتلت نل اب بداخل تج ه ال أفهم م اا ادث لكل ال ألن ضمير قد م ت -أنت تعابينن
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 إن ي تسييتاق أكثيير ميين العييااب  ..أم ي فنييرت فيييمن دمييرت اي ي تهم؟  ..أم يفنرت ف ضا ي

 أرجو  ..لن أاتمل الم يد  ..ارامين -بل ارامن أنت وطلقن

اتسعت ىين ه ف ارتي ع وهو يقول:
 م اا تقولين؟ نم سمعت  ..إنن أطلب الطم -الطم ؟

 -طلقن  ..طلقن أرجو

* * *

ارتمت ريهي م في اضين أبيهي و ارايت تبني وتنشي ودموىهي تسييل في

ي ارة

فت يير وجنتيه ي وتفيييض ىلييك نتييف أبيه ي الييام أخييا ير ييت ىلييك ظهره ي ف ي
ان ن وهو يقول:

 -ألن تخبرم أبي ىم ب ي ص يرت ؟

لم تجبع وانم ادت من نايبه فت بع اديثع ق ئم:
 -أرجو ي ابنت أخبرين  ..م اا فعل ب هاا النال؟  ..أخبرين بمي ايدث

وسأجعلع يعتار
 -ال  ..ال ش

ي أب

 فلم اا نل هاا الا ن إان؟جففت دموىه وه تقول:
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 إنن متعبة من السفر فاسب -أتخفين أسرار ىن أبي ؟

 ال  ..ال توج ييد أسي يرار يي ي أبي ي  ..إن ييع ش ييج ر ىي ي دم نثيي ي ار مي ي يا ييدث ب يييناأل وام

 قلب يادثن أن األمر ليس نال -صدقن  ..لم يادث ش

ي أب  ..لم يادث ش

 -فلتستريا إان ي ابنت وسينون لن اديث آخر

أومأت برأسه موافقة وه تقول:
 -إنن مرهقة ب لفعل

 اسن  ..سأرافق إلك اجرت -بل سأاهب بمفردم ي أب

نظر إليه ف ان ن وهو يقول:
 -قدم

ال تك دان تاممن ي ابنت

 -اطمئن ي أب  ..إنن بخير

راات تخطو ىلك قدميه ببل نطفلة ص يرة تخطو أولك خطواته في اليدني
وم ي أن خطييت ىييدة خط يوات اتييك أاسييت ونييأن األرض تميييد به ي وأظلمييت

الدني ف ىينيه فجأة وسقطت ف قدة للوى ال تشعر بم اوله ..
أبدا
* * *
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خييرم الطبيييب ميين رفيية ريه ي م وخلفييع األسييت ا ا مييد ياييث الخطييك ليلاييق بييع
وهو يقول:

 خي ار ي دنتور؟ -اطمئن ي أست ا ا مد  ..ولترقد فرا

ق ل ف دهشة:

 أرقد فرا ؟ نعم ترقد فرا -هل تقصد ..؟

 -نعم أقصد  ..ف الطريق إلي افيد ص ير

هتف ف سع دة

مرة:

 أشنر ي دنتور  ..أشنر با اررة -أود أن أنبه إلك ش

هم

 م هو ي دنتور؟ األم ضييعيفة وتع ي ن ميين أ ميية ىصييبية ىلييك م ي أظيين  ..وهيياا خطيير ىلييكالجنين  ..البد من إبع ده ىن أم م ثر ىصب

 -سنا ول ي دنتور

أسييرع األسييت ا ا مييد ي ارفييق الطبيييب اتييك ب ي ب شييقتع و شييد ىل يك يييده وم ي أن
انصرف اتك أسرع ناو رفة ريه م الت ن نت مستلقية ىليك ف ارشيه وب درهي
ق ئم:

 -مبرو ي ابنت
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نظرت إليع ف دهشة ق ئلة:
 -مبرو ؟

هتف ف سع دة:
 -ول العهد ف الطريق  ..أنت ا مل

هتفت ف سع دة:
 -ا مل؟

 وف أواخر الشهر الث لث -صايح ي أب ؟

 -لقد أكد ل الطبيب

أخيياته سييع دة ي مرة فأ الييت ال ط ي ىنه ي ونهضييت ى ين الف يراش ف ي سييع دة
وأس ييرىت نا ييو أبيهي ي تاتض يينع وتقبل ييع ولكنهي ي انقلب ييت فج ييأة م يين النق يييض إل ييك

النقيض وراات تبن وتجهش ف ا ن شديد  ..ظهرت الدهشية والاييرة ىليك
وجع والده وهو يقول:
 -م ي اا ب ي ي ي ابنت ي ؟  ..لقييد نييدت تالقييين ميين السييع دة منييا لاظ ي ت  ..م ي اا

ادث؟

ا داد بن هي ونايبهي  ..نظيير إليه ي ف ي ان ي ن وضييمه إلييك صييدره وهييو ير ييت
ىلك ظهره ق ئم:
 -ألن تخبرم أب

بم ألم ب ي ابنت ؟

 الجنين ي أب -م اا بع؟
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 البد أن ين لاتسعت ىين ه ف دهشة وهو يقول:
 -م اا تقولين ي ابنت ؟

ا داد انهم ر دموىه وه تقول:
 -لألسف ي أب

 ولم اا األسف؟  ..م الام يجبرن ىلك فعل ال ؟ -ألم تسمع م ادث لمف ىل تشير نو ل ي أب ؟

 ومن لم يسمع بتل الك رثة المروىة ي ابنت ؟  ..ولكن م شأنه بن ؟ -لقد نن هن

ي أب

نظر إليه ف ارتي ع ق ئم:
 -هل ننتم قريبين من موقعع؟

 لقد نن ف قلب األاداث ي أب هل ..؟ -نعم ي أب  ..لقد أص بتن دفق ت من إشع ى تع

وراات تبن ..
دونم انقط ع

* * *

أش ات ريه م بوجهه بعيدا ىين ىميرو اليام يجليس إليك جوارهي ىليك الفيراش
وهو يقول:

 -ألم تصفا ىن بعد ي ابيبت ؟
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 نيف أصفح ىن ونل ش يانرن بجريمت -ال تعابينن أرجو  ..تعلمين يقين أنن لم أكن أقصد

 أتييدمر اي ي ة اآلالف ميين األبري ي وال تقصييد ؟  ..هييل أريييت البرن ي م ال يامأااىوه أمس ف التلف

ىن الك رثة؟

 ولكنهم ن نوا يتادثون ىن إهم ل تسبب ف الك رثة -ألنهم ال يعرفون الاقيقة

 أال ياتمل أن تكون تل ه الاقيقة؟ -م اا تقصد؟

 -ميين أد ارن ي أن م ي اييدث ن ي ن بفعييل جه ي م؟  ..أال ياتمييل أن ينييون هن ي

إهم ل ب لفعل؟

 ولم اا هاا التوقيت ب لاات؟ صدفة  ..مجرد صدفةهتفت بع ف

ضب:

 -أم صدفة؟  ..إن تا ول التنصل من جريمت

 لست متأكدا أن م ادث ن ن بسبب جه م؟ -الال بسيل  ..اختر مجموىة أخر من البشر وجرب ىليهم ث نية

أمس بإاد يديه ولثمه وهو يقول:
 فلتصفا ىن ي ابيبت  ..أرجو أتعدن بأن م ادث لن يتكرر؟ -أىد ي ابيبت
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 -وأن تاطم هاا الجه

وأال تا ول بيعع ألم ن ئن ن ن؟

 أىد ي ابيبت  ..ولكن .. -ولكن م اا؟

 -هل تعدينن أن ننس م ادث؟

 ولو نسين م ادث فهل م ادث سينس ن ؟ م اا تقصدين؟ أقصد ابن الام قد يأت إلك الدني مشوه -سيأت سليم بإان هللا

 واإلشع ى ت الت تعرضن له ؟ -لقد تعرضن له لفترة قصيرة

 -أتاي ي ول أن تخ ييدىن أم تخ ييدع نفسي ي ؟  ..لق ييد ظللني ي تا ييت تييأثير اإلشييع ع

لفترة طويلة

 -ولكنني ي ااتميني ي معظ ييم داخ ييل أا ييد المخي ي بئ النووي يية هني ي

ث ييم أن الطفي يرات

الجينية الن تجة ىن اإلشع ى ت ليست م ندة الادوث  ..إنه تخضيع للصيدفة

فقد تادث وقد ال تادث فليس نل من تعرض لإلشع ع أنجيب أبني ا مشيوهين
واال ن ن الشعب الي ب ن بأكملع مشوه
 -صايح ي ىمرو؟

 -اقسم ل أنه الاقيقة  ..فنسبة ادوث التشوه ال تتعد العشرة ب لم ئة

 ولكنه ليست ب لنسبة القليلة  ..نيف نضمن أن ابنن لن ينون مشوه ؟ -م من ش

مضمون ف اي تن
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 وم العمل إان ي ىمرو؟  ..هل سنعيش ف هاا القلق اتك الوالدة؟ييدا إل ييك الطبي ييب وسي ييفاد الجن ييين

 -اطمئني ي يي ي ابيبتي ي  ..سأص ييطاب

ب ألشييعة فييإن ن ي ن مشييوه سيينن لع ىلييك الفييور وسيعوضيين هللا ىنييع  ..أم ي لييو
ن ن سليم فسناتفا بع

 -لكم أتمنك أن ينيون سيليم  ..ال أتصيور أن أقتيل ابني بييدم  ..ال أتصيور

ال أبدا  ..أبدا
* * *

ن نييت ريهي م تعييدل ميين وضييع ممبسييه خلييف السييت ر في ىيي دة الطبيييب بينمي
جلس ىمرو إلك أاد المق ىد أم م منتب الطبيب وهو يقول ف لهفة:

 -خي ار ي دنتور؟

 -الطفل سليم تم م

تنهد ىمرو ف ارتي

وهو يقول:

 الامد هلل ولكن هاه النتيجة ليست م ندةم اا تعن ي دنتور؟

 -أىني أنيع مين الم نيد أنيع ال توجييد تشيوه ت شينلية ولكين قيد توجيد تشييوه ت

أخر

 -وضح نمم أرجو

 من الممنن أن تكون هن -م لت ال أفهم شيئ

تشوه ت وظيفية
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 ميين الممنيين أن ت ي ثر اإلشييع ى ت ىلييك وظيفيية أاييد األىضي فتوقفهي مثييلتوقف المخ ىن التفنير مثم فيع ن الطفل تخلف ىقلي

ق ل ىمرو ف ارتي ع:

 ونيف لن أن نعلم أن شيئ نهاا قد ادث؟ ال يمننن إال بعد الوالدة بعد أن تادث الك رثة؟ األمر برمتع ف يد هللا وليس بأيدين إال أن ندىوه ليلطف بن -أليست هن

من طريقة ي دنتور؟

 -لألسف ي أست ا ىمرو

 -إان ف اتف ظن ب لجنين مخ طرة نبيرة

 -هللا رايم بعب ده  ..قد ينون الجنين سليم

ق ل ىمرو ف ا ن:

 وقد ينون مشوه فيتعاب ويعابن طوال ىمرن -تونل ىلك هللا ولن يخال

نظر ىمرو إلك ريه م الت خرجت للتو من و ار الست ر وهو يقول:

 م رأي ي ريه م؟أج بتع ف ارتب :

 أر أن نجرم ىملية اإلجه ض بدال من المخي طرة  ..وسيعوضين هللا بإانيعتع لك

ه الطبيب رأسع ف أسك ق ئم:

66

 لألسف ي سيدت  ..إنه فرصتكم الوايدة إلنج ب طفل سليمق ل ىمرو ف ارتي ع:

 م اا تعن ي دنتور؟ -اسييمعن جيييدا ي ي أسييت ا ىمييرو ..ينتمييل تكييوين الجنييين ف ي األشييهر الثمثيية

األولك  ..و وجتي تعرضيت لإلشيع ع في أواخير الشيهر الث ليث ممي يعني أن
الجنين ن ن قد اكتمل تقريب قبل أن يتعرض لإلشع ع
 -ب لضبل

 -أمي ي اآلن وبع ييد تعرض يينم لإلش ييع ع ف لجيني ي ت ل ييدينم الب ييد وق ييد ا ييدث بهي ي

طفرات ولو بنسبة ضئيلة لاا فأم تكوين جنين جدييد سيينون مشيوه ب اتمي ل

تص ييل نس ييبتع إل ييك ثمث ييين ب لم ئ يية بينمي ي ااتمي ي ل تش ييوه ه يياا الجن ييين ال تتع ييد
الخمسة ب لم ئة

ق ل ىمرو ف ارتي ع:
 هل تعن انع لن يمننن اإلنج ب ث نية؟ -إنن لم أقل ال

 -م معنك نمم إان؟

 -المعني ييك واضي ييح ي ي ي أسي ييت ا ىمي ييرو ..إاا ا ولتم ي ي اإلنج ي ي ب ث نيي يية فسي ييتكون

المخ ي ي طرة أكبي يير وااتم ي ي ل أن يي ييأت الجني ييين مشي ييوه أىلي ييك  ..لي يياا أنصي ييانم
ب الاتف ظ بهاا الجنين
واستطرد ف أسك:
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 ر م تكون تل ه فرصتكم األخيرة ف إنج ب طفل سيليم  ..مين ييدرم؟ ..ر م

* * *

طر ىمرو ب ب معمل الفي ي ف مبنك نلية العليوم ىيدة طرقي ت خ فتية ومي

أن سييمع ميين يييدىوه للييدخول اتييك دفييع الب ي ب ودلييف إلييك الييداخل بينم ي يرتسييم

الاي ن ىلييك وجهييع ومي أن رآه سييمير اتييك أشي

بوجهييع بعيييدا وهييو يقييول ف ي

ا د ار :

 أنت؟ -أم لت

ضب من ؟

 وهل فعلت م ي ضب؟ أرجو  ..إنن ال أستطيع تامل سخريت الماىة تل فهل تريد من مديا ىلك أىم ل العظيمة؟ ال أدرم لم اا يقف الجميع ضدم؟ ببس طة ألن ىلك الج نب الخطأ وأين الج نب الصواب ف رأي ؟ -سل ضمير

 أال يمننن أن نتن قش ب لعقل والمنطق؟ -لن أتن قش مع خسيس مثل

 خس يييس؟  ..إنني ي أج ييرم التجي ي رب لخدم يية ب ييمدم  ..ل ييو نن ييت في ي أمريني يألق موا ل تمث ال
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 فعم إنهم يقيمون التم ثيل لمعدوم الضمير أمث ل -أرجو  ..فلتتوقف ىن تل اللهجة الس خرة

شعر ف صن ئع يدي ؟
 وهل تنتظر من أن أنظم ا ال أنتظر من شع ار ولكنن أنتظر أن تع ملن بم يليق ب ومن الام يادد م يليق ب ؟ م اا تقصد؟ أقصد أنن أر أن م يليق ب هو ابل المشنقة لم اا لم تبلر ىن اتك تريح ضمير وتريان ؟ وهل تظنن لم أفنر ف ال ؟ -ولم اا لم تفعل؟

 -لقييد خشيييت ىل ي بييمدم ميين أ ميية سي سييية رهيبيية مييع االتا ي د السييوفيت ال

يعلم مداه إال هللا سبا نع ونم تعلم لسن ندا لمتا د السوفيت

 ي للوطنية!  ..هي أنيت مين يسيتاق التمثي ل  ..ثيم مين أخبير أنني لسين نيدالمتا د السوفيت ؟  ..إنن ب لجه

الام نملكع أقو بنثير

 -ألييم أقييل ل ي أن ي معييدوم الضييمير؟  ..هييل تفنيير ف ي اسييتخدام جه ي

البشرية ث نية بعد م ادث؟

 ىندم يتعرض أمن مصر للخطر فنل ش اا منطق سف لو فنر نو ل بمنطق لم اخترع الدين ميت -نو ل ن ن يسعك ل رض نبيل
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مب

ضييد

ق ل مستنن ار:
 -اختراع الدين ميت رض نبيل؟

 ىلك األقل ن ن مخترىع يسعك الستخدامع ف خدمة البشرية -الدين ميت ف خدمة البشرية؟

 تعلم يقين أنع ليم ينين يقصيد اسيتخدامع نسيم وانمي ني ن يفنير في رف هييةالبشر  ..ن ن يريد استخدامع ف افر األنف

وتمهيد الطر و..

ق طعع ق ئم:

 المهم ه النتيجة -ولكن الرجيل ني ن يقيا الضيمير أراد التكفيير ىمي تسيبب بيع اخت ارىيع فيأوقف

جل ثروتع ىلك جوائ تمنح من أجل السمم و من أجل نل م يخدم البشرية
 -ومن أد ار أنن لن أفعل مثلم فعل؟

 -متك؟  ..بعد أن تدمر البشرية؟  ..ولو أىدت بن نل شي

 ..هيل سيتعيد

أروا األبري الاين اصدهم وسياصدهم سما ؟
 -يبدو أنع ال جدو من الاديث مع

 نم يبدو أنع ال جدو من ما ولة إيق ظ ضمير  ..ال جدو مطلق* * *

ر ييت األس ييت ا ا م ييد ىل ييك ظه يير ابنت ييع في ي اني ي ن وه ييو ياي ي ول أن يهييد م يين
روىه بينم ارتمت ف اضنع وأطلقت لدموىه العن ن
 اهدئ ي ابنت  ..م تفعلين خطر ىلك الجنين -إنن خ ئفة ي أب
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 مم ي ابنت ؟ -من انتق م هللا

ق ل ف دهشة:

 -ولمي ي اا ين ييتقم هللا مني ي يي ي ابنتي ي  ..أل ييم يا يين الوق ييت بع ييد لتصي ي راينن بمي ي

ادث؟

جففت دموىه وه تقول ف ارتب :
 -صدقن ي أب  ..لم يادث ش

 ..إنن أقصد اإلشع ع وم فعل بن

 فلتأمل ف رامع هللا ي ابنت ولن يرد أبدا -ولكنن مرىوبة ي أب

 فلتكون متف ئلة ي ابنت -وأنك لن ب لتف ل ي أب وضميرن م ال يعابن ؟

ق ل ف دهشة:

 م اا ادث ي ابنت ؟  ..ولم اا يعابنم ضميرنم؟ق لت ف ارتب :

 ألنن  ..ألنن ىرضن الجنين لألشعة والخطر وم انبنم ي ابنت ؟  ..وهل ن ن من أاد ليتوقع م ادث؟ ولكن م انب ال الطفل المسنين اتك يعيش ف ىااب؟ لم اا تتوقعين الشر ي ابنت  ..ألم يطمئننم الطبيب؟ بلك ي أب ولكنع لم يضمن لن أن يأت سليم م ئة ب لم ئة -اي تن نفسه ليست مضمونة لس ىة واادة ي ابنت
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 ولكن تصرف تن أاي ن قد تدفعن إلك منعطف فيع دم رن تلميا ت تقلقن نثي ار  ..م اا تخفين ىن ب لضبل ي ابنت ؟ -وم اا يمنن أن أخف ىن ي أب ؟

 تكلم ي ابنت اتك يستريح قلب وقلب -قلو ن نثي ار م تشقك بنممن ي أب

 نمم ي نيد وجيود سير رهييب ولين أسيتريح اتيك أىرفيع  ..تكلمي يي ابنتيفقد نجد ام سوي

 ليس لم ىندم من ال ي أب اتك لو لم نجد الال ي ابنت فقد أستطيع التخفيف ىن -هن

أشي من الصعب أن تق ل

 -أال تثقين ف أبي ؟

 ليست مسألة ثقة ي أب ولكن .. ولكن م اا؟  ..تكلم أرجو -ال أدرم م اا أقول ي أب

 قول الاقيقة مهم ن نت صعبة ي ابنت هل أقول ل أنن انخدىت ف أقرب إنس ن إل ؟ من تقصدين ي ابنت ؟ -لقد انخدىت ف

وج  ..لقد ت وجت من شخد معدوم الضمير

 م اا فعل ي ابنت ؟ -سأخبر ي أب
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وراات تقد ىليع م ادث ..
ب لتفصيل

* * *

دلييف سييمير إلييك معمييل الفي يي الييام يعمييل بييع في نلييية العلييوم ومي أن أ لييق

ب بع خلفع اتك فوجئ بعمرو فصرخ بع ف

ضب:

 م اا تفعل هن ب لضبل؟انتفض جسد ىمرو ف قوة ولكنع استع د ر طة جأشع سريع وق ل:

 م اا تظنن أفعل؟  ..سآخا جرامين من البلوتونيوم ألجرم ىليهم تج ر -ولكن تعلم أن الخروم بتل الم دة ممنوع

ق ل ىمرو ف

ضب:

 البد وأن تتوقف ىن دور الانيم الام تلعبع مع إنع ال ين سب ب لمرة وأترن لتسر البلوتونيوم؟قل ف

ضب:

 -ااار أن تردد تل الكلمة ث نية؟  ..إنن ب اث ماترم و..

ق طعع ص ئا ف ىنف:

 وهل من ب اث ماترم يفعل م فعلت؟ -وهل فعلت م يشين؟

 -ألم تأخا البلوتونيوم ف

ي بن ؟

 لقد طرقت الب ب فلم يجبن أاد -أهاا مبرر لتسرقع؟
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 أتكرره ث نية؟ -وسأكرره لألبد م دمت تتصرف ن للصود

 لقد أخات الجرامين المخصصين ل  ..إنن ار ف نصيب أم نصيب ال ؟  ..أتظن أن الكلية سلمتن إي ه لنقتسمه فيم بينن ؟ -فلم اا إان ي ىبقرم؟

 اتك نجرم ىليه تج ر ن -فهل ضبطتن آكله ؟

 -إلك أين ستأخا تل الكمية؟

 سأجرم ىليه بعض التج رب ف المن ل ثم أىيده ولكنه م دة خطرة وخروجه من المعمل ممنوع -إنن ار

 معدوم الضمير أمث ل ىندم يعرضون اي ة اآلخرين للخطير فهيم والشيليسوا أا ار ار
 -أال تريد أن ت فر؟

 جريمت أكبر من أن ت تفر -ىموم لست مضط ار أن أىطي تبري ار لتصرف ت

 أقسم لو تسببت ف مصيبة أخر فلن أرام  ..لن أرام أبدا* * *
دلييف ىمييرو إلييك شييقتع وهييو يامييل صييندوق ص ي ي ار مصيينوى ميين الرص ي د

بينم ي ن ي ن ىقلييع ش ي ردا تم م ي  ..ال ي ال ب ي يقييف دائم ي ف ي طريق ي  ..لم ي اا
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يع ن ييدن دائمي ي ؟  ..ني ييف اىتب ييرت الي ي الا ق ييد يومي ي ص ييديق لي ي ؟  ..إن ييع ال
يس ييتاق أن أىيي يره جي ي ا ول ييو ض ييئيم م يين اهتمي ي م  ..سأمضي ي في ي طريقي ي

وسأصييل إلييك هييدف  ..البييد وأن أجعييل من ي ي ي مصيير أقييو دوليية ف ي الع ي لم

واال ف ييإنن ال أس ييتاق أن أدى ييك مصي يري وال أس ييتاق أن تاتض يينين وترويني ي

من نيل

انتبع ىلك صوت سع ل والدتيع وهي تكي د أن تختنيق  ..أسيرع ناوهي في لهفية
ق ئم:

 م اا ب ي أم ؟ لقد ى ودتن نوبة الر و ي ابن -هي إان إلك الطبيب

 -وم اا سيفعل الطبيب؟

 سيجد ام لم أنت فيع لقد اهبت إليع م ار ار وال ف ئدة -فلناهب إلك طبيب آخر

 لقد اهبت إلك نل أطب المنطقة وال ف ئدة -البد وأن نفعل شيئ

 ال تقلييق ي ي ابن ي  ..م ي أن أسييتخدم ىبييوة االستنش ييرام
 -سأاضره ل
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اتييك أصييبح ىلييك م ي

وأسييرع ناييو ال رفيية و ي ب بييداخله ث يوان ثييم ى ي د ب ي لعبوة وهييو يعييدو ناوه ي ..
ن وله إي ه ف سرىة وم أن التقطته منع اتك استنشقت م به وتنهدت في

ارتي

وه تقول:

 -لقد الت األ مة

ثم مدت يده إليع ب لعبوة وه تقول:
 ال تنسك أن تاضر ل ىبوة جديدة ي ابن فقد فر تالتقل العبوة الف ر ة من يده وهو يقول:
 -سأاضره ىلك الفور

 -ال داى اآلن ي ابن فلقد أصبات ىلك م يرام  ..فلتاضيره معي اينمي

تخرم

وضع العبوة الف ر ة ف جيب سترتع وهو يقول:

 -اسن ي أم

 هل أجه ل الطع م؟ -ليس اآلن ي أم فأم م بعض التج رب و..

