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علينا  تفر�ضها  التي  الفظاعات  تلك  نواجه  اخليال كي  اإىل  بحاجة  »اإننا 
الأ�ضياء«..

بورخيس

هكذا نفهم - وبل داٍع للإطالة - اأن ال�ضفحات القادمة كلها نوع من 
فيها  يكون  اأخرى  ملحاكمة  داعي  فل  اأو كرهته،  اأعجبك  �ضواء  اخليال، 
البع�ض  الواقع، فجعل  َم�ضَّ  منه  اأن طرًفا  للخيال  ُمتهًما.. ل ذنب  اخليال 

ي�ضعر بالحرتاق.
المؤلف

مفي�ض اأبطال غري اللي �ضّحوا بدمهم..
والأر�ض ما بتعرف�ض غري دم الغلبة..

إسالم شوقي- قصيدة غير منشورة
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ال�ُضكر..  اإليهم  يوّجه  رنانة  اأ�ضماء  الإهداء  م  َي�ضُ اأن  اعتاد  اجلميع 
ي�ضتمتع  اأّثرت يف حياتهم.. �ضديًقا ل يزال يف اجلوار..  �ضخ�ضية قريبة 

الكاتب دوًما بهذه الأ�ضياء.. 
لكن..

ل اأ�ضماء رنانة هنا �ضوى من �ضنعوا الأحداث التي اأدت بنا اإىل الو�ضع 
الذي نعي�ضه، هم ي�ضتحقون النقمة ل ال�ضكر..

كذلك ل يوجد اأقرب من الوالدين. لكنهما رحل حتى قبل اأن اأعلم 
اأنني �ضاأكمل هذه الأوراق..

اأما الأ�ضدقاء، فقد �ضاروا اإما مقتوًل اأو حمبو�ًضا اأو يف انتظار الفرج.. 
هكذا مل يبَق �ضوى ابنتي الوحيدة.. الرهان على جيلها.. والإهداء اإليها.

صوّان
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»بنو وطني.. اجتازت م�رص فرتة ع�سيبة من الر�سوة والف�ساد وعدم 
يف  هزميتنا  يف  واملغر�سون  واملرت�سون  اخلونة  وت�سبب  احلكم،  ا�ستقرار 
اأو  جاهل  اإما  اأمره  وتوىل  اجلي�ش،  على  اخلونة  وتاآمر  فل�سطني..  حرب 

فا�سد..
وعليه.. فقد قمنا بتطهري اأنف�سنا.. وتوىل اأمرنا داخل اجلي�ش رجال 
اخلرب  هذا  �ستلقى  كلها  م�رص  اأن  واأثق يف  ووطنيتهم..  قدرتهم  نثق يف 

باالبتهاج والرتحيب.. عا�ست م�رص«.

                        من بيان اللواء حممد جنيب - �سباح 23 يوليو 1952
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1

»القاهرة. يوليو 1952 
عزيزتي اجلميلة/ مادلني

كعادتي التي ل تنقطع، اأكتب اإليك خطابًا اأعلم جيًدا اأنه لن ي�ضل، 
ولن اأر�ضله اإل اإىل درج الكومود الذي اعتدِت دوًما و�ضع ذكرياتك فيه.. 

فقط اأ�ضتكمل ممار�ضة هوايتي يف احلديث اإليك.
غادرت  منذ  تفارقني  مل  اأنها  بيقني  اأعلم  التي  روحك،  كانت  رمبا 
عاملنا، تقراأ �ضطوري الآن. هكذا املأ فراغ ما بعد احلديث اإليك بالنتظار؛ 
رمبا ياأتي ردك يف �ضورة حلم جميل ا�ضتقت فيه لروؤيتك.. ذكرى تقفز اإىل 
التي ل تزال  اأو حتى نظرة من �ضورتك  ُتن�ضى-  ذهني -وكل ذكرياتنا ل 

ُتزّين غرفتنا.
تذكرين؟  هل  كّفي.  فوق  احلانية  بيدك  لأ�ضعر  اأ�ضتيقظ  كذلك  رمبا 

كانت تلك الرقيقة هي و�ضيلة اإيقاظي الوحيدة.
اأذهب  اأ�ضتيقظ مبكًرا كعادتي..  يومي قد �ضار غريًبا منذ رحيلك. 
وحيًدا كل اأحد اإىل القّدا�ض الذي اأتذكر يف �ضاحته لقاءنا الأول. اأحت�ضي 
قهوتي مع اإ�ضحاق و�ضمعان، واأحياًنا ين�ضم اإلينا ال�ضيخ م�ضطفى. اأتعامل مع 
الزبائن واأحتمل �ضخافاتهم باعتبارهم من علية القوم. ما ل اأتاأخر عنه قط هو 

اأنني اأذهب كل اأ�ضبوع لزيارة ج�ضدك النائم يف الإ�ضكندرية.
عبد  نغمات  بينما  ح�ضني  يف  جلو�ضك  اأفتقدك..  بالفعل  ولكنني 
يحتويني. رقتك  الذي  الهادئ  اجلرامافون. حديثك  تت�ضاعد من  الوهاب 
يف مواجهة امل�ضاكل التي مل تعد لدّي طاقة لتحملها بعد رحيلك. نظراتك 
تزداد  التي  ُمعاناتي. خماويف  بال�ضرتخاء مهما كانت  ت�ضيبني  التي  الهادئة 

يوًما بعد الآخر.
مبنا�ضبة املخاوف، هناك الكثري منها هذه الأيام يا مادلني، ل اأحتملها 
كما  اأبالغ  ل�ضت  �ضدقيني  عنها.  احلديث  ترف  حتى  اأملك  ول  وحدي 



11

تظنني. �ضاأحكي لك اأقرب هذه املخاوف.
جاء  وقد  ال�ضتديو  نف�ضه يف  امللك  بجللة  فوجئت  يوم  تذكرين  هل 
ي�ضتطيع  الذي  ال�ضاب  ذلك  من  كثرًيا  تعجبت  يومها  له،  �ضورة  يطلب 
ل احل�ضور للرتويح عن ذاته  اإح�ضاري لق�رصه يف اأي وقت ي�ضاء، ولكنه ف�ضَّ
كما اأظن. يومها انفجر �ضاحًكا عندما انحنيت لأُقّبل يده وتعّثت حتى كاد 
ا. عدت اإليك واأخربتك اأن ت�ضتعدي حل�ضور حفل زفاف  كلنا ي�ضقط اأر�ضً
ا جديًرا  اإن كنت حقًّ نارميان، فقد كانت زيارته لريى  امللكة  جللته على 
ب�ضمعتي يف الت�ضوير، واأنني، ح�ضب قوله، اأ�ضتحق اأن ُير�ّضحني بوللي با�ضا 

للتقاط �ضورة زفاف جللته اجلديد.
كانت تلك ال�ضورة هي بداية علقتي بالق�رص؛ منذ ذلك الوقت �رصت 
اأتردد عليه كثرًيا، �ضواء للتقاط ال�ضور اأو اجللو�ض مع فاروق الذي اعتربين 

واحًدا من حا�ضيته وتب�ّضط معي دوًما.
ا�ضتيقظت على �ضوت طرقات  اليوم مولنا يف موقف ع�ضيب، فقد 
لها  اأعطيته  الذي  املفتاح  ت�ضتخدم  اأن  ت�ضاأ  مل  ال�ضائغ،  اإ�ضحاق  ابنة  �ضارة 
اأفتح الباب حتى هرعت اإىل الراديو وفتحته، �ضمعت  كعادتها، ومل اأكد 
لأول مرة بيان اجلي�ض ب�ضوت اأنور ال�ضادات.. هل تذكرينه، ذلك ال�ضابط 
اآنذاك. كان  ال�ضحف  با�ضا عثمان وانت�رصت �ضورته يف  اأمني  اغتال  الذي 

ُيذيع بياًنا با�ضم اللواء حممد جنيب ُيعلن فيه �ضيطرة اجلي�ض على البلد.
وفاتك.  منذ  حتدث  مل  قلبي  يف  بانقبا�ضة  �ضعرت  ملاذا  حينها  اأدِر  مل 
خم�ض  الآن  يل  وقت.  اأي  يف  به  بالت�ضال  يل  �ضمح  مولنا  اأن  تعلمني 
على  �ضيطروا  اأنهم  يبدو  جدوى.  دون  بالق�رص  الت�ضال  اأحاول  �ضاعات 

الق�رص كذلك.
الأيام  لنا  حتمله  �ضوف  الذي  ما  اأتخيل،  اأن  مُيكن  ول  اأعرف،  ل 

القادمة.
ل اأخفي عليك اأنني منذ �ضماع بيان اجلي�ض بداأت يف ال�ضطراب. يف 
احلقيقة، بداأت يف كتابة اخلطاب اليومي قبل موعده كي اأ�ضيطر على توتري 

با�ضتح�ضار روحك الرقيقة.
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ل اأرى ملمح الأيام القادمة. �رصت اأخ�ضى اإن جنحت هذه احلركة 
مولنا  حا�ضية  من  يعتربوين  اأن  بالفعل،  احلكم  على  ال�ضباط  وا�ضتوىل 
لن  فاأنا  اأهون علّي،  القتل  الرحيل من م�رص.  اأو  يجربوين على  ويقتلوين 
اأطيق البتعاد، لي�ض فقط لأنها وطني احلقيقي، ولكنها كذلك الأر�ض التي 

�ضهدت حياتنا �ضويًّا حتى ذهبِت اإىل جوار الرّب تاركة ج�ضدك فيها.
لن اأطيل حديثي.. رمبا حتمل الأيام القادمة ما ي�ضتحق اأن اأطيل فيه. 

ا�ضتمتعي عزيزتي بامللكوت. واأثق اأن لقاءنا لي�ض ببعيد.
كما اعتدت دوًما اأن اأ�ضف نف�ضي..

من ُيحبك للأبد.
اأرماين«.

فرغ من كتابة خطابه، وقام لي�ضعه يف مظروف من اللون نف�ضه الذي 
كانت مادلني تع�ضقه ثم حترك لُيكمل طقو�ضه اليومية املُعتادة. َفَتح الكومود 
بر�ّضه  قام  اأن  بعد  الأخرى  اخلطابات  فوق  اخلطاب  وو�ضع  بها،  اخلا�ض 
التفت ليح�ضنت �ضورتها على  له يوم رحيلها.  اأهدته  ل الذي  املُف�ضّ بعطرها 
اجلدار بعينيه، ثم غادر الغرفة كلها اإىل مو�ضع جل�ضتهما اليومية يف ال�رصفة 

املطلة على ميدان �ضليمان با�ضا قبل اأن ي�رصع يف العمل.
له  القهوة ل تزال يف مو�ضعها منذ كانت مادلني ت�ضنعها  ُعّدة  كانت 
كل �ضباح، بداأ يف �ضنع القهوة حماوًل ال�ضيطرة على ارجتافة اأ�ضابعه التي 
لزمته منذ رحيلها وهو يتطلع اإىل امليدان الذي �ضار غريًبا عن ناظريه ذلك 

ال�ضباح.
عن  ذكرياته  مظهرها  اأثار  ع�ضكرية  اآليات  وجود  من  منده�ًضا  كان 
كان  نف�ضه،  الوقت  يف  �ضنوات.  ب�ضع  منذ  انتهت  التي  العظمى  احلرب 
اإىل اجلنود الواقفني يف �ضمت  املارة يتحركون حولها بحذر وهم ينظرون 
من  الت�ضجيع  وعبارات  ابت�ضامات  وحتى  والتعليقات  الأ�ضئلة  متجاهلني 

البع�ض؛ كان يت�ضاءل عما بعد ذلك البيان.
»وهم الع�ضاكر مالهم ومال الق�رص والأحزاب وعي�ضة النا�ض! هو حد 
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كان جه ناحيتهم؟!«.
كان غارًقا فى ت�ضاوؤلته حتى اإنه مل ينتبه اإىل طرقات الباب اإل بعد عدة 
مرات، حترك بخطواته البطيئة الواثقة ليفتحه فوجد اأمامه �ضارة التي يعتربها 
و�ضلته بعامل ال�ضباب وحبيبها �ضادق، الطالب وال�ضحفي الذي يراه واعًدا، 
ابت�ضم لقدومهما متوقًعا اأخباًرا اأكث لدى �ضادق الذي بدا مهموًما على غري 
عادته »مالك يا حبيبي؟«، �ضاأله مبت�ضًما بلكنته الأجنبية ُمقلًدا يف الوقت نف�ضه 

اإ�ضحاق والد �ضارة حماوًل اإزالة توتره.
ال�ضبح لقيت  اأرماين.. رحت اجلورنال  يا عم  »حمد�ض فاهم حاجة 
اأي  مفي�ض  لأن  جنيب  باللواء  يت�ضل  بيحاول  البا�ضا  معايل  فو�ضى.  الدنيا 
ات�ضالت بال�رصايا، والوحيد اللي ال�ضباط ات�ضلوا بيه هو علي با�ضا ماهر. ما 
اأنت عارف اإن هو اللي مربي مولنا. كل النا�ض مرتبكة وحمد�ض عارف 
اإيه. �ضبت اجلورنال ورحت اجلامعة، لقيت هناك كل  اجلي�ض ناوي على 
النا�ض بتتكلم وحمد�ض عنده خرب اأكيد. رجعت البيت لقيت خايل جه ومعاه 
فارغ  كلم  يقول  وقعد  احلركة  بتوع  ال�ضباط  من  اإنه  لأمي  وقال  ع�ضاكر 
جملته اإن اللي بيح�ضل ده مل�ضلحة كل النا�ض. زهقت وما قدرت�ض اأقعد. 

نزلت اأقابل �ضارة،  قالت يل نيجي نعدي عليك �ضوية«.
»ت�رصبوا قهوة؟«، قالتها �ضارة وهي تنه�ض حماولة التغطية على كلماته 
املليئة بالتوتر، اإل اأن �ضادق مل يبِد اأن لديه ا�ضتعداًدا للخروج من حالته فاكتفى 
بيتكم..  تقويل كده يف  »تقدري  اأرماين  داعبها  بينما  موافًقا،  راأ�ضه  بهز 
اإ�ضحاق«،  بنت  يا  اآخر زمن  يهود  اأبوكي حا�ضبني عليها.. �ضحيح  كان 
جاءت الدعابة باأثرها فابت�ضم �ضادق وهو ُي�ضري اإليها قائًل »ياريت كل اليهود 

زي �ضارة يا عم اأرماين.. اإمنا العينة املوجودة كلها ما ت�ضجع�ض«.
»وملّا كلها ما ت�ضجع�ض، زميلك ده اللي ا�ضمه فريد هيموت ويتعرف 
و�ضطها  يف  يديها  ت�ضع  وهي  الغ�ضب  م�ضطنعة  �ضاألته  ليه«،  مار�ضيل  على 
فاأ�رصع اأرماين ُيجيبها »ما هو لأجل الورد يا بنت ال�ضايغ«، �ضحك �ضادق 
فاأ�رصعت اإىل ُعّدة القهوة يف خجل. دقائق وكانوا يحت�ضون م�رصوبهم على 
اإعادة  اأرماين  اأن رف�ض  بعد  اجلرامافون،  املت�ضاعدة من  الوهاب  عبد  اأنغام 
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ت�ضغيل الراديو.
ا  لحظ اأرماين اأن كليهما ينظر للآخر كثرًيا وكاأن لديهما حديًثا خا�ضً
يخجلن منه اأمامه، وقد بداأ كلهما يف التململ يف جل�ضته، ا�ضتعاد حنينه 
لزوجته الراحلة فابت�ضم يف حنان اأبوي »طيب.. ه�ضيبك اأنا بقى مع حبيبتك 
وهروح اأقعد مع حبيبتي.. لو نازلني قبل ما اأرجع لكم خّبطوا على الباب«، 
اأوماأ كلهما براأ�ضه متفهًما، فاجته اأرماين اإىل باب غرفته، وقبل اأن يدخل 

التفت اإىل �ضارة مت�ضائًل »�ضحيح يا �ضارة.. اأبوكي فني النهارده؟«.
اأنت  يفتح املحل،  النهارده ورف�ض  اأرماين، خاف  يا عم  البيت  »يف 

عارف احلاجات دي ممكن يبقى فيها اأعمال نهب«.
»�ضاعتها اأبوكي يروح فيها. ربنا ي�ضرت يا بنتي«، قالها وفتح الباب يف 
بطء، ثم عاد لي�ضتدير اإليها ثانية »ماتن�ضي�ض تقفلي باب الفراندة واأنتي ما�ضية. 
ميكن قعدتي جوة تطّول، واأنت يابني ملا ترجع اجلورنال لو عرفت حاجة 

كلمني«.
بالتحية  اإليهما  ُي�ضري  العجوز  امل�ضّور  عاد  اأرماين«،  عم  يا  »حا�رص 
ُمبت�ضًما  مادلني  �ضورة  اإىل  والتفت  الباب  اأغلق  باب حجرته،  يدخل  وهو 

»وح�ضتيني«.

