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 "الــســر أمــيــر تــاج  " للكاتب   الدكتور   (بــنــم زيــلــق)

   ــخــامــسال ل  ــصــ ف ــال

المعالج ــ الشاويش خضر ــ إدريس علي ــ  الطبيب ــ فضل هللا الشخصيات :

 الشيخ الحلمان" ــ زميل الشرطي ــ عز الدين ــ حامد رطل ــ سماسم . " الروحاني

   الأفكار:  

زيارة "فضل هللا" المفاجئة للطبيب ــ الشرطي يطلب من الطبيب نسيان موضوع سرقة  

السيارة  ــ شك الطبيب في تصّرف الشرطي ــ مرض فضل هللا ــ علاقة فضل هللا بالشيخ 

الحلمان  ــ نصب "إدريس علي" على فضل هللا ــ الطبيب يفكّر في خطة للقبض على 

 للطبيب .  زيارة "سماسم"ــ  "إدريس علي" 

 التلخيص:  

توّجه "فضل هللا" )صاحب مطعم السمك( لزيارة قريبه الطبيب بعد حادثة سرقة السيارة ،  

وقد كان مصابا بجلطة أثرت على يده وساقه ، ولكنه كان يعالج عند "الشيخ الحلمان" والذي 

تعرّف عليه من خلال "إدريس علي" والذي أوهمه بأنه قد داس بقدمه على شيطان رضيع 

وقد علم الطبيب أن "إدريس علي" قام بالنصب على "فضل هللا " وأخذ في أحد الأزقة ، 

منه ثلاثة آلاف جنيه ، وادّعى أن الطبيب هو الذي أرسله ، وذلك لتجديد أثاث العيادة وصيانتها 

، وقد تأثر "فضل هللا" كثيرا بعدما علم بنصب "إدريس علي " عليه ، وقد أخبره الطبيب ألا 

رطة ، فليس معه إثبات ولا شهود ، )وخاصة أن الشرطي قد نصحه يقدم بلاغا في قسم الش

بأن ينسى موضوع السيارة ويستخدم أقفالا تستعصي على الفتح ، وقد ادّعى الشرطي أنه لا 

وجود لمجرم اسمه "إدريس علي" وأن الطبيب قد تنازل بمحض إرادته عن مقاضاة أهل 

، وأنه قد يكون شريكا لإدريس علي   العريس مّما جعل الطبيب يشك في مصداقية الشرطي

( وقد قرر الطبيب بأن يلاحق " إدريس علي " بعيدا عن مركز الشرطة وبمساعدة بعض 

معارفه ، حتى تنتهي مشاكله معه ، لأنه قد عرف أهل الطبيب  ومعارفه ، ولا بد أنه يدخر له 

ادة وعندما علم مصائب أخرى ، وفي نهاية الفصل زارت "سهلة ـ سماسم" الطبيب في العي

 بوجودها فزع وخرج من باب الغرفة مسرعا وانطلق إلى عربته . 

============================================ 

 



 :   الأسئلة والأجوبة

 ؟( فضل هللا  ماذا تعرف عن  )ــ  1

       .   )الجنتلمان(أحد أقارب الطبيب ، يملك مطعما متخصصا لبيع السمك ، سّماه مطعم ج : 

 ؟الطبيب ( فضل هللا) لماذا زار ــ  2

 .التي أخذها منه )إدريس علي(  ) ثلاثة آلاف جنيه (  ليسترد الأموالج : 

 وما رأيك في ذلك ؟ ؟بم عّلَل )فضل هللا ( سبب إصابته بالجلطةــ  3

عّلَل إصــــابته بالجلطة بأنها مس شــــيطاني خفيف ، وأنه قد داس بقدمه على شــــيطان  ج : 

ـــــــــــ أرى أنـها خراـفات يضــــــحك بـها  رضـــــيع في أـحد اـلأزـقة أثـنال عودـته إلى بيـته في اللـيل 

  . المشعوذون على البسطال لابتزازهم  

 ؟كيف احتال )إدريس علي( على )فضل هللا(  ــ  4

 . ليجدد أثاث العيادة   ثلاثة آلاف جنيه ادّعى أن الطبيب هو من أرسله لاستلاف  ج :   

 ؟ما الخطأ الذي وقع فيه ) فضل هللا( في تعامله مع )إدريس علي ( ــ  5

     .  أعطاه أموالا بكل سهولة دون أن يتأكد من صدقه ج :   

 ؟ كيف كانت ردة فعل )فضل هللا( عندما علم بنصب واحتيال )إدريس علي(ــ  6

 .  ارتعد ، وبدأ يسيل من جسده العرق وأحس بغبائه ج : 

 لماذا طلب الطبيب من )فضل هللا( ألا يخبر الشرطة ؟ ـ  7

 .  لأنه ليس لديه إثبات ولا شهود ولن يستطيع إدانته  ج : 

 ؟ كيف استطاع )إدريس علي( النصب على الطبيب أكثر من مّرة ــ  8

 .   عرف أهله ومعارفه ووقت خروجه ودخوله حين افتتح الطبيب عيادته استطاع أن يج : 

 

 



 ؟ بم أخبر الشرطي الطبيَب حين زاره في مركز الشرطةــ  9

أخبره أن ينســى الموضــوع تماما ، وأن يحافى على عربته بتغيير الأقفال باســتخدام أقفال ج : 

 .   أمريكية أو ألمانية لأنها تستعصي على الفتح 

 فشله في اعتقال المحتال )إدريس علي(؟ بم ردّ الشرطي على الطبيب حينما سأله عن ـ   01

ـهذه المنطـقة وأن أـهل العرس هم ادّعى أـنه ـلا يوـجد مجرم اســــــمه )إدريس علي ( في ج : 

الذين اـستلفوا ـسيارته ثم أعادوها وأّن الطبيب تنازل عن مقاضـاتهم باختياره ، وعلى الطبيب 

دَ قوله بأّن الشاويش خضر قد فشل  .     ألا ي َردِّّ

 ـ فيم فكّر الطبيب عندما أصرَّ الشرطي على عدم وجود مجرم اسمه ) إدريس علي( ؟ 11

 . بأّن الشرطي فاسٌد وقد يكون شريكا لإدريس علي  الذي ينكر وجوده  حّدثته نفسهج : 

 ـ ما رأيك في ردّ الشرطي على الطبيب ؟ 12

 .  وأنه قد قام بحّل المشكلة وأعاد السيارة لصاحبها أرى أنه يريد أن ي ثبت أنه لم يفشل ، ج : 

 )إدريس علي( ؟ـ ماذا قّرر الطبيب بعد فشل الشرطي في القبض على  13

ــاـعدـته في ج :  قرر اللجول إلى بعض مـعارـفه ممن هم أعلى رتـبة من هـذا الشـــــرطي لمســــ

 .  ى ) إدريس علي (القبض عل

 

 

  أبو إسلام                                                     

 

 

 

 

 