ق طعتع ق ئلة:

اسن  ..فلتنج تج ر

ي ابن وىندم تنته منه سينون الطع م ج ه ا

 -لست مطمئن ىلي ي أم  ..لقد ا دادت تل األ م ت م خ ار

 اطميئن يي ابني  ..لقيد اىتيدت ىلييك تلي األ مي ت اتييك أصيبات جي ا مييناي ت

ابتسم له ف ان ن وهو يقول:
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 اسن  ..أستأان ي أم -تفضل ي ابن

دلييف إلييك اجرتييع ف ي هييدو ووضييع الصييندو ىلييك المنضييدة ثييم فييتح دوالب ي
خشبي أخرم منع جهي ه اليام يشيبع التلسينوب وأسيرع يثبتيع في مواجهية العلبية

الرص صية وهو ي م م:

 تل األشعة رائعة إنه ق درة ىلك اختي ار الرصي د لياا فلسيت با جية لفيتحالصندو و تعريض نفس لإلشع ع ولو للاظ ت
ار يوصل طرف جه ه بمصدر للكهر

وهو ي م م:

 -سأبدأ بخمس ثوان ثم أتدرم ف الوقت

ضييبل الم شيير ف ي جه ي ه ىلييك خمييس ث يوان و ض ي ل مفت ي

الجه ي

ثييم ار

ياملق ف صندوقع الرص صي في ترقيب وقليق  ..ميرت الثيوان الخميس ىلييع
ونأنه دهر ولكنه مرت دون أن يادث ش

فتنهد ف ارتي

ثم ار يضيبل

م ش يير جهي ي ه ىل ييك ىشي يرة ثي يوان وق ييد ا دادت ثقت ييع في ي نفس ييع نثيي ي ار  ..وم ييرت
الثوان العشرة ولم يادث ش
م م ق ئم:

 -الي ال بي ليم يصيدقن  ..ليتيع موجيودا ليير بنفسيع وليصيد أن اسي ب ت

دقيقيية وال يمنيين أن تخطييئ أبييدا  ..واتييك لييو ضييبطت جه ي م ىلييك ىش يرين

ث نية فلن يادث شي

 ..ف النفجي ر ياتي م إليك نميية نبييرة مين البلوتونييوم ال

إلك جرامين فاسب

ضبل م شر جه ه ىلك ىشرين ث نية ثم ض ل مفت اع وهو ي مم:
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 وه ه التجر ة العملية ستثبت صد اس ب تسمع والدتع تسعل من جديد  ..أسرع يرنض ناوه وهو يقول:
 -م اا ب ي أم ؟

ق لت وه تك د أن تختنق:

 -لقد ى ودتن األ مة  ..انجدن بعبوة االستنش

من الصيدلية ي ابن

أسرع يعدو بأقصيك مي يسيتطيع مين قيوة ويقفي السيلم في سيرىة جنونيية ولكنيع
م أن

تم م

در المبنك اتك دو انفج ر رهيب  ..انفج ر أط

ب لمبنك..

* * *

ن ي ن االنفج ي ر رهيب ي باييق  ..انفج ي ر أا ي ل المبنييك إلييك نوميية ميين الت يراب ف ي
ثي يوان واش ييتعلت النيي يران ووص ييلت ألس يينة الله ييب إل ييك ىني ي ن الس ييم ون ييت ى يين
االنفج ر موجة من التضي ل امليت ىميرو لثمثية أمتي ر ن ملية وألقيت بيع في

ىنف ىلك األرض فسقل ف قدا وىيع وانفجر ج م نوافيا المبي ن المجي ورة في
ىني ييف ولي ييم تمي ييض دق ي ي ئق اتي ييك ن ن ي يت أص ي يوات صي ييف رات سي ييي رات الشي ييرطة

والمط فئ تدوم ف نل مني ن وتصيم اآلاان  ..أسيرع رجي ل الشيرطة يفرضيون
نردون ي ميين األشييرطة الصييف ار اييول المن ي ن ويمنعييون الجم ي هير ميين االقت يراب

 ..لييم تميير نصييف الس ي ىة اتييك اكييتا المن ي ن ب لصييافيين ومنييدو

ون ي الت

األنب ي  ..وقفييت إاييد مييايع ت التليف يييون أم ي م إاييد الك ي ميرات وه ي تقييول
ف صوت لب ىليع الا ن واألسك:
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 الجميع هن ف اهول  ..ال أايد ييدرم مي اا ايدث؟ أو لمي اا؟ ال أايد ييدرمم السبب و ار تل الك رثة المروىة؟ وال من المتسبب بهي ؟  ..لييس ىليني في

الوق ييت الاي ي ل إال أن نق ييرر واقعي ي ملموسي ي أمي ي م أىينني ي  ..نا يين أمي ي م انفجي ي ر
مروع يطر ف األاه ن العديد من التس الت الت يبدو أنه ستظل بيم إج بية

ألمييد ييير قصييير  ..تيير هييل نايين أم ي م ىمييل إره ي ب ؟  ..ليييس لييدين ىلييك
اإلطم م يدىم هياا اليرأم  ..إنني في اليدق أايد أهيدأ أايي القي هرة الكبير

 ..نم أن المني ن لييس سيي اي أو اا أهميية خ صية اتيك يسيتهدفع اإلرهي بيون
 ..ليييس لييدين اآلن إال أن ن ارقييب مي ياييدث ف ي صييمت مخييتلل ب ليياهول اتييك

يخييرم ىلين ي أاييد المسييئولين بتفسييير مقنييع لمي ياييدث  ..ال يسييعن اآلن إال أن
نضم قلو ن إلك قلوب أق رب الضا ي الاين انفطيرت قليو هم واميتألت وجيوههم

اهوال وا رورقت ىيونهم ب لدموع ف لوىة وأسك ..

التفتت فجأة ناو سي رة توقفت ىلك التو وه تستطرد:

تفسير لم ادث
ا
 ه قد وصل ض بل برتبة نبيرة فلنسرع إليع ىلن نجد لديعأسرىت ناو الض بل الام ن ن يفتح ب ب سي رتع ويخرم منه وهيو ينظير إليك
المشهد أم مع ف اهول  ..ب درتع ق ئلة:

 -سي دة العقيد  ..هل يمنن أن تفسر لن م يادث؟

ت ي اام الصييافيون ورج ي ل اإلىييمم اولييع ف ي ار يشييق طريقييع بييينهم ف ي صييعوبة
وهو يقول:
 -لألسف ي س دة  ..ال تفسير لدم لم ادث

ق ل أاد الصافيين:
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 -هل يندرم األمر تات بند من بنود السرية؟

 -أبدا ي س دة  ..سنجرم تاقيق ف األمر وسنعلن نل ش

ق ل أادهم:

ىلينم بإان هللا

 ولكن م ه انطب ى ت األولية ىن الا دث؟ لقد فوجئن مثلكم تم م ب لا دث؟ق ل آخر:

 -هل ترجح أن ينون ىمم إره بي ؟

ه رأسع ف ضيق ق ئم:

 -لم اا تستبقون األاداث دائم ؟

التف ييت الجمي ييع فج ييأة إل ييك مجموى يية م يين س ييي رات الش ييرطة وبع ييض ال ييدراج ت

الن رية الق دمة ناوهم وه تطلق صفي ار يصم اآلاان
ص

أادهم ق ئم:

 -إنع و ير الداخلية

أسرع الجمييع يتيدافعون نايو السيي رة التي توقفيت ىليك بعيد خطيوات مينهم ممي

جعل و ير الداخلية يهيبل مين سيي رتع في صيعوبة بينمي يج هيد رجي ل الشيرطة

ف إفس

الطريق لع  ..ب دره أاد الصافيين ق ئم:

 سي دة الو ير  ..اضور إلك هن بنفس ي ند أن هنق ل الو ير ف هدو :

ىمم إره بي

 -اض ييورم إل ييك هني ي يي ي سي ي دة ي ن ييد اهتمي ي م بأبني ي وطني ي وارصي ي ىلي يك

االطمئن ن ىليهم

80

ق ل آخر:
 -ولكن األمر خطير لل ية  ،أليس نال ؟

 األمر خطير ب لفعل  ..سي دة الرئيس مهتم ب ألمر شخصي ولقد نلفني بيأنأتار األمر بنفس وأبل ع التطورات أوال بأول
ق ل ث لث:

 ولكن أهل المنطقة ف رىب ويخشون من تكرار م ادث -إنن أطمئن الجميع وأ ند لهم أن م ادث ال يمنن أن يتكرر

ق ل رابع:

 وم مصدر هاا التأكيد ي سي دة الو ير؟ -نفك أسئلة ي س دة

وأسي ييرع رج ي ي ل الشي ييرطة يفسي يياون الطريي ييق أم مي ييع بينم ي ي يمض ي ي مبتعي ييدا ىي يين

الصافيين واستفس راتهم الت بدت ونأنه ال تنته ..
ال تنته أبدا
اقتام أاد الضب

* * *

منتب مدير المخ برات األمرينية وهو يهتف ق ئم:

 -ن رثة  ..مصيبة  ..جنرال

نهض مدير المخ برات األمرينية من مقعده وهو يقول ف ف ع:
 م اا ادث ب لضبل؟ لقد اللت أقم رن اإلنبع ث ت الن جمة ىن االنفج ر فأظهرت مف جأة ماهلة -أم مف جأة تل ؟
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 إنع انفج ر نووم مادود جنرالف ر مدير المخ برات ف ه ف دهشة واد ف وجع الض بل وهو يقول:
 -هل تع م تقول؟

 لست أن من يقول جنرال -من إان؟

ا درد لع بع ف صعوبة وهو يقول:
 -إنه التق رير جنرال

ثم مد يده إليع ب لتق رير وهو يستطرد ق ئم:

 -ه ه  ..تفضل جنرال

الييتقل مييدير المخي برات األو ار ميين يييده و ار يتفاصييه في اهييول ثييم مي لبييث
أن ألقك به ىلك سطح منتبع ف ىصبية وهو يقول:
 -مستايل

 ولكن المستايل قد ادث جنرال -ه ار  ..مجرد ه ار

 إنه الاقيقة جنرال -إنن ال أصد ارف واادا

 تالي ييل االنبع ثي ي ت ت ييم ى يين طري ييق الكمبي ييوتر المتص ييل بأقم رني ي الص يين ىيةجنرال وال يمنن أن يخطئ
 ولكن ال مستايل  ..مستايل -لم اا جنرال؟
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 انفج ر نووم مادود ف مصر؟ -هاا م تقول التق رير

 لقييد بل ني شييأن ىظيمي في ىلييوم الييارة ومييع الي ف النفجي ر النييووم الماييدودم ال الم يراود ىقول ىلم ئن

 يبدو أن أادهم قد سبقن وتوصل إليع جنرال تقصد المصريين؟ ولم ال جنرال؟ -ال يمنن

 ر م توصل أاد ىلم ئهم إلك ال مص دفة جنرال إنهم اتك ال يملكون مف ىم نووي -لديهم مف ىل ف أنش د جنرال

أش

برأسع بعيدا وهو يقول:

-إنييع مف ىييل ص ي ير مته ل ي ال يصييلح ألم ش ي

 ..ثييم إنييع م لييق منييا فت يرة

طويلة

ق ل ف تردد:

 -ر م يملكون مف ىم سري جنرال

 نيييف ب ي هلل ىلي ي ؟  ..إنن ي ف ي ىصيير الس يم وات المفتوايية وأقم رن ي تاص يىليهم أنف سهم
 -م تفسير إان لم ادث جنرال؟

 -التفسير الوايد هو أن خب ار ن مخطئون
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 مستايل جنرال -المستايل هو م ينتبونع ف تق ريرهم

والييتقل مييدير المخ ي برات مجموىيية األو ار ومييد يييده به ي ناييوه وهييو يقييول ف ي
ىصبية:

 تفضل م هاا جنرال؟ إنه تل التق رير ال بية الت أاضرته -وم اا أفعل به جنرال؟

 -فلتعيده إليهم ليتاروا الدقة ويعيدوا نت بته

التقل التق رير من يده ثم ق ل:

 لقد أىدته إليهم ولكنهم أكدوا ىلك م ج به جنرال وم اا يعن ال ب لضبل؟ -هن

ااتم ل قد يفسر األمر جنرال

 -م هو؟

 أليس من الماتمل أن تكون إسرائيل ه الت ..فنر للاظ ت ثم ق ل ف صوت خ فت:

 إنع ااتم ل منطق  ..بل أنع االاتم ل المنطق الوايد ب لطبع جنرال  ..فإسرائيل لديه نل المقوم ت البتك ر قنبلة نتل ب لضبل  ..ولكنه ن رثة -لم اا جنرال؟
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أليست ن رثة أن يجرب اإلسرائيليون قنبلتهم ف مصر؟  ..إنيع تصيرف ييرمسئول

 اإلسرائيليون هناا دائم  ..ال ياسبون اس ب ألاد -ولكن ال قد يشعل المنطقة برمته

 -مييع وج ييود قنبل يية نتل ي ل ييد إسي يرائيل جني يرال فليين تخش ييك العييرب مجتمعييين

وستفعل م يالو له ومن دون رادع

 إن ىلك اق ولكن األمر يات م إلك تأكيد -إنن ف انتظ ر أوامر جنرال

 ستس فر إلك الشر األوسل فو ار -إنن ىلك أتم استعداد جنرال

 البد وأن تتأكد من األمر تم م -سأفعل جنرال

ىصر جديدا قد بدأ  ..ىصر تسيوده إسيرائيل  ..وبيم
ا
 لو صح م تقول فإنمن ع

* * *

جلست ريه م إليك مقعيد مجي ور لفيراش وجهي في المستشيفك وأمسينت بنمي دة
راات تبلله ب لم المثل وتضعه ىلك جبينع الام يتصبب ىرق ىلك الير م

من برودة الجو ..ن ن يهام من شدة الامك  ..إنني المجيرم  ..سي ماين ..
لم أقصد  ..أم  ..أرجو ..
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ا ولييت أن تخفييف ميين اييدة ارتف ي ع ا اررتييع بييم جييدو  ..أسييرىت إلييك خ ي رم
الاجرة تباث ىن الطبيب وم أن ىثرت ىليع اتك ب درتع ق ئلة:
 دنتور  ..انجدن أرجو م اا ادث ي سيدت ؟ -وج

 م اا بع؟-إنع يهام وا اررتع مرتفعة لل ية

 اطمئن ي سيدت سأاهب إليع ىلك الفورانييدفع الطبيييب ناييو الاج يرة ف ي خط يوات أقييرب إلييك العييدو وخلفييع ريه ي م الت ي

تك د أن تعدو لتلاق بع وم أن ولجه ولاقت بع اتك ق ل يطمئنه :

 -ال تقلق ي سييدت  ..إنيع أمير ىي دم في ا لتيع  ..إنيع ماظيوظ لل يية فهيو

الوايد الام نج من االنفج ر

 ولكن ا اررتع مرتفعة ي دنتور وجسده يتصبب ىرق -سينون بخير إن ش هللا

ثييم اقتييرب ميين ىمييرو واقنييع بعق ي ر خ ي فض للا ي اررة وم ي أن انتهييك ميين ال ي

اتييك ي در الاج يرة بينمي ن ي ن ىمييرو يواصييل هاي نييع  ..أقتلييون  ..أىييدمون
 ..ال أستاق الاي ة  ..لم أكن أقصد  ..ضميرم  ..مجرم
اقتر ت منع ريه م وراات تر ت ىلك صدره وه تقول:
اهدأ ي ىمرو  ..اهدأ ي ابيب
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ترقرقييت دموىه ي ف ي ىينيه ي وم ي لبثييت أن أ رقييت وجنتيه ي  ..اراييت تجففهم ي
بمنديله ولكنهم م لبثت أن تبللت بدموع جديدة  ..طي أر ىليهي هي جس مفي جئ
 ..تر م اا ب ي ىمرو؟  ..لم اا يعاب ضيمير إليك هياا الايد؟  ..ألي ييد
فيم ادث أم أن نممي ال يعيدو مجيرد هياي ن؟  ..أيمنين أن يميوت ضيمير

إلييك هيياا الاييد؟  ..هيياي ن ي نييد أن ل ي يييدا فيم ي اييدث  ..ه ي ت أرسييه بشييدة
ونأنه تنفض ىنه أفن ره ثم م مت ف صوت خ فت:
 -ال  ..ال يمنن  ..ىمرو ال يمنن أن يفعله

ولكن هواجسه ى دت إليه من جديد  ..لم اا أسيتبعد أن ينيون مين فعلهي ؟ ..
ألم يفعله من قبل؟  ..م معنك م يقولع ف هاي نع؟  ..هيل جننيت يي ريهي م؟

 ..أتا سييبينع ىلييك هاي نييع؟  ..م ي يقييول ال يتعييد هيياي ن م يريض واقييع تاييت

تأثير الامك الت ت ثر ىليع وتشوش ىلك أفني ره  ..ولكين لمي اا ال ينيون هياا
م ي ف ي ىقلييع الب ي طن وقييد أخرجتييع الامييك؟  ..البييد وأن لييع يييدا فيم ي اييدث ..
ى دت ته رأسه من جديد بينم راات دموىه تشيق لهي طريقي ىبير وجنتيهي
 ..أف قيت ميين شييروده ىليك صيوت ىمييرو الييام فييتح ىينييع في صييعوبة وهييو

ي م م:

 -لقد أجهدت مع نثي ار ي ابيبت

وأاست بقلبه يرقد ف سع دة ..
مرة
* * *
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اقت ييرب أا ييد الض ييب

م يين الطبي ييب ال ييام خ ييرم للت ييو م يين اجي يرة ىم ييرو في ي

المستشفك وب دره ق ئم:

 نيف ا ل المريض اآلن ي دنتور؟ -إنع بخير

 هل يمننن استجوابع؟ ال م نعوأسرع يقوده إلك الاجرة وم أن اقترب الض بل من ىمرو الام ن ن ارقيدا في
فراشع اتك ب دره ق ئم:

 هل تسمح لن بدق ئق من وقت ي سيد ىمرو؟ -تفضل ي اضرة الض بل

جلس الض بل إلك مقعد بجواره وهو يقول:

 م ه معلوم ت ىن االنفج ر ي أست ا ىمرو؟ -ليست لدم أية معلوم ت؟

قل ف

ضب:

 نيف ال ؟  ..إن الوايد الام نج من االنفج ر -لقد ننيت خ رجي مين المبنيك ىنيدم دو االنفجي ر وليم أشيعر بنفسي إال في

المستشفك

 ولكين الشيهود أكيدوا أني ننيت تعيدو خ رجي ميين المبنيك قبيل االنفجي ر بثيوانوهياا يعني أني ننيت ىليك ىلييم بموىيد االنفجي ر أو ىلييك األقيل ننيت تعلييم أن

انفج ار م سيقع
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 لقد ننت أىدو لسبب مختلف ي اضرة الض بل -م هو؟

ترقرقت الدموع ف ىينيع وهو يقول:
 -لق ييد ن ني يت وال ييدت  -رامهي ي هللا  -تعي ي ن نوبي ي ت ر ييو اي ي دة ولمي ي ف جأتهي ي

األ مة وفر ت ىبوة االستنشي

التي تسيتخدمه ني ن ىلي أن أنجيده وأشيترم

له أخر وبمنتهك السرىة
 -هل تر ال منطقي ي سيد ىمرو؟

 -البد وأننم قد وجدتم العبوة الف ر ة بينم ننت

ئب ىن الوى

 -لقد وجدن ه ب لفعل

 إان ف ألمر واضح تم م -ولكن أال تر أن التوافق ال مني بيين ىيدو وايدوث االنفجي ر رييب نوىي

م؟

 ىلك اإلطم  ..إنه إرادة هللا الت رتبت نل ش -أريد سبب منطقي ي سيد ىمرو

 وهل إرادة هللا سبب ير منطق ؟ -ولكن هللا يسبب األسب ب

 وهاا م ادث  ..فقد أراد هللا ل النج ة فجعلن أىدو ألنجد أم نمم ال يمنن تصديقع ي سيد ىمرو -تأك ييد يي ي اضي يرة الضي ي بل أنني ي ل ييو نن ييت أىل ييم بوج ييود مث ييل الي ي االنفجي ي ر

لعدوت ف االتج ه المع كس
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 لم اا؟ترقرقت الدموع ف ىينيع وتهدم صوتع وهو يقول:
 -ألنقا أم

 -اتك لو خسرت اي ت ؟

 اتك لو خسرت الدني نلهثم انادرت دموىع ىلك وجنتيع وهو يستطرد ق ئم:
 -تأك ييد أنني ي ل ييو خي ييرت أن أفت ييديه بنفسي ي لمي ي ت ييرددت ول ييو للاظ يية  ..ول ييو

للاظة واادة

* * *

وقييف ىمييرو وهييو يرتييدم ممبييس المستشيفك في قلييق بجيوار اجيرة اليوالدة ف ي
المستشفك والك جواره األست ا ا مد الام ن ن ير ت ىلك ظهره ق ئم:

 اهدأ ي ابن  ..ستكون بخير إن ش هللا -صراخه يم

ني

قلب ي ىم

 -إنه سنة الاي ة ي ابن  ..نل النس تمر بتل اآلالم وم أن ييأت الموليود

اتك ينسين نل ش

وال يانرن سو فراتهن بع

 أتمنك لو أستطيع أن أخفف ىنه -سيخفف هللا ىنه ي ابن

سمع نمهم صراخ المولود فجأة
 -هل سمعت ي ىم ؟

ااتضنع وهو يقول:
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 -فليتر ك ف ى

ي ابن

 -أشيينر ي ي ىم ي  ..أود أن أصييرخ بييأىلك صييوت وأخبيير الع ي لم نلييع أنن ي

سعيد بل ف قمة السع دة
 -أتم هللا سع دت ي ابن

خرم الطبيب من اجرة الوالدة فأسرع ىمرو ناوه وهو يقول:
 خي ار ي دنتور لقد ر ق هللا بنت ن لبدر واألم ي دنتور؟ -إنه بخير

 هل يمننن أن أطمئن ىليهم ؟أش ر الطبيب إلك اجرة أم مع وهو يقول:

 سينقلونهم فو ار إلك تل الاجرة واينئا يمنن ر يتهم واالطمئن ن ىليهم أشنر ي دنتور -ال شنر ىلك واجب ي ابن

نظر الطبيب إلك ممبس المستشفك الت يرتديه ىمرو وهو يستطرد:
ولكن أيض مريض والبد أن تستريح

 -لقد ال ىن المرض تم م ي دنتور

انصييرف الطبيييب بينمي بقي ىمييرو مييع األسييت ا ا ميد أمي م اجيرة اليوالدة اتييك
انفتح ب به وظهر خلفع مجموىية مين الممرضي ت ييدفعن أمي مهن فيراش متنقيل
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استلقت ىلييع ريهي م فأسيرع ناوهي وأمسي بإايد ييديه بيين رااتييع وضي طه
ف ان ن ق ئم:

 -مبرو ي ابيبت

ظهرت سع دة الدني ف ىينيه وه تقول:
 مبرو ي ابيب لكم أاب م اا ستسميه ؟ -من ر

 إنع اسم جميل -أين ه ؟

أش رت ناو إاد الممرض ت وه تقول ف وهن:
 -معه

أسرع ناو الممرضة الت تامل الطفلة وهو يقول:
 -هل يمننن امله ؟

وضع ف يده ورقة نقدية نبييرة ثيم أخيا الطفلية منهي و ار ياتضينه ويضيمه

إلك صدره ف ان ن ب لر بينم ن ن قلبع يرقد ف سع دة ..
* * *

 انتق م هللا ال بن ي ىمرو -م اا تقولين؟

 -سنعيش ف ىااب طوال اي تن
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مرة

 ال أفهم شيئ ابنتن ي ىمرو -م اا به ؟

 انهمرت دموىه وه تقول: -إنه ال تر

 م اا تقولين؟ -لقد ولدت نفيفة البصر

ق ل ف هلع:

 -نفيفة البصر؟  ..ال أصد أان

ق لت ف ا ن:

 -ن ن البد لم فعلت من ىق ب  ..وه هو انتق م هللا قد ج رهيب

راات تبن وتنش وه تستطرد:

 م انب ي اله اتك أىيش ف ىااب طيوال ايي ت ؟  ..إنني ليم أفعيل ميي ضب  ..ولكن يبدو أن أكبر انب اقترفت ف اي ت هو أنن ت وجت

أسرع ىمرو يني ع ىنيع ال طي وينيدفع نايو الاضي نة  ..لاقيت بيع ريهي م في

سرىة  ..أمس ب بنتع وأخا يار إاد يديع أم م ىينيه وهو يقول:

 -لقد أكد الطبيب ل أنه سليمة تم م

 لقييد ن نييت ىينيه ي م مضييتين ف ي البداييية نييأم مولييود فلييم ينتبييع إليهم ي أاييدولكين مي أن بيدأت في إرضي ىه اتييك الاظيت مي بهي وأسييرىت إليك الطبيييب

الام فاصه وقرر أنه ال تر
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وضييع الص ي يرة ف ي س يريره ومضييك ناييو اجرتييع ف ي خط يوات بطيئيية والا ي ن
يرتسم ىلك وجهع بنل صوره  ..ن ن يشعر بنآبة م بعده نآبة  ..رام

يي

ر ي ه  ..لم ي اا تع قييب ابنت ي ؟  ..إنن ي المجييرم  ..لم ي اا لييم تانييم ىل ي ب ي لموت

مييع ميين م ي توا؟  ..لم ي اا ترنتن ي ألتعيياب؟  ..لم ي اا ترنتن ي لضييميرم الييام ال

يرام؟  ..لم اا ترنتني ألر نتيجية أفعي ل في مع ني ة ابنتي ؟  ..مي انبهي يي

اله ؟  ..خيل إليع أنع يسمع صوت ضميره  ..وم انب ضيا ي ؟ ومي انيب
أقي ي ر هم فيمي ي يعي ي نون؟  ..ار يس ييد أاني ييع بنلتي ي رااتي ييع ولك يين الي ي ل ييم ين ييتم

الصوت  ..س لت دموىيع ني لمطر و ارايت تافير لهي مجير ىليك نلتي وجنتييع
 ..ار يبن ي وينش ي نطفييل ص ي ير  ..إنن ي ال أسييتاق الاي ي ة  ..إنن ي ى ي ر
ىلييك البش يرية  ..لقييد أردت أن تفخيير ابنت ي يوم ي بأبيه ي  ..ولكيين م ي اا ن نييت

النتيجة؟  ..لقد ترنت له ب سي وشيق ا  ..إنهي قيد تتبي أر مني يومي ولين ألومهي

 ..إنن مجرم سف

 ..نيف يمننن أن أىيش بين نيل هياا القيدر مين ىيااب

الضمير؟  ..إنن ال أستاق الاي ة
خط ي ناييو اجرتييع وهييو ال ين ي د يشييعر بنفسييع ثييم أمس ي بمشيير ص ي ير و ار

يقطع شرايين يديع بم تردد ..
مطلق

* * *

ألقييك ال يرئيس األمرين ي بمجموىيية ميين التقي رير ىلييك سييطح منتبييع وصييرخ ف ي
وجع مدير المخ برات الام يجلس أم مع ف ىصبية ق ئم:

 -ه ار  ..ال يمنن أن ينون هاا إال ه ار ا
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 إنه الاقيقة لألسف سي دة الرئيس إنه م امرة إلض ىة وقت فيم ال يفيد -إنه تق رير م ندة سي دة الرئيس