***
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ة اال�ستباكات بزيادة اأعداد املتظاهرين باملحافظات كافة،  زادت حدَّ
اليوم.  مدار  على  واملتظاهرين  االأمن  قوات  بني  اال�ستباكات  وا�ستمرت 
جلاأت ال�رصطة اإىل القنابل امل�سيلة للدموع لتفريق املتظاهرين، ومل تنجح 
املحاوالت العنيفة لل�رصطة يف اإثناء املتظاهرين عن مطالبهم على الرغم من 
االإ�سابات و�سقوط ال�سهداء، يف حني جلاأت احلكومة ملنع موقعي التوا�سل 
للتظاهرات.  الدعوة  انت�سار  من  للحد  و«تويرت«  بوك«  »في�ش  االجتماعي 
اأن اجلهات الر�سمية مل تعرتف ب�سقوط �سهداء، حيث  وعلى الرغم من 
و�سل عدد ال�سهداء اإىل �سبعة �سهداء، فاإن متظاهري ال�سوي�ش حا�رصوا 
ثالجة حفظ املوتى للمطالبة ب�سهدائهم. وجتاهل التلفزيون الر�سمي اأحداث 
اال�ستباكات ومل يذكر عنها اأي �سيء، كما قامت اجلرائد القومية بن�رص 

معلومات ُمغايرة ملا يحدث على اأر�ش الواقع.

                                                اأر�سيف جريدة اأخبار اليوم
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ا على عنف الداخلية«..  »القوى ال�ضيا�ضية حت�ضد لـ«جمعة الغ�ضب« ردًّ
»وزير الداخلية يوؤكد تورط قوى خارجية يف اإ�ضعال التظاهرات«..

»م�رصع �ضاب واإ�ضابة الع�رصات اأثناء تفريق قوات الأمن للمظاهرات«..
 On The مّرت عينا كمال على عناوين ال�ضحف �رصيًعا اأثناء وقوفه يف
Run وهو ي�ضرتى خمزونه ال�ضهري من التبغ، مال نحو اإحدى ال�ضحف 
يف  بيح�ضل  اللي  من  اأكرت  “مفي�ض  راأيه  عن  عدل  ثم  �ضيبتاعها  كاأنه  وبداأ 
عليه  ُتطبق  مبثانته  �ضعر  فجاأة  احل�ضاب.  يدفع  وهو  لنف�ضه  قالها  ال�ضارع”، 
“يحرق اأبو الأملح ع ال�ضبح”، هم�ض بها وهو يتحرك نحو احلّمام امل�ضغول 

الذي دّق بابه وهو يتلوى.
“كمال؟! فينك يا.. يابني؟”، �ضمع ال�ضوت الأنثوي الذي مل ين�َضه 
قط وهو مي�ضك مقب�ض الباب، فالتفت اإىل �ضاحبته “جميلة!.. اإزيك”، 
اأرا�ضيك؟”  فني  �ضفتك..  “اأخرًيا  مرتبكة  ده�ضة  اإليها يف  ينظر  قالها وهو 
نزلت  اأنت  ده؟..  دماغك  يف  اللي  “واإيه  جبهته  اإىل  ُت�ضري  وهي  �ضاألته 

املظاهرات؟”.
“لو اأنا مانزلت�ض اأُمال مني اللي هينزل. اأنتي نا�ضية اللي ح�ضل”، ربتت 
ق�ضدي”،  م�ض  اآ�ضفة  “اأنا  حُمرجة  بابت�ضامة  تقول  وهي  كتفه  على  بيدها 
اأ�ضارت اإىل ماكينة القهوة املوجودة يف املكان “تفطر معايا.. وّل ت�رصب 
كابت�ضينو زي زمان”، بدا على وجهه �ضبح ابت�ضامة وطّلت يف عينيه نظرة 

حنني قدمية “وماله.. اأخ�ض احلّمام على ما تطلبي الكابت�ضينو”.
اأفرغ مثانته وعاد اإليها، ظّلت تتاأمله وهو ي�ضع ال�ُضّكر، بدا وكاأنه تغري 
كثرًيا مُنذ خرج من املعتقل الذي ق�ضى فيه �ضتة اأ�ضهر دون جرمية �ضوى ن�رص 
الأيام  تلك  اأن  �ضعرت  الإلكرتونية.  مدونته  ف�ضاد ُكربى عرب  وثائق عملية 
اأ�ضافت اإىل عمره اأعواًما مل تَرها فيه من قبل. لحظ نظراتها التي تتاأمل كل 

تفا�ضيله فبدا عليه الرتباك. اأخرج هاتفه وتظاهر بالن�ضغال فيه.
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اأنت  دا  ب�ض حرمتني منك..  اللي فجاأة عملت كده.. م�ض  “اأنت 
باغتته  النا�ض”،  كل  عن  بعيد  لوحدك  تعي�ض  نف�ضك  على  حكمت  كمان 
فاأ�رصع بنظره بعيًدا عنها وكاأنه يفّر من همومه “اأنا”؛ قاطعته وهي ت�ضع اأناملها 
الرقيقة على ظهر يده اجلاف “هربت كاأن مفي�ض غريك ح�ضل له ده. �ضبتني 
ع�ضت  اأنك  الفرق  خا�ض.  معتقل  يف  تعي�ض  وقررت  النا�ض  كل  و�ضبت 

امل�ضجون وال�ضجان يف الوقت نف�ضه”.
مغزاها.  يعلم  ل  خاوية  بنظرة  مكتفًيا  كلماتها  ُيفّكر يف  وهو  �ضمت 
اأنه مل يُعد  مل تعد فكرة الوحدة توؤرقه، فقد كِره �ضخافات الب�رص اإىل حّد 
بها فور خروجه  ليقطع علقته  الذي �ضاهده دفعه  الهول  اأحد.  يطيق روؤية 
حتى ل ُي�ضيبها ال�رصر اأو يتم ال�ضغط عليه من خللها، �ضاعدته طبيعة عمله 
كمهند�ض تقني يف اأن يق�ضي معظم اأعماله من منزله ال�ضغري، �ضار روتني 
ا كما و�ضفته. يخرج يف منت�ضف الليل يوًما  حياته املنتظم اأ�ضبه باملعتقل حقًّ
كل �ضهر لي�ضحب نقوده من ال�رصاف الآيل، ثم يذهب لي�ضرتي احتياجاته 
التي اقت�رصت على طعامه، وتبغه، وزجاجات خمره التي مل يُعد ي�ضتغنى 
عنها ب�ضبب كوابي�ض فرتة العتقال؛ حتى احل�ضي�ض - هوايته الوحيدة كما 
املوزع  ذلك  مع  يتعامل  ل  جتعله  بكميات  ي�ضرتيه  كان   - عليه  ُيطلق  كان 
ال�ضخيف اإل مرة اأو مرتني ياأتيه فيهما بابت�ضامته ال�ضفراء القبيحة، متوهًما اأنه 
عادة ما يق�ضي اأياًما وليايل حمراء. اعرتف يف قرارة نف�ضه اأنه با�ضتثناء جميلة 
الكائن  الوحدة. قبل ذلك كان كلبه هو  وبع�ض الأ�ضدقاء كان من هواة 
احلي الوحيد الذي �ضمح له باقتحام حياته، كانا متلزمني حتى جاء اليوم 
الر�ضا�ض حتى ل ينبح. كان ذلك  ال�ضقة واأطلقوا عليه  الذي اقتحموا فيه 

ا هو اآخر علقته بالأحياء كما يعرفونه. اليوم حقًّ
فاأجاب  اأفكاره  انتزعته من  اتقابلنا�ض؟”؛  ما  اإيه  اأد  بقالنا  عارف  “اأنت 
ارتفع حاجباها يف ده�ضة  اأيام”،  اأربعة  �ضهرين..  “�ضنة..  تفكري  بدون 
فنظر اإىل �ضاعته واأ�ضاف “و�ضبع �ضاعات واأربعة وخم�ضني دقيقة”. نظرت 
اإليه طويًل، فوجئ بدمعة ت�ضقط منها فاأ�رصع يلتقط منديًل ومي�ضحها “افتكرتي 

اإين ن�ضيت. م�ض كده؟”؛ ارجتفت �ضفتاها وهي ت�ضاأله “طب ليه؟!”.
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عملت  ليه  هتفهمي  كنتي  �ضفته  اللي  ربع  �ضفتي  لو  ينفع.  “مكن�ض 
كده. اأنا �ضفت نا�ض بت�رصخ وتطّلق بالتلتة عل�ضان يحموا بيوتهم من اللي 
ممكن يح�ضل. �ضيوخ بت�ضب الدين عل�ضان يفلتوا من الُتهم اللي بتتلفق لهم. 
هم  اللي  العذاب  من  يخل�ضوا  عل�ضان  ن�ضوان  اأنهم  بيحلفوا  ب�ضنبات  رجالة 
فيه”، ملعت عيناه بالدموع فاأ�ضاح بوجهه “اللي تعرفوه، اأو �ضمعتم عنه، اأو 

حتى متخيلينه اأكيد اأقل من اللي بيح�ضل”.
كّفه  حتت�ضن  وعادت  قالتها  الفي�ضبوك”؛  على  كتري  �ضهادات  “قراأت 
اللعبة اجلديدة ذكرياته يف عام العزلة الذي  اأثار حديثها عن تلك  باأناملها، 
عا�ضه، يف البداية كان الأمر بالن�ضبة له و�ضيلة للطمئنان على اأ�ضدقائه دون 
اأن ي�ضطر ملقابلة اأحد منهم، جتاهل �ضندوق الر�ضائل الذي كانت تنهمر عليه 
الأ�ضئلة بل توقف واكتفى باملتابعة. رويًدا رويًدا حتّول الأمر ل�ضاحة �ضخمة 
للنقا�ض ال�ضيا�ضي وتبادل الآراء حول ما يحدث يف البلد من حت�ضري وا�ضع 
وثائق  طرًفا يف  ما  ب�ضكل  الذي كان  الأكرب،  مبارك  لتوريث جنل  النطاق 

الف�ضاد التي ن�رصها وت�ضببت يف اعتقاله. 
فكرة  اأو  هذا  مع  مبعلومة  ُي�ضارك  بحذر،  رفاقه  يكتبه  ما  ُيتابع  كان 
وتف�ّضي  الأخرية  النتخابات  تزوير  فظاعة  اآخرين عن  تلك، كتب مع  مع 
حالت التعذيب يف الأق�ضام، �ضارك يف اتهام الداخلية بتدبري تفجري كني�ضة 
القدي�ضني، ون�رص �ضهادته عن اأيام العتقال با�ضم ُم�ضتعار حتى ل يعود لذلك 

اجلحيم.
عليها  بدا  التي  جميلة  �ضوت  على  �رصوده  من  انتبه  فني؟”،  “رحت 
ال�ضيق “�ضكلي �ضايقتك.. �ضيبك من اللي قلته”، ربت على كّفها بحنان 
على  الرتدد  ظهر  ال�ضلة”،  بعد  امل�ضريات  يف  بُكرة  “ه�ضوفك  فابت�ضمت 
ملحمه، ولكنها تابعت “اأهو منها ت�ضّلم على النا�ض ومنها نبقى جنب بع�ض 
يف امل�ضرية.. كلنا هنطلع يف م�ضرية �ضربا”، �ضمت حلظات ثم رفع راأ�ضه 
قراره  به  اأّيد  نف�ًضا  التقط  نتجمع زي زمان”،  فر�ضة  اأهي  “وماله..  اإليها 

وابت�ضم “رقمك زي ما هو.. م�ض كده؟”.
“ما اأنت عارفني، اخلط ده معايا بقاله �ضبع �ضنني”.
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اأ�ضياءه  جمع  دلوقتي”،  اأم�ضي  م�ضطر  معل�ض  تليفون..  على  “يبقى 
تاين..  مني  تهرب�ض  ما  “كمال..  وا�ضتوقفته  فعادت  الباب  نحو  واجته 
ركب  حتى  بب�رصها  تابعته  راأ�ضه،  بهز  واكتفى  ُيجبها  مل  �ضمحت”،  لو 
تقول  وهي  حقيبتها  من   Tabletالـ واأخرجت  �ضيجارة  اأ�ضعلت  �ضيارته. 

ب�ضوت خافت “وح�ضتني”.

***
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وكانت  الطريق،  ازدحام  ب�سبب  امللك  لوداع  متاخًرا  »جئت 
ا حربيًّا دار بنا دورة كاملة كما  املحرو�سة يف عر�ش البحر، فاأخذت لن�سً
تقت�سي التقاليد البحرية و�سعدت للمحرو�سة وكان امللك ينتظرين، اأديت 
له التحية فرد عليها، ثم �سادت حلظة �سمت بددتها قائاًل للملك: لعلك 
عقب  اجلي�ش  من  ا�ستقالته  قدم  الذي  الوحيد  ال�سابط  كنت  اأنني  تذكر 

حادث 4 فرباير 1942 احتجاًجا، فرد امللك: نعم اأذكر. 
ا اأن اأ�سحي برزقي وبرقبتي يف �سبيلك،  قلت له: حينئٍذ كنت م�ستعدًّ
ولكن ها اأنت ترى اليوم اأنني نف�سي اأقف على راأ�ش اجلي�ش �سدك. فرد 
فاروق: اإن اجلي�ش لي�ش ملكي واإمنا هو ملك م�رص، وم�رص وطني، واإذا 
كان اجلي�ش قد راأى اأن يف نزويل عن العر�ش ما يحقق مل�رص اخلري، فاإنني 
اأمتنى لها هذا؛ وقال: اأنتم �سبقتموين مبا فعلتموه فيما كنت اأريد اأن اأفعله. 

ا، فلي�ش من ال�سهل حكم م�رص. اإن مهمتك �سعبة جدًّ
وكانت هذه اآخر كلماته«.

                                                  مذكرات الرئي�ش حممد جنيب

»بعدما اأبحرت بعيًدا اأنا وعائلتي، �ساد ال�سمت فجاأة يف م�رص. بدا 
ك�رصت  الذين  كاالأطفال  ومنده�سني  �سامتني  وقفوا  ورجاله  جنيب  اأن 
األعابهم النارية زجاج جواهرجي. مل ياأِت اأحد ليطاردهم. جواهر وطن 

باأكمله افرت�ست على طول الطريق حتت اأقدامهم، رحل املالك.
اأ�سبوًعا  اأخذ منهم حوايل  االأمر  اأن  واأعتقد  اأفواههم،  وقفوا فاحتني 
ليدركوا حجم االأهمية التاريخية ملا فعلوه. ال اأحد يف م�رص االآن ي�ستطيع 
اأن يرف�ش اأي �سيء يطلبونه. باالأم�ش، كان جنيب مواطًنا عاديًّا، واليوم، 

اأ�سبح فوق القانون، ال ي�ستطيع �رصطي يف م�رص اأن مي�سه«.
                                                  مذكرات امللك فاروق االأول
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على  فاروق  وافق  فبينما  �رصيًعا،  تدور  الأحداث  عجلة  »كانت 
على  م�رص  اأر�ض  ُمغادًرا  الثاين  فوؤاد  اأحمد  عهده  لويّل  العر�ض  عن  التنازل 
منت املحرو�ضة، وهو اليخت ذاته الذي غادر فيه جّده اإ�ضماعيل عند نفيه، 
اأ�ضموه  ما  ت�ضكيل  اأعلنوا عن  قد  احلركة  �ضباط  الكثري حتى كان  مي�ِض  مل 

»جمل�ض قيادة الثورة«.
اجلمهورية  قيام  واإعلن  الطفل  امللك  بعر�ض  الإطاحة  متت  ما  �رُصعان 
رئي�ًضا  النا�رص  عبد  جمال  البكبا�ضي  وتعيني  جنيب،  حممد  اللواء  برئا�ضة 
لوزرائه، لتبداأ م�رص عهًدا ا�ضتب�رص به الفقراء خرًيا، يف حني انتاب اجلميع 
التي و�ضفوها يف  ال�ضيا�ضة  ب�ضاأن  اجلديدة  ال�ُضلطة  به  �ضتقوم  ما  احلذر حول 

بيانهم الأول بالف�ضاد.
هوؤلء  ت�رصفات  يف  �ضعرت  عزيزتي.  يا  يحدث  ما  كل  يل  يُرق  مل 
بنوع من اجلوع اإىل ال�ضيطرة، هناك كم من العتقالت التي قد ُتف�ضي اإىل 
اأ�ضقطوا  فرن�ضا حينما  الرعاع يف  فعلها  بل دلئل حقيقية.  اتهامات خطرية 
�ضجن البا�ضتيل، اأذكر اأننا قراأنا عن تلك الفرتة �ضويًّا وانده�ضنا اأن كل من 
�ضاركوا يف الأمر انتهت روؤو�ضهم على املق�ضلة واحًدا تلو الآخر. رمبا هذا 
ُينّفذها  التي  ال�ضيا�ضيني  اإق�ضاء  بعد حماولت  خا�ضة  متوج�ًضا،  يجعلني  ما 

