ا�شتهالل..
يَا اأَ ُّيهَا ا اَّلذِ ينَ اآ َم ُنوا َل َتاأْ ُك ُلوا اأَمْ وَا َل ُكم َب ْي َن ُكم بِا ْلبَاطِ لِ اإِ اَّل اأَن َت ُكو َن ِ َ
تا َر ًة
ا�س مِّن ُك ْم َو َل َت ْق ُت ُلوا اأَن ُف َ�ص ُك ْم ِاإ اَّن اَّ َ
اهلل َكا َن ِب ُك ْم رَحِ ي ًما « »29من �صورة الن�صاء
عَن َت َر ٍ
ٌ
م�صحون بِهذا ال َكم الهَائل مِ ن اخلديعة وال اَّزيف...
مل َت َتخيل اأن ال َع َامل
ُرمبا لنقا ِء َقلبهاَ ...ورمبا لأنها َ�صلمت َت�صليما مُطلقا بِحديثه دُومنا حتكيم
للمنطق والعقل..
َت ـع ـ اَّر َفــتْ عليه يف ِلـقــاء عـمــلَ ،وك ــان لبــد مــن ت ـ َبــادل التـ�ـصــال والـ َر�ـصــائــل
الإلكرتونيةَ ...فو ََجد طريقاً ُي َعبِده ويو�صله ملِ ُ ْب َتغاهَ ،ف�صار َله ذلك.
َحتْماً َمل ي ُ
َدخل عُمق َحياتها مُبا�صر ًة ،وا اَّإمنا كان حري�صاَ دقيقاَ يف البحث
َع�س َ
َعــن َمــداخــا لِبوابة َقلبها .ولأ اَّن ُمتمعنا َ�صغرياً ب َ
ال�صيء ،فكا َن
ال�صهل عَليه اأنْ يَجمع مع ُلوماتٍ عَنها ...وتتبع هواياتها واهتماماتها
من َ
َ
ُ
اَّ
َ
ال�صيط َرة
ل َي�صتطيع بِهذه املفاتيح اأن يفتح نوافذ حِ وا ٌر تكنه مَع الوَقت من اَّ
على ِف ْكرها...
َميْ�صَ اء بِنت َزهَران ا ِّلرقيِ�ص ْية
رئي�س ادعاء عام