 -بم تا ول إقن ى ؟  ..إنع المستايل بعينع

 ولكنع ادث سي دة الرئيس ولدين صو ار تم التق طه ب ألقم ر الصن ىية البد وأنه خدىة لقد تأكدن من األمر تم م سي دة الرئيس -المصريون؟

 لقد ظنن ف البداية أن اإلسرائيليون هم .. -هاا أقرب إلك الواقع

 ولكنع األبعد ىن الاقيقة سي دة الرئيس -هل تأكدتم من األمر؟

 لقد أرسلن أاد أفضل رج لني إليك المنطقية سيي دة اليرئيس وتأكيدن مين األميرتم م

 -لم يعد ينقصن سو ه ال

 -شئن أم أبين سي دة الرئيس فقد دخلوا الن دم النووم ومن أوسع أبوابع

ق ل الرئيس ف ىصبية:

 ولكن نيف؟  ..نيف ادث ال دون أن نعلم؟ يبدو أنهم ن نوا يخدىون الجميع سي دة الرئيس -نيف؟
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 لقد ني نوا يجيرون تجي ر هم في سيرية ت مية ولكين االنفجي ر فضياهم ىليك مييبدو

 ولكن هاا مستايل  ..مستايل تم م -لم اا سي دة الرئيس؟

 البد وأن ينون لديهم مف ىل ىلك األقلق ل ف تردد:

 ر م يملكون مف ىم سي دة الرئيس -نيف؟

 ر م س ىدهم الروس أو الفرنسيون ف بن مف ىل سرم -وأين ن نت أقم رن الصن ىية؟

 إنه ترصدهم وتاص ىليهم أنف سهم سي دة الرئيس ولكنهم قوم مخ دىون -ليس إلك تل الدرجة

 بييل وأكثيير سييي دة ال يرئيس أال تييانر م ي فعل يوا ف ي أكتييو ر ثمثيية وسييبعين؟ ..لقييد خييدىوا الجميييع وىبييروا قن ي ة السييويس ىلييك اليير م ميين إجمي ع خب ي ار العي لم

ب ستا لة ادوث ال

 بلك  ..ولقد فعلوا ال ىلك الر م من أقم رن الت تراقبهم ليل نه ر -إنهييم ق ييوم في ي

ييية ال ييان س ييي دة ال يرئيس  ..مي ي فعل ييوه ف ي أكتييو ر ميي ال

يييدرس ف ي جميييع األك ديمي ي ت العسيينرية ول يوال تييدخلن ب لجسيير الجييوم آنيياا
لدمروا إسرائيل تم م
 -نعم  ..نعم
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 ليياا فلسييت أسييتبعد سييي دة ال يرئيس أن ينون يوا قييد خييدىون و نيوا مف ي ىم تاييتاألرض

ضرب الرئيس سطح منتبع بإاد قبضتيع وهو يقول ف

ضب:

 -األو د  ..البد وأن يدفعوا الثمن

 وم اا بأيدين ؟  ..لقد انتهك األمر سي دة الرئيسق ل ف صرامة:
 -بييل بأيييدين  ..ليين نقييف منتييوف األيييدم ونتييرنهم ليسييابوا البسي

أقدامن

ميين تاييت

 -ولكيين وجييود ال ي السييم ف ي أيييديهم سييي دة ال يرئيس ال يجعييل ميينهم خصييم

سهم

 -هل تظنن سنخش هم؟

 -لم أقصد ال سي دة الرئيس

 إنن ق درون ىلك تدميرهم تم م أىلم سي دة الرئيس  ..ولكنهم لن يقفوا منتوف األيدم ىلك أم ا ل -م اا يمننهم أن يفعلوا؟

 -الكثير سي دة الرئيس وخ صة مع وجود سم نهاا بين أيديهم

 إنهم ال يمتلكون صواريخ طويلة المد يمنن أن تط لن ىلك األقل -الش

م ند سي دة الرئيس

 -م اا تعن ؟
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 -أىن أنهيم اسيتط ىوا خيداع العي لم وااتفظيوا بأسيرارهم النوويية فمي المي نع أن

تكون لديهم أسرار أخر

 -ولكن هاا يعن أن هن

خطر من الشر

خطر ق دم ..
* * *

يي ل ي ميين امق ي  ..م ي اا فعلييت ب لضييبل؟  ..لييم أر ىمييرو متييأث ار يوم ي إلييك
تل الدرجة  ..ويل م اا فعلت؟  ..ا لتع النفسية ال تسمح بمي قليت  ..ولكنيع
يستاق م هو أكثير  ..نعيم  ..فمي فعيل لييس ب لقلييل  ..فليعابيع ضيميره اتيك

ي سل آث مع  ..ولكن مي اا ليو فعيل بنفسيع شييئ ؟  ..ليو ايدث الي فلين أسي مح
نفس أبدا  ..ا لتع ليست مطمئنة

خطييت ناييو رفتييع ف ي خط يوات أقييرب إلييك العييدو و م ي أن فتاييت ب به ي اتييك
فوجئت بع مستلقي ىلك فراشع وقد ر ف برنية مين اليدم  ..صيرخت نمي

لم تصرخ من قبيل  ..هي ت صيرخته جنبي ت المستشيفك فأسيرع الكثييرون نايو

الاجيرة يستقصييون السييبب و ار تلي الصييرخة المدوييية و ارايوا ياملقييون بعمييرو
ف اهول  ..شق الطبيب طريقع بينهم ف صعوبة ب ل ة ثم ص

 -م اا ده كم؟  ..لم اا تقفون هناا؟

بهم:

انت ىتهم صيياتع مين اهيولهم فأسيرىت إايد الممرضي ت نايو ىميرو تاي ول
إيق ف الدم المتدفقة من يده  ..أسرع الطبيب ناوه وهو يقول:
 -دىيع ل ولتاضرم نيسين من الدم بسرىة
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أس ييرىت الممرض يية تنف ييا أم يير الطبي ييب بينمي ي انهمن ييت أخ يير في ي إخي يرام م يين
ب لاجرة  ..أش ر الطبيب إلك اثنين من الممرضين الشب ن ق ئم:

 -فلتنقمه إلك اجرة العن ية المرن ة بأقصك سرىة

أسييرع الممرض ي ن ينفيياان أوام ير الطبيييب بينم ي وقفييت ريه ي م تبن ي وتنش ي ف ي
م اررة  ..س لت دموىه

يرة وه تتمتم:

 إنن السبب  ..لم أرامع  ..ننت ق سية معع  ..أنقاه ي الهأسرىت خلف الممرضيين وهمي ييدفع ن وجهي ىليك فيراش متنقيل نايو العن يية
المرن ة  ..ن ن خوفه ىلك وجهي ولهفتهي يميآلن ني نهي  ..ارايت تيدىو هللا
من نل قلبه أن ينقاه  ..أرجو ي اله ليس لن سواه في تلي اليدني  ..أنقياه

ي اله ليس مين أجلي بيل مين أجيل ابنتيع المسينينة  ..أمي نف هي يي الهي أن
تعيييش نفيفيية ط يوال ىمره ي ؟  ..أم ي نف ه ي أن تاييرم النييور وتعيييش ف ي ظييمم

دامييس اتييك تاييرم األب أيضي ؟  ..ارامني وارامهي يي الهي  ..أرجييو أنقيياه
ي ي اله ي  ..أرجييو ي ي اله ي ليين أسييتطيع أن أىيييش واييدم ألق سييك مييع تل ي
الص يرة التعيسة  ..بنت نم لم تب من قبل وس لت دموىه
ن لمطر

يرة ..

* * *

ارتفع رنين اله تف ف منتب الرئيس المصرم اليام رفيع ىينييع ىين مجموىية
ميين التق ي رير اله ميية الت ي يط لعه ي وأمس ي بسييم ىة اله ي تف وقر ه ي ميين أاييد
أانيع وهو يقول:
 -ألو
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 أن الرئيس األمريناىتدل الرئيس ف مقعده وهو يقول مبتسم :
 -مراب ي سي دة الرئيس

 -م اا يادث لدينم سي دة الرئيس؟

ق ل ف قلق:

 م اا يادث؟ -لقد رصدن تجر ة نووية لدينم

ىلت الدهشة مممح الرئيس المصرم وهو يهتف ق ئم:
 م اا؟  ..م اا تقول ي سي دة الرئيس؟ أقول تجر ة نووية -مستايل

 أال تعلم سي دة الرئيس؟ البد وأنه م اة ال م ا ف السي سة سي دة الرئيس -هل تعن أن هن

تجر ة نووية ب لفعل ف مصر؟

 إنن متأكدون سي دة الرئيس -إنن مندهش لل ية

 هل تعن أن رج ل يجرون تجر ة نووية دون اطمى ىلك األمر؟ -مستايل

 -إان فأنت ىلك ىلم ب ألمر
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 س ييي دة الي يرئيس  ..ه ييل تري ييدون افتعي ي ل أ م يية ب ييين البل ييدين وال تج ييدون س ييببمنطقي لال ؟

 فلنتادث بصرااة سي دة الرئيس -إنن أتادث بمنتهك الصرااة

 من س ىدنم ف بن المف ىل السرم؟ -مف ىل سرم؟

 -أهم السوفييت أم الفرنسيون؟

 إنن ال نمل سو مف ىل أنش د سي دة الرئيس وهو م لق نم تعلمون نيف اصلتم ىلك ال السم الرهيب إان؟ -إنن ال أدرم ىم تتادث ي سي دة الرئيس

 -أتاييدث ىيين قنبليية نووييية ماييدودة انفجييرت ف ي مبنييك ب لييدق لييدينم سييي دة

الرئيس

 هل تقصد ن رثة الدق ؟ ب لطبع هاا م أقصد ب لضبل إنع انفج ر ى دم و..ق طعع ق ئم:

 هاا م تا ولون إيه م الع لم بع ليتع طف معنم سي دة الرئيس هل ج دورن لتستهدفونن ؟ -إنن ال نسيتهدف اليدول هبي ا سيي دة اليرئيس ولكين إاا تأكيدن مين وجيود تلي

األسلاة لدينم فتأكد أن األمر لن يمر ب لسهولة الت تتصورونه
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 إنن ال نخ ف تهديدا سي دة الرئيس يبدو أن تل القنبلة قد ادت من ثقتكم ف أنفسنم -إنن نثق ف قدرة الخ لق ي سي دة الرئيس

 تأكد أن قن بلكم النووية المادودة لن تامينم من -سيامين هللا بقدرتع ي سي دة الرئيس

 ل ييو ثب ييت أنن ييم مخي ي دىون فل يين نت ييردد في ي إلقي ي قن بلني ي النووي يية نلهي ي ىلي ير وسنم  ..سننسف الق هرة بأكمله  ..سنماوه مين الوجيود  ..البيد وأن يفهيم

الجميع أن أمن أمرين فو نل اىتب ر

 -س ييي دة الي يرئيس  ..إنني ي ال نمتلي ي س ييما نوويي ي وال نن ييوم امتمك ييع أمي ي ى يين

الق هرة فله رب ياميه

 وم تفسير لم يادث ف الدق إان؟ إنع انفج ر ى دم نم سبق وأخبرتكم وم اا ىن اإلشع ع الن جم ىنع؟ردد ف دهشة ب ل ة:
 -إشع ع؟

 -نعييم  ..هن ي

إش ييع ع نجييم ىيين االنفجي ي ر وان ن ي ن ضييئيم إال أن أجه تني ي

تمننت من رصده وقي سع

 إنن مندهش لل ية  ..ولكن هل من المنطق أن نفجر قنبلتن ف أنفسن -هاا م يايرن ب لفعل
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 هيياا م ي ي نييد نمم ي ي ي سييي دة ال يرئيس ومييع ال ي فييإنن أىييد أن نتا يراألمر ونبل نم بنل التف صيل
 -هاا ليس ن في

 -وم اا سينون ن في ي سي دة الرئيس؟

 سنرسل إلينم خب ار ن ليتاروا األمر بأنفسهم ولكن .. -هاا أفضل من أن نرسل إلينم مخ براتن ب لطبع

 اسيين  ..إنني في انتظي رهم يي سييي دة اليرئيس فليييس لييدين مي نخفيييع  ..ليييسلدين م نخفيع مطلق

* * *

 -هل طلبتن ي سي دة الرئيس؟

أش ر الرئيس إلك أاد المق ىد أم م منتبع وهو يقول:
 تفضل ب لجلوس ي سي دة اللواجلس مدير المخ برات وهو يقول بصوت يشوبع القلق:
 -خي ار ي سي دة الرئيس

ق ل الرئيس ف وجوم:

 -ليس خي ار ي سي دة اللوا  ..ليس خي ار ب لمرة

تص ىد القلق بداخلع فظهر جلي ىلك صوتع وهو يقول:
 م اا ادث ب لضبل ي سي دة الرئيس؟ -مصيبة  ..ن رثة
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 ال سمح هللا إنن ىلك أىت ب أ مة ط انة -أ مة؟

ق ل الرئيس ف ادة مف جئة:

 إنهم يهددونن بنسف الق هرة نسف الق هرة؟ -بل وماوه من الوجود

 اهدأ ي سي دة الرئيس  ..اهدأ أرجو  ..صات تهمن ف المق م األولص

بع ف

ضب:

 أقول ل نسف الق هرة وتقول صات ؟ -البييد وأن تهييدأ ي ي سييي دة ال يرئيس اتييك يمننن ي أن نن ي قش األميير ونصييل إلييك

ال

 نيييف أهييدأ والسييفينة الت ي أقودهي وقييد أقسييمت أن أصييل بهي إلييك بيير األم ي نتوش ىلك ال ر ؟

 -من يهددن ب لضبل ي سي دة الرئيس؟

تن ول الرئيس نوب من الم أم مع وارتشف منيع جرىية ثيم أىي ده إليك موضيعع

وهو يقول:

 األمرين ن األمرين ن؟  ..ىلك اد ىلم ىمقتن بهم جيدة -ن نت ي سي دة اللوا  ..ن نت
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 م اا تعن ي سي دة الرئيس؟ السي سة متقلبة نم تعلم  ..لقد س ت العمق ت لل ية -بين ليلة وضا ه ؟

 الرئيس األمرين اتصل شخصي وألقك إل بتهديداتع -ولكن لم اا؟

 إنهم يتصورون أن لدين مف ىم نووي سريف ر ف ه ف دهشة وهو يقول:
 -وهل هن

سرية ف ىصر السم وات المفتواة؟

 ليت األمر وقف ىند هاا الاد -م اا أيض ي سي دة الرئيس؟

 -إنهم يتهمونن باي ة أسلاة نووية

ق ل ف دهشة ب ل ة:
 أسلاة نووية؟ -متطورة

وصمت برهة ثم استطرد ق ئم ف انق:
 -بل ويتهمونن بأنن من طوره  ..هل تيدر السير في ىيدم إمن نيية اسيتخدام

األسلاة النووية ي سي دة اللوا ؟
 -السر ينمن ف أنه

ير مادودة إا أنه متسلسيلة ممي يجعلهي تنتشير ىليك

مس ي ا ت ش سييعة قييد تمتييد إلييك دول بأكمله ي ب إلض ي فة إلييك ىييدم الييتانم ف ي
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إشع ى ته الت تنتشر في نيل مني ن وقيد تصيل بآث رهي إليك الدولية التي ألقيت
القنبلة وتادث به أض ار ار وتشوه ت لألجنة

 ب لضييبل ي ي سييي دة الل يوا  ..ليياا فقييد ن ي ن الييم األمرين ي ن أن يصيينعوا قنبلييةنووية مادودة يمننهي أن تصييب منطقية مايدودة نمي أن اإلشيع ى ت الن جمية

ىنه تكون مادودة لل ية

 أىلم ال ي سي دة الرئيس -ولكن م ال تعلمع أن هاا م تتهمن أمرين باي تع

 ولكن معلوم تن ت ند أن األمرين ن أنفسهم لم يتوصلوا إلك هاا بعد -ولكن الرئيس األمرين ي ند أن م ادث ف الدق لييس إال تجر ية إلايد

تل القن بل النووية المادودة
ف ر ف ه ف دهشة ثم ق ل:

 هل تقصد ن رثة الدق الشهيرة؟ -ب لضي ييبل  ..لقي ييد الل ي يوا اإلنبع ث ي ي ت الن جمي يية ىي يين االنفج ي ي ر ىبي يير أقم ي ي رهم

الصن ىية واكتشفوا به بعض اإلشع ى ت النووية
 -ولكن هاا مستايل  ..مستايل

 -اسي ييمعن جيي ييدا ي ي ي سي ييي دة الل ي يوا  ..ال وقي ييت لي ييدين لنضي يييعع  ..األمرين ي ي ن

سيرسلون إلين خب ار هم خيمل أيي م  ..أرييدنم أن تتارنيوا ىليك ن فية األصيعدة
 ..ولترسلوا خب ار ني لقيي س اإلنبع ثي ت النوويية في منطقية اليدق  ..أرييد تقريي ار

ياوم الاقيقة ن ملة خمل يومين  ..يومين ىلك األكثر
 -ولكن الوقت ..
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 الوقت ليس ف ص لان ي سي دة اللوا  ..ليس ف ص لان أبدا* * *

مي ي أن خ ييرم الطبي ييب م يين اجي يرة العن ي يية المرني ي ة ات ييك أس ييرىت ريهي ي م تا ييث
الخطك ناوه وه تقول ف لهفة من بين دموىه الت ت ر ىينيه :
 -خي ار ي دنتور؟

 اطمئن ي سيدت  ..سينون بخير بإان هللا -هل ا لتع مطمئنة؟

 لقد تعد مرالة الخطر أال يمننن االطمئن ن ىليع؟ -م ي ال

ئب ي ىيين الييوى  ..سيييفيق خييمل س ي ىة بييإان هللا واينئييا يمنن ي

ر يتع والاديث معع أيض
 -أشنر ي دنتور

 ال شيينر ىلييك واجييب ي ي سيييدت  ..ولكيين م ي الييام دفعييع لمنتا ي ر؟  ..ألييمأاارنم من تعريضع لم قد يثير أىص بع؟

 -م ادث ن ن ر م ىن الجميع ي دنتور

 لقد أنقان ه بأىجوبة ولكن ف المرة الق دمة ال ندرم م اا يمنن أن يادث؟ اطمئن ي دنتور فم ادث لن يتكرر أتمنك الوانطلييق الطبيييب مبتعييدا ت رن ي إي ه ي ألفن ره ي ودموىه ي  ..أشيينر ي ي اله ي ..
لكم أن ممتنة ل  ..ىظيم أنت ي اله  ..م أن ندىو اتك تلب ندائن
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م ييرت ال ييدق ئق في ي بطي يئ ش ييديد  ..م ييرت سي ي ىة ن مل يية قب ييل أن تخ ييرم إا ييد
الممرض ت من اجرة العن يية المرني ة وتبشيره بيأن وجهي بخيير وأنيع قيد أفي

ويمننهي ر يتييع واالطمئني ن ىليييع  ..أسييرىت تعييدو ناييو الاجيرة تخييتلل الفرايية

ب ييدموىه  ..ن ييم ن ن ييت س ييع دته ا ييين أرت ييع وق ييد ف ييتح ىيني ييع في ي ص ييعوبة ..

اتجهت ناوه مب شرة وه تهمس:
 -ىمرو

نظر ناوه بينم يرتسم الا ن ىلك وجهع وق ل:

 لم اا لم تترنون ألموت؟  ..لم اا تريدون ل العااب؟ -إنن نات م إلي ي ىمرو

 وأن أات م إلك الموت الام سيريان من ىااب -ومن سير من ر؟

 لن تتشرف من ر بأب مثل بل ستتشرف ب  ..إن ى لم ىظيم -ى لم ىظيم؟

 نعم  ..ويمنن إصم م فسد م فسد ال يمنن إصماع -نل ش

ممنن

 نيف؟  ..نيف؟ -يمنن أن تفنر فيم يفيد البشرية وينفر ىن انب تج هه
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 وه ييل س يييعيد الي ي الض ييا ي إل ييك الايي ي ة؟  ..ه ييل س يييعيد الن ييور إل ييك ىيني يابنت ؟  ..هل سينفر ىن جريمت تج هه ؟

 -ق ييد ال يمنني ي تع ييويض الض ييا ي ولكني ي تس ييتطيع أن تق ييدم الكثي يير ألبني ي ئهم

وأاف دهم

 -وم اا ىن جريمت ف اق ابنت الت سأراه أمي م في نيل ايين وسيتظل

تعابن وت رقن طوال اي ت ؟
 -إنع قدره والبد أن تاتمل

 إنع ىق ب هللا وقيد شي القيدير أن تامليع ىني أل ارهي وأتعياب طيوال ايي ت ..ليتن أستطيع أن أهبه ىين

 إنه إرادة هللا وليس لن أن نعترض -م اا ق ل الطبيب ىن ا لته ؟

 ق ل أنع ضمور ف أىص ب شبنية العين نتيجة  ..نتيجة .. أكمل  ..ال تا ول التخفيف ىن -إنه إرادة هللا

انادرت دموىع ف

ارة وهو يقول:

 -ليين أس ي مح نفس ي أبييدا  ..ليين أس ي مح نفس ي ىلييك م ي ارتكبييت ف ي اييق تل ي

المسنينة

وصمت لبرهة من الوقت ثم استطرد ق ئم:
 -أرج ييو يي ي ريهي ي م  ..ىن ييدم تكب يير وتفه ييم ق ييول لهي ي أنني ي أاببتهي ي نثيي ي ار ..

أاببته نم لم أاب أادا مين قبيل  ..قيول لهي أن مي ايدث ني ن ىليك الير م
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من ي ي  ..قي ييول له ي ي أنن ي ي نني ييت أود لي ييو أفتي ييديه باي ي ي ت  ..اطلب ي ي منه ي ي أن
تس مان وتصفح ىن

انادرت الدموع من ىينيه وه تقول:
 -إن ي سييتعيش يي ي ابيب ي وستضييمه إل ييك صييدر وتخبره ي بمي ي تريييد  ..لق ييد

تعديت مرالة الخطر

جفف ىمرو بعض من دموىع بإاد رااتيع وهو يقول:
 -ااضريه أرجو ي ريه م  ..أريد أن أراه

أسرىت ريه م لتاضر الص يرة ولم تمض دق ئق اتك ى دت به بيين ا ارىيهي
وه تقول:

 -تصور لقد وجدته ت ..

قطعت نممه فجأة وه تاملق ااهلة في الفيراش اليام ني ن خ ليي  ..نظيرت
اولهي تباييث ىيين ىمييرو ف ي الاج يرة ولكنه ي لييم تجييد لييع أث ي ار  ..لفييت انتب هه ي

قطعيية ميين الييور ىلييك الف يراش  ..وضييعت الطفليية ىلييك الف يراش ثييم أمسيينت
ب لورقة وراات تقرأه بعينيه ف لهفة
ابيبت ريه م  ..س ماين

ل ييم أس ييتطع النظ يير في ي ىيني ي مني ي ر ..ل ييم أس ييتطع النظ يير إل ييك جريمتي ي  ..ل يين

أس يتطيع أن أنظيير ف ي ىيني ي ث نييية بعييد م ي اييدث  ..أن ي السييبب ف ي نييل م ي

ادث ولن أىود إال بعد أن أكفر ىن انب تج ه الصي يرة ىليك األقيل واال فلين
أىود مطلق  ..قول له أن أب ه أابه اب جم  ..قول لهي أن تصيفح ىني
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إن اس ييتط ىت وان ل ييم تس ييتطع فلتاي ي ول أال تكرهني ي أني ي المج ييرم  ..أني ي ال ييام
انمت ىليه أن تعيش ف ظمم دامس

* * *

ضرب رئيس الجمهورية سيطح منتبيع بإايد قبضيتيع وهيو يهتيف في

ق ئم:

ضيب

 م اا تقول؟أطر مدير المخ برات برأسع ناو األرض وهو يقول:
 -لألسف ي سي دة الرئيس هاا م ادث

تص ىد ضبع وهو يقول:

 -إننييم ال تقييدرون المسييئولية  ..إنييع إهم ي ل جسيييم  ..يبييدو أنن ي أتع مييل مييع

مجموىة من الهواة

 لقد اختفك قبل أن نتسلم القضية ي سي دة الرئيس قبل أو بعد ال يهمن  ..فلتباثوا ىنع في نيل مني ن  ..فلتنبشيوا األرض ..فلتفتشوا ىنع ف نل من ن  ..البد وأن تعثروا ىليع

 سنعثر ىليع ي سي دة الرئيس  ..سنعثر ىليع بإان هللا -وهل سأنتظرنم قرن لتفعلوا؟

 إنن نات م إلك بعض الوقت ي سي دة الرئيس -هاا هو الش

الوايد الام ال نملكع

 ولكنن ال نمتل ىص سارية ي سي دة الرئيس -ومن ط لبنم ب متم تل العص ؟
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 ولكن ترفض إمه لن بعض الوقت ي سي دة الرئيس -ومن سيمهلن ال الوقت؟

 إنن نبال قص ر جهدن ب لفعل ي سي دة الرئيس أهاا م تسميع قص ر جهدنم؟  ..إان فقل ىلك البلد السمم أرجو ي سي دة الرئيس فلنتن قش ف هدو وأنك ل بمثل هاا الهدو ؟ -سنجد مخرج بإان هللا

 إننم لم تترنوا ل مخرج واادا إنن لم أر سي دتكم بمثل تل العصبية من قبل -أال تر م يادث؟

 -م ض قت إال وفرجت ي سي دة الرئيس

 األمرينيون يم رسون ىلين ض وط من ن اية واألمور تتعقد من ن اية متك سيصل خب ار هم ب لضبل ي سي دة الرئيس؟ ف ال د ىلك األكثر  ..ولو توصلوا لم توصلن إليع فلن يترنونن وشأنن -لن يتوصلوا إلك ش

بإان هللا ي سي دة الرئيس

 -ونيف توصلتم أنتم إان؟

 لقد قطعن نل الخيو الت ت دم إلك الاقيقة ي سي دة الرئيس -نيف؟

 -ىمرو الشن وم اختفك نم تعلم

 -أال ياتمل أن يظهر أم مهم فجأة؟
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 اطمئن ي سي دة الرئيس  ..لقد اتخان نل ااتي ط تن لمنع ادوث ال وم اا ىن ميلع الام أبلر ىنع؟ لقد نقلن ه م قت إلك ج معة أسيو وم اا ىن ما ضر الشرطة؟ لقد ماون أثره تم م وم اا ىن وجتع؟ إنه تننر معرفته ب ألمر تم م وستواصل إنن ره -وم اا ىن اإلش ى ت الت تتردد ف نل من ن؟

 ب اث مجنون ن ن يجرم تج ر يع ىليك البلوتونييوم في من ليع وفيمي يبيدو أناسييطوانة لل ي

قييد انفجييرت مم ي أد إلييك اات ي ار البلوتونيييوم وانطييم بعييض

اإلشع ى ت منه

 ولكنن بال نقر هم نثي ار من الاقيقة -السم البد وأن يم م ب لعسل ي سي دة الرئيس ثم الايا أن تلي القصية تبيرر

وجود اإلشع ى ت أيض

 وم اا لو وصلوا إلك الاقيقة؟ لن يصلوا ي سي دة الرئيسفر ف ضيق وهو يقول:

 وم اا ىن ؟ -م اا ىن ي سي دة الرئيس؟
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 لمي اا تع نييدن األقييدار؟  ..لمي اا يلييو لني األمييل ثييم مي نلبييث أن ننتشييف أنييعسراب؟  ..لم اا؟

* * *

املقت ريه م ف س ىة الاي ئل أم مهي ونأنهي ت ارهي وتسيمعه للميرة األوليك ..