ال�ضباط على قدم و�ضاق. 
واأ�رصهم،  ال�ضباط  من  اجلديدة  احلاكمة  للطبقة  ِقبلة  ال�ضتديو  اأ�ضبح 
الذين اعتربوا اأنف�ضهم حّلوا بدًل من اأمراء اأ�رصة حممد علي التي اأ�ضبح اجلميع 
ي�ضريون اإليها باعتبارها »العهد البائد«، وكان املجتمع هو الآخر يتغري ب�رصعة 
جاء  والبا�ضاوات  الأمراء  اختفاء  فمع  ال�ضيا�ضية،  للأحداث  نتيجة  �ضديدة 
ا خوًفا من  اآخرون من �ضغار ال�ضباط ُيطلقون على اأنف�ضهم هذه الألقاب �رصًّ
النا�ض ح�ضب  نفون  الذين كانوا يكرهون هذه الألقاب، وبداأوا ي�ضّ الكبار 

اأهوائهم. 
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والربوتوكول  الُرقي  اختفاء  اأ�ضاهد  عندما  باحل�رصة  اأ�ضعر  �ضدقيني، 
لدى  اأجده  مل  تعالًيا  اجلديدة  الطبقة  من  وجدت  الفظة،  املعاملت  لتحل 

فاروق نف�ضه واحلا�ضية التي دفعت هوؤلء ال�ضباط للنقلب عليه.
هذه  لكل  احلقيقي  القائد  نف�ضه،  النا�رص  عبد  جمال  اأن  ورغم 
الأحداث، اأتى هو الآخر ليلتقط اآخر �ضوره الع�ضكرية، فاإنني وجدته �ضابًا 
هادًئا ومتحدًثا لبًقا؛ على عك�ض ذلك ال�ضاغ الذي جاء ليلتقط �ضورة ر�ضمية 
اأعلم جيًدا  الذي  الوقت  الغطر�ضة يف  مبنتهى  ُيعاملني  اجلديدة، كان  لرتبته 
اأنه جاء ليفتخر و�ضط زملئه باأن �ضورته عليها توقيع م�ضور امللك ال�ضابق، 
كان ُي�ضبه الطاوو�ض يف خيلئه رغم اأن ملحمه الريفية كانت توؤكد ب�ضاطة 
ن�ضاأته؛ وكان غروره قد فاق احلد حتى اإنني، بعد اأربعني عاًما مل اأفقد فيها 
ال�ضن، وحتول  لفارق  ولو  الحرتام  باإظهار  طالبته  ال�ضتديو،  اأع�ضابي يف 
ال�ضابط  من  طلب  الذي  �ضادق  بدخول  اإل  تنتِه  مل  �ضوتيه  مل�ضاجرة  الأمر 
العتذار واملغادرة واإل �ضيقوم بالت�ضال بخاله الذي كان ذكر ا�ضمه كافًيا 

لينفجر ال�ضابط باعتذارات ل ح�رص لها.
ما يقرب من عامني من جناح  بعد  يا عزيزتي.  ُمب�رّصة  الأمور  تبدو  ل 
احلركة التي �ضاروا ُيطلقون عليها ثورة، اأرى البلد تتحول اإىل حكم ذي 
اإن  بل  احلديث،  يخ�ضون  اجلميع  املُعار�ضة.  مُيكنه  اأحد  دون  واحد  اجتاه 
�ضمعان حّذرين حتى من وجود هذه اخلطابات التي ل ُتغادر غرفتنا، والتي 
اأروي لك فيها كل �ضيء. ل اأعرف، لكنني لن اأتوقف عن احلديث اإليك 

اإل عندما نلتقي يف ملكوت الرّب مرة اأخرى.
كما اعتدت دوًما اأن اأ�ضف نف�ضي

من ُيحبك للأبد..
اأرماين«.

حياته  لُيمار�ض  ال�ضتديو  اإىل حجرة  وعاد  اجلديد  اأرماين خطابه  اأنهى 
بالروتني املُعتاد. يعمل، يكتب خطاباته التي ل تنقطع ملادلني، يتلقى زيارة 
كل ب�ضعة اأيام من �ضارة و�ضادق، ويذهب للجلو�ض على املقهى مع اإ�ضحاق 
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و�ضمعان، واأحياًنا �ضديق �ضبابه ال�ضيخ م�ضطفى الذي يداعبه منذ اأربعني عاًما 
باأنه ُي�رّص على �رصب ال�ضاي الثقيل دون �ضواه وكاأنه يهودي يخ�ضى اأن يدفع 

اأكث من ثمن ال�ضاي، لكنه ي�ضع يف الكوب كل ما ي�ضتطيع.
كان اأكث ما ُيحبطه هم هوؤلء اجلال�ضون على املقاهي من املثقفني ومن 
ُيفرت�ض اأن يكونوا اأ�ضحاب راأي، حتولت اأحاديثهم لتاأييد الثورة الوليدة، 
يف الوقت نف�ضه الذي يتعجبون فيه من عدم ا�ضتعانة جمل�ض الثورة باأي من 
ال�ضباب املوجودين يف العمل الوطني »كنا فاكرين اإنهم هيجمعوا كل ال�ضباب 
اللي كافحوا ُقدام الإجنليز ويعملوا منهم كوادر تنفع البلد«، هكذا قال له 
�ضادق يف �ضيق وهو ي�ضهر لديه ذات خمي�ض ي�ضتمعان �ضويًّا للجرامافون، 
وتابع يف �ضيق »حتى ال�ضباط اللي كانوا بيدربوا الفدائيني بعد ما النحا�ض با�ضا 
ا�ضتبعادهم  36 وعارفني مني يقدر يقوم بدور مهم، تقريًبا مت  لغى معاهدة 
وات�ضدر رجالة احلركة ب�ض. وطبًعا الأحزاب كلها على جنب باعتبار اأنها 
كانت بتتعامل مع ال�رصايا«، ربت اأرماين على كتفه ُمهّدًئا لكنه زفر يف �ضيق 

»م�ض عارف ليه يا عم اأرماين حا�ض�ض اإن م�ضتقبلي ال�ضيا�ضي انتهى«.
»طيب وخالك يا حبيبي.. ما اتكلمت�ض معاه؟«.

»�ضفوت!.. خل�ض بقى »رجل دولة« زي ما بيقول لأمي.. �ضايف 
امللك  لهم  �ضابها  اللي  الفو�ضى  من  البلد  بريتبوا  واإنهم  معندهم�ض وقت  اإن 
له  اأ�ضار  بعدما  اإحداها  واأ�ضعل  �ضجائره  علبة  واأخرج  مبرارة  ابت�ضم  فيها«، 
اأرماين باملوافقة »وبيني وبينك هو وزمايله عندهم حاجات اأهم، اأملك اأ�رصة 
ح�ضب  عليهم  وبتتوزع  البا�ضوات  من  بتتاخد  اللي  والأرا�ضي  علي  حممد 

الأهمية بالتحايل على القانون اللي عملوه«.
»يعني جمل�ض قيادة احلركة كله م�ض فا�ضي لل�ضيا�ضة.. طيب دخلوا 

فيها ليه؟«.
»ثورة يا عم اأرماين.. اأفتكر اأنهم خّلوها بقت ثورة.. هم م�ضغولني 
يف ال�ضيا�ضة العامة زي ما �ضفوت قال يل. وكل واحد من جمل�ض القيادة 
اختار جمموعة ت�ضتغل معاه.. وكل واحد من املجموعة اختار جمموعة.. 
حلد ما تو�ضل للع�ضكري اللي بيتعامل مع النا�ض يف ال�ضارع كاأنه عبد النا�رص«.
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»ربنا ي�ضرت يا حبيبي«.
بقيت  كده.  بعد  هيح�ضل  اإيه  عارف  بقت�ض  ما  اأرماين  عم  يا  »والله 
خايف على م�ضتقبلي وعلقتي ب�ضارة. بابا وماما ما بقو�ض ي�ضمعوا غري كلم 

خايل، يعني لو رف�ض اجلواز م�ض هعرف اأجتوزها«.
اأرماين منده�ًضا فهز راأ�ضه موؤكًدا »وم�ض بعيد  »للدرجة دي!«، قالها 
ي�رص عم اإ�ضحاق كمان لو عايز. مفي�ض حد يقدر عليه غري اللي اأكرب منه«.
�ضعر اأرماين بال�ضفقة على ال�ضاب فهتف »لو عايزين اأكّلم عبد النا�رص هو 
�ضاب يل رقم مكتبه، اأنا ممكن..«، قاطعه يف حزن »تفتكر م�ض عارف 
زملوؤه ورجالته بيعملوا اإيه.. تفتكر هو نف�ضه يقدر عليهم. يا عم اأرماين 
اأمرا�ض ال�ضلطة م�ضكت يف عقول ال�ضباط وخل�ض م�ض هتطلع. حتى لو 

عبد النا�رص زي ما اأنت بتقول ما اعتقد�ض اإنه يقدر عليهم«.
»طب واحلل يابني«.

»ربنا وحده اللي عارف«، قالها ونه�ض ودموعه على و�ضك ال�ضقوط 
بيده  العجوز  اأ�ضار  ال�ضبح«،  جامعة  عندي  ا�ضتاأذن.  م�ضطر  »اأنا  واأردف 
متفهًما ومودًعا؛ ظل على �ضمته حتى غادر �ضديقه ال�ضاب ونه�ض بخطوات 
بطيئة اإىل حجرته، بّدل ملب�ضه وجل�ض على ال�رصير وهو ُيخرج �ضاعته التي 

حتمل �ضورة مادلني وهم�ض »ت�ضبحي على خري يا حبيبتي«.

***
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مفاجًئا  اختفاء  م�رص  �سهدت  يناير   28 اجلمعة  م�ساء  ال�ساد�سة  يف 
ا هروب العديد  لقوات ال�رصطة كافة من جميع اأنحاء م�رص، و�سهدت اأي�سً
من امل�ساجني وامل�سجلني خطر من �سجون م�رص الكربى، وكان الهروب 
جماعيًّا وكبرًيا بال�سكل الذي اأكد بن�سبة كبرية اأن قوات ال�رصطة تورطت 
وكانت امل�سئولة عن هذا الهروب للرد على مقاومة املتظاهرين، و�سادت 

حالة من الفو�سى والقلق يف ال�سوارع.
احلاكم  قرار  االإعالم  و�سائل  نقلت  والن�سف  ال�ساد�سة  ال�ساعة  يف 
الع�سكري بحظر التجوال يف القاهرة واالإ�سكندرية وال�سوي�ش، مع انت�سار 
قوات اجلي�ش وعنا�رص احلر�ش اجلمهوري لتاأمني املن�ساآت احليوية للبالد؛ 
لكن على الرغم من ذلك فقد حتدت جموع املتظاهرين قرار احلظر وبقيت 
يف امليادين الرئي�سية، اأما بقية ال�سوارع فقد خلت تقريًبا من النا�ش اإال من 
دوريات اجلي�ش وقليل من النا�ش الذين �سكلوا جلاًنا �سعبية حلفظ االأمن يف 

مناطقهم من هجمات امل�سجلني.

                                             تقارير �سحفية - يناير 2011
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»�ضوف اأوايل متابعة تنفيذ احلكومة اجلديدة بتكليفاتها على نحو ُيحقق 
وتطلعه  ال�ضعب  عن  ا  ُمعرّبً اأداوؤها  ياأتي  واأن  لل�ضعب..  امل�رصوعة  املطالب 
العمل  فر�ض  ولإتاحة  والجتماعي..  والقت�ضادي  ال�ضيا�ضي  للإ�ضلح 

ومكافحة الفقر وحتقيق العدالة الجتماعية. 
بدوره  بال�ضطلع  ال�رصطة  جهاز  اأكلف  فاإنني  ال�ضياق..  ذات  ويف 
يف خدمة ال�ضعب.. وحماية املواطنني بنزاهة و�رصف واأمانة.. وبالحرتام 

الكامل حلقوقهم وحرياتهم وكرامتهم«.
من  اجلزء  ذلك  مع  التحرير  ميدان  يف  الغا�ضبة  ال�ضيحات  انطلقت 
على  عنه  التنويه  منذ  طويلة  �ضاعات  امل�رصيون  انتظره  الذي  مبارك  خطاب 
�ضقطت  يهداأوا حتى  الذين مل  املحت�ضدون  ُي�ضدق  التلفزيون. مل  �ضا�ضات 
الداخلية كمقدمة لإ�ضقاط نظامه بالكامل، اأنه ل يزال يتحدث بنف�ض النربة 
بالتكليفات  ويقوم  الأوامر  ُيعطي  كان  مولدهم،  منذ  عليها  اعتادوا  التي 

متجاهًل كل ما حدث يف ال�ضارع يف الأيام املا�ضية.
�ضعر �ضعيد باأنه ككل طاغية ل ُيبايل ب�ضعبه، ُيخربهم اأنه �ضريحل من 
ال�ُضلطة وقتما ي�ضاء وعلى طريقته هو، وكاأن كل ما حدث ل يعنيه اأو نظامه.
»دا ل�ضه ناوي يقعد معانا.. اأوّمال الأيام اللي فاتت دي كانت لزمتها 

اإيه!«.
اأن الرجل  اأدرك  اأن  الغا�ضبة بعد  لنف�ضه وهو يقف و�ضط اجلموع  قالها 
لن يرحل ب�ضهولة، ل يزال ُيناور ويتحدث بعيًدا عن املطالب التي جاء كل 
هوؤلء من اأجلها. ويف الوقت نف�ضه ينتظر فر�ضة للنق�ضا�ض عليهم. هكذا 
فّكر وهو  ينظر حوله وي�ضمع طرًفا من مناق�ضات كل جمموعة، تزايد غ�ضبه 
نف�ضه  حول  تلفت  باجلميع،  يتلعب  العجوز  الديكتاتور  باأن  ي�ضعر  وهو 
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فانده�ض عندما راأى غ�ضب البع�ض يرتاجع.
»طب ما ن�ضيبه الكام �ضهر دول.. م�ض هيعدل املايلة �ضحيح، ب�ض ع 

الأقل ما نبقا�ض م�ضحنا بالراجل الأر�ض«..
»دا بر�ضه بطل اأكتوبر«..

»يا اأخي ما هو قال ل هو ول الواد ابنه هيرت�ضحوا.. انتم كده عايزين 
اإيه تاين«..

»يا جدعان بل�ض نذله.. ندي له ُفر�ضة«..
احل�ضد  يف  ال�ضمت  من  حلظات  فاأحدث  �ضعيد  بها  �رصخ  »ليه؟!«، 
املحيط به، نظروا اإليه جميًعا فاأكمل »هو اإدى مني فيكم فر�ضة؟.. خدتوا 
منه اإيه غري �ضوية كلم بن�ضمعهم من يوم ما اتولدنا حلد ما قعدنا يف ال�ضارع 
اإليهم  فنظر  �ضمتهم  ا�ضتمر  ِعزنا«،  يف  ل�ضه  واإحنا  اأبي�ض  بيطقطق  و�ضعرنا 

جميًعا ثم انفجر. 
براأ�ضه  الرجل  اأطرق  تتعالج؟«،  »اأنت عارف  العجائز  اأحد  اإىل  التفت 
ينتظر  مل  بناتك؟!«،  جتّوزي  عارفة  »اأنتي  تقف  �ضيدة  اإىل  واأ�ضار  فتجاوزه 
ا وو�ضع يده على كتف �ضاب بجواره »اأنت عارف ت�ضتغل؟«، هز  منها ردًّ
ال�ضاب راأ�ضه نافًيا، فنظر اإىل طفل يجل�ض على كتفي والده »تقدر تقول يل 
هم بيعّلموك اإيه يف املدر�ضة يا حبيبي«. مل ينتظر منهم اإجابات واإمنا دار حول 
نف�ضه ورفع يديه وهو ي�رصخ »حد فينا لقي ياكل؟.. طب حد فينا عارف 
يعي�ض؟.. لو الدنيا حلوة وقادرين ت�ضربوا.. طب جيتوا هنا ليه؟.. �ضبتوا 

نا�ض متوت وتتحب�ض وتتعذب عل�ضانكم ليه؟«.
العجائز  بداأ  خجل.  يف  بع�ضهم  اإىل  ينظرون  وهم  اجلميع  �ضمت 
يبتعدون بينما ت�ضاعدت ُمناق�ضات خافتة بني ال�ضباب جتاهلها �ضعيد وهو ين�ضل 
من بينهم باحًثا عن مكان للنفراد فيه بنف�ضه، خرج من بوابة �ضارع طلعت 

حرب و�ضار بهدوء حتى و�ضل اإىل تقاطع النادي الدبلوما�ضي.
»الواد ده من العيال اللي جوة«.