ـوجــد اأ اَّنـهــا يَانعة َكــزهــر ِة َرب ـيــعْ َ ...
ت ـ ُلـ ُـك ُحـ�ـصــوراً مَلكياً َحتـفــه الهَيبة
َفـ َ
حلديث ...م�ص َتكين َة ا َ
وال�صحر ...مُتزنةُ ...حلوة ا َ
حلالَ ...ت�صاأل اهلل َ�صا َح
ِّ
ُ
ال َبال ...والطموح مَ�صارها الذي ل يَنتهيْ ...ا�صتطاع بِدهائه اأن يَحتوي
اهتماماتها ومُ�صاركتها اأهْ ــدافـهــا امل�صتقبلية ...بــل اأنــه انـكــب يف دِرا�ـصــة
هوايتها ...الر�صم ،املو�صيقى ،الديكور ...و ُكل ذلك َ�ص اَّك اَّل منه �صِ حرا اأخاذاً
حلياتهاَ ...ت�صلَ اَّل برفقٍ وهدوء لِقلبها وكا َن التعلق ال َعاطفي !!
َزرع يف ُروحـهــا فِكرة ا َلــزواج فاطماأن قلبها بِعزمه َوجــديـتــه ...واأنــه لي�س
َعــابـثــا ...كيف ذلــك وهــو يخطط معها َحــول عِ �س الزوجية و َعــدد الأبناء
ومُقرتحاتٍ َ�صاحرة َباأماكن ق�صاء الجــازة �صويًا...اأ ْودَعته يف َقلبها �صِ راً
جمي ً
ْ
احلال مل يُعجل يف
ا حلني اأن يتقدم خلطبتها .ولأنه ًمل يكن م َي�صور
ذلكَ ،وقداَّرت هي ا ْأ�صبابه بِ�صرب املَراأ ِة الامتناهي.
َويف َنـ َهــا ٍر َعــد فيه العدة والـ ِعـتــاد ...توا�صل معها ...فالتقياَ ...وزيــن لها
ز َ
ِيف �ل َقول حول م�سروع جتاري �سي�سهم يف حتقق �أمنيتهما باالرتباط...
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والأرباح الهائلة التي �صيجنيانها من ورائه ...راقت لها
الفكرة ،لياأتيها بعد يومني ومعه م�صودة اأوراق ملقرتح
ا�صم ال�صجل التجاري وا�صطحابها ملوقع املَكتب املقرتح.
واأ�صعرها براأ�س املال الذي �صيكلفه امل�صروع ول ميكن اأن
يَرى ال ُنور دو َن َتكاتفهما وا َ
حلل هو اأن يقرت�س ِكلَيهما
مــن اأح ــد الـبـنــوك ،فــوافـقــت رغــم اأن الـبـنــك �صي�صحب َج ـ اَّرت قدماها ل َِ�صيارتهاَ ،و ُظـلـ َمـ ٌة ا�صتَقرتْ ُروح ـهــا...
و�ـ ُـصـو ٌؤال َيـ َ ُ
ـرت يف داخلهاَ ( ...كـ ْيـ َـف له اأن ُي ُكمِ ل َح َياته،
�صهريا اأكرث من ن�صف مُرتبها.
َواأن يــواجــه � َــصــمِ ــريه وهُ ــو ِب ـهــذا ال ـ َق ــد ِر مــن الـ ُبـهـتــان
َ
ُن�صفها ...اأَودَعت يف حِ �صابه ال َبنكي املبلغ،
ويف َ�صباح مل ي ِ
َ
وال�صالة ...مِ ن النغما�س يف النحال الأخْ اقي).
َ
اأَعْ لمتهَ ،وعَدها بالت�صال مَ�صا ًء ل ْن�صِ غاِله يف اجتماع...
مل ياأتِ  ...ات�صلت وكان الرد الآيل الن�ش القانوين:
َواأتى املَ�صاء وا ْت�صاَله ْ
َ
ُ
( َت ـع ـ َذر ا ُ
ـت
ـ
ل
ـاو
ـ
ح
...
ـوب)
ـ
ل
ـ
ط
ـ
مل
ا
ِك
رت
ـ
ص
ـ
�
ـ
مل
ا
حلـ�ـصــول على
َ
املادة ( )2٨٨من قانون اجلزاء(( :يعاقب بال�صجن من
ُ
َ
َ
مِ راراَ َحتى انفطر قلبها عَليه خِ �صية اأن يَكون ق ْد اأ�صيب ثاثة اأ�صهر اإلــى �صنتني وبالغرامة من ع�صرة ريــالت
َمبـكــروه .يَومني َو َ�صعيها يَنتهي با َ
خليبة ،اتهت ملقر اإلــى ثاثمائة ريــال كل من ح�صل من الغري على نفع
َ
ُنذ
م
ركة
ال�ص
ـرك
َعـمـلــه� ...ـ َـصـاألــتْ عَنه َف�صعِقتْ اأَنــه َتـ
غــري مـ�ـصــروع لنف�صه اأو لـاآخــريــن با�صتعماله اإحــدى
َ�صهر ...اأ َكان َي ْكذب علَيها !!
الطرق الحتيالية.
َ
َحاولت من دون جدوى الو�صول لأ َحد مِ ن اإخوتهَ ،ومل ت�صاعف العقوبة اإذا وقع فعل الحتيال على �صخ�س دون
َتفلح ...اأخْ باره ان َقطعتْ َتاماَ ...فا ات�صالت َت�صل الثامنة ع�صرة من عمره اأو على بالغ ل ميلك كامل قواه
ول ر�صائلها ُت�صتقبل...
املميزة .يتناول العقاب حماولة ارتكاب هذا اجلرم)).
ِل ْي�صفعها بـاأن مَن َت ُ
بحث عَنه مُته ٌم يف ق�صايا احتيال
على َمموع ٍة من ال َفتيات وهِ ــي اإحــداهــنَ ،وقــد َغــادر
ال ـ ِبــاد ُمـنــذ َيــومــنيَ ...و� َــصــدرت بِحقه ُمــذكــرة اإلـقــاء
قب�س...

بــداأ ال�صك َياأكل مِ ــن َنف�صهاَ ،توجهت للجهة املخت�صة
ال�صجل الـ ِتـجــاري ...ل ُت ْ�صعق َبـاأنــه ل
ل َت�صاأل عــن ا�صم ّ
با�صمه !!
با�صمها اأو ْ
يُوجد اأي �صيء ْ
اأي �صيطان بَ�صري هذا الذي ْا�صتطاع اأن يوهمها بكذبه...
َمل َيـ ُكــن اأمــامـهــا اإل طــريــق اأَ ْو َحـ ـ ـدَْ ...مــركـ ُز ُ
ال�صرطة،
َ
ََ
ا�صل
حتدثتْ معهم و َن َف ُ�صها مُنقطع ...اأبل َغتهم عن احل ِ
معها ...بدا َلها َ
ال�صابط اأ َنه َي َعلم بالق�صة� ...صاألها عن
ْا�صمه ...فاأجابتهُ ،لي ْكم َل هو ا�صمه ال ُثاثي ...ا ِأ�صيبت
بال ُذهولَ ،وكا َن على َ
ال�صابط اأن يَكو َن َ�صادقاً مَعها...

«يف حياتنا الب�سر كاحلروف  :البع�س
ي�ستحق ال��رف��ع ،والبع�س يحرتف
ال �ن �� �س��ب ،وه��ن��اك م��ن ي�ستاهل
ال�سم ،والبقية ي�ستحقون الك�سر!».
عبا�س حممود العقاد
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