ن نييت تننيير ىليهي رنينه ي في الي الوقييت المتييأخر ميين الليييل  ..ن نييت تخشيك
أن ت ييوقا صي ي يرته م يين نومهي ي إال أن السي ي ىة واص ييلت رنينهي ي ونأنهي ي تعل يين

تاييديه وتييأبك إال أن تقييوم بواجبه ي ن ي مم ولييم تهييدأ رن ته ي اتييك أكملييت اثنت ي

ىش يير رن يية ن ملي يية مش يييرة إلي ييك منتص ييف الليي ييل تم مي ي  ..نهضي ييت ريهي ي م مي يين
مجلسه وخطت ناو اجيرة ابنتهي مني ر ومي أن دلفيت إليك داخلهي اتيك بيدأت

تسييير في هييدو شييديد  ..اقتر ييت ميين الطفليية و اراييت تتأمله ي  ..ن نييت طفلتهي

قييد بل ييت الخ مسيية ميين ىمره ي وقييد بييدت ف ي ب ار ته ي وجم له ي نمييم ص ي ير
وهي ي تس ييتلق ىل ييك ف ارش ييه وت ييل في ي ن ييوم ىمي ييق  ..ش ييدت ريهي ي م ال طي ي

وأانمتع اول جسيد الصي يرة ثيم اقتر يت منهي وقبليت جبينهي في هيدو وهميت
أن تع ييود أدراجهي ي خ رجي يية مي ين الاج ي يرة ا ييين س ييمعت الطفلييية تهمه ييم وتهيييام
بنلم ي ت ال تسييتطيع تميي ه ي  ..اقتر ييت منه ي تتسييمع نلم ته ي ن نييت تقييول ف ي

صوت خ فت ا ين:

 أب  ..أرجو ىد إلين ي أب  ..إنن نات م إلي نثي ار  ..أرجو ي أبترقرقت الدموع في ىيني ريهي م واقتر يت مين الصي يرة تقبيل إايد وجنتيهي ثيم
تسللت خ رجة من الاجرة ف هدو شديد وأ لقت ب به خلفه ثم خطيت ى ئيدة

ناييو مقعييده المفضييل ف ي الردهيية وجلسييت إليييع ثييم أمسيينت بصييندو ص ي ير

114

ن نيت قيد وضيعتع ىليك المقعيد المجي ور وفتاتيع ثيم أخرجيت منيع مجموىية مين
األو ار أخرجت منه خط ب ىمرو وفتاتع ثم بدأت تقرأه بعينيه اللتيين رقتي

ف دموىهم ومي أن انتهيت منيع اتيك شيردت في أفن رهي  ..لمي اا يي ىميرو؟

 ..لم ي اا تخليييت ىن ي ؟  ..لم ي اا ترنتن ي للا ي ن واأللييم؟  ..لم ي اا ي ي ىمييرو؟ ..
م ي اا فعلن ي اتييك نسييتاق من ي نييل ال ي العييااب واأللييم؟  ..خمييس سيينوات ي ي

ىمرو؟  ..ميرت خميس سينوات منيا بيت ىني  ..ميرت ىليني ونأنهي خمسيون
ى مي  ..خمسيون ى مي مين العيااب المتواصيل  ..أرجيو يي ىميرو  ..أرجيو

نف ن ىااب  ..ىد إلين أرجو  ..إنن نسي ما ىليك نيل مي فعليت ولكين البيد

وأن تعود  ..ىد أرجو

انتبهييت ىلييك صييوت بي ب الشييقة ينفييتح ودخييل والييده ىب يره  ..ألقييت ب لخط ي ب
ىلييك المقعي يد المج ي ور وجفف ييت دموىهي ي بإاييد رااتيهي ي ثييم نهضييت وان ييدفعت
ناوه وب درتع ف لهفة ق ئلة:

 لم اا تأخرت ي أب ؟  ..لقد قلقت ىلي نثي ارتج هل س اله وهو ينظر إلك ىينيه الدامعتين ويقول:
 -أم لت تبنين ي ابنت ؟

ق لت ف أسك:

 -وم اا بق لمثل

ير البن ي أب ؟

 فلتنسع ي ابنت ولتعيش اي تانهمرت دموىه من جديد وه تقول:

 -ليت األمر بيدم ي أب  ..ليتع بيدم
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ضمه إلك صدره وهو يقول:
 بيد من إان ي ابنت ؟  ..لقيد باثني ىنيع في نيل مني ن طيلية خميس سينواتن ملة لم نا خمله طعم الرااة اتك تسلل اليأس إلك قلو ن

 -إنني ليم أييأس بعيد يي أبي  ..إنني واثقيية مين أنيع سييعود  ..ليو ليم ينين ميين

أجل فمن أجل من ر  ..سيعود ي أب  ..إنن واثقة من أنع سيعود
 سيعود ي ابنت  ..سيعود بإان هللاجلييس ىمييرو في

* * *

رفيية ىلييك سييطح مني ل صي ير ب إلسيينندرية وأم مييع منضييدة

منتظ يية ب لكت ييب ني ي ن يطي ي لع أا ييد تلي ي الكت ييب ب هتمي ي م ش ييديد وي ييدون بع ييض
مماظ تييع ف ي ورقيية ص ي يرة ىنييدم سييمع صييوت طرق ي ت خفيفيية ىلييك الب ي ب

فتململ ف ضجر ثم ق ل:
 -من الط ر ؟

 إنن ىم شعب ن ي ابننهييض ىيين مقعييده وهييو ينفييث اله يوا ميين فمييع ف ي ضيييق ثييم فييتح الب ي ب وهييو

يقول:

 -تفضل ي ىم شعب ن

دلف ىم شعب ن ص اب المن ل إلك الداخل وهو يقول:
 أم لت منهمن ف نتب ي ابن ؟ -وم اا ل سواه ي ىم شعب ن؟

 -فلترام نفس ي ابن  ..إنن لم أر مرة واادة تفعل نم يفعل أقران
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 -وم اا يفعل أقران ي ىم شعب ن؟

 -يتن هون ويمراون  ..لم اا ال تاهب للتجيول في المدينية؟  ..إنهي في

الروىة وخ صة ف المس

يية

ظهر الا ن ف ىينيع واضا وهو يقول:
 -لم يعد هن

وقت للتن ه ي ىم شعب ن  ..فلدم الكثير والكثير ألنج ه

 وم ي ي اا تفعي ييل بني ييل تل ي ي الكتي ييب ي ي ي ابن ي ي ؟  ..هي ييل تاضي يير للم جسي ييتير أمالدنتوراه؟

 -بل أاضر ألهم من ال بنثير

 وم اا يمنن أن ينون أهم من الم جستير والدنتوراه؟ الكثير ي ىم شعب ن -مثل م اا ي ابن ؟

 مثل التكفير ىن انب ارتكبتعق ل ف دهشة:
 -إنه ي الم يرة األولييك الت ي أر فيه ي ميين ينفيير ىيين انبييع بتل ي الطريقيية  ..هييل

تع قب نفس بمط لعة تل الكتب ي ابن ؟

 ىلك العنس ي ىم شعب ن  ..إنن أكون سعيدا بينم أط لعه -إان فنيف ستكفر ىن انب به ؟

 إنه ي ان ييية طويليية ي ي ىييم شييعب ن  ..سييأخبر به ي يوم ي اييين ينييون هن يمتسع من الوقت

 -إان فلن تخبرن به أبدا
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 لم اا ي ىم شعب ن؟ -ألنن ي ي ببس ي ي طة لي ييم أر يوم ي ي ولي ييدي متسي ييع مي يين الوقي ييت  ..إني ي تتن ي ي ول

طع م وأنت تط لع تل الكتب  ..م ه ان يت ي ابن ؟
 -وبم تفيد ان يت ي ىم شعب ن؟

 أشيعر أني إنسي ن طيييب وال أصييد أن مثلي يمنيين أن يرتكيب انبي يسييتاقنل هاا العن  ..إن تات م إلك من يخفف ىن ي ابن  ..إنني أىرفي منيا
سنوات لم تبتسم خمله ولو لمرة

 ونيف لمجرم أن يبتسم أو ينعم ب لاي ة؟ -مجرم؟

 بل وأكثر المجرمين إجرام ي ىم شعب ن تكلم ي ابن  ..أخبرن بم ادث وتأكد ان ستستريح نثي ار لم يان وقت الكمم بعد ي ىم شعب ن ومتك ياين الوقت ي ابن ؟ -لييدم فن يرة لييو اسييتطعت تنفييياه سييأكفر ىيين بعييض انييو

بنل ش

واينئييا سييأخبر

 -ف اق من ارتكبت ال الانب ي ابن ؟

ترقرقت الدموع ف ىينيع وهو يقول:

 ف اق أى الن س إل ي ىم شعب ن وف اق البشرية جمعر ت ىلك أاد نتفيع وهو يقول:

 -إنن آسف ي ابن  ..لم أقصد أن أانر بم مضك
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 وميين أخبيير أنني نسيييت مي مضييك يي ىييم شييعب ن  ..إنييع أمي م ىيني ىلييكالدوام

ق ل ف ايرة:
 -إنن ي ال أفهييم شيييئ ي ي ابن ي  ..ولكيين مي دمييت مص ي ار ىلييك أال تتاييدث فليين

أر م  ..لقد قصدت أن أخفف ىن فاسب

 لقد خففت ىن ي ىم شعب ن  ..لقد خففت ىن ب لفعل* * *

جلسييت ريه ي م تييداىب ابنته ي وتمىبه ي بقط ي ر ص ي ير أدارتييع ووضييعتع ىلييك
األرض وترنتع يسير مادث ضجيج وه تقول:
 -انظرم ي من ر نم هو جميل هاا القط ر

ق لت الص يرة ف صوت ه د ا ين:
 -وم الف ئدة ي أم  ..إنن ال أراه

ترقرقييت الييدموع ف ي ىينيه ي وأمسيينت ب لص ي يرة تضييمه إلييك صييدره ف ي قييوة
وه تقول:

 سترين بإان هللا ي ابنت -صايح ي أم ؟

 بإان هللا ي ابيبت متك ي أم ؟ -قريب ي ص يرت  ..فلتصل إلك هللا ولن ينس
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 لقييد صييليت نثي ي ار يي أمي ورجوتييع نثيي ار ولكنييع ال يريييد  ..ال يريييد أن يهبن يالنظر وال يريد أن يعيد إلين أب

 فلتصل نثيار ي ابنت ىلع يتانن ىلي وىلين -إنن ال أر سو الظمم ي أم

جففت ريه م دموىه وه تقول:

 ألن تلعب اليوم مع صديقت نسمع؟ لن ألعب معه مرة أخر ي أم -لم اا ي ابيبت ؟

 نلم لعبت معه سقطت أو اصطدمت بش -نل األطف ل أمث ل يسقطون ي ابيبت

ف المن ل

 ولكنه تسخر من وتقول أنن نفيفة  ..هل أن نفيفة ي أم ؟ظهر األلم ىلك وجع ريه م وه تقول:

 ال ي ابيبت -م معنك نفيفة ي أم ؟

 ال ىلي ي ي ي ابيبت ي  ..ال تفنييرم ف ي األميير  ..ميين اآلن فص ي ىدا سيينلعبسوي

 ولكن مش ولة دائم ي أم -فلياهب نل م هو سوا إلك الجايم ي ابنت  ..لين أترني لمين ي لمي أو

ي ام مش ىر أبدا

 -هل ستلعبين مع دوم ي أم ؟
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 وقتم تش ئين ي ابيبت  ..هي نلعب اآلن  ..م اا تريدين أن نلعب؟ -أم لعبة ي أم

 اسن سأىصب ىيني ولتا ول أن تعثرم ىل ي ابيبتوالتقطت قطعة من القم ش لتعصب ىين الص يرة فق لت ف وداىة:
 ال داى لقطعة القم ش ي أم أال تريدين اللعب مع ؟ -إنن ال أر به أو بدونه ي أم

أاست ريه م ونأن سنين يشق صدره واندفعت اليدموع ىبير مقلتيهي ن لسييل

اله در وراات تضم الص يرة إلك صدره وتقبله وه تقول:

 ليتني بيدال مني يي ابيبتي  ..ليتني أسييتطيع أن أخفيف ىني  ..نممي ييابيبت ي يد من ىااب
 -ألن نلعب ي أم ؟

مسات ريه م دموىه بإاد رااتيه وه تقول:
 بل سنلعب ونلعب اتك تتعبين -هي إان ي أم

أسرىت ريه م تختبئ خلف إاد قطع األث ث وه تقول:
 -هي فلتباث ىن ي من ر

س رت من ر ف بطئ وراات تتاسس طريقه بنلت يديه ثم ق لت:
 -أين أنت ي أم ؟

ق لت ريه م وه تلان نلم ته :
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 ابيبت ستعثر ىلك أمه بمفردهضانت الص يرة ف جال وه تقول:
 لقد ىرفت من ن ي أموأسرىت تعدو تج هه

صيرخت ريهي م تايياره ميين منضييدة تقبييع في طريقهي ولكين الصي يرة ن نييت قييد
تعثييرت بهي ب لفعييل وسييقطت ىلييك األرض في قييوة وانهمييرت الييدم ميين أرسييه
 ..أسييرىت ريه ي م ناوه ي بأقصييك م ي تسييتطيع ميين قييوة وارتمييت ىلييك األرض

بجواره وه تصرخ ف لوىة:

 -من ر ابيبت  ..ويل أن السبب

نهضت الص يرة من سقطته ور تت ىلك ظهر والدته وه تقول:
 -ال تن ىج ي أم  ..إنع جر بسيل

نهضييت ريه ي م ىيين األرض وأس يرىت تاضيير بعييض القطيين والمطهيير و اراييت
تنظف الجر الام ن ن ين ف بينم ين ف قلبه ..
أكثر وأكثر

* * *

فييتح األسييت ا ا مييد بي ب شييقتع ودلييف إلييك الييداخل ف ي هييدو  ..أسييرىت ريهي م

ناوه وه تقول:

 أب لقد قلقت ىلي لل ية  ..لم اا تأخرت؟ -دى من هاا اآلن فلدم مف جأة ستسعد

ق لت ف ا ن:
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 -لم يعد هن

م يسعدن ي أب

 -هاا الخبر سيسعد

 لقييد هجييرت السييع دة ايي ت يي أبي وليوال تلي المسيينينة مني ر النتاييرت منيياسنوات

 ال تكفرم ب هلل ي ابنت لم أىد أاتمل ي أب -اصبرم ي ابنت

 وبم ي سيييفيدن الصييبر ي ي أب ي ؟  ..هييل سيييعيد النظيير إلييك ىين ي ابنت ي ؟ ..قلب ينفطر نلم سألتن لم اا ال أر مثل صديق ت ي أم ؟
ثم دمعت ىين ه وه تستطرد:

 -هل يمنن أن تخبرن بم أجيبه ؟

 -فلييينن إيم ن ي ب ي هلل قوي ي ي ي ابنت ي  ..إنييع ق ي در ىلييك نييل ش ي

وهييو رايييم

بعب ده ونم خلق الدا خلق الطب والدوا
 أم طي ييب وأم دوا ي ي ي أب ي ي ؟  ..لي ييم نتي يير ب ب ي ي إال وطرقن ي ي ه  ..لقي ييد أجمي ييعاألطب ىلك استا لة شف ئه فقد ولدت بال الضمور ف شبنية ىينيه

 ألم يخلق هللا اإلنس ن من طين ي ابنت ؟ -بلك ي أب

 أيعج ىن إى دة النور إلك ىينيع إان؟ -لقد انتهك من المعج ات ي أب

 -م دام هللا موجودا سيظل األمل وتظل المعج ات
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 ونعم ب هلل أال تريدين سم ع الخبر الام أاملع ل ؟  ..إنن متأكد أنع سيسعد -لكم أتمنك أن يسعدن ش

ي أب !

 لقد ق بلت اليوم صديق قديم انتقل للعيش ب إلسنندرية -أهاا م سيسعدن ي أب ؟

 انتظيرم يي ابنتي وال تتسيرى  ..لقيد دىوتيع ليشيرب الشي م معي ىليك أاييدالمق ي ه و ينم ي نتاييدث سييألن ىيين ىمييرو وأاوالييع ولم ي أخبرتييع بأنن ي ال نعلييم
ىنييع شيييئ وأنييع مت يييب منييا خمييس سيينوات دهييش لل ييية وأخبرني أنييع قييد ق بلييع

ب لصدفة ف اإلسنندرية منا أسبوع
هتفت ف فراة

مرة:

 وهل ىرف ىنوانع ي أب ؟ -لألسف ي ابنت

تمشت فراته دفعة واادة وه تقول:
 -وم الف ئدة إان؟

 لقد سألع ىن ىنوانع فأخبره أنع يعيش ف فنيد ووىيده بيأن يتصيل بيع ايينيستقر

 لن يفعل ي أب  ..واضح أنع ن ن يتهرب منع ولييو ي ي ابنت ي  ..لقييد ن ي ن ىمييرو ف ي منطقيية المعمييورة وه ي منطقيية ليسييتنبيرة سأس فر ف ال د وأباث ىنع ف نل من ن اتك أجده

 -ق لت ف لهفة:
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 صايح ي أب ؟ أىد أال أىود من دونع أبدا ي ابنت  ..أبدا* * *

ارتف ييع رن ييين ج ييرس البي ي ب بطريق يية متواص ييلة  ..أس ييرىت ريهي ي م نا ييوه ومي ي أن

فتات ييع ات ييك اتس ييعت ىين هي ي و ارا ييت تامل ييق ف يييمن يق ييف أم مهي ي  ..ل ييم تك يين
تصد م تر  ..ن دت أن تفقد وىيه مين شيدة فراتهي  ..ن نيت تير ىميرو
أم مه  ..نعم إنع هو ..إنع ىمرو بشامع ولامع  ..أيمنن أن تكون تل هي

الاقيقيية أم أن م ي تيير مجييرد خي ي ل؟  ..أ مضييت ىينيه ي ثييم أى ي دت فتاهم ي
اتك تتأكد أن م أم مه هو الواقع بعينع وم أن تيقنت تم م اتك ارتمت في

اضنع وه تهتف ف سع دة

مرة:

 -ىمرو

ضمه ىمرو إلك صدره ف قوة وهو يقول:

 لكم افتقدت ي ابيبتا رورقت ىين ه ب لدموع وه تقول:
 خمس سنوات ي ىمرو؟ -س ماين ي ابيبت

راات تبن بقوة ودموىه تنهمر ن لسيل وه تقول:
 لم اا ي ىمرو؟  ..لم اا نل هاه القسوة؟ لم أستطع أن انظر ف ىيني بعد م فعلت -س مان  ..لقد قسوت ىلي نثي ار
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 بل أن من يرجو أن تس مايع س مات من نل قلب ي ىمرو ولكن البد وأن تعدن بأال تترنن ث نية أىد ي ابيبت  ..أىد فلتقسم بأ لك م لدي -أقسم باب ل

 أين من ر؟  ..لقد افتقدته نثي ارخرج ييت مني ي ر م يين اجرتهي ي وهي ي تتاس ييس طريقهي ي بي ييديه الصي ي يرتين بينمي ي

تن دم:

 أم  ..أين أنت ي أم ؟ -إنن هن ي ابيبت

نظيير ىمييرو ناييو من ي ر وأاييس بقلبييع ينفطيير وهييو ي اره ي تتجييع ناييو أمه ي بينم ي

تتخ ييبل بن ييل مي ي في ي طريقهي ي  ..سي ي لت دموى ييع في ي

ي ي ارة ات ييك أ رق ييت نلتي ي

وجنتيع وهو يقول ف أسك:
 -لقد نبرت نثي ار ي ابيبت

وأسرع ناو الص يرة الت م أن شعرت بع اتيك أسيرىت تختبيئ خليف واليدته

وتاتم بممبسه  ..املت ريه م الص يرة بين اراىيه وه تقول:

 -من ر ابيبت  ..إن تسألينن دومي ىين واليد  ..هي هيو واليد قيد ىي د يي

من ر  ..أال تريدين أن تقبلينع؟
ترددت الص يرة قليم ثم مدت اراىيه مفتواتين ناوه وه تهتف وقد اميتألت
ىين ه ب لدموع:
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 أب  ..لقد افتقدت نثي ار ي أباختطفه ىمرو من بين ا ارىي ريهي م و ار ياتضينه ويضيمه إليك صيدره في
قوة بينم تهتف الص يرة ف فراة

مرة من بين دموىه :

 -أب  ..أب

ار ىمرو يدور ب لص يرة وهو يضمه أكثر وأكثر إلك اضينع ويقبيل وجنتيهي
بينم يقول:
 من ر ابيبت  ..س ماين ي ابنت  ..س ماين أرجو -ال تترنن ث نية ي أب

 -أبدا ي ابيبت لن أترننم أبدا

ق لت الص يرة ف سع دة

مرة:

 وهل سنعيش مع ىلك الدوام؟ ليس ىلك الدوام ي ابيبت ق لت ف ا ن مف جئ: -لم اا ي أب ؟

 ألن مني ر ابيبتي سييتكبر سيريع وتصييبح ىروسي جميليية وتتي وم وتبعييد ىيينأبيه ابيبه

ق لت ف جال طفول :
 -لن أبتعد ىن أبدا ي أب

قبل نلت وجنتيه وهو يقول:
 -وال أن ي ابيبت
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تاسست من ر وجهع بإاد يديه الص يرتين وه تقول:
 ننت أتمنك أن أ ار ي أب -لم اا ي ابيبت ؟

 -ألر إن ننت نم تقول أم

 وم اا تقول أم ي ابيبت ؟ تقول أن وسيم لل يةنظر إلك ريه م وهو يبتسم ويقول:
 -هل ق لت ل ال ؟

داىبت ريه م الص يرة وه تقول:

 أال ائتمن ىلك سر ي ابيبت ؟ابتسمت الص يرة وه تقول:

 اطمئن ي أم لن أخبره بأن تابينع -لن أش رن أسرارم ث نية

التفتت الص يرة إلك أبيه وه تقول:

 -أين ننت ي أب ؟

 -ننت أباث ىن ىمم لعين من ر ابيبت

ص ات ف فراة

مرة:

 وهل وجدتع ي أب ؟ لقد أقسمت أال أىود من دونع ي ابيبت -صايح ي أب
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 نعم ي ابيبت وهل سأر ي أب ؟ -نعم ي ابيبت

 -وهل سأجرم وألعب مع صديق ت ؟

 ضمه إلك صدره بينم س لت دموىع وهو يقول: ستجرين وتلعبين ي ابيبت -وهل سأ ار ي أب ؟

 سأري الدني نله ي ابنت وسأىوض نل م ف ت ر يتع -متك ي أب ؟

 دا إن ش هللا ي ابيبتدمعت ىين ه وه تقول:

 -أال يأت هاا ال د أبدا ي أب ؟

مسح دموىه بإاد رااتيع وهو يقول:
 أىد سترين ي أ لك من اي ت  ..سترين بإان هللا* * *

املييق الييدنتور اهيير ىبييد الييرامن ف ي وجييع ىمييرو ف ي دهشيية واسييتنن ر وهييو

يقول:

 مستايل  ..م تطلبع مستايل لم اا ي دنتور؟ -إنع ممنوع ق نون

129

 أرجو ي دنتور -قلت ل مستايل  ..مستايل

 سأوقع ل تعهدا بأنن المسئول -إنن من سيا كم لو ادث خطأ م

 لن يادث ي دنتور  ..أقسم لي  ..ليو ليم أكين متأكيدا تم مي فهيل سيأىرضابنت للخطر؟
 وم خبرت ف هاا الموضوع اتك تقسم ىلك ال ؟ إنن أىرف نل نبيرة وص يرة ىن العيون ي دنتور -ال تب لر ي أست ا ىمرو

 إنن ال أب لر ي دنتور  ..إنن لم أتر نت ب ىن العيون ولم أدرسع -ولكن تل الكتب تات م إلك سنوات

 لق ييد اس ييت رقت د ارس ييت لهي ي خم ييس س يينوات ن مل يية  ..خم ييس س يينوات نن ييتأوصل خمله الليل ب لنه ر
 -ولم اا نل ال ؟

 ألكفر ىن انب ارتكبتع ي دنتور -انب؟

 إنه قصة طويلة أىد أن أخبر به ب لتفصيل بعد إج ار العملية قلت ل مستايل  ..مستايل أرجو ي دنتور س ىدن ىلك التكفير ىن انب وستستفيد أنت أيض -وبم سأستفيد؟
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 -ستصبح أشهر طبيب ىيون

 -ولكنن ب لفعل أشهر طبيب ىيون ف مصر

 ستصبح األشهر ىلك مستو الع لم ي دنتور -ولكنن سأ مر بمستقبل العلم

 لن ت ي مر يي دنتيور  ..ليو ايدث منيروه فأني واليد الطفلية ولين أتقيدم بشينووليين يعلييم أاييد بم ي اييدث نمي أن الطفليية ليين تتييأثر فم ي اا يضييير الش ي ه سييلخه
بعد اباه ؟

 -نمم منطق بعض الش

ولكن ..