�ضمع ال�ضيحة على ميينه فالتفت ليجد جمموعة من البلطجية يتحركون 
ا ظّل  نحوه. بداأ يف الرتاجع وهو ُيطلق �ضفرًيا قويًّا والتقط من الأر�ض ع�ضً
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يطرق بها على عمود اإنارة لتنبيه من يقفون على البوابات، بينما بداأ البلطجية 
يف التقدم نحوه واأحدهم يلوح ب�ضل�ضلة يف الهواء.

»اثبت يل«.
�ضمعها من خلفه وهو يرتاجع، التفت ليجد خم�ضة �ضباب يقرتبون منه 
وقد بداأوا يف اإلقاء احلجارة على البلطجية. تراجع يف �رصعة وبداأ يلتقط بقايا 
تبادلوا  عالية.  �ضفارات  ُيطلق  وهو  القذف  و�ضاركهم  املك�ضورة  الر�ضيف 
انتبه ع�رصات  اأن  بعد  البلطجية  اأن يرتاجع  قبل  لدقائق  ال�ضباب  احلجارة مع 

ال�ضباب من امليدان وبداأوا يف التقدم نحوهم.
على  ُمعتاًدا  يكن  مل  م�ضموع،  ب�ضوت  اأنفا�ضه  يلتقط  �ضعيد  انحنى 
مواجهات كهذه، فهو من الطراز الذي يبتعد عن امل�ضاجرت طيلة حياته، 
براأ�ضه  اأوماأ  كوي�ض؟«،  »اأنت  اأحدهما  به  واأم�ضك  �ضابان  منه  اقرتب  بينما 
اإيجابًا وهو يلهث، نظر اإليهما فوجد حالهما ل يقل عنه �ضوًءا »متام.. ب�ض 

قطعوا َنَف�ضي ولد الكلب«.
�ضار ُم�ضتنًدا اإىل كتف اأحدهما حتى دخلوا امليدان �ضويًّا. فجاأة ارتفع 
رنني هاتفه املحمول. تردد يف الإجابة متوقًعا انفجار عّمته عرب الهاتف الذي 
فقرر  اأخرى  مرة  يرتدد  الرنني  عاد  ال�ضابقة.  الأيام  طيلة  خطوطه  انقطعت 
الغا�ضب  �ضوتها  فت�ضاعد  املرح  م�ضطنًعا  قالها  مقّد�ضة«،  يا  »اأيوة  اإجابتها 
»واأخرتها يا �ضعيد. عايزين تذلّوا الراجل الكبري يف اآخر اأيامه.. هو ده اللي 

ربنا قال عليه«.
ده  قاله.  اللي  �ضمعتي  م�ض  اأنتي  اأ�ضًل،  ربنا  يعرف  ده  هو  عمتي  »يا 
بر�ضه ما�ضك يف الكر�ضي. ال�ضباب اللي ماتت الأيام اللي فاتت دي حقها 

فني«.
فر�ضة  لقيت  اأنت  ما  طبًعا..  له..  منك  حوقك  ك�رص  »جك 

للبوظان.. لو كان اأبوك عاي�ض كان اإدى لك باجلزمة«.
»لو كان اأبويا عاي�ض كان زمانه قاعد معايا ومكن�ض م�ضي.. كان اأول 
واحد هيم�ضك يف حق النا�ض«، �ضمتت وبدا اأنها حتاول اأن تهداأ، جاء �ضوتها 

رقيًقا يف حماولة لإقناعه »يابني ارجع ربنا يهديك.. عيب اللي بتعمله ده«.



31

»م�ض راجع.. ورحمة اأبويا ما راجع اإل ملا مي�ضي«.
»طب طول ما اأنت ملموم على �ضوية البايظني اللي عايزين يخربوا البلد 
دول ابقى �ضوف هتعي�ض اإزاي من غري ر�ضايا. واأنت عارف، معد�ض ليك 

غريي«.
»يا عمتي ا�ضمعي ب�ض«؛ اأنهت املكاملة يف عنف جعله ينظر اإىل ال�ضا�ضة 
غري ُم�ضدق ملا حدث، كانت املرة الأوىل التي تغ�ضب منه فيها بهذا ال�ضكل 

»للدرجة دي كلمه �ضحك ع النا�ض؟«.
اأن  ت�ضتطع  التي مل  يفكر يف عّمته  ببطء وهو  امليدان  �ضار متجوًل يف 
ترى احلقيقة. كانت عزلتها يف املنزل لأكث من ربع قرن وا�ضتقاء معلوماتها 
عن  الكلم  ترف�ض حديثه.. كل  جعلتها  اأ�ضبابًا  احلكومي،  التلفزيون  من 
القمع وال�ضتبداد و�ضلخانات التعذيب جمرد افرتاءات يف نظرها.. كانت 
ُتق�ضم اأن اجلرنال العجوز هو الأب واحلامي والعمود الفقري للوطن.. ل 
تزال تتحدث عن دخولها ق�رص القبة مع ح�ضد من النا�ض لتهنئة الرئي�ض بنجاته 
من حماولة الغتيال يف اإثيوبيا.. حاول اإفهامها باأن رئي�ض الأم�ض اللطيف 
الرخاء جاء  بعد  واأن عوزهم  �ضابقيه،  هو  طاغية وفرعون ل يختلف عن 
ف�ضل يف هذا كثرًيا فكف  واأ�ضدقائه على كل �ضيء.  ا�ضتيلء جنله  ب�ضبب 

عن املحاولة.
 »مفي�ض فايدة«، قالها لنف�ضه وهو يدور يدور يف امليدان دون اأن يعلم 

وجهته.  فقط كان يعلم اأنه لن ُيغادر اإل برحيل الفرعون.

***
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مل تغم�ض جفنا �ضادق بعد اأن حتدث اإىل خاله �ضفوت، ظل يتململ 
على �رصيره ويحاول اإغلق عينيه بينما كلمات الرجل ُتطارده؛ كان الرجل 
مل  الت�ضييق  من  خطوات  اإىل  ُي�ضري  �ضديدة،  بعنجهية  يتحدث  �ضار  الذي 
ت�ضهدها م�رص حتى يف اأوقات احلرب والأحكام العرفية. بدا له وكاأن هوؤلء 
ي�ضعون اإىل امتلك البلد ل اإىل حتريرها كما تقول بياناتهم التي متلأ الراديو 

واأحاديث بع�ضهم يف ال�ضحف الأجنبية.
عاد يفكر مع كلمات خاله يف الرجل نف�ضه الذي مل يدِر حتديًدا و�ضط 
كل ما �ضمعه ما هو دوره ول كيف ان�ضم اإليهم، وهو املعروف بني اأقرانه 
بالتعامل مع املخابرات الربيطانية واإ�ضدائه خدمات اإىل القلم ال�ضيا�ضي »اأنور 
ال�ضادات كان �ضابط يف احلر�ض احلديدي.. ما ت�ضدق�ض كل حاجة بت�ضوفها 
يا حبيبي«، اإجابة �ضفوت ال�ضاخرة عندما باح له باأفكاره منعته عن املزيد من 
التي  الوفد  قيادات  لقربه من  به، خا�ضة  ي�ضتهزئ  الرجل  اأن  اأدرك  القول. 
جتددت �ضعبيتها اجلارفة بعد اإلغاء معاهدة 1936؛ بدا له من نربة حديثه يومها 
ا؛ خا�ضة عندما حتدث عن نيتهم لإق�ضاء الأحزاب  اأنه يعتربه ب�ضكل ما عدوًّ
بغية احلفاظ على ا�ضتقرار املرحلة »ما ُهّم البا�ضوات بتوعك دول اللي خربوا 
بتلميع حذائه  يقوم  له وهو  قالها  اإحنا عاوزينها ترجع لأ�ضحابها«،  البلد. 
الع�ضكري، فاعرت�ض بهدوء »وهي الأحزاب با�ضاوات ب�ض يا خايل. فيها 

ُعّمال واأفندية وطلبة جامعة زيي. كل النا�ض يف الأحزاب«.
»وكل حزب من دول ي�ضحك على النا�ض عل�ضان يقعد يف كر�ضي احلكومة 
�ضوية. وملّا يف�ضل ي�ضيب الكر�ضي للي بعده. ولو م�ض دول يبقى الإخوان اللي 

عملوا لنف�ضهم جي�ض لوحده، وّل ن�ضيت اللي ح�ضل للنقرا�ضي با�ضا«.
»اللي ح�ضل للبا�ضا هو اللي ح�ضل حل�ضن البنا«.

يبقى  �ضكتهم.  ملّا وقف يف  �ضيخهم  قتلوا  بنف�ضك.  بتقولها  »اأهو.. 
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كانوا هيعملوا اإيه يف ال�ضعب امل�ضكني ده لو حكموه«، ابت�ضم �ضادق �ضاخًرا 
»اللي اأعرفه فعًل اإن اله�ضيبي واحلركة حبايب، والقعدات مع عبد النا�رص 
ت�ضهد«؛ بدا الغ�ضب على وجه �ضفوت »يبقى ما تعرف�ض حاجة.. خليك يف 

مذاكرتك يا ولد.. واجلورنال بتاعك ده تن�ضاه«.
مل يدِر كيف كان ميكنه اأن يهداأ بدون �ضارة الرقيقة التي اأزالت عنه توتره 
وغ�ضبه. فتاته التي تعّلم معها األ ُيخفي �ضيًئا لأن حنانها دوًما ما يكون كافًيا 
لمت�ضا�ض يومه بكل ما فيه من تعقيدات ل تدري عنها �ضيًئا، مل تكن تريد 
اأن تعرف بقدر ما كانت تكتفي مبنحه ابت�ضامتها ال�ضاحرة التي ت�ضنع يومه حتى 
اأ�ضوفك مب�ضوط«، كانت جملتها الأثرية  اإين  التايل »كفاية عندي  لقاوؤهما 

عندما ُيلقي ما بداخله اإليها وتبت�ضم يف وجهه، كافية ليزول توتره. 
الرقيقة ابنة الثامنة ع�رصة ربيًعا، ل تفهم مما حولها �ضوى اأبيها وحبها له 
ي�ضتطيعا  مل  التي  ابنتهما  اعترباها  طاملا  اللذين  الراحلة  وزوجته  اأرماين  والعم 
اإجنابها. �ضارة التي مل يعلم اأنها يهودية �ضوى بال�ضدفة عندما كان يجل�ض لدى 
اأرماين ذات يوم ووجد زوجته الراحلة مادلني تخربها باأن �ضم�ض اجلمعة اآخذة 
يف الرحيل فتوقفت عما تفعله. يومها ت�ضاءل عن معنى هذا يف براءة فاأجابته 
اأجازتهم من مغرب اجلمعة ملغرب  بيبتدوا  ال�ضافية »اليهود  مادلني ب�ضحتكها 
منها«،  اأجازتك  معاد  ده  اإن  تعرف  تتجوزها  ملا  يعني  حبيبي..  يا  ال�ضبت 
�ضحك ثلثتهم على ملمح الده�ضة التي غمرت وجهه، واقرتبت منه �ضارة 
بابت�ضامتها التي يع�ضقها »اإيه.. ناوي ترجع يف راأيك عل�ضان يهودية؟«، اأجاب 
بل تفكري »وهو اأنا اأح�ضن من امللك.. دول بيقولوا اإنه بيحب كاميليا اأوي.. 

احلمد لله اإنه ما�ضفكي�ض واإل كان �ضابها وخدك مني«. 
تنهد و�ضورة �ضارة متلأ عقله. كان يعتربها اجلائزة الكربى التي �ضينالها 
ويف  اجلريدة،  يف  العمل  ويف  املذاكرة،  يف  انخرط  هكذا  جناحه.  عقب 
النخراط يف ال�ضيا�ضة من اأجل اأن ي�ضنع لهما م�ضتقبًل يليق بهما. طاملا راآها 
يف خياله تلزمه وهو ي�ضافح امللك ببدلة الت�رصيفة، تدخل معه مكتب رئي�ض 
و«جناب  البا�ضا«  »معايل  بلقب  اجلميع  ُيناديهما  يهنئونه،  واجلميع  الوزراء 
الهامن«. الآن، جاء �ضفوت اللعني ورفاقه ليحطموا كل هذه الأحلم.  ب�ضع 
مدافع ودبابات انت�رصت يف ال�ضوارع كانت كافية لتحطيم طموحه اإىل الأبد.
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مل  ينبغي،  كما  �ضفوت  عن  يخربها  مل  لفتاته،  يبوح  اأن  ي�ضتطع  مل 
يحِك لها عن حديثه يف الأ�ضهر ال�ضابقة عن الف�ضاد وال�ضيطرة ووجوب انتقال 
وقتها عن  يفهمه  اأو  يعنيه  يكن  الذي مل  احلديث  يفهمها،  من  اإىل  ال�ضلطة 
بعد الآخر  يوًما  التي كانت تظهر يف كلمه  القوة  النائم يف ثكناته.  املارد 
لليهود  ُكرهه  مدى  ُيخربها عن  اأنه مل  والأهم  انتباًها،  لها  ُيعطي  اأن  دون 
ورغبته يف �ضحقهم دون اأن ُيحدد حديثه، اأهو عن كافة اليهود كما فعل 
بهم النازي منذ �ضنوات قليلة، اأم فقط عن هوؤلء الذين فر�ضوا وجودهم يف 

فل�ضطني بقوة ت�ضتحق اأن يقوم اجلميع باإزالتهم باأ�ضعافها.
باأنها  ي�ضعر  بات  والأفكار حتى  اجلمل  من  بالع�رصات  راأ�ضه  ازدحمت 
علبة  اأخرج  قام من �رصيره واجته نحو درج مكتبه،  التالف.  كاجلرامافون 
التي متلأ  الع�ضكرية  بالآليات  ال�رصفة، ا�ضطدمت عيناه  اإىل  �ضجائره وخرج 
ال�ضارع وامليدان القريب، اأ�ضعل �ضيجارته وعادت اأفكاره ال�ضوداء تقفز اإىل 

ذهنه مرة اأخرى. 
�ضفوت ورفاقه �ضيطروا على كل �ضيء، وهم ل خربة لهم بال�ضيا�ضة 
الأيام  �ضُتدار  كيف  ول  ينوون  ماذا  يعرف  اأحد  ول  بالأحزاب،  ول 
القادمة، كيف �ضيتعاملون مع ال�ضعب والرعايا الأجانب املقيمني يف البلد 
اليهود؛  مع  �ضيتعاملون  له كيف  بالن�ضبة  والأهم  بحمايتهم،  تعهدوا  الذين 
الأكث خطورة بالن�ضبة له كان ُم�ضتقبله ال�ضيا�ضي بعد اأن ا�ضت�ضعر يف حديث 
الرجل اأنهم قرروا اإبعاد الأحزاب عن ال�ضيا�ضة وتويل احلكم، هو نف�ض ما 

فعله نابليون وهتلر وقادا به بلدهما للدمار.
�ضيجارة  دّخن  خالية،  م�ضاحة  ذهنه  تكن يف  مل  ال�ضم�ض  �رصوق  مع 
لو كان  يتمنى  بهدوء. كان  املنزل  جديدة وارتدى ملب�ضه وحترك خارج 
هذا كله كابو�ًضا حقيقيًّا ينتظر اأن يفيق والبلد كلها منه »يا ترى هتعملوا اإيه 
يا �ضفوت؟«، خرج منه الت�ضاوؤل وهو ينظر اإىل اجلنود املنت�رصين بال�ضوارع. 

كان يخ�ضى معرفة الإجابة بقدر ما متنى احل�ضول عليها.

***
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»م�ض هنم�ضي.. هو مي�ضي«..
»يا �ضليمان.. يا �ضليمان.. ارحل ارحل اأنت كمان«..

»ال�ضعب.. يريد.. اإ�ضقاط الرئي�ض«..
»انزل.. انزل.. انزل«..

كانت الهتافات تتواىل بل هوادة من ال�ضوارع وتنقلها اإىل م�ضامع اأكرم 
ا�ضتعداًدا  اأوراقه  يجمع  كان  بينما  البلد،  و�ضط  يف  العتيقة  اجلريدة  نوافذ 
ملُغادرة املكان والعودة اإىل اأ�ضدقائه الذين مل يرتكوا امليدان. تاأكد من وجود 
مفاتيحه التي تختفي اأكث مما تظهر وارت�ضف من ال�ضاي الذي ا�ضتحال اإىل ماء 
ملّون، بينما عيناه تتابعان �رصيط الأخبار عقب خطاب مبارك الذي ظهر فيه 
فقط ليوؤكد وجوده وي�ضتعطف امل�رصيني. جتاهل تعليقات زملئه ونظراتهم 
اإىل كامريا املراقبة التي تنقل ما يحدث لرئي�ض التحرير وحديثهم عن امل�ضتقبل 
اأ�ضهر اأخرى كما  القريب، والتي تنوعت بني الرغبة يف ترك العجوز عدة 
ُيريد وبني تاأكيدهم على حديثه اأثار انتباهه حديث امل�ضور راأفت الذي قال 
اإن الكني�ضة مل تتخذ موقًفا حا�ضًما جتاه الأمر، وتعليق زميله الإخواين جمدي 

الذي اأّكد عرب م�ضادره اأن اجلماعة تفاو�ض نائب الرئي�ض للبقاء.
»كلم فارغ«، خرجت منه دون وعي فالتفت اإليه اجلميع وقد �ضمتوا 
يف وقت واحد فاأكمل جملته وهو يرت�ضف ُثمالة ال�ضاي »الراجل ده لو قعد 
اأ�ضبوع هيدبح كل اللي يف ال�ضارع.. ده عنده ا�ضتعداد ين�ضفها هو وابنه ول 

اإنه مي�ضي«.
الذي  التحرير  رئي�ض  الر�ضول  عبد  ليجد  التفت  للدرجة دي«،  »م�ض 
و�ضع يده على كتفه »اأنت �ضمعت الراجل قال اإيه.. ل هو هيكّمل.. ول 
اأنت عارف  اأزاح يده ببطء »يا ري�ض  اإيه تاين«،  الواد هيرت�ضح.. عايزين 
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اللي فيها.. اأنت م�ضدق الكلم ده.. ب�رصاحة ملعوبة.. كلم مكتوب 
حلو ب�ض اأنت عارف الفعل �ضكله اإيه«.