 سأدفع ل األتع ب ن ملية بعيد أن أسيو اخت ارىي  ..صيدقن يي دنتيور لقيدجر ت تل الشرياة ىلك ايوان ت التج رب ونجات نج ا ب ه ار

 ولكن ا لة ابنت تختلف ىن ايوان ت التج رب -فيم تختلف ي دنتور؟

 -الشبنية لد ابنت ض مرة نم فهمت

 -وم ي ا جتن ي للشييبنية ي ي دنتييور  ..سييتال ش يرياة السييلينون الت ي ابتكرته ي

ماييل الشييبنية وتاييول الصييورة الس ي قطة ىليهي إلييك نبضي ت نهر ييية ه ي نفييس

النبض ت الت يترجمه المخ إلك الصورة الت نراه
 الفنرة ىبقرية ي أست ا ىمرو ولكن .. إنن واثق من نج اه ي دنتور -ىلك برنة هللا إان

اندفع ناو الطبيب ياتضنع ف قوة وهو يقول:
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 أشنر ي دنتور وأىد أال تندم أبدا  ..ولكن متك ستجرم العملية؟ بعد أسبوع ىلك األقل -ولم ليس اآلن؟

 -العملية تات م إلك تاضير و..

 صدقن ي دنتور  ..ابنت تتعاب مع نل يوم يمر لقييد تعييابت نثي ي ار وليين يضيييره أن تتعيياب أي م ي قليليية ب قييية  ..اا أفضييلمن فشل العملية ال سمح هللا

 ولكنن وىدته أن تر ف ال د -أنت تريد وأن أريد وهللا يفعل م يريد

* * *

اس ييتلقت مني ي ر ىل ييك في يراش أب يييض ب لمستش ييفك بينمي ي جلي يس ىم ييرو إل ييك أا ييد

المق ىيد واليك جيواره األسيت ا ا ميد بينمي جلسيت ريهي م إليك مقعيد ىليك الج نيب
المق بل وه تر ت ىلك صدر الص يرة وتقول:
 نيف ا ل ي ص يرت ؟ -ىين م ت لم نن ي أم

 إنع بسبب الجرااة وسي ول سريع بإان هللا ي ابيبت ألم تنته الجرااة ي أم ؟ بلك ي ابيبت -فلم اا ال أر إان؟

 -سترين ي ابيبت  ..سترين بإان هللا
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 متك ي أم ؟  ..متك؟ اين ين ع الطبيب الر ولم ال ين ىع اآلن؟ -لكييل ش ي

القليل

ىن ىيني

أوان  ..اصييبرم ي ي ابيبت ي  ..لقييد صييبرت نثي ي ار ولييم يبييق سييو

 إنن ال أطيق صب ار اتك أ ار ي أم  ..أب أخبرن بأن ف تنةابتسمت ريه م ف سع دة وه تنظر ناو ىمرو وتقول:
 أبو أخبر بال ؟ -نعم ي أم

 -ىموم سين ع الطبيب الر

دا ي ابيبت

 -وهل سأر ي أم ؟

 بإان هللا ي ابيبت  ..فلتقول ي ربرفعت يديه الص يرتين وه تدىو هللا:
 -ي رب

ثم التفتت ناو األست ا ا مد وه تقول:
 -وهل سنلعب سوي ي جدم؟

 طبع ي ابيبت سنلعب ونلهو وناهب إلك اديقة الايوان وهل سنر الفيل؟ -سنر الفيل واألسد وال رافة ونل ايوان ت ال بة

صفقت الص يرة بيديه الص يرتين ف سع دة وه تقول:
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 وهل ستأخان إلك الن دم ي جدم؟ طبع ي ابيبت سآخا إلك الن دم والممه والك نل من ن تريدين وهل سأاهب إلك المدرسة؟ -ىندم تكبرين ي ابيبت

 أو لست نبيرة ي جدم؟ بلك  ..أنت نبيرة ي ابيبتاقترب ىمرو منه وقبل وجنتيه وهو يقول:

 ستاهب ابيبت إلك الن دم وتتر أب ه وايدا؟أراات الص يرة نفيه الص يرين ىلك نلت وجنتيع وه تقول:

 سآخا مع  ..إنن أاب جدا ي أب -وأن أاب ي ص يرت

 ولكنن سأاب أكثر اين أ ار سترينن ي ابيبت  ..سترينن وترين الدني نله  ..نله بإان هللا* * *

دلف الدنتور اهر إلك اجرة من ر واتجع ناوه بينم ترقيد ىليك ف ارشيه ومين
اوله وقف الجميع ف ترقب ب درتع ريه م ق ئلة:
 -هل ست يل الر

ي دنتور؟

 بإان هللا ي سيدت -وهل ستر ي دنتور؟

 -جميعن متشوقون لمعرفة النتيجة ي سيدت

134

واقترب مين الصي يرة و ار ي ييل الر ي

و اراييوا ياملقييون ف ي الر ي

ىين ىينيهي بينمي نيتم الجمييع أنف سيهم

بشييدة  ..ن ي دت قلييو هم أن تتوقييف ىنييدم انتهييك

الطبيب وفتات الص يرة ىينيه ف بل ثم نظرت ناو أمه وه تقول:

 -لكم أنت جميلة ي أم

ارتسمت الفراة ىلك وجوه الجمييع وا رورقيت ىيني ريهي م بيدموع الفير وتهيدم
صوته وه تقول:
 هل..؟  ..هل ترينن ي ابيبت ؟ -نعم ي أم

انييدفعت ناوه ي واختطفته ي ب يين اراىيه ي و اراييت تقبييل وجنتيه ي ودموىه ي تسيييل
ف

ارة

اقترب ىمرو منهم وهو يقول لمن ر:
 -وم رأي ف أبي ي ابيبت ؟

 أنت أكثر وس مة مم تخيلت ي أباختطفه من بين اراى والدته وااتضينه بقيوة بينمي ت ير دميوع الفير ىينييع
وهو يقول:

 -وأنت أجمل هرة ف الوجود ي ابيبت

 لكم أاب ي أب  ..إن الوايد الام لم تخدىن اين وىدتن أن أرقبل وجنتيه وهو يقول:
 -هل س ماتن ي ابيبت ؟

 -إنن أاب من نل قلب ي أب
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 وأن أىشق ي ص يرت  ..أىشق بنل جوارا* * *

اني ييدفع النقيي ييب س ي ي لم سي ييرا ن إلي ييك منتي ييب المقي ييدم ش ي يريف يي ييدان ف ي ي مبني ييك

المخ برات الع مة المصرية واقتامع دون استئاان وهو يقول ف ام س:
 مف جأة ي سيد شريف  ..مف جأة ماهلة م ه ؟  ..تكلم -ىمرو الشن وم

شييرد للاظي ت بييدا ىليييع خملهي ونأنييع يباييث في ااكرتييع ىيين صي اب االسييم

والاا النقيب س لم شروده وايرتع ف ستطرد ق ئم:
 أال تانر ىمرو الشن وم؟ االسم ليس ريب و ... أال تانر ن رثة الدق ؟تانر نل ش

دفعة واادة فق ل ف دهشة:

 ىمرو الشن وم  ..م الام انر بع اآلن؟ -لقد ىثرن ىليع

 -بعد نل تل السنوات؟

 وبعد أن فقدن األمل ف العثور ىليع تم م وأين ىثرتم ىليع؟ -ف من لع

نظر إليع ف دهشة وهو يقول:
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 م اا تقول؟ -صدقن ي سيد شريف فهاا م ادث ب لضبل

 هل تعن أنع ن ن مختبئ ف من لع لخمس سنوات ن ملة دون أن ندرم؟ إنن لم أقصد ال ب لطبع -م اا تقصد إان؟

 لقد ى د إلك من لع -بتل البس طة؟

 إنع ال يعلم بم ادث خلف الكواليس -لقد انقلبت الدني بسببع

 ال تنسك أن م ادث ن ن س ار ولم يعلن ىلك المأل -ولكيين نيييف ىلمييتم بعودتييع؟  ..هييل اسييتمر رج لن ي ف ي مراقبيية من لييع اتييك

اآلن؟

 وهل نن لنستمر ف م ارقبتع لخمس سنوات ن ملة؟ -نيف ىلمتم إان؟

 أخب ره تمأل الصافنهض ىن منتبع وهو يهتف ف ارتي ع:
 -م اا تقول؟

بدا االرتب

ىلك ممماع وهو يقول:

 -إنع يقيم م تم ار صافي مشترن مع الدنتور اهر ىبد الرامن لإلىيمن ىين

اكتش ف خطير
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 إنه مصيبة  ..ن رثة  ..البد من منع إق مة ال الم تمر بأم طريقةألقك النقيب س لم نظرة ىلك س ىة يده وق ل:
 -ولكن الم تمر بدأ ب لفعل ي سيد شريف

 هل يمنن أن يعلن ىن سر جه ه للع لم أجمع؟ -مستايل  ..ر م اخترع شيئ آخر

 اتك لو افترضن أن م تقول صايح فم ال الم تمر يمثل ن رثة -لم اا؟

 م ي تمر نه ياا سييتتن قل أخب ي ره نييل ون ي الت األنب ي وهيياا ينف ي لفييتح أب يوابجهنم مجتمعة  ..أال تانر م ادث منا خمس سنوات؟
 -م ادث ال يمنن أن ينسك

 أال تانر الخب ار األمرينيين ونيف توصلوا إلك الاقيقة ن ملة؟ هل تظنهم سينتبهون إلك شخصيتع؟ -بنل تأكيد  ..ن ن ينب

أن تص دروا تل الصاف

 -ولكني ييع خبي يير ى ي ي دم وال يصي ييلح ناريعي يية لمص ي ي درة صي ييايفة إنن ي ي ف ي ي ىهي ييد

الاري ت و..
ق طعع ف

ضب ق ئم:

 -تب لتل الاري ت  ..الدولة بأكمله معرضة للخطر  ..أال تفهم؟

ق ل ف ارتب :
 لقد مرت خمس سنوات ن ملة ىلك اختف ئع ولم ينتبع رج لن إال اآلن -فلنتصرف ف ضو م لدين إان
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 -إنن أنتظر أوامر ي سيد شريف

 -أريي ييد ىمي ييرو الشي يين وم ف ي ي منتب ي ي وبأقصي ييك سي ييرىة ممنني يية ولتوقف ي يوا ال ي ي

الم تمر ولتمنعوا نشر أخب ر ىنع قدر استط ىتكم
 -ىلم  ..ىلم وينفا ي فندم

* * *

وق ييف ال ييدنتور اه يير ىب ييد ال ييرامن خل ييف منص يية صي ي يرة في ي الي ي المي ي تمر
الصيياف الييام ىقييده خصيص ي ليييعلن نج اييع ف ي

رع الش يرياة الت ي ابتكره ي

ىمرو ىلك الع لم أجمع ن ن يقول ىبر المينروفون ف

هو واضح:

 -سيدات وس دت

إنن ي اليييوم أم ي م اكتش ي ف سيييه الييدني بأسييره  ..اكتش ي ف سيييادث طف يرة ف ي

طب العيون  ..منا اآلن لن يارم إنس ن مين نعمية البصير  ..لين ينيون هني

نفيييف وااييد ىلييك وجييع األرض  ..الجميييع سييير الييدني  ..الجميييع سيسييتمتع

بمن ظره الخمبة  ..أىلن إلينم ي س دة وبنيل فخير أنيع قيد تيم و نجي

منقطيع

النظير راىة ..

انقطييع نممييع فجييأة مييع انقط ي ع التي ي ر الكهر ي ئ وس ي د الظييمم أرج ي الق ىيية
وس د الهرم والمرم ولم يعد يسمع ير همهم ت الاضيور السي خطة  ..م يم

الدنتور اهر ف ضيق:
 -ي للاا الع ثر

ثم رفع صوتع يهتف ب لاضور ق ئم:

 -فليثبت الجميع ف أم كنهم  ..سيتم تش يل المولد االاتي ط ىلك الفور
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مييرت دقي ئق قبييل أن يعييود التي ي ر  ..وى ي دت األض يوا لتلمييع ميين جديييد ولكنه ي
ى ي دت بمف جييأة  ..مف جييأة ميين العي ي ر الثقيييل  ..لقييد اختفييك الييدنتور اهيير ..

اختفك تم م ولم يعد لع أدنك أثر  ..ار الجميع ياملقون ف من نيع اليام بيدا
خ لي ي وضييجت الق ىيية بتس ي الت الصييافيين  ..مييرت لاظ ي ت والعيييون تباييث
ىنييع ف ي نييل من ي ن ميين دون جييدو  ..فجييأة دوت صييرخة تامييل لوىيية الييدني
نله ي  ..صييرخة جييابت إليه ي نييل العيييون  ..ن نييت ريه ي م ه ي ميين أطلييق تل ي

الصييرخة  ..نهييض ىمييرو ى ين مقعييده ف ي سييرىة واقتييرب منه ي ف ي قلييق ب ي لر
بينم ي التييف الصييافيون اولهم ي يلتقطييون لهم ي مئ ي ت الصييور  ..ن ي ن وجهه ي
ش اب ن لموتك  ..صرخ به ف لوىة:
 -م اا ادث؟  ..تكلم

ق لت من بين دموىه :
 -من ر

 م اا ب ..قطع نممع وقد الاا ي ب الص يرة ف ستطرد ف قلق:
 أين  ..أين ه ؟ -لقد اختفت

اي ول أن يهييد ميين روىهي ىلييك الير م ميين القلييق الييام تصي ىد بداخلييع وني د
أن يعصف بع
 -لعله تلعب هن أو هن

 ..اطمئن سأباث ىنه ف نل من ن

140

وأسرع يختر الالقة الت صنعه الصافيون اولهم ويدفعهم ف ىنيف بعييدا
ىنع وىن وجتع و ار يباث ىن الص يرة ..

باث خلف المنصة ..
وخلف المق ىد ..

رفع السج د ..

فتش الق ىة بأكمله ..
باث ف نل من ن ..

بمرور الوقت ن ن قلقع يتض ىف ..
ويتض ىف ..

وأملع ف العثور ىلك الص يرة يتض ل ..

ويتض ل ..

اتك تمشك ..
تم م
* * *

دلف ىمرو إلك شيقة األسيت ا ا ميد وخلفيع ريهي م تبني في مي اررة وأ ليق البي ب
ثييم اقتييرب منه ي ور ييت ىلييك أاييد نتفيه ي ما ي وال تهييدئته ر ييم م ي يسييتعر ف ي

صييدره ميين نييران متأججيية ور ييم المي اررة التي ي ييد بهي القييع إال أن ما والتييع
ب ت ب لفشل ولم ت ده إال بن ا ىلك بن ئه وا ن ىليك ا نهي ومي لبثيت أن
أبعدت يده ىنه ف ىنف وه تصرخ بع ف هستيرية:
 -إنن أكره  ..ابتعد ىن  ..ابتعد أرجو
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خرم األست ا ا مد من اجرتع وهو يتث ب ويفتح ىينيع بصعوبة ثم ق ل:
 -م اا ادث؟  ..م اا ادث ي جم ىة؟

أسرىت ريه م ناوه وارتمت ف اضنع وه تواصل بن ئه ف م اررة
فر ت ىلك ظهره وهو يقول:

 -م اا ادث ي ابنت ؟  ..هل تش جرتم ؟

واصلت بن ه دون أن تجيب مم جعلع ينظر ناو ىمرو متس ئم:
 -م اا ادث ي ابن ؟

 مصيبة ي ىم  ..مصيبة -ال سمح هللا ي ابن  ..م اا ادث ب لضبل؟

باث ىن مني ر بعينييع في نيل اتجي ه ولمي ليم يجيده تضي ىف قلقيع واسيتطرد

ق ئم ف توجس:
 -أين من ر؟

أطر ىمرو ناو األرض وهو يقول:
 -لقد اختطفت ي ىم  ..لقد اختطفت

أاس األست ا ا ميد بقلبيع يسيقل بيين قدمييع و يدا ىلييع ونأنيع ال يصيد أانييع

وهو يهتف بعمرو ق ئم:
 -م اا تقول ي ابن ؟

دمعت ىين ىمرو وهو يقول ف أسك:
 هاا م ادث لألسف ي ىم ؟ -وهل؟  ..هل أبل تم الشرطة؟
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 -نعم ولقد فتشوا المنطقة بأسره ولم يعثروا له ىلك أثر

 وم الام جعلكم تج مون بأنه قد اختطفت؟  ..أال ياتمل أن .. الدنتور اهر ي ىم  ..لقد اختفك أيضاتسعت ىين ه ف ارتي ع وهو يقول؟

 -الدنتور أيض ؟  ..أال ياتمل أن ينون هو من ..

ق طعع ىمرو ق ئم:
 مستايل ي ىم  ..م الام يدفعع إلك ال ؟ ر م أراد أن يسر اختراى وينسبع لنفسع؟ -ولكنع دنتور ماترم ي ىم

 لم اا اختفك ف نفس الوقت إان؟ ال أدرم ولكن .. -إنع هو وال ش

 أقسم أن أقتلع لو ثبت أنع من فعلهلييم تنقطييع ريه ي م لاظيية وااييدة ىيين البن ي  ..ا ي ول والييده تهييدئته بييم جييدو
مم دفع بعمرو إلك أن يصرخ به :

 -البد وأن تهدئ اتك نفنر ف ال لتل المصيبة

ابتعدت ىن اضن أبيه وصرخت بع ف هستيرية:

 تل المصيبة أنت من تسيبب فيهي  ..أنيت السيبب في ضيي ع مني ر  ..أنيتالسبب

صرخ ف استنن ر:
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 أن ؟  ..أن السبب؟تدخل األست ا ا مد ق ئم:

 -اهد وا ي جم ىة  ..اهد وا أرجونم

واصلت صراخه :

 -نعم  ..أنت السبب  ..أنت السبب ف نل مصيبة الت بن

ق ل ف ىصبية:
 -أن الام طلبت منهم اختط ف ابنت ؟

 أنت من فتح ىلين أبواب جهنم  ..م اا ننت تنتظر؟ص

ف انق:

 أبواب جهنم  ..أبواب جهنم  ..ارامين -ولم اا لم ترامن أنت؟

تدخل األست ا ا مد موجه نممع إلك ابنتع ق ئم:

 النق ش ال ينون بمثل تل الطريقة ي ابنتق ل ىمرو مستنن ار:

 تتادثين نم لو أنه ليست ابنت لو ننت تمتل مش ىر األبوة لم فعلت ال ب بنت أن من فعل به ال ؟ نعم  ..أنت -إنن أك د أجن

اتجع األست ا ا مد ناوه ور ت ىلك ظهره وهو يقول:
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 اهدأ ي ابن  ..اهدأ أرجوى ودت ريه م صراخه ق ئلة:

 -لقييد رجوت ي نثي ي ار أن نعيييش بعيييدا ىيين األض يوا  ..رجوت ي أن نعيييش ف ي

سمم

 نيف؟ م ف ئدة ال الم تمر اللعين؟ -افهم أرجو ..

 م ي اا تريييدن أن أفهييم؟  ..إنن ي أفهييم اآلن  ..أفهييم أن ي أن ي ن ال تاييب إالنفس

 أن أاب نفس ؟ -وال تاييب سيواه  ..لقييد أردت المجييد والشييهرة  ..ولكيين مي الييثمن؟  ..ابنتي ؟

 ..ال يهم  ..ي لع من ثمن بخس!

 -افهم أرجو  ..لم ينن بيدم أن أل

الم تمر

 -بيد من إان؟

 لقد أجر العملية الدنتور اهر ىبد الرامن أشيهر طبييب ىييون في مصير ..أم سألت نفس نيف سندفع لع؟

 نبيع ابنتن لندفع لع  ..أليس نال ؟  ..أليس هاا هو الال؟ وهل نن نتوقع م ادث؟ -م اا ننت تتوقع إان؟  ..الشهرة؟  ..الم ل؟

 -أليس هاا م أستاق؟  ..ثم لم اا أريدهم ؟  ..أليس من أجلكم ؟
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 -بل لترض

رور وتشبع نفس الجشعة

 إنن أىجب ل  ..أم لدي أم طمو ؟ -طموا أن أىيش ف سمم ألر ابنت

 ونيف ننت ستر ينه ف ظل ال الفقر المدقع الام يايل بن ؟ -الفقر أفضل مم وصلن إليع اآلن

 صدقين  ..إنع القدر وم ن ن ليت ير أبدا -لقد نن نعيش ف سمم  ..ليت م ىدت  ..ليت م ىدت أبدا

أاييس ىمييرو بتل ي الكلم ي ت ونأنه ي خن ي جر رشييقت ف ي قلبييع و ل لييت ني نييع ..
شعر بأنع يختنق  ..فتح ف ه يلتقل دفقع من الهوا  ..أاس ونيأن الهيوا ييأبك
أن يييدخل رئتيييع  ..خفييف ميين إان ي م رابط ية ىنقييع إال أن ال ي لييم يخفييف ىنييع
نثي ار مم دفعع إلك أن ينت ىه ويلق به بعييدا  ..ليم يشيعر بنفسيع إال ورجيمه

تاممنع ليخرم من الشقة
هتف بع األست ا ا مد:

 -انتظر ي ابن  ..انتظر أرجو

تج هليع تم مي وواصيل اندف ىيع ناييو الشي رع ونيأن شيي طين اليدني تطي رده و ار
يهيم ف الشوارع والطرق ت بم هدف ..
بم هدف ىلك اإلطم

* * *
س ر ىمرو ف طريقع تاملع قدم ه ايث تش  ..ليم ينين يشيعر بمي اوليع ..
ن ن رأسع ي ل نمرجل  ..سمع صوت وجتع يدوم ف رأسع:
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 لقد نن نعيش ف سمم  ..ليت م ىدت  ..ليت م ىدت أبداأ لق نلت أانيع برااتيع إال أن صوته ظل يتردد بداخلع:
 -إنن أكره  ..ابتعد ىن  ..ابتعد أرجو

ترقرقييت الييدموع ف ي ىينيييع وم ي لبثييت أن س ي لت ىلييك وجنتيييع وأ رقتهم ي تم م ي
خ صة بعد أن وصلت بع أفن ره إلك ابنتيع مني ر رآهي في خي ليع وتيردد صيوته

بداخلع:
 -أين ننت ي أب ؟

 ننت أباث ىن ىمم لعين من ر ابيبت -وهل وجدتع ي أب ؟

 لقد أقسمت أال أىود من دونع ي ابيبت صايح ي أب -نعم ي ابيبت

 وهل سأر ي أب ؟ -نعم ي ابيبت

 وهل سأجرم وألعب مع صديق ت ؟ ستجرين وتلعبين ي ابيبت -وهل سأ ار ي أب ؟

 سأري الدني نله ي ابنت وسأىوض نل م ف ت ر يتع -متك ي أب ؟

 -دا إن ش هللا ي ابيبت
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 أال يأت هاا ال د أبدا ي أب ؟و ار يتمتم:

 -مسنينة تل الفت ه  ..نل انبه أنه ابنت

ى ي د يس ييبح في ي باي ي ر أفني ي ره  ..ت يير أي يين أن ييت اآلن يي ي ابنتي ي ؟  ..أميي نفيي

ىييااب ؟  ..أم ي نف ي

م ي ى نيييت ميين ظييمم؟  ..تيير ميين اا الييام يمل ي قلب ي

يط وىع ىلك تكدير تل الب ار ة الص فية؟  ..يبدو أنني ليم أورثي سيو اظي
الع ثر  ..ل هللا ي ابنت  ..ل هللا

انتبع فجأة ىلك صوت أبوا السيي رات وهي تيدوم في أانييع بطريقية متواصيلة
 ..وجد نفسع دون وى منع يعبير الطرييق ممي أد إليك أ مية مروريية  ..أر
بعض ق ئدم السي ارت يشواون بأيديهم ف

ضب ويصيرخون بيع بعبي رات ليم

يتبينه ي إال أنه ي ن نييت تعبيير بوضييو ىيين ضييبهم  ..أسييرع يعب ير الش ي رع ف ي

ىج لة قبيل أن يعيود إليك أفني ره ث نيية  ..البيد وأن أىثير ىلي مني ر  ..البيد ..
ولكيين نيييف؟  ..البييد وأن أسييتعيده  ..البييد وأن أسييتعيده ألسييتعيد اي ي ت ..