ثانية وهو يتحرك به خارج �ضالة  ابت�ضم الرجل وو�ضع يده على كتفه 
التحرير، ويلتقط كوب ماء من املرُّبد املوجود يف املمر وينظر حولهما »اأنا 
األقى الكوب يف وجهه.  ال�ضاب خطوة وكاأنه  اللي كتبته«، قالها فرتاجع 
اإليه قبل اأن يتحرك عبد الر�ضول ويغلق باب ال�ضالة  �ضمت اأكرم وهو ينظر 
على زملئه ثم يلتفت اإليه »طلبوين وبعتوا يل عربية اإمبارح ال�ضبح.. قابلت 
بتاعتنا،  والبلد  تقلق�ض  ما  قال يل  اإزاي،  ما�ضية  الدنيا  و�ضاألته  الأول  الواد 
و�ضوية العيال دول اللي هيف�ضل عاي�ض منهم هيتخزنوا يف ال�ضجون حلد ما 
اأم�ضك واأفرج عن اللي يلزمني منهم بعدين.. قال يل �ضيادة الري�ض عايزك 
تكتب الكلمة اللي هيقولها بالليل.. اإداين ورقة وقال يل هتلقي فيها النقط 

اللي هت�ضتغل عليها«.
»والنتيجة كلنا �ضفناها طبًعا.. النا�ض هتقطع بع�ض يف ال�ضارع.. فيه 
اأ�ضحابه وعايز مي�ضي، والغلبة اللي يف البيوت  اللي اقتنع بكلمك وبي�ّضد 
بيحب�ضوا عيالهم وبيجروا يلموهم من امليدان.. برافو يا ري�ض.. اأح�ضنت«.
قالها  يت�ضجن«،  اأو  هيموت  اإما  ال�ضارع،  يف  هيف�ضل  زيك  »واللي 
وجذبه اإليه »يابني افهم، كل اللي اأنت بتعمله نفخ يف قربة مقطوعة، هتكرب 
اللي  الهوا.. راجع ن�ض �ضغلك  وهتبقى دون كي�ضوت وحتارب طواحني 
امتنع من الن�رص، طول الوقت فيه نا�ض مكتوب عليها ممنوع القرتاب.. اللي 
يقول له يا اأونكل، واللي بي�ضهر مع الواد، واللي ِع�رصته طّولت فبقت الهامن 

بتعتربه من ولدها«.
»�ضايفها هتف�ضل كده؟«.

بتغني  النا�ض  م�ضتقرة،  خل�ض  هي  عليه،  بتدور  اأنت  اللي  »مفي�ض 
تلفت حوله  اللفة، واحلكاية خل�ضت على كده«،  ل�ضه يف  واأنت  اخرتناه 
اإن �ضحفي كوي�ض زيك م�ض  مب�ضوط  »فاكرين  ُيتابع  وخف�ض �ضوته وهو 
عارف ي�ضتغل. فاكرين فرحان بنف�ضي والأمن هو اللي بيخرج العدد ويطلع 
العناوين«، حاول اأن ُيجادله فاأ�ضار اإليه بال�ضمت »ما تقولي�ض الكلم الفارغ 
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اللي بتعيد وتزيد فيه اأنت واأ�ضحابك ع القهوة، وّل الوعد اللي قلته للُمّزة 
واأنتوا بت�رصبوا اإزازتني يف اجلريون.. الراجل قاعد.. والواد جاي بعده.. 
وهتلقي اللي بيطلع يقوله عايزين منع حب�ض ال�ضحفيني، وهيوافق ع القرار 

التاريخي.. وهن�ضقف له.. وهتم�ضي اعتقالت زي كل مرة«.
»ده راأيك؟«، �ضاأله وهو ينظر اإىل عينيه فخف�ضهما »اأنا كربت وعندي 
بنت م�ض عايز حد يلم�ضها، واأنت عندك فر�ضة. اأنت ل�ضه �رصيف وذكي«، 
ابتلع ريقه وتابع »يا اأخي بل�ض مت�ضح جوخ.. ب�ض ما حتط�ض را�ضك يف بق 

اللبوة وابنها.. ا�ضاأل جمرب«.
»اأنت �ضايف كده؟«.

عايز  م�ض  اأنا  »يابني  كتفيه  واأم�ضك  بقوة  زفر  كده«،  لب�ضت يف  »اأنا 
اأتعبك.. بجيب لك الزتونة زي ما �ضاحبتك املرُتجمة بتقول«. 

»عايز  له  والتفت  قراأها  ر�ضالة  تلقى  هاتفه  اأن  اإل  عليه  بالرد  اأكرم  هّم 
�رصيًعا  وحتّرك  عبارته  األقى  نازل«،  اأنا  بلح..  ده  ري�ض.. كل  يا  الزتونة 
من اأمامه، ثم عاد اإليه واقرتب منه ومال على اأذنه قائًل »هرتفدين طبًعا«، 
فمال عبد الر�ضول عليه بنف�ض الطريقة »لو خل�ضت زي ما بقول لك يبقى اأنت 
اإليه  يلتفت  ثم عاد  فابتعد  اأو هنم�ضي �ضوا«، ربت على كتفه  هت�ضتقيل.. 

»وهت�ضوف.. دول عامل و�ضخة مالهم�ض عزيز«.

***
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»اللي �ضاغل عقلك«..
انتف�ضت �ضارة يف �رصفة منزلها لدى �ضماعها عبارة اأمها التي انتزعتها 
من عواملها ال�ضاحرة. هّبت واقفة ف�ضقطت امللب�ض التي كانت م�ضغولة بطيها 
اأن تقع،  على الأر�ض، وارتطمت ب�ضينية القلل يف ال�رصفة، التي كادت 
لول اأن اأمها اأ�رصعت واأم�ضكتها وهي تهتف »مالك يا بت؟«، اأجابتها وهي 
تنحني لتلملم امللب�ض »خ�ضتيني يا ماما«، قّلدتها اأمها وهي تبت�ضم يف خبث 
املُبعثة »ياختي م�ض عارفة اجلدع ده  وانحنت مل�ضاعدتها يف جمع امللب�ض 
عامل لك اإيه.. الله يجازيه عمك اأرماين.. فتح لنا فتوحة«، نظرت �ضارة 
اإىل ال�ضماء وتنهدت »يجازيه باخلري.. هو فيه زي عم اأرماين.. ده اأبويا 

اللي خملفني�ض.. زي ماما مادلني الله يرحمها«.
»اإخ�ض عليكي يا بنت بطني.. بعد ما �ضقينا عليكي بتتنكري لنا يا بنت 
اإ�ضحاق الِعِف�ض. اأّما بنت يهودي ب�ضحيح«، قالتها وهي ُتلقي بقطعة غ�ضيل 
يف وجهها مازحة، فالتقطتها �ضارة قبل اأن تقع على الأر�ض »م�ض عادتك 
تيجي تناغ�ضيني كده.. فيه اإيه؟«، اأجابتها وهي ت�ضع ما جمعته على املقعد 
»البت �ضلمى بنت ال�ضيخ م�ضطفى قاعدة م�ضتنياكي يف ال�ضالة.. غُلبت اأنا 

وهي ننادي عليكي واأنتي ول هنا«.
تبادلتا  اإىل �ضديقتها،  ُم�رصعة  ا�ضم �ضلمى حتى قفزت  ت�ضمع  مل تكد 
الأح�ضان والثثرة التقليدية اأمام اأمها وهما تعدان ال�ضاي، ثم ان�ضحبتا اإىل 
غرفة �ضارة التي بدت عليها اللهفة وهي ُتغلق الباب وتلتفت اإليها قائلة »اإيه.. 
�ضادق كلمك؟.. باعت يل حاجة؟.. قويل يا بت �ضاكتة ليه«، ابت�ضمت 
�ضد  خلية  عاملني  لو  احنا  دا  »ياختي  تقول  وهي  اخلبث  عليها  وبدا  �ضلمى 

الإجنليز م�ض هنعمل كده«.
»اإخل�ضي«.
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»�ضي �ضادق راح حل�ضن اأخويا الور�ضة وقال له يبعتني عل�ضان اأقول ل�ضت 
احُل�ضن، اللي هي اأنتي، اإنه ناوي يطلع من اجلامعة على عم اأرماين. بيقول لك 
اإنه ِعرف اإن اأبويا واأبوكي وعم �ضمعان وعم اأرماين هي�ضهروا النهاردة.. واأنه 

ا�ضتاأذن عم اأرماين اإنه يقعد معاكي، وبي�ضاألك هتيجي وّل لأ«.
عندكم  �ضهرانة  اإين  لأمي  هقول  �ضوا..  ننزل  ا�ضتني  والنبي  »طب 
النهاردة«، قالتها وهي تبداأ يف تبديل ملب�ضها دون انتظار تاأكيد من الفتاة 
اأمام  تتاأمل كل جزء من ج�ضدها  تراقبها  عاٍل وهي  ب�ضوت  التي �ضحكت 
املراآة »على راأي ال�ضت بديعة.. يا حملى جمالك يا عرو�ضة«، فرفعت �ضارة 

يديها اإىل ال�ضماء وهي تقول »ي�ضمع منك ربنا«.
اجلنود  رغم  املُبهجة  البلد  و�ضط  �ضوارع  يف  ت�ضريان  وكانتا  دقائق 
املُرهقني املنت�رصين حولهما؛ وكان ف�ضتان �ضارة الأزرق ذو اخلطوط ال�ضوداء 
رائًعا، حتى اإن عبارات الغزل انهالت عليها بل توقف »ح�ضن لو كان هنا 
كان عمل لنا يجي ميت خناقة«، قالتها �ضلمى وهي تنظر لها باإعجاب »ب�ض 
�رصبتها يف  نظر«،  معندهو�ض  يبقى  ده  القمر  يعاك�ض�ض  ما  اللي  ت�ضدقي، 
اأقول لخوكي«، �ضحكت  يا بت بدل ما  كتفها برقة وهم�ضت »احت�ضمي 
كده«،  يحبني  حليوة  بواحد  رب  يا  »اأوعدين  جنبها  يف  وقر�ضتها  �ضلمى 

ربتت �ضارة على كتفها وابت�ضمت »اآمني يا حبيبتي«.
يقاوم  الذي مل  �ضادق  ينتظرها  اأرماين حيث كان  اأمام عمارة  و�ضل 
مظهرها واأطلق �ضفرًيا ُمنبهًرا جعل خديها يزيدان تورًدا »طيب هرّوح اأنا بقى 
عل�ضان اأمي هتقلق«، هتفت بها �ضلمى يف خجل، فابت�ضم لها �ضادق واأ�ضار 
مودًعا »�ضّلمي يل على ح�ضن وقويل له هّعدي اأ�ضهر معاه بالليل«، اأ�ضارت 
بيدها وهي تغادر بينما ظّل �ضادق و�ضارة يتبادلن النظرات، مل يتحدثا واإمنا 
اأم�ضك يديها وقّبلهما ثم �ضعدا مًعا حتى �ضقة اأرماين الذي مل يكد ي�ضاهدهما 
حتى ترك ال�ضحيفة التي كان يقراأوها واأطلق �ضفرًيا خافًتا هو الآخر ليحمّر 
وجه �ضارة متاًما »لو كانت مادلني هنا كانت هت�ضمم ِترقيكي.. اإيه احللوة 
دي يا بنت اإ�ضحاق الِعِف�ض«، قالها وهو ُي�ضري بال�ضحيفة اإىل �ضادق واأردف 
»حقك يا اأفندي بعد الكلم احللو اللي اأنت كاتبه ده ت�ضتاهل ت�ضوف القمر 
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اأنا  اأ�ضتاهل قعدة العواجيز اللي  ده، واأنا عل�ضان بقايل كام يوم م�ض �ضّغال 
رايحها«.

اأ�ضار  ولكنه  ملعاونته،  �ضادق  فاأ�رصع  مقعده  عن  ينه�ض  اأرماين  بداأ 
اأبوكي  ُم�ضيًفا »ب�ض  ل�ضارة  يا حبيبي«، واأ�ضار  اأوي كده  اإليه »م�ض عجوز 
و�ضمعان هم اللي يق�رّصوا الُعمر«، �ضحكت �ضارة واحت�ضنته »ليه ب�ض يا عم 

اأرماين.. دا بابا بيحبك وبيقول عليكم ِع�رصة ُعمره«.
كده  كفاية  �ضنة..  اأربعني  بقايل  اأعرفهم  كده..  عل�ضان  »ماهو 
يفرف�ضك؟«،  على حد  لك طيب  »ندّور  مبت�ضًما  �ضادق  له  غمز  عليهم«، 
يابني..  »ب�ض  يخرج  اأن  قبل  اإليه  ا�ضتدار  ثم  الباب  وفتح  عبارته  جتاهل 
مادلني خدت كل حاجة حلوة معاها وهي ما�ضية.. ادعي يل اأروح اأفرف�ض 
معاها«، �ضمت �ضادق حُمرًجا فغمز له »ما تن�ضا�ض تعّدي عليا عندهم واأنت 

ما�ضي«. هّز �ضادق راأ�ضه موؤمًنا بينما اأغلق اأرماين الباب ببطء.
يتاأملن  دقائق  وقفا  ال�ضلم..  يهبط  وهو  املعتادة  خطواته  وقع  �ضمعا 
وهو  اأخرى  مرة  وقّبلها  يدها  �ضادق  التقط  ثم  حب  يف  البع�ض  بع�ضهما 
ُتعانقه ف�ضعرت بتوتر ج�ضده »مالك؟«، زفر  يهم�ض »وح�ضتيني«، اندفعت 
مرة  لها  ت�ضمه  عادت  حبيبتي«،  يا  »�ضلمتك  بال�ضيق  اإح�ضا�ضه  ُمغالًبا  بقوة 
اأخرى »وحياة �ضارة ما ت�ضغل بالك. كله هيبقى كوي�ض. اأنا �ضلمتك عندي 
بالدنيا«، �ضمت وبدا �ضارًدا فجذبته نحوها »وبعدين طاملا �ضايل طاجن �ضتك 
كده يا خويا، ليك مزاج تقعد مع ح�ضن ب�ض. اأنا ما انفع�ض«، ابت�ضم وعاد 

ينظر اإليها باإعجاب »وهو فيه حد ينفع غريك يا روح قلبي«.
اقرتب منها لُيقّبلها فابت�ضمت بخجل واأ�ضارت اإىل �رصفة اأرماين املفتوحة 
دوًما »طب اأقفل الفراندة.. النا�ض ت�ضوفنا«، األقى اإليها بقبلة يف الهواء واجته 
اإىل ال�رصفة، األقى نظرة اأخرية على امليدان الذي تناثر فيه اجلنود وكاد يعود 
لأفكاره لول اأن انتزعه �ضوت �ضارة الهام�ض »تعاىل لأين م�ض عاوزة اأتاأخر«.

***
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خا�سًة  امليدان  اقتحام  يف  غفرية  اأعداد  بداأت  اليوم  منت�سف  يف 
مدخل  ومن  اأكتوبر   6 وكوبري  ريا�ش  املنعم  عبد  ميدان  ناحية  من 
الرخام  وقطع  احلجارة  واألقوا  حرب،  طلعت  �سارع  من  التحرير  ميدان 
ذاته  الوقت  ويف  املتظاهرين،  على   - –املولوتوف  حارقة  وزجاجات 
امل�سيلة  والقنابل  واخلرطو�ش  واملطاطية  النارية  االأعرية  ال�رصطة  اأطلقت 
للدموع على املتظاهرين، وقام بع�ش القنا�سة باإطالق االأعرية النارية من 

اأعلى االأبنية املطلة على امليدان.
اجلياد  يركبون  الرجال  من  جمموعة  امليدان  على  هجم  وبعدها 
منطقة  من  معظمها  ح�رصت  التي  احلديد  وقطع  الع�سي  ومعهم  واجلمال 
ميدان  اإىل  واجتهت  م�سطفى حممود  ميدان  واجتمعت يف  ال�سمان  نزلة 
التحرير، واخرتقوا احلواجز احلديدية التي و�سعها اجلي�ش لتاأمني املتظاهرين 
وانهالوا �رصًبا يف جموع املتظاهرين، فاأحدثوا بهم اإ�سابات اأدت بع�سها 

اإىل الوفاة.

                               تقرير جلنة تق�سي احلقائق يف موقعة اجلمل
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كان وقع خطوات كمال وجميلة يف �ضوارع و�ضط البلد م�ضموًعا عقب 
منت�ضف ليلة املعركة، بدا لهما وكاأنهما يتحركان يف مدينة اأ�ضباح خاوية، 
فبينما اآوى اجلميع اإىل امليدان حت�ضًبا لهجمة اأخرى من ِقبل البلطجية ورجال 
احلزب. كانا ي�ضريان بهدوء �ضبه ملت�ضقني وقد اختفت راأ�ض كمال حتت 
وهما  اأخرى  ب�ضمادة  الأي�رص  ذراعها  وعلقت جميلة  طبية كبرية،  �ضمادة 

يتجهان بحًثا عن مقهى ميكن اأن يفتح اأبوابه يف هذه الظروف.
»After Eight هتلقيها �ضّغالة”، قالتها بعد اأن طافا ال�ضوارع اخلالية بل 
جدوى حتى اقرتبا من �ضارع 26 يوليو، هز راأ�ضه موافًقا يف هدوء “�ضمعت 
خجل  يف  ابت�ضمت  ت�ضّي�ضي”،  قررتي  طاملا  ب�ض  عليها..  بيقعدوا  اإنهم 
“اأنت ما �ضفت�ض امل�ضهد العبقري بتاع الرق�ضة يف فيلم V اأهو اأنا بقى بعمل الـ
�ضحكا يف  version بتاعي. ثورة بل �ضي�ضة ل ت�ضتحق العناء يا اأ�ضتاذ”، 
وقفت  حتى  البطيء  �ضريهما  يف  ا�ضتمرا  اجلديدة،  وجهتهما  واتخذا  مرح 

فجاأة يف ميدان طلعت حرب والتفتت اإليه “�ضبتني ليه؟”.
“تاين!”، هتف متعجًبا وهو يتلفت حوله قلًقا من ظهور بلطجية “�ضايفة 
اأ�ضارت  اإن ده وقته؟. وّل ده الـversion بتاعك من جو النكد امل�رصي”. 
نافية “هو ده وقته.. افر�ض واحد فينا مات دلوقتي.. اأبقى ُمّت واأنا م�ض 
فاهمة وّل اأقعد بقية حياتي بفّكر يف الإجابة”. �ضمت وهو ينظر اإليها “طب 
نقعد ونتكلم، ممكن ناخد علقة يف ال�ضارع حاًل”، قالها واأ�ضار اإىل ال�ضوارع 

اخلالية “وكل النا�ض يف امليدان. يعني مفي�ض حد هيقف معانا”.
“توعدين؟”.

اأ�ضعدها قوله فبدت  “وحياتك عندي لو و�ضلنا حلد القهوة هنتكلم”. 
اأ�ضبه بطالبة يف الثانوي �ضارحها جارها بحبه. طوقته بذراعها ال�ضليمة حتى 
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ال�ضي�ضة  وطلبا  معزوًل  يكن  واإن مل  بعيًدا  ركًنا  اختارا  املقهى،  اإىل  و�ضل 
عنها  عينيه  اأبعد  يده،  من  جتذبه  وهي  ت�ضاأله  عادت  بقى”  قول  “ها.. 
من  عايز  مكنت�ض  لوحدي..  اإين  بح�ض  دامًيا  كنت  �ضغري  واأنا  “عارفة، 
حد حاجة كبرية.. كلمة حلوة.. نظرة اهتمام”، التمعت عيناه بالدموع 
واأكمل “ويا �ضلم لو لقيت ح�ضن اترمي فيه. لكن الُيتم كان حياة كاملة 

م�ض جمرد اإح�ضا�ض”.
“ب�ض اأنت كربت”.

اأبوه يف  يت�ضبب يف بكاء طفل  اللي  ليه ربنا هيعاقب  “كربت وفهمت 
الرتاب. الأب ظهر وقوة وعزوة، حاجز بينك وبني قذارة الدنيا، اأول ما 
ميكن  بتنف�ض.  والعزوة  برتوح،  والقوة  بينك�رص،  ال�ضهر  بيقع  ده  احلاجز 
عل�ضان كده بعدت قبل ما اأجتوزك. م�ض عاوز اأكون اأب، م�ض عايز اأك�رص 
ظهر حد”. نظرت اإليه والتمعت عيونها بالدموع هي الأخرى “مهما كان 

منطقك.. دي م�ض معاملة اإن�ضانية”.
نف�ضي  اأعامل  اأبقى  الأول  اإن�ضان  اإين  يعاملني على  األقي حد  ملا  “م�ض 
كده. الوقت الوحيد اللي بح�ض فيه اإين برجع اإن�ضان ملا اأ�ضمع مزيكا تلم�ض 
قلبي، األقي اأحلى ذكريات حياتي قدام عيني كاأنها ل�ضه موجودة.. النا�ض 
اللي حبيتهم. افتكر اأول مرة م�ضكت اإيد البنت اللي بحبها.. اأول ح�ضن 
نا�ضيها..  م�ض  اأبويا  من  ن�ضيحة  بحلوته..  حا�ض�ض  ل�ضه  ودايف  حقيقي 
غلطة عايز الزمن يرجع واأ�ضلحها.. كلمة كان نف�ضي اأقولها لك قبل ما اأنتي 
تبعدي.. دمعة فرح من اأمي يوم ما اتخرجت.. ح�رصة قلبي واأنا بدفنها 
وبدفن معاها كل احلنان والربكة.. اعتذار ليكي حبيت اأقوله وماحلقت�ض.. 
�ضعف ح�ضيت بيه واحتجت ح�ضنك يقويني.. حاجات كتري كان نف�ضي 

اأقولها واأعملها.. ب�ض الزمن ما �ضب�ض فر�ضة.. وهم كمان..”.
قطع حديثهما �ضوت م�ضرية خرجت من امليدان لتلف ال�ضوارع املحيطة 
تهتف ب�ضقوط الطاغية العجوز، التفتا ف�ضاهدت اأكرم و�ضديقه فوؤاد �ضمن 
امل�ضرية، �ضّفرت اإليهما فالتقط فوؤاد ال�ضفري رغم ال�ضجيج فجذب �ضديقه 
مقعده  فوجدت  كمال  اإىل  التفتت  ثم  اإليهما  لت�ضري  قامت  اإليهما.  واجتها 



44

فراأت رجلني يجرانه نحو ميكروبا�ض وهو  املمر  اآخر  اإىل  خالًيا.. نظرت 
�ضعر  وراءها.  �ضديقاها  فجرى  نحوه  جتري  وهي  �رصخت  يقاومهما.. 
اإىل  قفزا  ثم  يده  يف  بهراوة  راأ�ضه  فوق  اأحدهما  ف�رصبه  باخلوف  الرجلن 

ال�ضيارة التي انطلقت �رصيًعا.
ل تذكر من بقية املوقف �ضوى �رصاخها الذي جذب اجلميع، حاول 
واأكرم  راأ�ضه.  من  الدماء  تتفجر  الذي  كمال  اإ�ضعاف  املقهى  وعامل  فوؤاد 
فح�ضه يف  امليداين  امل�ضت�ضفى  من  طبيب  ب�ضحبة  متقطعة  باأنفا�ض  عاد  الذي 
هلع.  حتولت الروؤية اإىل بقعة �ضوداء، حتى اإنها مل ت�ضمع املوجودين يلقنونه 

ال�ضهادتني.

***
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»اإقرا اخلرب.. اإقالة اللوا جنيب.. اإقالة جنيب.. اإقرا اخلرب«..
�ضمع �ضادق نداء بائع ال�ضحف وهو يرت�ضف قهوته يف ال�رصفة ممتزًجا 
�رصيًعا  فانتف�ض  ال�ضالة،  من  الآتية  العالية  ووالديه  خاله  �ضحكات  ب�ضوت 

وحترك اإىل الداخل ُم�ضرًيا اإىل خاله »هو املجل�ض �ضال جنيب؟!«.
لثواٍن نظر له �ضفوت يف ده�ضة غري م�ضتوعب ملا يقول، جتاهل �ضادق 
خاله واجته نحو الراديو فاأ�ضعله وهو ُي�ضري اإليهم بال�ضمت بينما يرتفع �ضوت 
البيان »ونتيجة لذلك املوقف ال�ضاذ ظل اللواء حممد جنيب ُيعاين اأزمة نف�ضية 
الرئي�ض  مبظهر  اأجمع  للعامل  باإظهاره  جميًعا  قيامنا  رغم  الكثري،  منها  عانينا 
الفعلي، والقائد احلقيقي للثورة وجمل�ضها، مع املحافظة على كافة مظاهر 

تلك القيادة.
واليوم.. قرر جمل�ض قيادة الثورة بالإجماع قبول ال�ضتقالة املقدمة من 
اللواء اأركان حرب حممد جنيب من جميع الوظائف التي ي�ضغلها.. وي�ضتمر 
جمل�ض قيادة الثورة بقيادة البكبا�ضي اأركان حرب جمال عبد النا�رص يف تويل 
كافة �ضلطاته احلالية اإىل اأن حتقق الثورة اأهم اأهدافها وهو اإجلء امل�ضتعمر عن 
اأر�ض الوطن.. كما تقرر حل جماعة الإخوان امل�ضلمني، وتعيني البكبا�ضي 

اأركان حرب جمال عبد النا�رص رئي�ًضا ملجل�ض الوزراء.. 
مهما  العليا  ُمثلها  على  حري�ضة  �ضت�ضتمر  الثورة  تلك  اأن  فنكرر  ونعود 
اأحاطت بها من عقبات و�ضعاب، والله كفيل برعايتها، اإنه نعم املوىل ونعم 

الن�ضري، والله ويل التوفيق«.
�ضحكة  قطعته  البيان،  انتهاء  عقب  اجلميع  على  عميق  �ضمت  ران 
العالية وهو ي�ضفق بيديه جذًل كالأطفال »برافو يا جمال.. حط  �ضفوت 
الكل يف املواجهة وطلع ك�ضبان.. حقيقي اأ�ضتاذ ا�ضرتاتيجية«، التفت اإليه 
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�ضادق الذي كان ل يزال حمدًقا يف الراديو حماوًل ا�ضتيعاب ما �ضمعه »يبقى 
وقعدت  مكانهم  خدتوا  اللي  ال�ضيا�ضيني  وبني  بينكم  الفرق  اإيه  ده  بال�ضكل 
تقول يل ق�ضائد عن ف�ضادهم.. اللي ح�ضل ده بر�ضه انفراد بال�ضلطة بيح�ضل 
ب�ض ب�ضكل تاين.. انفراد بيحكمه املدافع والدبابات«، اأ�ضار له �ضفوت يف 
غ�ضب حُمذًرا »خلي بالك يابني.. اأنت بتتكلم يف حاجات ماتعرف�ض عنها 
حاجة«، عاد �ضادق يلتفت اإىل الراديو »طب قول يل اإيه اللي �ضمعناه دلوقتي 
ده.. م�ض جمال ده خد كل حاجة.. ريا�ضة املجل�ض وريا�ضة احلكومة.. 

قول يل اإيه اللي ما اعرفو�ض«.
احمّر  الذي  �ضقيقها  اإىل  تنظر بخوف  اأمه وهي  قالتها  ولد«  يا  »اتاأدب 
حاجة..  فاهم  م�ض  »اأنت  مقعده  من  ينه�ض  وهو  الغ�ضب  من  وجهه 
جمال قعد �ضنني يبني التنظيم.. من �ضاعة ما رجعنا من احلرب وهو �ضّغال 
عليه.. بنى اأكرب كيان ممكن تتخيله عل�ضان ينقذ البلد دي من الفقر واجلهل 
والبا�ضوات اللي قاعدين يلعبوا بيها.. كانوا فني بقى البا�ضوات بتوعك وكل 
واللي  لّفة..  الوزارة  ياخد  مولكم  يرا�ضي  اللي  بتقع..  البلد  حاجة يف 
بنته وّل  األف على ترابيزة القمار يبقى با�ضا.. واللي يفرط يف  يخ�رص كام 

مراته يبقى من احلا�ضية امللكية«.
�ضاد ال�ضمت برهة اأخرى ثم اندفع �ضادق يف مواجهته بانفعال »واأنتم 
فرقتوا عنهم اإيه.. ب�ض لنف�ضك يا راجل ال�ضف التاين.. بدل ركوب الرتام 
بقى ليك عربية خم�ضو�ض وجوز ع�ضاكر ُمرا�ضلة.. �ضقة القبة بقت م�ض قد 
املقام ومكانها فيل من بتوع اأ�رصة حممد علي.. والله اأعلم فيه اإيه تاين.. 

قول يل بقى ع�ضو املجل�ض اللي اأنت معاه بيعمل اإيه«.
»اخر�ض«.

تتكلم  اإزاي  »اأنت  غ�ضب  يف  ودفعه  قوية  ب�ضفعة  حديثه  والده  قطع 
اأدخلك  �ضقيت عل�ضان  اللي  الرتبية واجلامعة  اآخرة  مع خالك كده.. دي 
فيها.. هو ده اللي اتعلمته يف الوفد ويف اجلورنال بتاعك.. تعّلي �ضوتك 
على خالك.. ويف وجودي اأنا واأمك«، �ضمت �ضادق وا�ضًعا يده مكان 
ال�ضفعة بينما هداأ �ضفوت والتفت اإىل زوج �ضقيقته يف خبث »ليه كده ب�ض 
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يا يا�ضني.. الولد مندفع زي اأي �ضاب يف �ضنه«، اأجاب بانفعال وهو يعود 
للجلو�ض يف مقعده »ولد قليل الرباية.. اخلال والد.. النهارده قل اأدبه على 
خاله.. بكرة ميد اإيده عليا«، ظّل �ضادق حلظات وا�ضًعا يده على خده ناظًرا 
اإليهما دون حديث ثم انحنى على يد اأبيه وقّبلها وهو ينظر اإىل �ضفوت �ضذًرا 

»اأنا اآ�ضف«.
»�ضادق.. �ضادق يا يا�ضني«.

تناهى اإىل م�ضامعهم �ضوت ح�ضن ابن ال�ضيخ م�ضطفى ُمنادًيا، فالتفت 
�ضادق اإىل والده الغا�ضب م�ضتئذًنا فاأ�ضار اإليه بالن�رصاف فاأ�رصع اإىل ال�رصفة 
اإىل �ضيارة اجلي�ض  اأ�ضار  ثم  اإليه ح�ضن بل مبالة  بالنتظار، نظر  اإليه  م�ضرًيا 
الواقفة اأمام البيت يف ت�ضاوؤل، فرد عليه بنف�ض الإ�ضارة واختفى.. حلظات 
وكان �ضادق يخرج من مدخل العمارة بينما ظهر خلفه �ضفوت هابًطا الدرج 
يف غطر�ضة، اأ�رصع الع�ضكري الواقف اأمام الباب يحمل عنه حقيبته، بينما 
حتفز ال�ضائق واأدار املحرك وهو ُي�ضري اإىل الأطفال املرتاكمني حول ال�ضيارة 

بالبتعاد.. وقف �ضادق ونظر اإىل خاله طويًل.
»مالك؟.. نويت ت�ضوره وت�ضتغل زي عمك اأرماين؟«.