لن ينون للدني طعم من دونه
رفع صوتع ق ئم:

 -ولكن نيف؟  ..نيف؟

نظر الم رة ناوه ف دهشة وانتبع ىلك صوت أادهم يسألع:
 هل تادثن ي أست ا؟ق ل ف ارتب :

 -ال  ..ال  ..أشنر  ..لقد ننت أفنر بصوت ى ل
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انصرف الرجل مين أم ميع ولكنيع الايا أن بعيض المي رة ياملقيون بيع  ..سيمع
أادهم يقول لرفيقع:
 -يبدو أنع مجنون

واصييل طريقييع دون أن يعييرهم أدنييك اهتمي م و ار يلقي بنفسييع في
ميين جديييد إال أنييع م ي لبييث أن أف ي

مي م أفني ره

منه ي ىلييك إثيير اصييطدامع برجييل اىتييرض

طريقع فجأة بدا واضا من ممماع أنع ليس شيرقي  ..نظير ىميرو نايوه وهيو
يتمتم:

 -آسف  ..لم أقصد

أج بع الرجل ب لعر ية ولكن بلكنة أجنبية:
 -ال داى لألسف

ابتعد ىمرو ىن طريقع ولكن الرجل وضع إاد رااتيع ىل نتفع وهو يقول:
 -إنن نريد معن

املق بع ىمرو وهو يقول:
 من أنتم ب لضبل؟ -ستعرف فيم بعد

 لن أاهب معنم قبل أن أىرف -ال وقت للشر  ..هي

ودفعييع الرجييل أم مييع  ..أراد ىمييرو أن يصييرخ إال أنييع شييعر ب صيية ف ي القييع
منعتع من النطق تم م  ..الاا أن بعض الم رة ينظرون نايوه  ..نظير إلييهم
في ي توس ييل ى ييل أا ييدهم يه ييب لنجدت ييع إال أن أا ييدهم ل ييم يب ييد ا اركي ي  ..ني ي نوا
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نتم ثيييل ميين الشييمع  ..لييم يجييد بييدا ميين أن ينقي د مييع الرجييل الييام دفعييع داخييل
سي رة متوقفة ىلك ج نب الطريق واندفع خلفع وانطلقت السي رة بهم ..
بأقصك سرىة

 -مستايل ي أب  ..مستايل

* * *

نطقييت ريه ي م بتل ي العب ي رة وه ي تبن ي ف ي م ي اررة  ..اقتييرب منه ي والييده ور ييت
ىلك أاد نتفيه وهو يقول:

 -اهدئ ي ابنت  ..اهدئ أرجو

واصلت بن ئه وه تقول:

 مستايل ي أب  ..ىمرو ال يمنن أن يفعله ث نية  ..مستايل -اطمئن ي ابنت  ..سيعود بإان هللا

 متك ي أب ؟  ..لقد أوش الفجر ىلك الب وغ لعلع يباث ىن ابنتع و..ق طعتع ق ئلة من بين دموىه :

 ن ي ن ينب ي أن يقييف إلييك ج يوارم  ..أن يس ي ندن ف ي تل ي الظييروف ال أني يد هموم هم

 فلتستريا قليم ي ابنت وسيعود بإان هللامسات بعض من دموىه وه تقول:
 -لم تعد هن

رااة ي أب

 -البد وأن تستريا اتك تستطيع أن تواصل ي ابنت
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واصلت بن ئه وه تقول:
 -لن أستريح اتك استعيد أسرت

ثييم انييدفعت ناييو الب ي ب تهييم ب ي لخروم  ..أسييرع وال يده ناوه ي وأمس ي بإاييد
يديه وجابه ناوه ف ىنف وهو يقول:

 -هل جننت؟

نظرت إليع مشدوهة وه تقول:
 جننت ألنن أريد استع دة أسرت ؟ أتدرين نم الس ىة اآلن؟ -أسرت فو نل التق ليد

 إنن أخ ف ىلي ي ابنت -م اا يمنن أن يادث ل ؟  ..ليتن أموت ألستريح

 افهمين ي ي ي ابنت ي  ..وجييود ام يرأة بمفرده ي ف ي ال ي الوقييت المتييأخر يفسييربطريقة خ طئة و..
صرخت ق ئلة:

 -فليفسر نم يفسر  ..لن يمنعن ال من الباث ىن أسيرت  ..لين يمنعني

من استع دة اي ت

اقترب منه ور ت ىلك أاد نتفيه وهو يقول:
 اهييدئ ي ي ابنت ي  ..اهييدئ وال تجعل يدا لن ظره قريب

ثم أا

ضييب يخرج ي ىيين ص يواب  ..إن

نتفيه باراىع ودفعه برفق لتسير إلك ج نبع ناو رفته وهو يقول:
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 هي ي ابنت  ..فلتطيع والدس رت معع ف هدو وه تقول:
 -ولكن ي أب ..

 -صدقين ي ابنت  ..هاا لمصلات

نظرت إليع ف ىت ب ق ئلة:

 مصلات أن أن م وأتر أسرت للضي ع؟ -اطمئني ي ي ي ي ي ي ي ي ي يي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ابنتي ي ي ي ي ي ي ي ي ي  ..س ي ي ي ي ي ي ي ي ييأباث ىنهمي ي ي ي ي ي ي ي ي ي في ي ي ي ي ي ي ي ي ي ن ي ي ي ي ي ي ي ي ييل

م ن ي ي ي ن ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ
ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ

ثم فتح ب ب اجرته وأض نوره ودفعه برفق إلك سريره وهو يستطرد:

 -هي ي ابنت  ..فلتن م قليم  ..هي

اسييتلقت ىلييك ف ارشييه بينم ي جيياب والييده ال ط ي ىليه ي ثييم جلييس إلييك جواره ي
وأخرم منديلع ومسح دموىه وهو يقول:
 -اطمئن ي ابنت  ..اطمئن

ى دت دموىه تسيل لت ر وجنتيه من جديد وه تقول:
 -نيف أطمئن وابنت ليست ف اضن ي أب ؟  ..نيف؟

ر ت ىلك صدره وهو يقول:

 م ض قت إال وفرجت ي ابنتتمتمت من بين دموىه :
 -ي رب
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 تصباين ىلك خير ي ابنت  ..تصباين ىلك خير ليتن م أصبح وم أر خي ار  ..ليتن أموت ألستريح من اي ت نله -سينون نل ش

ىلك م يرام بإان هللا  ..سأترن لتستريا قليم

نهض من من نيع ثيم خفيف إضي ة الاجيرة وخيرم ت رني إي هي

رقية في باي ر

أفن ره ي  ..خيييل إليه ي أنه ي تيير من ي ر فأسييرىت تنتصييب ميين رقييدته  ..ن نييت
من ر تقترب منه و تن ديه :
 -أم !

تمتمت من بين دموىه :
 -نعم ي ابيبت

 ال تا ن ي أمق لت وه تجفف بعض من دموىه بإاد رااتيه :

 نيف ال أا ن وأنت بعيدة ىن ي ابيبت ؟ ليس بيدم ي أمتهدم صوته وه تقول:
 -وهل ..؟

 سأىود ي أم  ..سأىود بإان هللا متك؟  ..متك ي ابيبت ؟ ىندم يأان هللا ي أم وم اا ىن أبي ؟ -سيعود ي أم

153

 اق ؟ أب ال يمنن أن يتخلك ىن ي أم -أم فعله من قبل؟

 لقد فعله من أجل ي أم  ..لقد فعله من أجل -من أنتم وم اا تريدون من ؟

* * *

 -اهدأ مستر شن وم

ق ل ىمرو ف ادة:

 -لن أهدأ قبل أن أىرف

 م اا تريد أن تعرف ب لضبل مستر شن وم؟ -لم اا اختطفتمونن ؟

 إنن لم نختطف مستر شن وم -وم اا تسم م فعلتم إان؟

 إن ضيفن مستر شن وم  ..لقد أردن الاديث مع فاسب -الاديث فاسب؟

 -مسييتر شيين وم لييدين ىييرض ماييدد فلتسييتمع إليييع وبعييده يمنني أن تنصييرف

ف هدو

جلس الرجل إلك مقعد وثير وأش ر إلك آخر مق بل وهو يستطرد:
 -تفضل ب لجلوس مستر شن وم  ..تفضل

جلس ىمرو وهو يقول ف تململ:
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 ه قد جلست -ج ن ه رولد من المخ برات األمرينية

 وم اا تريد المخ برات األمرينية من ب لضبل؟ -الجه

مستر شن وم

رسم ىمرو الدهشة ىلك ممماع وهو يقول:

 أم جه ؟ثم م لبث أن استطرد ق ئم:

 هل تقصد الشرياة؟ -الجه

مستر شن وم

 -ال أدرم ىم تتادث ب لضبل؟

 -سندفع مليون دوالر مستر شن وم

ا درد ىمرو لع بع ف صعوبة ولكنع تم ل نفسع سريع وق ل:
 -إنن ال أفهم شيئ

 -ىش ي يرة مميي ييين مسي ييتر شي يين وم ب إلض ي ي فة إلي ييك الجنسي ييية األمرينيي يية  ..ل ي ي

ولجميع أفراد أسرت ب لطبع

أاس ىمرو بدوار مف جئ من أثر المف جأة وتوقفت الكلم ت ف القيع فأسيرع
مستر ه رولد يستطرد:

 فلتأخا وقت ف التفنير مستر شن وم قبل أن تبد رأي قد تندم ىليع -ولكن ..

ق طعع ق ئم:
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 مستر شن وم الفرصة ال تأت إال ميرة واايدة وال تنسيك أنني سنستضييف فيأمرين وسنوفر ل الام ية الم مة

 -إنن ال أات م إلك ام يتكم  ..إنن آمن ف بلدم

 ننت مستر شن وم  ..ننت آمن قبل أن تفتح ىلك نفس أبواب جهنم -م اا تعن ب هلل ىلي ؟

 -أتدرم مسيتر شين وم نيم مين اليدول تعليم بشيأن جهي

هياا؟ أتيدرم نيم مين

رج ل المخ برات ينتظرون ىودت ؟  ..هل تظنهم سيتع ملون مع نم نفعل؟

تردد ىمرو قليم ثم ق ل:

 -جميعهم يات جون إل جه م

 لد الجميع هدفين ال ث لث لهم مستر شن وم -م هم ؟

 -األول هو الاصول ىلك الجه

ب لطبع أم الث ن فهو..

ق ل ىمرو ف قلق:
 -هو م اا؟

 قتل مستر شن وم  ..قتل بم رامةا درد ىمرو لع بع بصعوبة وهو يقول:
 لم اا؟  ..لم اا يقتلونن ؟ -ليضمنوا أن جه

لن يصل إلك جهة أخر

ق ل ىمرو ف ارتب :

 -ولم اا ال تكون تل ه أهدافنم أيض ؟
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 مستايل مستر شن وم  ..مستايل -لم اا؟

 ألنن قوم شرف ندافع ىن اقو اإلنس ن مستر شن وم -لعلي ي تقص ييد اإلنسي ي ن األمريني ي  ..إن ييع الواي ييد ال ييام أى ييرف أن ل ييع اقوقي ي

لدينم

 -الايا أني ستاصييل ىلييك الجنسييية مسييتر شيين وم وتصييبح أمرينيي مثلني ثييم

أنن نم تعلم نقدر العلم ونا فا ىليهم

 -لعل تقصد أننم تاتفظون بهم ألنفسنم

 وم الم نع مستر شن وم م دمن نقدر جهودهم وندفع لهم م يستاقون؟ وم اا ىن ابنت ؟ -م اا ىنه ؟

 -لم اا اختطفتموه ؟

 ليس هاا أسلو ن مستر شن وم -من فعله إان؟

 ال ندرم ب لطبع ولكن ..ق ل ىمرو ف لهفة:
 -ولكن م اا؟

 لييو قبليت بعرضيين ستصييبح وااييدا مني وىندئييا يمننن ي أن نجنييد نييل إمن ن تن يفي الباييث ىنهي  ..سينقلب الييدني اتييك نجييده  ..سيينجند العي لم بنييل إمن ن تييع

للباث ىنه
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 سأقبل بعرضنم ولكن بشر -م هو مستر شن وم؟

 أن تعيدوا إل ابنت أوالنه ييض مس ييتر ه رول ييد م يين مجلس ييع وق ييد ارتسي يمت ىل ييك وجهييع ابتسي ي مة ه دئ يية
واتجع ناو ىمرو الام نهض بدوره وشد ىلك يده بقوة وهو يقول:

 -اتفقن مستر شن وم  ..اتف..

قطع نممع فجأة وهو يلتفت ناو الب ب اليام انفيتح فجيأة وظهير خلفيع رجيمن

يامل نم منهم مسدسي يصيوبع ناوهمي  ..أ ليق أايد اليرجلين البي ب واسيتقر
بج نبع بينم تقدم اآلخر ناوهم وهو يوجع نممع إلك ه رولد ق ئم:
 -فلتلق بمسدس وال تكن أامق ن ميل الام يرقد ف الجايم

تردد ه رولد قليم ثم اسم أمره وألقك بمسدسع ىلك األرض وهو يقول:
 -نيف دخلتم إلك هن ؟

لو الرجل أم مع بمجموىة من المف تيح وهو يقول:
 -لقييد ني ن ميلي نريمي معني  ..لييم يشييأ أن ي ي در الييدني إال بعييد أن تيير لني

شيئ يانرن بع

 -من أنت ب لضبل؟

 داني ل ن ه ن من الموس د -وم اا تريدون؟

أرخك الرجل يده الممسنة ب لمسدس وهو يقول:
 -نريد م تريد ب لضبل مستر ه رولد
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 ولكن نيف أمنننم اكتش ف من لن اآلمن؟ لكل طرقع الخ صة مستر ه رولد -ولكن هن

اتف

بين دولتين بشأن التع ون و..

ق طعع الرجل ق ئم:

 -يب ي ييدو أني ي ي ال تعرفني ي ي جي ي ييدا مس ي ييتر ه رول ي ييد  ..إنني ي ي ال نقب ي ييل أن يشي ي ي رنن

انتص راتن أاد

 -أال تاترمون االتف ق ت؟

 إال م فيع مصلاتن ب لطبع مستر ه رولد -م اا تعن ؟

صوب مسدسع ناوه وهو يقول:

 -هاا م أىن مستر ه رولد  ..هاا م أىن ب لضبل

وأطلق الن ر ىلك رأسع بم تردد ..
مطلق

* * *

 مستايل  ..م تطلبونع مستايل ستنفا شئت أم أبيت دنتور -مستايل

 تل الكلمة ليست ف ق موسنصرخ الدنتور اهر ق ئم:
 -إننم واوش  ..واوش
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 إنن نعمل لص لح الوطن دنتور ىلك اس ب طفلة بريئة؟ -إنن نخدم البشرية نله

 -أهناا تبررون اق رتكم؟

 تصور نم من المرضك سيتم انتش لهم من ظمم رهيب دنتورواصل صراخع ق ئم:
 وم اا ىن تل المسنينة؟ -ال ية تبرر الوسيلة

 منطق اقير يتن سب مع اقير مثل -لقد نفا صبرن دنتور

 لن أجرم تل العملية أبدا ستجرم العملية دنتور مستايل ال تضطرن للجو إلك وس ئل أخر ف التع مل مع دنتور مستايل  ..لن أجرم ىملية اقيرة نتل  ..مستايل صدقن دنتور  ..الفت ه لن تتأا -ااار أن تظنن

بي  ..إنني أكبير جي ار للعييون في الشير األوسيل وهياا

ال يتأت من فراغ
 -لقييد طلبني من ي انت ي اع ش يرياة وااييدة دنتييور وسيينتر له ي األخيير لتيير به ي

وتستمتع ب لاي ة
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 ي لنبل أخمقكم!  ..إننم لكرم اق -الاييا أن والييد الفت ي ه هييو ميين ابتكيير الش يرياة وال أظنييع يضيين ىليه ي بييأخر

جديدة

 لن ينون بإمن نع ال -لم اا؟

 العصب الم دم إلك المخ لن ياتمل -م اا تعن ؟

 سيض ييمر العص ييب بس ييبب تع ييدد الج اراي ي ت ممي ي س ييي دم إلييك اسييتا لة رعشرياة أخر فيم بعد

 ال تصعب األمور دنتور إنن ال أصعب األمور  ..إنن أتكلم نمم ىلمي بات نف ه ىين واادة لتر به إان ال يمنن أن تكون آدمي س ما هللا دنتور -وال س مانم أبدا

ق ل الرجل ف هدو مستف :
 -لم اا تكرهن دنتور؟

 ألنن أىلم م يدور ف ر وسنم -وم اا يدور ف ر وسن ؟

 -بعد أن أنت ع الشرياة ستقتلونن وتقتلون الفت ة
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 ولم اا نقتل ؟ اتك ال يننشف أمرنم -ولم اا نقتل الفت ة؟

 -اتك ال تصل الشرياة إلك جهة أخر

 ولمي اا ال نقتييل الفتي ه مب شيرة وننتي ع الشيرياة ميين ىينيهي م دمني ننييوم ال يمنا البداية؟

 -ر م تعلمون أنن الوايد الق در ىلك انت اع الشرياة والاف ظ ىليه سليمة

ق ل ف سخرية:

 -يبدو أن تكثر من مش هدة األفمم العر ية اله بطة دنتور

 لم اا ال تق يضوا ىمرو الشن وم ب لفت ة ف مق بل الشرياة ؟ -ألم يدل ان

بم يمننن أن نفعل إاا نفا صبرن دنتور

 -فلتفعلوا م تش ون ولكنن لن أخ لف ضميرم

 إنن متأكد من أن ست ير رأي بمجرد أن نبدأ بن ع أظ فرارتعييد جسييده ميين قميية أرسييع واتييك أخمييد قدميييع إال أنييع م ي لبييث أن تم ل ي
نفسع وق ل ف إصرار:

 مستايل  ..لن أمد يدم ب ألا ىلك الفت ة -سنر دنتور  ..سنر

* * *
ألقك ىمرو بنفسع ىلك أرينة قريبة ف انهي ر وهو يهتف ف م اررة:
 -واوش  ..واوش
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 اهدأ أدون شن وم  ..اهدأنظر ىمرو ف امتع ض إلك جثة ه رولد الت
ناو الرجل وصرخ بع ق ئم:

رقت ف دم ئه ثم رفع أرسيع

 أليس ف قلوبنم ارة من رامة؟ إنن ن دم ىملن أدون شن ومص

مستنن ار:

 -ىملكم أن تقتلوا الن س بم انب؟

 ليس بم انب أدون شن وم  ..لقد اقترف انب ال ي تفر -أم انب اا ؟

 لقد وقف ناجر ىثرة أم م مصلاة إسرائيلنهض من مجلسع وهو يواصل صراخع:
 -أم منطق هاا؟

 إنع منطق األقوي -بل هو منطق الجبن

نظم الرجل يظع وا ول أن ينون ه دئ قدر اإلمن ن وهو يقول:

 س ما هللا أدون شن وم  ..س ما هللا -إننم ال تعرفون هللا

 تأكد أدون شن وم أنع لو تبدلت األدوار لم تردد ف قتلن -ه ار

 -لقد اختطفو وأتوا ب إلك هن ىنوة؟  ..لقد نن نرقب نل ش
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 إنن لم أطلب ام يتكمابتسم ف خبث وهو يقول:

 -يبدو أن ىروض األمرين ن قد أدارت رأس أدون شن وم

تلعثم ىمرو وهو يقول:
 -إنن أتادث ىن ش

آخر

 ىموم فعرضن قد ينون أفضل أدون شن ومصرخ بع ف

ضب:

 -تب لكم ولعروضنم

 يبدو أن تتخا موقف ىدائي مسبق ضدن أدون شن وم -ال تنسك أنن أىدا

 -نن أدون شن وم  ..نن أىدا

 نن وسنظل إلك األبد م دمتم ال تاترمون اقو اآلخرين -قد ت ير رأي اين تسمع ىرضن أدون شن وم

 لن أ ير رأي ولو ىرضتم ىل نل أموال الدني م نعرضع ىلي ال يقدر بم ل أدون شن وم -ستدمرون الدني بأكمله لو وقع جه

نهاا بين أيدينم

 بل سننصر الضعيف ونعيد الاق إلك أصا بع أدون شن ومق ل ىمرو س خ ار:
 -تقصد اق الشعب الفلسطين ف وطنع؟

ق ل الرجل ف خبث:
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 بل أقصد اق إسرائيل ف الوجود أدون شن وم -لن نتفق أبدا

 بل سنتفق أدون شن وم -مستايل

 اتادم أدون شن وم فعروضن ال يمنن رفضه ىروضنم مرفوضة مسبق -اتك لو ىرضن ىلي ..

وصمت لبرهة من الوقت ثم استطرد ق ئم:

 -اي ة ابنت

أاييس ىمييرو بقلب ييع يسييقل ب ييين قدميييع وظهيير ىل ييك وجهييع نييل ضييب الييدني
فأسييرع يهجييم ىلييك الرجييل ويض ي ل ىلييك رقبتييع بنييل م ي يمل ي ميين قييوة وهييو

يصرخ ف هستيرية:
 -أو د  ..واوش

اقتييرب الرجييل اآلخيير الييام يرافقييع ف ي سييرىة ناييو ىمييرو ميين الخلييف وضيير ع
بنع ييب مسدس ييع ىل ييك أرس ييع بق ييوة ممي ي جعل ييع يفل ييت رقب يية ن هيي ن ويس ييقل ىل ييك

األرض ف قييدا للييوى بينمي تن ي ف أرسييع ف ي

ي ارة  ..ااييتقن وجييع ن ه ي ن و ار

يسعل ف شدة  ..أسرع الرجل ياضر نوب من الم سلمع إليع وهو يقول:
 -تفضل أدون ن ه ن  ..تفضل

جييرع ن ه ي ن بعض ي ميين الم ي مم ي أ ال ااتق ي ن وجهييع وهييدأ ميين اييدة سييع لع

وأى د الكوب إلك الرجل الام وضعع ىلك منضدة قريبع وهو يقول:
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 امدا هلل ىلك سممت أدون ن ه ننظير ن هي ن إليك ىميرو الملقييك أرضي ثيم رفيع أرسيع ناييو رفيقيع وهيو يقيول في
ضب:

 -م اا فعلت أيه ال ب ؟

ألقك الرجل نظرة سريعة ىلك ىمرو وهو يقول ف دهشة:
 -لقد ن د أن يقتل أدون ن ه ن

صرخ بع ق ئم:

 -اتك لو فعله أيه ال ب م ن ن يجب أن تتصرف هناا

نظر إليع الرجل ف ايرة وهو يقول:

 هل ننت أترنع ليقتل أدون ن ه ن؟أال تدر قيمة الرجل أيه ال ب -إنع ف النه ية مصرم اقير

 اخرس أيه ال ب  ..ولتاضر شيئ لتضمد جراع وتوقف الن يف  ..هينظم الرجل يظع و ار ينفا األمر ..

بمنتهك السرىة

* * *

ر ت الدنتور اهر ف ان ن ىلك ظهير الصي يرة مني ر التي تقيف أم ميع بينمي
يجلس إلك أرينة ف مواجهته وهو يقول:
 -اهدئ ي ابنت

ق لت الص يرة من بين دموىه المنهمرة:
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 لم اا يريدون أن ي اونن ي ىم ؟ لن ي اي أاد م دمت اي ي ص يرت -لم اا يابسونن إان؟

 اطمئن ي ابنت سيترنونن -متك ي ىم ؟  ..متك؟

 قريب ي ابيبت  ..قريب بإان هللا وهل سأر أب وأم ؟ -سترينهم ي ص يرت

 -لقد افتقدتهم نثي ار ي ىم

 م ند أنهم افتقدا أكثر ي ابنت -إنن خ ئفة ي ىم

امله بين راىيع ونهض به ثم ضمه إلك صدره ف قوة وهو يقول:
 ال تخ ف ي ابنت ..سمع أادهم يصفق بنلت رااتيع وهو يقول س خ ار:

 ي لع من موقف م ثر!  ..ي لمش ىر األبوة الرقيقة!  ..لقد دمعت ىين مالتصقت من ر ب لدنتور اهر ف خوف فر ت ىلك ظهره وهو يقول:

 -اطمئن ي ابنت  ..اطمئن

ثم انانك يضعه ىلك أرينة خلفع وهو يقول:
 -اجلس هن ي ص يرت

جلست الص يرة وه تمس بإاد يديع وال تفلته  ..سمع الرجل يقول:
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 يبدو أن ى طفة األبوة قوية لدي دنتورالتفت ناوه وهو يقول:

 نم يبدو أنع ال ىواطف لدي ىلك اإلطم -ألدي ابنة ف مثل ىمره دنتور؟

ق ل ف تردد:

 ال  ..نعم  ..ال -أظن اسمه منك؟

تص ىد القلق ف أىم

الدنتور اهر ولكنع لم ينطيق ببنيت شيفة فتي بع الرجيل

ق ئم:

 ىموم فقد أاضره رج لن ىله تس ىد ف اتخ ا القرار -أو د

 يجب أن تشنرن دنتورصرخ بع ق ئم:

 -مهم فعلتم فلن أنفا م تريدون

 أظن أن رأي قد يت ير اين تر منكو ي در المن ي ن وم ي لبييث أن ى ي د وهييو يجيياب فت ي ة ف ي الخ مسيية ميين ىمره ي
تقريب ودفيع بهي نايوه في قسيوة  ..أايس اليدنتور اهير بقلبيع ينفطير وهيو يير

ابنتع وقد سقطت ىلك األرض وه تبن ف م اررة ..
أفلييت يييد من ي ر وأسييرع يامييل ابنتييع ويضييمه إلييك صييدره ف ي قييوة وير ييت ىلييك
ظهره ف ان ن وهو يقول:
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 اهدئ ي ابيبت  ..إنن أبو ابيبراات الص يرة تاتضن أب ه ف قوة وقد نسيت نل م اوله وه تقول:
 -أب ابيب  ..لقد افتقدت نثي ار ي أب

سمع الرجل يقول:

 -يبدو أن قد اخترت دنتور

انتبييع الييدنتور اهيير إلييك تخليييع ىيين من ي ر فأس يرع ناوه ي ثييم أن ي ل ابنتييع أم مه ي
وجث ىلك رنبتيع ف مواجهته وهو يقول:

 -من ي ر ابيبت ي  ..لقييد أاضييرت ل ي منييك  ..إنن ي واثييق ميين أن ي سييتابينه

وستلعبين معه

ثم ر ت ىليك ظهيرم الفتي تين برااتييع ودفعهمي في رفيق وليم تميض ثيوان اتيك
ن نت تلعب ن سوي وقد نسيت نل م اولهم وهو يرقبهم ف ان ن ب لر
 -لقد نفا صبرن دنتور

نهض الدنتور اهر ىلك قدميع والتفت إلك الرجل ف
 -لن أجرم تل العملية الاقيرة  ..مستايل

ضب وهو يقول:

 ال تتسرع دنتور  ..فاي ة ابنت ىلك الما هل قدت قلوبنم من اجر -لقد تاملن

نثير دنتور ولن نسيمح لي بإه نتني الاقي  ..فلتأخيا وقتي في
ا

التفنير وتأكد أنن لن نج دل مهم ن ن القرار
وانصرف الرجل ت رن إي ه أم م أصعب اختي ر ..

أصعب اختي ر مر بع ف اي تع ..
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نله
* * *

دلييف األسييت ا ا مييد إلييك شييقتع وأ لييق ب بهي خلفييع ومي أن أضي المني ن اتييك
فييوجئ ب بنتييع تجلييس ىلييك أرينيية ف ي الردهيية  ..خط ي ناوه ي ف ي هييدو وهييو

ين ديه :

 ريه مانييتفض جسييده ونأنه ي تسييتيقا ميين نييوم ىميييق ثييم رفعييت ىينيه ي ناييوه وه ي

تقول:

 -أب ؟

 لم اا تجلسين ف الظمم ي ابنت ؟ -لم أىد أر إال ظمم ي أب

جلس إلك جواره وهو يقول:
 لقد ت يرت نثي ار ي ابنتق لت بصوت خ فت ا ين:

 وم اا لم يت ير ف اي تن ي أب ؟ -لم تعودم ريه م الت أىرفه

ا رورقت ىين ه ب لدموع وه تقول:
 لم أىد أر ب ف الاي ة ي أب  ..ليتن أموتر ت ىلك أاد نتفيه وهو يقول:

 -الاي ة تستاق أن نعيشه ر م م به من مآس ي ابنت
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س لت دموىه وه تقول:
 -لم أجن منه سو العااب ي أب

ر ت ىلك ظهره ف ان ن وهو يقول:

 -سيعوض هللا خي ار ي ابنت

ق لت من بين دموىه المنهمرة:

 لم أىد أاتمل ي أب  ..لم أىد أاتمل ال تيأس من رامة هللا ي ابنت -لم اا نان ب لاات ي أب ؟

 -إنن أفضل من نثيرين ي ابنت

 م اا فعلت اتك أجن نل هاا العااب؟ضمه إلك صدره وهو يقول:
 -الاي ة مع ن ة ي ابنت

 ولم اا نعيشه إان؟ -من يصبر يصل إلك بر األم ن ي ابنت ولو ليم نيا طعيم األليم لمي شيعرن

بطعم السع دة

 ال أانر يوم أنن ننت سعيدة اصبرم ي ابنت إلك متك؟ -فرم هللا قريب ي ابنت

ور ت ىلك أاد نتفيه وهو يستطرد ق ئم:
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 أين ريهي م الشيج ىة التي تقيف أمي م المشي كل صي مدة تواجيع الصيع ب ييرى بئة به ؟

 -ريه م انتهت ي أب

 لقد ننت أستمد شج ىت من شج ىت ي ابنت لم تعد لدم من شج ىة ي أب فلتتقوم بإيم ن ي ابنت -ونعم ب هلل ي أب

 إنن واثق أن ىمرو سيعود ومعع من ر متك  ..بعد خمس سنوات أخر من العااب ي أب ؟ -لم اا التش م ي ابنت ؟

 وم اا يدىو للتف ل ي أب ؟  ..م اا يدىو للتف ل؟* * *

 -م اا تقول أيه ال ب ؟

 -إنهم يا صرون المبنك أدون ن ه ن

أسرع ن ه ن ناو الن فاة ونظر ىبره ف أر مجموىة من السيي رات وقيد توقفيت

إلك ج نب الطريق وهبل منه ىدد نبير من الرج ل ف سرىة يامليون ميدافع
رش شيية و ارا يوا يا صييرون المبنييك ميين نييل اتج ي ه بينم ي اقييتام بعضييهم المبنييك
ورااوا يصعدون السلم بسرىة ب ل ة فق ل بلهجة آمرة:
 -هي أيه ال ب

أش ر الرجل إلك ىمرو الف قد الوى وهو يقول:
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 وم اا ىنع؟ -سنأخاه معن ب لطبع

أسرع الرجل ياملع ىلك نتفيع
 -هي أيه ال ب  ..لو وصلوا إلين فلن يمننن الفرار أبدا

وأسرع يفتح الب ب وم أن فعل اتك فوجئ ب لرج ل يعدون ناوهمي ىبير السيلم
فتراجع إلك الخلف دافع رفيقع اليام ياميل ىميرو ليعييده إليك اليداخل ث نيية ثيم
أ ل ييق البي ي ب خلف ييع في ي إاني ي م  ..ص ييوب ال ارئ ييد اسي ي م الجبي ي ل مسدس ييع نا ييو

الب ب وهو يقول ف صرامة:

 -سلم نفس ي ن ه ن  ..المن ن ما صر

رفع ن ه ن صوتع ق ئم:

 -لو ه جمتمون سنقتل الشن وم ىلك الفور

قرب الرائد اس م الجب ل جه

المسلك من فمع وهو يقول:

 اس م الجب ل مع ي فندم  ..انتهك -مع  ..انتهك

 -إنهم يهددون بقتل الشن وم إاا تم االقتا م  ..انتهك

 -يجب الما فظة ىليك ايي ة الشين وم مهمي ني ن اليثمن  ..ال تقتاميوا المني ن

 ..سممة الشن وم فو نل اىتب ر  ..انتهك
 -ىلم وينفا ي فندم

وف الداخل ألقك الرجل بعمرو الف قد الوى ىلك األرينية بينمي أليتقل ن هي ن

جه

المسلك المعلق ف ا ام سروالع وقر ع من فمع وهو يقول:
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 أسد ين دم  ..انتهك -صقر مع  ..انتهك

 نفا الخطة دلت  ..الثع لب تايل بن من نل اتج ه  ..انتهكولييم تمييض دق ي ئق اتييك ن نييت إاييد ط ي ئرات الهليونييو تر تاييوم اييول المبنييك
وم ي أن سييمع ال ارئييد نم ي ل الجب ي ل هييدير الط ي ئرة اتييك قييرب جه ي

المسييلك

من فمع وهو يقول:
 الرائد اس م الجب ل  ..انتهك مع  ..انتهك -هن

انتهك

هليونو تر ظهرت ف موقع العملي ت تا ول تهريبهم ىليك مي يبيدو..

 -والمطلوب  ..انتهك

 أات م إلك مق تلة ار ية فو ار  ..انتهك ولكن ال يات م إلك بعض التص ريح  ..انتهك ال وقت لدين ىلك اإلطم  ..انتهك -األمر صعب لل ية  ..انتهك

 -ابل وا قوات الدف ع الجوم إان لتادد وجهة الط ئرة ىبر الرادار ..انتهك

ت ييدلك س ييلم م يين الابي ي ل م يين الطي ي ئرة في ي ماي ي ااة المبن ييك فأس ييرع ن هي ي ن نا ييو

الن فيياة وأمس ي ب لسييلم وتعلييق بييع و تبعييع رفيقييع ولييم تلبييث الط ي ئرة أن ارتفعييت
بهمي وهمي ياي والن بليوغ متنهي ىبير السيلم بينمي يمطيرهم الرجي ل برص صي تهم
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دون جدو ولم تمض ثوان اتك

درت الهليونيو تر المنطقية بأكملهي و بيت

ىن األنظ ر مخلفة و ار ه رج ال ..
مألت الم اررة الوقهم

* * *

هييبل األسييت ا ا مييد ميين سييي رة أج يرة توقفييت بييع أم ي م المبنييك الييام يقطنييع وهييو
يمس ي بلف فيية بييين يديييع ونقييد الس ي ئق أجرتييع ثييم توجييع ناييو المبنييك واتجييع ناييو
السييلم بينمي ىقلييع شي رد تم مي اتييك أنييع لييم ينتبييع إلييك جي ره الييام رفييع يييده إليييع

ب لتاية  ..واصل صعوده ىبير السيلم دون أن ييرد تايتيع أو اتيك يلتفيت نايوه
 ..توقف أم م شقتع وفتح ب به بينم ي م م:

 ه قد أاضرت له هدية ستخرجه من ا لة الا ن الت تمر بهودلف إلك الداخل وأ لق الب ب خلفع ثم رفع صوتع ين دم:

 -ريه م  ..ابيبت

لم يجبع سو الصمت فتمتم ف قلق:
 -تر أين اهبت؟

ير يبايث
اتجع ناو المطبخ يباث ىنه  ..لم يجد له أثي ار  ..تصي ىد قلقيع ف ا

ىنه ي ف ي نييل من ي ن  ..وصييل قلقييع إلييك اليياروة  ..أيمنيين أن تكييون ن ئميية؟ ..

ولمي ال؟  ..األقيراد التي وصييفه لهي الطبيييب تجعلهي تني م لفتيرات طويليية ..
ار ياث الخطك ناو رفة نومه وم أن فتح ب به اتك تنهد ف ارتي
 -الامد هلل
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ن نت ترقد أم ميع ىليك ف ارشيه  ..هيم أن ي ليق بي ب ال رفية ويعيود أد ارجيع إليك
الردهيية إال أن فن يرة ط يرأت ىلييك أرسييع فجييأة  ..لم ي اا ال يتيير هديتييع له ي ىلييك
فراشه اتك إاا م استيقظت تكيون مف جيأة لهي ؟  ..تيردد قلييم إال أنيع قيرر أن

ينفا فنرتع ف النه ية  ..اقترب مين ف ارشيه في هيدو اتيك ال يوقظهي ووضيع
اللف فيية إلييك جواره ي وهييم أن يبتعييد إال أن قطعيية ميين الييور ىلييك الف يراش لفتييت

انتب هيع بشييدة وجعلتييع ياملييق بهي وقييد ميأل القلييق ني نييع  ..انانييك يلييتقل الورقيية
وأسرع يشعل أضوا الاجرة و ار يق أر م به ..
أب الع ي

س ي مان  ..لييم يعييد هن ي

مي أىيييش ميين أجلييع  ..أصييبح نييل شي

ىين ي  ..لييم يعييد ف ي الييدني م ي يسييتاق بعييد أن ض ي ع من ي نييل ش ي

نئيبي ف ي

 ..لقييد

أنهيت اي ت بييدم  ..أنهييت ىيااب  ..أنهييت مع ني ت  ..إنني واثقية أن هللا
سيسي مان  ..سيييتفهم مع ن ي ت  ..إنييع أكثيير ميين ىلييم ب ي وبعييااب  ..أرجييو

سي ي مان ولتاي ي ول أن تنسي ي ن  ..أس ييتالف بي ي هلل أال تاي ي ول إنقي ي ا ايي ي ت ..
إنن واثقة من أن تابن وال تريد ل اي ة مل ه العااب واأللم
ريه م

تفجرت ين بيع الدموع من ىينيع وهو يصرخ ف لوىة  ..صيرخ نمي ليم يصيرخ
من قبل  ..صرخ بنل م يمل من قوة:

 ال ي ابنت  ..مستايلثم اقترب منه و ار يه ه وهو يصرخ من بين دموىع:
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 ال ي ي ابنت ي  ..ال تترنين ي أرج يو  ..لم ي اا فعلييت ال ي ؟  ..لم ي اا؟  ..إنن يأىيش فقل من أجل  ..ىودم إل أرجو  ..ىودم أرجو

وقعييت ىيني ه ىلييك ىبييوة األقيراد المنوميية ف ر يية فأمسي بهي وألقييك بهي بعيييدا
وهو يواصل نايبع وصراخع:

 -لم ي اا تترنينن ي وايييدا ف ي تل ي الييدني الكئيبيية؟  ..لم ي اا؟  ..البييد وأن أفعييل

شيييئ  ..البييد  ..ليين أترن ي لتضيييع منييك  ..مسييتايل  ..ليين أسييتطيع العيييش
من دون  ..لن أستطيع أبدا

* * *

فييتح ىمييرو ىينيييع بصييعوبة  ..وجييد نفسييع يرقييد ىلييك ف يراش أبيييض نظيييف ..

دار ببصي يره في ي أرجي ي ال رف يية ومي ي أن أر أا ييدهم يجل ييس إل ييك مقع ييد بجي يواره

اتك ب دره ق ئم:
 -أين أن ؟

أاس بقلبع يرقد فرا اين سمع الرجل يقول بلهجة مصرية خ لصة:
 اطمئن ي ىمرو ..أنت ف أم ن -من أنت؟

 -المقدم شريف يدان من المخ برات المصرية

ا ول أن يتانر م ادث دون جدو فق ل ف ايرة:
 ولكن نيف؟  ..نيف وصلت إلك هن ؟  ..آخر م أانره هو أنني ننيت ميعض بل مخ برات إسرائيل ون ن ..
 -لقد نن نراقب نل ش

منا البداية
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 هل تعن أننم قد تمننتم من القبض ىليهم؟ -لألسف فقد تمننوا من الهرب

تانر ابنتع فجأة فت يرت ممماع وانتصب ج لس ىلك فراشع وهو يقول:

 -ولكن ابنت  ..ابنت لديهم  ..إنهم ياتج ونه وقد يفنرون ف قتله

 -اطمي ييئن ي ي ي ىمي ييرو ..ابنت ي ي ه ي ي الورقي يية الراباي يية الوايي ييدة ليييديهم اآلن ولي يين

ي اونه ط لم يات جون إلي
 -هل ىرفتم من نه ؟

 إنن نعرف من نه منا البداية ي ىمروق ل ىمرو ف استنن ر:

 وتترنونه ف أيديهم؟ ليس بأيدين ي ىمرو -بأيدم من إان؟

 البد وأن تتفهم موقفنق ل ف ىصبية:

 -م اا أتفهم ب لضيبل؟  ..فتي ة شيقية تعيسية ليم تيا طعيم السيع دة يومي تسيقل

ف مأ

وال تمدون له يد العون  ..أهاا م تريدن أن أتفهمع؟

 -البد وأن تفهم الوضع ي ىمرو

ق ل ىمرو ف تهنم واضح:
 تفض ييل  ..نلي ي آاان صي ي ية  ..ل ييدين الكثي يير م يين الوق ييت لنض يييعع بينمي يتنتظر تل المسنينة الموت ىلك أيدم ه ال السف اين
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 إنن نبال قص ر جهدن أهاا هو قص ر جهدنم؟  ..أن تجلسوا مع لنتس مر سوي ؟ اهدأ ي ىمرو ..اهدأ أرجوق ل ف ىصبية:

 إنن ه د  ..ه د تم م إنه ف السف رة اإلسرائيلية ي ىمرو -هل ياتج وه داخل السف رة؟

 وياتج ون الدنتور اهر أيض بل وتق رير الدف ع الجوم ت ند أن مين ني نواياتج ون هر وا بهليونو تر هبطت فيو مبنيك السيف رة اإلسيرائيلية أيضي وهياا
م جعلن نقف منتوف األيدم

 -ولم اا ال تهدموا السف رة ىلك ر وسهم؟

 األمر ليس ب لبس طة الت تتصوره ي ىمرو هل سأتر ابنت ف أيديهم فقل ألنه داخل سف رتهم؟ثم أ ا ال ط ىن جسده ونهض ىن الفراش وهو يقول:

 -سأنقاه بنفس م دمتم ى ج ون

 -فلتعد إلك فراش ي ىمرو فم لت مرهق

ق ل مستننرا:

 أىود إلك فراش بينم تع ن ابنت بين أيديهم؟ اطمئن ي ىمرو إنن نراقب السف رة ليل نه ر وننتظر أن يخرجوا به -وم اا لو لم يفعلوا؟
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 هل سياتج ونه إلك األبد؟ ولم اا ال ته جمون السف رة؟ -هل جننت؟

 -ألنن أريد ابنت ؟

 السف رة تعتبر أرض إسرائيلية ومه جمته يعن إىمن للارب -فلنا ر هم م داموا يختطفون أبن ن

 الاييرب ليسييت ب لبس ي طة الت ي تتصييوره ي ي ىمييرو  ..الاييرب تعن ي اآلالفمن القتلك والجراك  ..تعن أطف ل تتيتم ونس تترمل و..

ق طعع ق ئم ف ىصبية:

 هل ستضاون ب بنت لتعيشوا ف سمم؟ ابنت ابنتن ي ىمرو وسنستعيده -متك؟

 أقرب مم تتصور بعد أم قدر من المع ن ة؟ -أىد أال نترنه لتع ن

 ألم يط أر ىلك ر وسنم أنهم قد ينت ىون شرائح السيلكون من ىينيه ؟ م الام دفع إلك التفنير بهاا؟ ااتج هم للدنتور اهر وم ا جتهم إليع؟  ..أم طبيب يمننع أن يفعل -انع الوايد الق در ىلك انت اىه
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 -نيف؟

 -لقييد ط ي أر ىلييك اهن ي أن يا ي ول أاييدهم انت ي اع ش يرائح السييلينون ميين ىين ي

ابنت ي ليعييرف سيير ترنيبه ي ليياا فقييد ودته ي ببرن ي م ي يدمر دائرته ي اإللينترونييية
ااتيي إاا م ي ا ي ول أاييدهم انت اىهي ونني سيينعلن ىيين الي ف ي المي تمر اف ظي
ىلك اي ة ابنت ولكن القدر لم يمهلن

 أليس هاا م سيادث ب لضبل إاا م ا ول الدنتور اهر انت اىه ؟ الدنتور اهر هو الوايد الق در ىلك انت اىه دون أن تدمر ااته -لم اا؟

 بصم ت الدنتور اهر ه الشفرة الت توقف برن م التدمير الاات ولم اا استثنيت الدنتور اهر؟ -ل ييم أك يين واثقي ي م يين نجي ي

للتعديل

العملي يية وخش يييت أن يض ييطر للت ييدخل مي يرة أخ يير

 ونيف ىلم اإلسرائيليون بال ؟ -يبدو أنهم ن نوا يتنصتون ىلين

 األو د  ..هاا م يفسر اختط فهم للدنتور اهر -وهاا يعن أن ابنت ف خطر

 هل تظن أن الدنتور اهر قد يفعله ؟ أقسم أن أقتلع لو فعله فلن جل هاا الموضوع إلك م بعد مق بلت للرئيس -الرئيس؟
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 نعم  ..الرئيس يريد ف منتبع بأسرع م يمنن -آسف

ق ل ف دهشة:
 -هل ترفض مق بلة الرئيس؟

 مييع اات ارمي لسييي دة اليرئيس ليين أسييتطيع مق بلتييع قبييل أن تعييود ابنتي  ..ليينأستطيع مطلق
* * *

 هي دنتور هل ا نت اللاظة؟ -لقد أىددن ل

رفة ىملي ت مجه ة ىلك أىلك مستو

 -ولكن ..

 -ال تتردد دنتور  ..تأكد أن اخترت أفضل الالول

أطر الدنتور اهر بوجهع ناو األرض وهو يقول ف ا ن:
 -لن أس مح نفس أبدا

 -لقد أنقات الفت تين ب ختي ر هاا

 لقد أصبات أاقرنم جميع ب ختي رم هاا -أم ف من ن ن ن ليخت ر م اخترت

 الخسيس ير نل من ف الدني خسيس نفك إه نة دنتور  ..ال تنسك أنن نع مل بمنتهك االاترام اتك اآلن -ليتكم قتلتمون وم أر متمون ىلك ال
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 إنن لم نر م دنتور  ..لقد اخترت بنفس وهل ننت أترننم لتقتلوا ابنت الوايدة أم م ىين ؟ -إان ف لصواب م اخترت

 -ولكنن لن أاترم اات بعد اليوم

 -يمنن التراجع دنتور وسنرسل الفت تين إلك إسيرائيل وهني

سينفعل بهمي مي

نش
 -أو د

 هي دنتور ودى من ضمير الام سيضيع من ابنتنهييض الييدنتور اهيير ىيين أرينيية ن ي ن يجل يس ىليه ي ولكنييع م ي لبييث أن ى ي ود

السقو ىليه ث نية فأسرع الرجل يس نده ويس ىده ىلك النهوض وهو يقول:

 -تشجع دنتور  ..م أن تنته العملية اتك نترن لتعود إلك اي تي اله دئية

ومع الفت تين

خطي الييدنتور اهيير خطيوات بطيئيية  ..أاييس بييأن قييدم ه ال تقويي ن ىلييك املييع
بدا نم لو أنع يتعلم المش من جديد  ..ن د أن يسقل ث نية ..

 م اا ب ي رجل؟  ..يبدو ل ونأن ااهب إلك رفة اإلىدام -اا أهون ىلك

 تم س ي رجل  ..نيف ستجرم ىملية وأنت ىلك تل الا ل؟ أال يمننن تأجيله لل د؟ مستايل فقد أىددن نل ش -ولكن يدام ترتعش ن
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 سأاضر ل نأس من الشمب ني وستصبح ىلك م يرام أتريدن أن أجرم جرااة وأن مخمور؟ -نأس واادة ستجعل أىص ب ن لاديد

 مستايل  ..لن أ ضب هللا بمع قرة الخمر أبدا -هي إان وال تضع وقتن هب ا  ..هي

ظييل الرجييل يس ي نده اتييك وصييل بييع إلييك اج يرة العملي ي ت وس ي ىده ف ي ارت يدا
معطف العملي ت ثم ارتد معطف بدوره
 -م اا تفعل؟

 سأدخل مع ف العملية مستايل -لم اا؟

 وجود سي يد من توترم ولكن لست ف ا لة جيدة وقد تات م إلك بعض المس ىدة و.. -لقد أصبات ف خير ا ل

 نم تريد دنتور  ..نم تريددل ييف ال ييدنتور اه يير إل ييك الاجي يرة بينمي ي جل ييس الرج ييل ينتظي يره خ رجهي ي  ..م يير

الوقت بطيئ ولكنيع مير ىليك أم اي ل  ..انقضيت سي ىتين قبيل أن ينفيتح بي ب
ال رفة ويظهر خلفع الدنتور اهر بينم ن نت من ر ترقد مخدرة تم م ال تشيعر
بم ي اوله ي وقييد ىصييبت ىين ه ي بش ي ش أبيييض نثيييف اجييب وجهه ي تم م ي ..

أسرع الرجل ناو الدنتور اهر وهو يقول ف لهفة:
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 نيف الا ل دنتور؟ لقد تمت العملية بنج -وأين الشرياة؟

مد إايد رااتييع نايوه ثيم بسيطه ن شيف ىين شيرياة دقيقية مين السييلكون وقيد

لوثتهي ي ال ييدم مي ي أن رآه ي ي الرج ييل ات ييك تألق ييت ىين ي ي ه وأس ييرع يختطفهي ي منيييع
ويتفاصه وهو يقول:
 -أشنر دنتور  ..لقد أديت خدمة جليلة لدولة إسرائيل

ثم استطرد ف تهنم:

 -ر م نفنر يوم ف منا الجنسية اإلسرائيلية

ق ل الدنتور اهر ف برود:
 -إنن ال أريده

ابتسم الرجل وهو يقول س خ ار:
 ىموم دنتور ايث ستاهب لن تات م إلك جنسيةق ل الدنتور اهر ف قلق:

 ألن تدىون أاهب نم وىدتم؟ -ب لطبع سندى دنتور ولكن ستاهب إلك من ن آخر ..

و رقت ىين ه ف شراسة وهو يستطرد ق ئم:
 إلك الجايم دنتور  ..إلك الجايمورددت جدران المبنك أصدا ضان ت ..

ضان ت شيط ن
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* * *
 -إنن أقدر موقفع وم يشعر بع من ألم

اتسعت ىين مدير المخ برات وهو يقول ف دهشة:

 -سي دة الرئيس لقد توقعت ردة فعل مختلفة تم م

 -إنييع ماييق تم م ي  ..لقييد قص يرن ف ي واجبن ي اي ل يع  ..نن ي نفنيير ف ي الجه ي

طوال الوقت دون أن نلتفت إلك مش ىره واي تع
 -وم اا بأيدين ولم نفعل ي سي دة الرئيس؟

 بأيدين الكثير  ..البد وأن نعيد إليع ابنتع مهم ن ن الثمن مستايل ي سي دة الرئيس -لم اا؟

 -إنه داخل السف رة ي سي دة الرئيس

 إان فمبد أن نواجع األسد داخل ىرينع وننت ع فريستع من بين مخ لبعاتسعت ىين مدير المخ برات ف ارتي ع وهو يقول:
 هل تريدن أن نه جم السف رة اإلسرائيلية ي سي دة الرئيس؟ -ولم ال؟

 هل سنعلنه ار من أجل فت ة؟ -لن تصل األمور إلك هاا الاد

 نيف ي سي دة الرئيس؟  ..مجرد هجومن ىلك السف رة يعن إىمن للارب هاا إاا نن نان من سيه جم السف رة -من سيه جمه إان؟

186

 مجموىة من اإلره بييناتسعت ىين ه ف دهشة وهو يقول:
 مجموىة من اإلره بيين؟ -نعم

 هل تعن أنن سنجند مجموىة من اإلره بيين ليعملوا لاس بن ؟ ليس ب لضبل -نيف إان؟

تجنيييد مجموىيية ميين اإلره ي بيين واقن ي ىهم ب لعمييل لاس ي بن سيييات م إلييك الكثييير
من الوقت

 -ب لضييبل نمي أنني ليين نضييمن والئهيم ولييو فشييلت العملييية سيييدلون ب ىت ارف ي ت

تفصييلية تييدينن و يياا ننييون أم ي م فضييياة سي سييية وموقييف ال ناسييد ىليييع أمي م
المجتمع الدول بأكملع

 إان فمي ي ناتي ي م إلي ييع ه ييو مجموى يية م يين اإلرهي ي بيين وال ه ييم األول واألخي ييرلمصر

 ب لضبل ي سي دة الرئيس -إان فليقم رج ل ب لمهمة نمجموىة من اإلره بيين وليعلميوا منيا البدايية أنني

سنتنصل من معرفتهم إاا فشلت العملية

 ولكيين ال ي سيييظهرن بمظهيير الع ي ج ى يين ام ييية السييف رة ىلييك أرضيين يي يسي دة الرئيس
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 البد وأن يبدو األمر إان ونأن شيئ لم ينن اتك يمننن التنصل مين األميربرمتع

 نيف ي سي دة الرئيس؟ يمننن استخدام طلق ت مخدرة اتك ال تقع إص ب ت -رائع ي سي دة الرئيس  ..ال ينقصن سو ش

وااد

 م هو؟ خطة للطوار اتك يمننن إنق ا الجميع إاا م فشلت العملية -ب لضبل

 -مي أريي في ت ويييد ق ئييد المجموىيية باي ام يشييبع الاي ام الن سييف يرسييل إنيياا ار

إلك مدير األمن للتدخل إاا تأ م األمر؟
 -رائع

 بق موىد التنفيا ي سي دة الرئيس الليلة -ىلك برنة هللا

* * *

 -لقد فعله رج لن ي ىمرو

أاس ىمرو بقلبع يرقد ف سع دة وهو يقول:
 هل  ..هل تعن أن من ر معهم اآلن؟ق ل المقدم شريف ف ام س:

 -بق تنفيا الج األخير من الخطة وتهريبه من مديرية األمن
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 ولم ال تسلمه مديرية األمن إلينم مب شرة ؟ -البد أن يتم نل ش

بدقة واسب خطة مدروسة إلبع د الشبه ت ىن

 -إنن  ..إنن ال أك د أصد

 -بييل صييد يي ىمييرو  ..اليرئيس شخصييي مهييتم بي ألمر  ..لقييد أصييدر أواميره

بأن تكون ابنت ف اضن الليلة
لم يستطع منع دموىع وهو يقول:

 -أبلر سي دة الرئيس شنرم وامتن ن

 فلتبل ع بنفس ي ىمرو  ..أنسيت موىد مع سي دتع بعد ىودة ابنت ؟ -إنن متشو للق ئع ألشنره بنفس

مييرت س ي ىة ن مليية قبييل أن يرتفييع رنييين جييرس اله ي تف  ..رفييع المقييدم ش يريف

السم ىة وقر ه من أاد أانيع وهو يقول:
 -ألو..