البني  بتطلع حقيقة  ال�ضورة  نافًيا »ياريت  �ضاأله ح�ضن مازًحا فهز راأ�ضه 
اآدم زي ما الواحد �ضايفها«، قالها واأ�ضار اإىل راأ�ض �ضديقه املربوط ب�ضمادة 
»اجلرح ده من اإيه؟«، م�ضح ح�ضن راأ�ضه بيده بلمبالة »منها لله بنت �ضمري 
املزّين.. كان لزم تلب�ض ف�ضتان حلو.. اأهو �ضوية �ضباب �ضّفروا لها وهي 
معدية قدام البيت«، �ضحك وهما ي�ضريان »وطبًعا عملت فيها اأحمد رمزي 
واتخانقت معاهم«، توقف ورفع ذراعيه لأعلى »وهو اأنا بقعد �ضاعة كل يوم 
على ال�ضطوح اأ�ضيل يف اأكواز الأ�ضمنت على الفا�ضي!.. م�ض اأح�ضن منك 
واأنت �ضبه عيانني الكولريا«، دفعه لي�ضري ثانية »ما�ضي.. ب�ض الكلم ده م�ض 
اأ�ضار له ح�ضن حُمذًرا »�ضحيح.. م�ض  يا ابن �ضيخ اجلامع«،  ال�ضارع  يف 

هنعدي ناحية �ضليمان با�ضا.. عمك ال�ضيخ رايح لل�ضلة النهارده«.
�ضارا ببطء نحو ميدان الإ�ضماعيلية حتى و�ضل اإىل مقهى اأ�ضرتا فجل�ضا 
باخلارج وهما ُي�ضاهدان �ضيارات اجلي�ض املتدفقة يف ال�ضوارع »�ضمعت اإنهم 
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ال�ضفعة  يده مكان  ي�ضع  فعاد  �ضاأله ح�ضن  ليه؟«  تعرف�ض  ما  �ضالوا جنيب.. 
»ول حد هيعرف.. فاكر ملا ذاكرنا ثورة فرن�ضا«، هز ح�ضن كتفيه دون رد 
فتابع حديثه »كلهم بعد كده خّل�ضوا على بع�ض.. تقريًبا ده اللي بيح�ضل«، 
اأ�ضاف  �ضادة«  وقهوة  »�ضاي  منهما  اقرتب  الذي  النادل  اإىل  واأ�ضار  �ضمت 

ح�ضن وهو ي�ضري بيده »و�ضي�ضة من ف�ضلك«.
�ضمت كلهما حتى عاد النادل بالطلبات فعاد ح�ضن يقول وهو ي�ضحب 
من  حد  مفي�ض  اإزاي؟..  هتم�ضي  البلد  »وتفتكر  املب�ضم  من  اأنفا�ض  ب�ضع 
البا�ضوات بتوعك عارف؟«، تلّفت �ضادق حوله واأ�ضار له بال�ضمت »ان�ضى 
مو�ضوع البا�ضوات ده.. البا�ضوات اجُلداد خايل واللي زيه.. نف�ض الرتبيط 
اللي كان بيح�ضل مع الق�رص بقى بيح�ضل مع املجل�ض.. �ضوية راحوا مع 
اأما  نعيهم؛  هنقراأ  وبعدها  اجلرايد  بكرة يف  اإقالتهم  قرار  هنقراأ  ودول  جنيب 
الباقي مع عبد النا�رص، ودول بقى هت�ضوف هيعملوا اإيه«، �ضد ح�ضن اأنفا�ض 
اجلي�ض؟«،  هتدخل  وّل  الوفد  يف  هتف�ضل  اإيه..  »واأنت  وابت�ضم  اأخرى 
هتبقى موجودة..  والأحزاب  الوفد  اإن  فاكر  »واأنت  مبرارة  ابت�ضم �ضادق 
ان�ضى يا �ضاحبي.. �ضدر قرار بحل الأحزاب كمان. خل�ض البدلة املريي 
خدت كل حاجة.. اأنا كفاية عليا �ضغل اجلورنال.. ده لو �ضابوه ي�ضتغل«.
اإجابته كانت كافية لي�ضمت ح�ضن ويعود لل�ضي�ضة بينما ظّل �ضادق يتابع 
املارة يف ال�ضارع حلظات ثم نه�ض واقًفا فجاأة واأخرج نقوًدا من جيبه »ابقى 
اأنا  »وهو  جانًبا  ال�ضي�ضة  ي�ضع  وهو  اإليه  التفت  ما�ضي«،  واأنت  يل  حا�ضب 
جاي اأقعد لوحدي.. اأنت رايح فني؟«، اأجابه وهو يتحرك بالفعل »هعمل 
بيتقال..  اللي  من  اأكرت  عارف  اأكيد  با�ضا..  لفوؤاد  هروح  بن�ضيحتك، 
ماتن�ضا�ض اإنه كان وزير الداخلية«، اأ�ضار له مبب�ضم ال�ضي�ضة »يا ابن النا�ض م�ض 
اتفقنا النهاردة هندخل �ضينما؟«، مل يجبه واكتفى باإ�ضارة النفي وهو يبتعد 

فعاد ح�ضن ينظر اإىل ال�ضارع مرة اأخرى وقال لنف�ضه »الع�ضاكر جننوه«.

***



49

11

قد  يكن  مل  املحمول.  هاتفه  رنني  على  �ضجر  يف  �ضكري  ا�ضتيقظ 
قام  الأر�ضي،  الهاتف  �ضيادة  اأيام من  بعد  الت�ضالت  بعد عودة  ا�ضتوعب 
مفزوًعا ليجد ا�ضم �ضفوت. تعّجب من ات�ضاله من رقم عادي ولي�ض اأحد 
الأرقام اخلفية التي ي�ضتخدمها يف عمله. مل يدِر كذلك متى مت ت�ضجيل الرقم 
على هاتفه لكنه اأجاب وهو يتثاءب »�ضّح النوم.. بقى اأنت �ِضبت �ضغلك 

يف اخلارجية عل�ضان تنام وّل عل�ضان الراجل مي�ضي«.
قالها  رايق«،  مزاجك  عل�ضان  وبت�ضحيني  الراجل  �ِضبت  بقى  »واأنت 
»ن�ّضط  فاأجابه  النوم،  يف  ُم�ضتغرقة  بجواره  الراقدة  ر�ضوى  اإىل  ينظر  وهو 
حالك و�ضيب الكتكوتة اللي جنبك.. م�ضتنيك بعد �ضاعة.. اأنا يف مكتبك 
اإجابة كعادته، مل ي�ضاأله  اأن ينتظر  الهاتف دون  التحرير«. قالها واأغلق  يف 
اأو حتى كيفية دخوله مكتبه  عن تفا�ضيل ول عن معرفته بوجود ر�ضوى، 
لأنه يعلم اأن مع �ضفوت ل توجد اإجابات. اأ�رصع اإىل احلّمام وخرج لريتدي 
ملب�ضه وهو ينظر اإىل فتاته يف حنان. قّبل �ضفتيها فتاأودت يف غنج ووا�ضلت 
ت�ضتيقظ  عندما  به  لتلحق  الكومود  على  ور�ضالة  النقود  بع�ض  ترك  نومها، 

واأغلق الباب خلفه بهدوء.
دخل املكتب فوجد �ضفوت جال�ًضا وا�ضًعا قدميه اأمامه ويف يده كوب 
تت�ضاعد منه اأبخرة ال�ضاي »اأكرت حاجة بحبها فيك مواعيدك«، والتفت اإليه 

واأكمل وهو ُي�ضري اإىل عنقه »مع اإن البت �ضكلها خّل�ضت عليك يا معلم«.
»بل�ض اأ�ضلوب �ضغلك ده معايا.. خليك حلو و�ضّغل ا�ضطوانة الأ�ضحاب« 
قالها واجته نحو غلية املاء ولكن �ضفوت ا�ضتوقفه وهو ُي�ضري اإىل املن�ضدة ال�ضغرية 
»�ضايك اأهو.. �ضّبيته واأنت برتكن العربية«، ابت�ضم يف خبث واأ�ضاف »�ضفت 

بقى اإين �ضاحبك احلّبوب. ا�ضحب كر�ضي واقعد.. معندي�ض وقت«.
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ل ويتناول منه  جتاهل قوله وهو ياأخذ الكوب ويجل�ض على كر�ضيه املُف�ضّ
�ضيجارة م�ضتعلة »طب �ضادة ليه؟.. بطلتوا جتيبوا حاجة من بتوع املكافحة؟ 
وهو  اأجابه  الله؟«،  �ضمح  ل  عندكم  اللي  خّل�ض  الأمني  النفلت  وّل 
يدفع املطفاأة جتاهه »فيه َفر�ض يف درج املكتب. اإبقى اتكيف بيه مع ُمزتك 

وحلويات امليدان«، نفث دخانه وتابع »اأنا عايزك يف كلمتني وما�ضي«.
ي�ضجع يف  عاد �ضفوت  الكلمتني«.  قول  اأ�ضحاب..  قلنا خلينا  »ما 
مقعده وبّدل قدميه يف ا�ضرتخاء »اأول ال�ضهر ترجع مكتبك يف اخلارجية«، 
حاول �ضكري احلديث فعاجله »اأنت ا�ضتقلت عل�ضان اأنتوا عايزينه مي�ضي.. 

خل�ض.. اعتربه ح�ضل«.
»اإيه؟«، كان وقع املفاجاأة ال�ضاّرة بادًيا على ملحمه، فاأطلق �ضفوت 
منه  اآخرها  النا�ض جابت  اإن كل  من  »�ضيبك  ووا�ضل حديثه  عالية  �ضحكة 
ومن الواد اللي ِف�ضل يلعب يف البلد حلد ما جابت عيال و�ضخة ولد حرام. 
كنت فاكر اإننا هن�ضيب عيل لب�ض بدلة من عند بيري كردان ُيحكم. كر�ضي 

الفرعون له اأ�ضول يا �ضاحبي«.
»ق�ضدك اإيه؟«، جتاهل �ضوؤاله واأكمل حديثه »الكبار بيجهزوا املو�ضوع 
يلم�ضه.  يقدر  اإنه جرنال وحمد�ض  ماتن�ضا�ض  عل�ضان يطلع و�ضكله �ضيك، 
�ضوؤاله  الكل م�ضغول«. عقد حاجبيه يف غ�ضب من جتاهل  اإن  ربنا  واحمد 

لكنه األقى �ضوؤاًل اآخر«وبعدين؟«.
اللي يف  ال�ضّيع  �ضوية  مع  وات�ضعلكت  يومني،  لك  اتف�ضحت  »اأديك 
لعب  م�ض  يل  تقول  »لكن  حدة  يف  اإليه  واأ�ضار  �ضيجارته  اأطفاأ  امليدان«، 
يبقى لزم تفوق. ا�ضتقالتك وكل الورق اللي يخ�ضها اختفوا من �ضجلت 
اخلارجية وبقى مكانها طلب اأجازة ملدة �ضهرين من اأول يناير.. يعني ترجع 
مكتبك وتكّمل �ضغلك«. نه�ض من مقعده وبدا عليه الغ�ضب »دي تعليمات 
معاليه. م�ض كده؟«، اأ�ضار له باجللو�ض مرة اأخرى دون اأن يتحرك »اأبوك لو 
ِعرف ربع اللي اأعرفه هين�ضف العيال اللي اأنت ملموم عليهم وده هيزعلك. 
عل�ضان كده قلت نخليها ِحبي. مليت الدنيا قبل ما املو�ضوع يو�ضل له«، عاد 

�ضكري للجلو�ض وارت�ضف من ال�ضاي وهو ينظر له »طب ليه؟«.
نه�ض �ضفوت بحركة متثيلية وحترك يف اأرجاء احلجرة »عارف اأزمتك 
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معايا اإيه؟.. اإنك م�ض قادر ت�ضدق اإين اأعرف عنك اأكرت من اللي تفكريك 
�ضايفني قدامك على طول،  اللعبة..  يو�ضل له.. م�ض �ضحر.. ده �رص 
اأنت فاهم بعمل  النا�ض عريانة قدامي، ل  ب�ض يف نف�ض الوقت بتلقي كل 
كده اإزاي، ول م�ضدق اإن مهما كنت بالن�ضبة يل بر�ضه اأنت م�ض ا�ضتثناء«.

»يعني؟«.
زي  كده  حاجة  املعرفة  بر�ضه  لكن  الوحيد.  �ضاحبي  اأنت  »�ضحيح 
له وابت�ضم  الغريزة. زي الأكل، والكيف، والن�ضوان«، غمز  اأو  ال�ضهوة 
ليهداأ  اإليه  واأ�ضار  �ضكري  �ضحك  عل�ضانك«.  تقف  هخليها  م�ض  »واأكيد 

»م�ض للدرجة دي، ما تبقا�ض رزل«. 
»م�ض م�ضدق.. طب اأقولك على قر�ضة ودن �ضغرية«. عاد يجل�ض مرة 
اأخرى واأ�ضعل �ضيجارة واأعطاها له واأ�ضعل لنف�ضه اأخرى »قول يا مولنا«. نظر له 
�ضفوت يف �ضخرية وحاول اأن تكون لهجته درامية »اأخبار ال�رصموطة اللي بتحبها 

اإيه«، �ضمت �ضكري واكتفى بالنظر اإليه »مالك تّنحت ليه؟.. ما تتك�ضف�ض«.
»يعني اأنت عارف مني دي؟«.

ل�ضه  اللي هي  اأوراق من جيبه »واأعرف عنها  ب�ضعة  اأجابه وهو ُيخرج 
ناوية حتكيه لك، وعلى فكرة.. البت غلبانة وم�ض هتكدب عليك عل�ضان 
اإليه  والتفت  عاد  ثم  الباب  مفاجئ حتى  ن�ضاط  ونه�ض يف  قالها  بتحبك«، 
يطلع،  الر�ضمي  البيان  ما  حلد  فيه  ماتتكلم�ض  لك  قلته  اللي  ما�ضي..  »اأنا 
الباب وعاد  اأجازتك واأول ال�ضهر تكون على مكتبك.«، فتح  اأنت كّمل 
يلتفت اإليه »ن�ضيحة يا �ضاحبي.. كل اللي اأنت �ضايفه حواليك ده هيخل�ض 
على بلح، م�ض بر�ضه الواد ال�ضحفي ال�ضايع �ضاحبك بيقول كده« مل مينحه 
ر�ضوى  حول  �ضفوت  كلمات  ظلت  فيما  �رصيًعا،  غادر  واإمنا  للرد  فر�ضه 
ترتدد يف ذهنه. يف احلقيقة مل يهتم اإن كانت تتلعب به اأم تتعامل بجدية، 

ولكنه قرر خو�ض التجربة.
اأفكاره، اأ�رصع ليفتح فوجد ر�ضوى تندفع  عادت دقات الباب تقطع 
»اأنا  اخلارج  اإىل  فاأ�ضارت  مبت�ضًما  ده�ضة  لها يف  نظر  مقدمات،  بل  حل�ضنه 

اآ�ضفة. ب�ض فيه واحد �ضكله يّخوف كان يف الأ�ضان�ضري«.
***
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بدا اأرماين من�رصًحا وهو يجل�ض يف حمل �ضمعان البقال يتجاذبان اأطراف 
احلديث باتنتظار و�ضول بقية الأ�ضدقاء، دار احلديث حول ما اإذا كانت الثورة 
الوليدة حتمل اخلري لل�ضعب اأم اأن الوجوه فقط هي ما تبّدل، واأن الفارق بني 
اللمعة بدًل من  الع�ضكرية واأزرارها  الرتبة  اليوم والأم�ض هو فقط  با�ضاوات 
الطربو�ض وبدلة الت�رصيفة. كان اخلمي�ض الأول من ال�ضهر، الذي يوافق موعد 
اأنغام  على  يتمايل  وجل�ض  الراديو  اأدار  قد  �ضمعان  وكان  كلثوم،  اأم  حفل 
املو�ضيقى، بينما كان اأرماين كعادته يتابع ال�ضارع »هو الرجالة غابت ليه؟«، 
ت�ضاءل اأرماين بينما رفع �ضمعان كتفيه بل معنى »اإ�ضحاق تعبان وبعت يل ابنه 
يبلغني اأنه م�ض جاي، ب�ض اأّكد علّيا اإنه هي�ضهر معانا الأ�ضبوع اجلاي، لكن 
ال�ضيخ م�ضطفى.. ول اأعرف.. اأول خمي�ض يعملها«، نقر اأرماين باأ�ضابعه 

على من�ضدة البيع يف قلق وهتف »الغايب حجته معاه.. ربنا ي�ضرت«.
»اإل مفي�ض اأمل نقنع اإ�ضحاق اإنه ما ي�ضب�ض البلد، الراجل بقى بيفكر يف 

ال�ضفر اأكرت ما بيفكر يف رزق عياله«..
»حاولت يا اأخويا وحياتك.. حاولت اأقول لنف�ضي الراجل معذور لكن 
ماعرفت�ض. اأقول له يا جدع اأنت اليهود ل�ضه عاي�ضني يف كل حتة، ب�ض تقول 

اإيه.. دماغه م�ضّدية زي الدهب الفال�ضو اللي كان بي�ضتغل فيه زمان«..
و�ضول  انتظار  يف  املا�ضي  مواقف  بع�ض  وا�ضتعادا  بحزن  �ضحكا 
البي�ضاء  وحليته  املُنحني  بظهره  م�ضطفى  ال�ضيخ  ودخل  دقائق  �ضاحبيهما. 
ابت�ضامته  من  بدًل  ملحمه  يكتنف  التوتر  وكان  طبيعيًّا  يبد  مل  النا�ضعة، 
املعهودة، وقفته امل�ضطربة جعلته مل ينتبه لدعوة �ضمعان للجلو�ض وم�ضاركته 
اإياهما ال�ضتمتاع باحلفل، مل يبد اأنه �ضمعه، حتى اإنه مازحه باأنه قد َكرب وبداأ 
�ضمعه يف الزوال. مل ُيعّلق ال�ضيخ وجل�ض بحرج بالغ يف توتر مل يعتاداه منه 
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فبادره اأرماين »مالك يا �ضيخ م�ضطفى؟.. فيه حاجة؟«، اأطرق ال�ضيخ براأ�ضه 
اإحنا اخوات«، �ضدرت  اأرماين..  يا  »اأنت م�ض غريب  اإليه  نظر  ثم  قليًل 
منه اجلملة مرتبكة فخف�ض عينيه وا�ضتدار اإىل �ضمعان »ب�رصاحة يا �ضمعان اأنا 
مك�ضوف منك.. كنت عايز طلب ربنا وحده يعلم هو تقيل عليا اأد اإيه.. 
وعارف اإنك م�ض هرتدين«، قام �ضمعان من مقعده وخف�ض �ضوت الراديو 
واجته اإليه وا�ضًعا يده على كتفه وقال »اإحنا اخوات يا �ضيخ.. اأنت نا�ضي اأيام 
احل�ضينية الثانوي وّل اإيه«، عاد ال�ضيخ ل�ضمته فلكزه يف كتفه ُمداعًبا »قول 
يا راجل ما تتك�ضف�ض«، بدا عليه الرتدد مرة اأخرى فنظر اأرماين اإىل وجهه 