استمع إلك مادثع لثوان ثم ق ل:
 -فلتدخلهم ىلك الفور

وأى د السم ىة إليك موضيعه وليم تميض ثيوان اتيك انفيتح بي ب الاجيرة وظهير

من خلفع الدنتور اهر وهيو يمسي مني ر بإايد يدييع وابنتيع منيك بي ألخر ..

وسييقل قلييب ىمييرو بييين قدميييع  ..لييم ييير ميين ابنتييع سييو ىينيهي المعصييو تين
 ..تفجرت ين بيع الدموع دفعة واادة من ىينيع وهجم ىلك اليدنتور اهير و ار
يمس برقبتع ويض طه بنل قوتع وهو يصرخ ف هستيرية:
 -نال  ..جب ن  ..اقير  ..فعلته أيه الاقير؟
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أسييرع المقييدم شيريف ناوهمي وخلييد رقبيية الييدنتور اهيير ميين بييين يييدم ىمييرو
ف صعوبة ب ل ة و ار يا ول تهدئتع بم جدو  ..ن ن يصرخ ف هستيرية:

 -لقد أقسمت أن أقتل ال الاقير

ار الدنتور اهر يسعل ف شدة بينم تبن ابنتع منك وتصرخ:
 -أب  ..م اا ادث ي أب ؟

م أن هدأ ىمرو قليم اتك أسرع ناو من ر الت ن نت تتاسس طريقه نايوه
بنلت يديه وه تهتف:

 -أب  ..أين أنت ي أب ؟

انان يك يلتقطهي بييين اراىيييع و ار يضييمه إلييك صييدره ف ي قييوة وهييو يقييول بينم ي
تواصل دموىع انهم ره :

 من ر ابيبت  ..هل أنت بخير ي ابيبت ؟ -الامد هلل ي أب

 س ماين ي ابنت  ..نل م تع نين بسبب -اطمئن ي أب  ..إنن بخير

صرخ ب لدنتور اهر ق ئم:

 -أيه ي الو ييد الجب ي ن نيييف ط وى ي ضييمير أن تمييد يييد بمشيير ىلييك فت ي ة

بريئة لتنت ع منه بصره ؟  ..أهاا م أقسمت ىليع؟

هييدأت اييدة السييع ل لييد الييدنتور اهيير و ار ير ييت ىلييك ظهيير ابنتييع منييك ومي
أن توقفت ىن البن اتك نظر إلك ىمرو وهو يقول:

 -اهدأ ي ىمرو؟  ..إنن لم أفعل شيئ
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نظر ىمرو ناو الر

الام ي ط وجع ابنتع وهو يقول:

 -م اا ننت تريد أن تفعل أكثر مم فعلت أيه الاقير؟

 صدقن ي ىمرو  ..لقد فتات موضع العملية ثم أىدت إ مقع فاسب هل تعن أن لم تنت ع الشرياتين من ىينيه ؟ أقسم ل أنن لم أفعل أم الت تر ؟ -بل ييك  ..لق ييد اض ييطررت إل ييك ف ييتح موض ييع العملي يية ألنه ييم ه ييددون بإرسي ي ل

الفت تين إلك تل أبيب إاا لم انت ع إاد الشرياتين
 هل تعن أن قد تمننت من خداىهم؟ -ب لضبل

 -ولم اا لم تا ول دون أن تضطر إلك الفتح

 لقد ن نوا يراقبونن ىبر ن مي ارت للتصوير خمل العملية ألم تسلمهم الشرياة؟ بل سلمتهم إاداه -نيف؟

 -فلتع ييد ب ييااكرت إل ييك مي ي قب ييل إجي ي ار ىملي يية مني ي ر  ..لق ييد أقنعتي ي آني ياا أن

تصنع شرياتين ااتي طيتين

 بلك  ..لقد أخبرتن أن الشرائح قد تتلف أثن العملية و.. -لم ينن هاا هو السبب

 -وم اا ن ن السبب إان؟
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 لقد أردت االاتف ظ بهم البنت منكاملييق الجميييع ف ي وجييع الص ي يرة منييك بينم ي ت ي بع الييدنتور اهيير اديثييع وق يد
ا رورقت ىين ه ب لدموع:
 -نعم  ..إنه ال تر

ثم رفع إاد رااتيع أم م ىينيع وأ رقت دموىع نلت وجنتيع وهو يستطرد:
 ويدام ه ت ن هم السبب  ..يدام اآلثمت ن هم السبباقترب ىمرو منع ور ت ىلك أاد نتفيع وهو يقول:
 -إنن آسف ي دنتور

 -ال ىلي ي ىمرو  ..إنن أقدر موقف

وصمت لبرهة ثم ت بع ق ئم:

منييا سينوات خمييس ن نييت أبيواب الشييهرة تتفييتح أمي م  ..انشي لت بهي وأهملييت

ابنت  ..ترنته مع مر ية بية
ق ل ىمرو ف تأثر:
 -وأين ن نت والدته ؟

 لقد توفيت أثن والدته -ي له من مسنينة

 لقييد أصيييبت الص ي يرة ف ي ىينيه ي وأخفييت المر ييية ىن ي ال ي اتييك تأ مييتالمشنلة ون ن البد من إج ار ىملية فورية
مسح دموىع المنهمرة بمنديلع وهو يت بع:

192

 نصان الكثييرون أن أىهيد ب لعمليية ل مييل ولكين ىني دم وثقتي الاائيدة فينفس جعلتن أصر ىلك إجرائه بنفس
 -وهل أجريته ؟

 -م أن دخلت إلك اجرة العمليي ت اتيك أدرنيت أنهيم ني نوا ىليك ايق  ..لقيد

ننت نمن يجيرم ج اراية لنفسيع  ..ابي الشيديد للفتي ه جعيل المشير يهتي في

ي ييدم  ..ارصي ي الش ييديد ىل ييك أال أ ايهي ي جع ييل أىصي ي ب تهتي ي ب ييل جس ييدم
ب لك مل مم تسبب ف فشل العملية و..

تهدم صوتع ولم يسيتطع مواصيلة اديثيع و ار يبني في مي اررة  ..اتجيع ىميرو

ناوه ور ت ىلك أاد نتفيع وهو يقول:
 -إنه إرادة هللا ي دنتور

ق ل من بين دموىع:

 لقد ن نت العملية الوايدة الف شلة ف اي ت -اهدأ ي دنتور  ..اهدأ أرجو

 -لقييد ن ي ن بعييض المرضييك يطلقييون ىل ي

إلييع العيييون اتييك أنن ي وصييلت

إلييك درجيية ميين ال ييرور تخيلييت فيهي أنني قي در ىلييك ىميل المعجي ات لكيين هللا

أراد أن يفيقن من رورم

ثم رفع نلت رااتيع أم م ىينيع وهو يهتف ف م اررة:

 و يدم ه تين تسببت ف تع سة ابنت -ولم اا لم تا ول إصم م فسد بعملية أخر ي دنتور؟
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 لقد تسبب ن يف ادث من ج ار العملية ف ضيعف ضيخ اليدم إليك الشيبنيةمن ال

مم أد إلك ضموره ولم ينن هن

ورفع ىينيع الدامعتين ناو ىمرو وهو يستطرد:

 اتك جئتن ب ختراى الام أيقا األمل بداخل من جديد -ولكن لم تكن مقتنع ف البداية

 -لقد أظهرت ىدم اقتن ى ألختبر مد ثقت من نج

الشرياة

 -ولم اا لم تطلب من شيرياتين البنتي مب شيرة؟  ..هيل ننيت ألى همي ىني

ي دنتور؟

 -لقد منعتن ى ة نفس أن أطلبهم من مب شرة وخ صة مع انش ل بعمليية

ابنتي ي  ..سي ي مان يي ي ص ييديق  ..ال يمنني ي أن تتص ييور م ييد ى ييااب نلمي ي
نظرت ف ىين ابنت

اقترب ىمرو من الدنتور اهر ور ت ىلك أاد نتفيع وهو يقول:
 إنن أكثر من يستطيع تفهم موقف ي دنتور  ..ابنت ابنتي واليدني بأكملهيال تكف لرد جميلي  ..سأصينع لي شيرياة أخير بيدال مين تلي التي اسيتولك

ىليه األو د لتجرم العملية البنت ف أسرع وقت ممنن
تدخل المقدم شريف ف الاديث ق ئم:

 -ال داى لال ي ىمرو فقد ىثر رج لن ىلك الشرياة ف منتب السفير

انهمرت دموع الفراة من ىين الدنتور اهر وهو يقول:
 ال أدرم نيف أشنرنم  ..ال أدرم نيف أشنرنم* * *
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دلف األست ا ا مد إلك اجرة ريه م ف المستشفك ثم أ لق ب بهي خلفيع واقتيرب
من ابنتع وهو يقول مهلم:

 -ريه م ابيبت  ..لدم مف جأة ستسعد

ق لت ف ا ن:
 -الش

الوايد الام يسعدن لو ترنتن ألموت ي أب

 لن ينون هاا رأي بعد دقيقة من اآلنثم أسرع يفتح ب ب ال رفة وهو يقول:
 -م رأي ف تل المف جأة؟

رفعت ريه م ىينيهي نايو ميدخل الاجيرة وليم تصيد ىينيهي  ..مسيتايل .. ..
ه ييل يمن يين أن تنتهي ي آالمهي ي دفع يية واا ييدة؟  ..ني ي ن ىم ييرو يقييف ىنييد م ييدخل

الاج يرة وهييو يامييل من ي ر بييين اراىيييع املقييت ريه ي م بهم ي  ..هتف يت الص ي يرة
وه تفتح اراىيه :
 أم ابيبتانانك ىمرو يضع الص يرة ىلك األرض وم ن دت أن تلمسيه بقيدميه اتيك
راات تعدو ناو أمه  ..لم تنتظر ريه م اتك تصل الص يرة إليه ..

أسرىت تنت ع ال ط من فو جسيده وتلقي بيع بعييدا ثيم نهضيت مين ف ارشيه
وراات تعدو ناوه وانانت ترفعه بين اراىيهي و ارايت تقبيل جبينهي ووجنتيهي

وتضمه إلك صدره في قيوة بينمي

رقيت وجنت هي بيدموع تختليف ىين نيل مي

سييبقه ميين دمييوع  ..دمييوع تعنييس سييع دة الييدني نله ي  ..دمييوع يطلقييون ىليه ي

دموع الفر
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هتفت ف سع دة ق ئلة:
 -ابنت ابيبت

 لقد افتقدت نثي ار ي أمى دت تقبله من جديد وه تقول:

 -ليس بأكثر مم افتقدت ي ابيبت

اقترب ىمرو منهم وهو يقول:
 -وم اا ىن أن ؟

أن لت الص يرة ىلك األرض ثم نظرت ف ىينيع مب شرة وه تقول:

 -أاب !

أمس بإاد يديه بين رااتيع وهو يقول:
 ليس بأكثر من اب ل ي أميرت لم اا تخليت ىن ؟ لم ينن بيدم بيد من إان؟ -إنع القدر

 -هل تعدن أال تبتعد ىن ث نية؟

ثم ابتسمت من بين دموىه وه تستطرد:
 أم أقول ث لثة؟ أىد ولكن بشر -م هو؟
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 أن تعدينن أال تا ول االنتا ر مرة أخر -أىد

 مهم ن ن السبب؟ -مهم ن ن السبب

 ال أتصور الاي ة بدون إنن أىتار ىن نل م بدر من فلننسك الم ض وننظر إلك المستقبل -فلندىو هللا أن ينس ن الم ض

 -م دمت مع ال تفنرم ف أم ش

نظرت الص يرة ناو جده وه تبتسم وتقول:
 ي للاب!  ..لقد نسون ي جدم  ..لقد نسون تم م* * *

نهييض رئيييس الجمهورييية ىيين منتبييع و ار يشييد ىلييك يييد ىمييرو ف ي قييوة وهييو
يقول ف ام س:
 -مراب ب لبطل

 -ليس إلك هاا الاد ي سي دة الرئيس

جلس الرئيس إلك منتبع وهو يشير إلك أاد المق ىد ق ئم:

 تفضل ب لجلوس ي ابنجلس ىمرو بينم استطرد الرئيس ق ئم:
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 سيييانر الت ي ريخ دومي أني ميين أى ي د الت يوا ن إلييك المنطقيية وأى ي د إلييك العييربى تهم ي ابن

 أشنر ي سي دة الرئيس بل أن من يشنر ومصر نله تشنر ىلك م فعلت من أجله -لقد أديت واجب فاسب ي سي دة الرئيس

 تأكد أن وطن لن ينسك جميل إلك األبد -لقييد سييبق وطن ي ب لجميييل يي سييي دة ال يرئيس  ..ينف ي أنن ي ىشييت ف ي ننفييع

نل تل السنوات ي مرن ب ألم ن

 ب لمن سبة فلتستعد للعودة إلك من ل مع األسرة -اآلن ي سي دة الرئيس؟

 -لق ييد أىلن ييت الش ييرطة ىثورهي ي ىل ييينم  ..ه ييل أىجبتي ي الايي ي ة داخييل األروق يية

السرية للمخ برات؟
 -هن

أشعر ب ألم ن ىلك األقل

 وهل ستقض بقية ىمر بداخله ي ابن ؟ ىلك األقل اتك تهدأ األمور -أريد أن تطمئن تم م

 نيف أطمئن ي سي دة الرئيس بعد أن فتات ىلك نفس أبواب جهنم؟ -تأكد أنن مستعدون أن نفدي بأرواان

 -إنن متأكد من نبل أخمقكيم يي سيي دة اليرئيس ولكنني لين أشيعر ب لطمأنينية

ىلك ى ئلت هناا
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 تأكد أنن سنال تل المشنلة بأسرع مم تتصور -أشنر ي سي دة الرئيس

 هل انتهيت من صنع الجه ؟ وسلمتع إلك مدير المخ برات ي سي دة الرئيس -رائع

 ولكنن أخشك شيئ ي سي دة الرئيس -مم تخشك ي ابن ؟

 لقد آلمن ضيميرم نثيي ار ايين جر تيع فتسيبب في نيوارث ىدييدة وأخشيك أنيستخدم ف

ير مالع

 -مصر لم ولن تعتدم ىلك أاد يي ابني إنيع سيم ردع فاسيب ووجيوده في

او تن سيجعلن ف أم ن وسيجعل الع لم ياسب لن ألف اس ب
 هل أطمئن ي سي دة الرئيس؟ فلتطمئن ولتهدأ ب ال ي ابن -ألن تجر ونع؟

 ليس ف الوقت الا ل -لم اا؟

 الظروف الدولية ال تسمح بال ف الوقت الراهن  ..ر م أمننن فيم بعد -نل م أرجوه هو أال ينون لجه م ضا ي جدد

 -بييإان هللا يي ابن ي  ..إنن ي اتييك ليين نعليين ىيين وجييوده معن ي وسييننتظر الوقييت

المن سب
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ثم ابتسم وهو يضيف:
 -ب لمن سبة لقد أمرت ل بمن فأة قدره مليون جنيع

ابتسم ىمرو ف سع دة وهو يقول:

 -ال أدرم نيف أشنر ي سي دة الرئيس

 إنن نعلم ب لطبع أنع مبلر ت فع لو قورن ب لعشيرة ممييين دوالر التي ىرضيهىلي األمرين ن ولكن ..
 ينفين أنن س همت ف بن الع ة لوطن ي سي دة الرئيس ووطن لن ينسك ل م فعلت ي ابن  ..لن ينسك أبدا* * *

ارتدت الطبيعة أجمل أثوابه و يدا الجيو سي ا ار والسيم صي فية والخضيرة تليون
معظم األرج بدا ونأن الطبيعة ترسم بألوانه لواة

ية ف اإلبيداع  ..لواية

تلي ييق بي ييوم م يين أجم ييل أيي ي م ش ييهر الر ي ييع  ..سي ي د الم يير ن ف يية األرجي ي داخ ييل
اييدائق الاي يوان ب ي لجي ة  ..بييدا نييل ش ي

ه دئ ي لييم ينيين يسييمع سييو أص يوات

الايوان ي ت وخرييير الم ي وبعييض األطف ي ل يلعبييون ويتص ي ياون هن ي وهن ي

..

افترشت ريه م مع أبيه العشب األخضر بينم انهم ىميرو في اللعيب بي لكرة
مع من ر ..بدت الصي يرة في قمية سيع دته في الي الييوم  ..ليم يعنير صيفو

ال اليوم الجمييل سيو تلي العييون التي ن نيت تتلصيد ىلييهم وتيراقبهم مين
بعيييد  ..وقعييت ىين ي ىمييرو ىلييك أاييد األشييخ د يراقبييع وترن ي ت ىليييع لفت يرة
وجي ي ة تص ي ىد خمله ي قلقييع إلييك أوجييع ثييم مي لبييث أن هتييف يني دم من ي ر الت ي

ن نت ترنض خلف الكرة الت ابتعدت نثي ار:
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 من ر  ..تع ل إلك هنتوقفت من ر ىن الرنض ونظرت إليع ف تردد فص
 -قلت تع ل إلك هن

به :

ظلت الص يرة ف تردده وه تنظر إلك الكرة الت تبتعد تي رة واليك أبيهي تي رة

فهتف به ف ىصبية:
 -أال تسمعين؟

ت لب ييت الصي ي يرة ىل ييك ترددهي ي و ارا ييت ت ييرنض نا ييوه وتوقف ييت أم م ييع فأمسي ي

بإاد يديه وجابه ف ىصبية وهو يقول:
 -هي بن

س رت الص يرة معع وه تنظر خلفه وتت بع الكرة الت ابتعدت نثي ار وتقول:
 -والكرة ي أب ؟

 سأشترم ل أخر جديدةأسرىت ريه م ناوهم ومن خلفه األست ا ا مد وه تقول ف قلق:
 م اا ادث ي ىمرو؟  ..م اا ادث؟ -ال  ..ال ش

 ..هي بن

 -سأاضر أمتعتن

تلفت ىمرو اولع ف قلق وهو يقول:
 ال  ..ال وقت لالوأمس بإاد يديه وجابه وهو يقول:
 -هي  ..هي بن
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ق ل األست ا ا مد ف ايرة:
 م اا ادث ي ابن ؟ -ال ش

 ..ال ش

ي ىم  ..ولكن البد وأن ناهب اآلن

رااوا ياثون الخطك ناو ب ب الاديقة وقد ف ض القلق ىليك وجيوههم  ..وفي

الخ ي رم ن ي ن أاييدهم يجلييس إلييك المقعييد الخلف ي لسييي رة ري ضييية ص ي يرة ويقييول

لق ئده ف صرامة:
 -استعد  ..الهدف ق دم

أدار الرجل مار السيي رة وانتظير اتيك خيرم ىميرو وأسيرتع مين بي ب الاديقية
ثم انطلق به واقتر ت السي رة من الهدف ..
واقتر ت ..

واقتر ت ..

ص رت ىلك بعد أمت ر من الهدف ..
لمييح ىمييرو فوهيية مييدفع رش ي ش وقييد بيير ت ىبيير ن فيياة السييي رة الخلفييية فأسييرع
يقف أم م أفراد أسرتع وياميهم بجسده وهو يرفع نلت اراىيع ف مسيتو نتفييع
ويصرخ بنل قوتع  ..يصرخ بنل م ف الدني من لوىة:

 -الاااااا

وانطلقت الرص ص ت ف

ارة ..

تلقييك جسييده ىش يرات الرص ص ي ت قبييل أن يسييقل بينم ي واصييلت الرص ص ي ت
طريقه ناو أفراد أسرتع ..

سقطت ريه م ..
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ثم األست ا ا مد ..
وأخي ار سقطت من ر ..
وس لت الدم

يرة ىلك الطريق ..

دم أسرة بأكمله ..

أسرة بطل

* * *
ف قليب صيعيد مصير في قليب أجميل ميدن ما فظية قني في قليب مدينية نجيع

ام دم وف إاد أجمل بن ي ته ن ن الجميع يجلسون ف هدو تي م ينصيتون

إلك التلف

الام يايع بي ن ىن الا دث ن ن المايع يقول ف أسك:

 -لق ييد ا ت ل ييت ي ييد اإلرهي ي ب اآلثم يية أسي يرة بأكملهي ي م يين بينهي ي طفليية صي ي يرة ل ييم

تتعييد الخ مسيية ميين ىمره ي  ..أس يرة نييل انبه ي أن يع قييد تص ي دف وجوده ي ف ي

من ي ن الا ي دث اإلره ي ب األليييم  ..أس يرة لييم تتمنييك ميين الييدني إال أن تعيييش ف ي

سييمم ولكيين القييدر أبييك أن يمناه ي إال المييوت برص ي د ال ييدر  ..أس يرة أرادت
أن تقض ي يوم ي سييعيدا تتن ي ه ف ي اديقيية الاي يوان فقض ي ىليه ي ف ي أاض ي ن

الخسة وانعدام الضمير  ..لم ينن أفراد تل األسرة يدرون أنهم سيقضيون بقيية
يومهم ف لاودهم وقد واراهم الثر و ط هم التراب و..

أ لق المقدم شريف يدان التلف

بواسطة جه

التانم ىن بعد وهو يقول:

 لقد ننت رائع ي ىمرو ..لقد أديت دور ببراىةابتسم ىمرو وهو يقول:

 -ليس إلك تل الدرجة ي سيد شريف
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 ليو ني ن األميير بييدم لمناتي جي ئ ة األوسيين ر  ..يبيدو أني متعييدد المواهييبي رجل

 -أشنر ي سيد شريف

ألقك المقدم شريف بنظرة ىلك من ر الت تجلس إلك جوار أبيه وهو يقول:

 -والص ي يرة من ي ر أدت دوره ي بمنتهييك الب ارىيية  ..لقييد ننييت أخشييك أن ترتب ي

فتفشل الخطة
قبل ىمرو إاد وجنت الص يرة وهو يقول:

 -لقد نضجت قبل األوان  ..فم مر به ليس ب لقليل

تدخلت ريه م ف الاديث ق ئلة:

 -يبدو أننم نسيتمون تم م ف افل تو يع األوسن ر الام تقيم نع

ابتسم المقدم شريف وهو يقول:
 -نيييف ننس ي

يي سيييدت ؟  ..لقييد ننييت رائعيية  ..أنييت تسييتاقين مي هييو أكث ير

من األوسن ر
ثم نظر ناو األست ا ا مد وهو يستطرد:

 -إننم جميع تستاقون مهرج ن بنل جوائ ه

ق ل األست ا ا مد وهو يبتسم:

 -وأنت تستاق م هو أكثر ي سي دة المقدم  ..لقد تعبت معن نثي ار

ق ل المقدم شريف ف ام س:
 -ينفين صداقة أسرة رائعة مثلكم

ثم أخرم من اقيبتع مجموىة من األو ار وسلمه لعمرو وهو يقول:
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 هي ه ي بط ق ي تكم وشييه دات ميييمدنم بأسييم ئنم الجديييدة  ..اآلن يمنييننم أنتعيشوا ف أم ن فمنا اآلن لن يباث أادهم ىننم أبدا

 -الامد هلل  ..ولكن م اا ىن الدنتور اهر؟

 -لقد نفيان معيع سيين ريو مشي بع بعيد أن نجايت العمليية التي أج ارهي مييل ليع

البنتع وهو يقيم اآلن في مني ل قرييب ميننم بعيد أن قيرر اىتي ال الطيب والتفيرغ
لتر ية ابنتع
 -البد من ي رتع إان لتقديم الته ن

 بي ي لطبع  ..وب لمن س ييبة ه يياا المني ي ل ب إلضي ي فة إل ييك الاديق يية التي ي تايييل ب ييعهدية من سي دة الرئيس

ثم أخرم مجموىة من األو ار من اقيبتع وسلمه إلك ىمرو وهو يستطرد:
 وه ه ىقود الملكية بأسم ئنم الجديدة فلتشنر سي دة الرئيس ب لني بة ىن لن أفعل -لم اا؟

 ألن ستشنره بنفس اين يتصل لمطمئن ن ىلينم -متك؟

ارتفع رنين جرس اله تف ف تل اللاظة فهتفت ريه م ف سع دة ي مرة وهي
تنهض ىن مقعده وتندفع ناو التليفون:
 -إنع اتم سي دة الرئيس
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* النه ية *
* * *

www.riwaya.ml
 -م سر ال الجه

أبواب جهنم

الام سيقلب موا ين القو ف الع لم ويجعل من

العرب أقو قوة ض ر ة ف الع لم؟

 هل يمنن لعمرو الشن وم أن يضا بآالف البشر ويتسبب ف ن رثةمروىة الختب ر قوة سماع؟

 -لم اا يهدد األمرينيون بنسف الق هرة وماوه من الوجود ؟

 لم اا صدرت األوامر بتهريب مجموىة من اإلره بيين من مبنك مديريةاألمن ؟

 -لم اا يط لب ىمرو الشن وم المخ برات المصرية بمه جمة السف رة

اإلسرائيلية؟

 لم اا تفتات أبواب جهنم ف وجع ىمرو الشن وم ؟ وهل سيتمنن منإ مقه أم أنه ستبتلعع وتدمر أسرتع وتقض ىلك نل أاممع ؟
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