»مالك يا م�ضطفى؟«.
»حرام تهجر وتتجنى وتن�ضى كل ما جرى يل.. واأق�ضي العمر اأمتنى 

ي�ضادف يوم وت�ضفى يل«..
لريفع  عاد  ثم  يت�ضاعد  ال�ّضت  و�ضوت  قليًل  م�ضطفى  ال�ضيخ  �ضمت 
راأ�ضه ناظًرا اإىل ال�ضارع »البت الكبرية وجوزها جايني يتع�ضوا معانا بكرة.. 
واأنت عارف الظروف.. كنت عايز �ضوية حاجات للبيت«، نظر له �ضمعان 

با�ضتغراب »واإيه امل�ضكلة.. ملا تقب�ض يا �ضيخ بقى عّدي عليا الفلو�ض«..
»ب�رصاحة م�ض عارف هّعديهم عليك امتى.. مفي�ض معايا ول مّليم.. 
اأ�ضل احلكومة بقالها �ضهر ون�ض واقفة مرتبي«، قالها وملح اأرماين الدموع تبداأ 
يف الت�ضاقط من عينيه وهو يكمل حديثه »كل ده عل�ضان قلت يف اخلطبة اإن 
اأهل الكتاب �ضواء يهود وّل م�ضيحيني اأ�ضحاب البلد دي زيهم زي امل�ضلمني 
بالظبط.. واإن حكاية تهجري وطرد اليهود من البلد دي �ضغل �ضيا�ضة وربنا 
بريء منه«؛ �ضمت كلهما بينما قام �ضمعان ُيح�رّص الأ�ضناف املُعتادة التي 
اأن �ضديقه لن ُيكرر طلبه، واأدار  يطلبها ال�ضيخ وزاد يف كميتها لأنه يعلم 
اأرماين عينيه بعيًدا عن ال�ضيخ الذي انهمرت دموعه وبداأ ج�ضده يف الرجتاف 
مع كلماته »ال�ضيطان كان بيوّزين لأجل احلاجة اإين اأمد اإيدي على �ضندوق 
التربعات بتاع امل�ضجد.. لكن قلت لنف�ضي �ضمعان ي�ضتحملني واإحنا اخوات 
العديد من  اأغ�ضب ربنا«، مع نهاية كلماته كان �ضمعان قد و�ضع  بدل ما 
اأكيا�ض الب�ضائع على رف البيع وعاد اإىل مقعده قائًل »�ضلي ع النبي يا �ضيخ 
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واقعد ا�ضمع معانا ال�ضت.. اأنت بل�ضانك قلتها.. اإحنا اخوات.. وبنتك 
هي بنتي وما ار�ضا�ض لك �ضكل ِوِح�ض قدام جوزها.. ِع�رصة العمر م�ض 
بال�ضاهل يا م�ضطفى.. وّل اإيه«؛ انهمرت دموع ال�ضيخ ومل ي�ضتطع اأرماين 
اأن يتحمل ما �ضمعه فبداأت عيناه تدمعان هو الآخر وهو يقول »يقطعوا عي�ضك 
عل�ضان قلت كلم ير�ضي ربنا.. منهم لله«، نه�ض �ضمعان واحت�ضن �ضديقه 
الذي مل ي�ضتطع ال�ضيطرة على دموعه »ربنا ي�ضرتها معاك يا �ضاحبي.. احلمد 

لله اإنهم مارموك�ض يف ال�ضجن زي ما عملوا مع نا�ض تانية«.
»حكيت لك عن �ضبب نوحي ونار الوجد يف دموعي.. وبان للنا�ض 

�ضنا روحي وتعذيبي وتلويعي«..
انعدام  كّفيه يف  فرفع  اأرماين  �ضاأله  م�ضطفى؟«،  يا  اإيه  تعمل  »وناوي 
�ضغل، وطول  اأدّور على  اإين  اأنا كربت  اعرف.  ما  اأرماين  يا  »والله  حيلة 
عمري يف خدمة ربنا من اأيام ما كنت بخدم يف امل�ضجد حلد ما بقيت �ضيخ 
اجلامع. لو علّيا اأنا واأم ح�ضن لقمة بجبنة ت�ضد جوعنا، لكن امل�ضكلة يف البت 
اأجوزها  اأ�ضاعدها ول  ابن احللل، ل هعرف  ل�ّضه ما جالها�ض  اللي  �ضلمى 

زي ما عملت مع اأختها.. ربنا يحّلها من عنده«..

»وح�ضن؟.. ما اأهو بقى راجل طول بعر�ض«.
»اإيدك منه والقرب. الواد ل�ّضه تلميذ بيتعلم وعايز اللي ي�رصف عليه، دا 
غري مو�ضوع ال�ضينما اللي واكل دماغه ده.. الواد عايز يطلع م�ضخ�ضاتي«، 
�ضحك �ضمعان وربت على كتفه »وهو اأنت عل�ضان �ضيخ هتحّرم لنا احلاجات 
دي وّل اإيه«، هّز راأ�ضه نافًيا وابت�ضم »يا راجل بل ِقلة قيمة.. هو فيه اأح�ضن 

من الوظيفة«..
اللي  الّغم  �ضوية  بدل  ال�ّضت  حفلة  نّكمل  بقى  اقعد  راأيك..  »على 
بقوة  ال�ضيخ واحت�ضنه  قام  بيهم واملو�ضوع مكن�ض م�ضتاهل«،  دخلت علينا 
»ما  حُمّذًرا  اإ�ضبعه  �ضمعان  رفع  جمايلكم«،  اأرد  واأقّدر  لّيا  يخليكم  »ربنا 
تخلني�ض اأزهق عليك يا راجل اأنت.. قال جمايل.. الراجل ِكرب وخّرف يا 
اأرماين«. �ضحك اأرماين واحت�ضنه بدوره »بقى بي�ضّخ�ض زي ابنه«، �ضحك 
ال�ضيخ وحمل الأكيا�ض واأ�ضار لهما »معل�ض بقى لزم اأروح لأم ح�ضن. اأنتم 
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عرفتم الظروف«، اأوماأ كلهما براأ�ضه متفهما فتحرك اإىل باب املحل ُثم عاد 
يلتفت اإليهما »الله ي�ضرتك يا �ضمعان«..

اأزعل بجد«، غادر  يا راجل بقى ما تخلني�ض  بيتك  »ما تروح ت�ضوف 
يغادر  بب�رصه وهو  اأرماين  تابعه  ال�ضيخ ونظر كلهما للآخر دون حديث، 
ياأمر قادتها بتجويع  التي  اإليه البلد  املحل وعاد ُيفكر يف امل�ضري الذي تتجه 
رجل ملجرد اأنه حتدث مبا يوؤمن به، �ضعر يف تلك اللحظة اأنه ُيريد اأن يكتب 
خطابًا جديًدا ملادلني يحكي فيه عّما اأ�ضاب �ضديقه. قرن قوله بالفعل ونه�ض 
الليلة  اإيه!..  اأنت كمان.  »واأنت رايح فني  املُعرت�ض  �ضمعان  يف مواجهة 
كلنا،  نقعد  اجلاية  »املرة  وهم�ض  �ضديقه  اأرماين  احت�ضن  اتفرك�ضت«، 
وتبقى القعدة رايقة«، اأ�ضاح بيده غا�ضًبا واأ�ضار للراديو »خل�ض يا عم، ربنا 
يرّوق بالكم، ه�ضمع ال�ضت لوحدي«. مل ُيجبه اأرماين واكتفى باأن اأ�ضار له 
مودًعا. عاد �ضمعان ليجل�ض على مقعده ورفع �ضوت املذياع ليغمر �ضوت 

اأم كلثوم املكان..
اأ�ضكي  وملّا  قا�ضي..  �ضنني  يا  وقلبك  كا�ضي  يدوق  العازول  »بقى 

تخا�ضمني.. وتغ�ضب ملّا اأقول لك.. يا ظاملني«.

***
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البالد..  بها  متر  التي  الع�سيبة  الظروف  ظل  يف  املواطنون..  »اأيها 
الرئي�ش حممد ح�سني مبارك تخليه عن من�سب رئي�ش اجلمهورية..  قرر 
وكّلف املجل�ش االأعلى للقوات امل�سلحة باإدارة �سئون البالد.. والله املوفق 

وامل�ستعان«.
                     بيان نائب رئي�ش اجلمهورية - 11 فرباير 2011
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»اأّكد املجل�ض الأعلى للقوات امل�ضلحة يف بيان له على �ضفحته الر�ضمية 
ال�ضعب  لإرادة  التام  انحيازه  بوك،  في�ض  الجتماعي  التوا�ضل  موقع  على 
 25 بثورة  القيام  العامل الأ�ضا�ضي يف  ال�ضباب هم  اأن  اإىل  ُم�ضرًيا  امل�رصي، 

يناير، واأن دورهم ل غنى عنه يف املرحلة املُقبلة«..
�ضيق  اأكرم يف  زفر  الذي  الوقت  املقهى يف  التلفاز يف  �ضوت  ارتفع 
وهو ُيلقي ال�ضحف على املن�ضدة »طب طاملا م�ض عاجبك الكلم.. قاف�ض 
ليه« �ضاأله فوؤاد مبت�ضًما، فاأجابه وهو  القهوة  اجلورنال من �ضاعة ما قعدنا ع 
ينظر اإىل م�ضرية �ضباب قادمة من ميدان طلعت حرب تردد هتافات »اجلي�ض 
وال�ضعب اإيد واحدة« وحاملني اأعلم م�رص »يا�ضيدي اأدينا بن�ضوف.. كلها 
فوؤاد  قهقه  وبتفتي«،  �ضيا�ضة  حُمللني  النا�ض  بيانات.. وكل  بتطلع  دلوقتي 
وهو ينظر اإىل فتاة متر من اأمامهما ترتدي ملب�ض ُمثرية »فاكر ملا ُكنا نقول 
�ضوفوا  بيقولوا  وهم  بتجري  ال�ضارع  النا�ض يف  تلقي  مبارك  ي�ضقط ح�ضني 
ُمبت�ضًما  اأكرم  اأكمل  نف�ضهم يف داهية«،  اللي رايحني يودوا  املجنونة  ولد 
اأمن الدولة تخ�ض تقّف�ض يف  »وهوب تلقي الأمن املركزي يطّوق ورجالة 
ال�ضليمة«، �ضمت حلظات ا�ضتعاد فيها تلك الذكريات  البنات وتعمل معانا 
»كانت اأيام يا �ضاحبي.. دلوقتي كل النا�ض كانت بايتة يف امليدان من يوم 

25 يناير.. وكلها اأبطال موقعة اجلمل«.
»على فكرة.. فرح كلمتني النهاردة.. لقيت تليفونك مقفول وكانت 
فوؤاد  قطع  تاين«،  الت�ضالت  قطعوا  افتكرتهم  عليك..  وتطمن  هتموت 

اأفكاره بهذه العبارة، فاأ�ضار اإليه وعاد يلتقط ال�ضحيفة »طيب«.
»اأنت ماكلمتها�ض من اإمتى؟«، �ضاأله فاأجاب بل ُمبالة »يوم التنحي«. 
نظر اإليه يف ده�ضة »يا جدع خلي عندك دم.. واحدة زي دي كان زمانها 
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نف�ضت لك وف�ضلت قاعدة مع اأمها ون�ضيت البلد دي باللي فيها«.
»م�ض هي اللي جريت على اأمها يف فرن�ضا«.

»م�ض اأبوها اللي غ�ضب عليها«، قالها حماوًل تقليده ب�ضخرية، فاأ�ضاح 
قالها وقام من  التليفون واأكلمها«؛  اأفتح  بعبارة واحدة »هبقى  بيده واكتفى 
قال  الذي  فوؤاد  حجر  يف  املقهى  بح�ضاب  واألقى  حافظته  اأخرج  مقعده. 
اأجابه  النهاردة؟«،  �ضوا  هن�ضهر  م�ض  كده..  على  اتفقنا�ض  »ما  ُمنده�ًضا 
وهو يتحرك »عندي �ضغل.. هخل�ضه واأدي لك تليفون«، لحقه ب�ضوته 
يف  كلمتني  اأي  معاكم..  والعة  يابا  اإيه..   »طب  ي�ضري  وهو  اجلهوري 

رغيف اليومني دول بفلو�ض.. اأوعدنا يا رب«.
جتاهله وم�ضى يف طريقه.. كانت فرح بالن�ضبة له اأزمة ل تنتهي، بداية 
من علقتهما الغريبة التي بداأت بحمايتها من التحر�ض يف اإحدى املظاهرات �ضد 
التوريث. ومفاجاأتها اإياه باأن والدها واحد من الكبار رغم حما�ضها ال�ضديد �ضد 
النظام ورجاله، الذي ف�رّصته باأنها تربّت و�ضطهم وتعرفهم جيًدا، اإ�ضافة رغبتها 
ال�ضديدة يف م�ضاركته حياة ال�ضعلكة. كل هذا �ضّكل له ارتباًكا لزمه، وازداد 

عندما اأجربها والدها للذهاب اإىل اأمها مع اندلع الأحداث.
لكن  الأعمال،  بع�ض  لديه  اإن  قال  عندما  فوؤاد  على  يكذب  يكن  مل 
حترك  اليوم،  ارتباطات  لإلغاء  دفعه  نف�ضه  على  ال�ضيطرة  يفقد  باأنه  �ضعوره 
ُم�رصًعا نحو مقهى بعيد يرتاده كلما اأراد اجللو�ض وحيًدا، هناك طلب ال�ضاي 
كاملعتاد، واأخرج ب�ضعة اأوراق بي�ضاء وكاأنه ي�ضتعد لعمل مهم، رغم يقينه 
ال�ضجائر«ال�ضوبر«  وعلبة  العا�رص  ال�ضاي  كوب  بعد  حرًفا..  يخط  لن  باأنه 
الثالثة �ضعر باأن راأ�ضه قد اقرتب من النفجار بالفعل، قام �رصيًعا ومللم اأوراقه 

وخرج اإىل ال�ضارع.
من  اخلروج  بعد  اليومي  قدرها  تواجه  مرمي  كانت  نف�ضه  الوقت  يف 
 Under العمل منذ تلفت �ضيارتها خلل الأحداث. رواية جديدة.. اأغاين
مواجهة  يف  الدفاعية  و�ضائلها  �ضم�ضية..  نظارة  �ضاعق..   ..Ground
علمة  كانت  م�ضايقتها.  عن  ينفكون  ل  الذين  املرتو  ومتحر�ضي  ركاب 
“M” ال�ضهرية اأعلى �ضلم املحطات هي رمز ال�ضو�ضاء وال�ضخب والفو�ضى 
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�رصيًعا  للو�ضول  الوحيدة  و�ضيلتها  كان  ذاته  الوقت  يف  ولكنه  نظرها،  يف 
اإىل و�ضط البلد. حتركت �رصيًعا للخارج بعد اأن َعِلمت اأن ال�ضباب ينوون 
التجمع مرة اأخرى لدخول امليدان، كانت الدعوات املختلفة تنت�رص ب�رصعة 

الربق على مواقع التوا�ضل حت�ضد اللآف من امل�ضاركني.
وهي  لنف�ضها  هم�ضت  مليون؟”،  كام  و�ضط  األف  كام  اإيه  “هيعمل 
به  املحيطة  ال�ضوارع  امتلأت  الذي  امليدان  من  اقرتبت  هدفها.  من  تقرتب 
باملئات من املجانني كما تراهم ا�ضرتاكيني يحملون اأعلم الثورة احلمراء. 
املارة.  ي�ضتجدون  �ضوارع  اأطفال  للرئا�ضة.  املراأة  بو�ضول  ينادون  ليرباليني 
م�ضّجلني ينت�رصون للتحر�ض باجلي�ض وال�رصطة لتجديد ال�ضتباكات. ملتحني 

واقفني على الدوام كالتائهني دون اأن يبدو لهم راأي وا�ضح.
ال�ضوارع  الفو�ضى  ال�ضماء قنابل م�ضّيلة للدموع، �ضادت  اأمطرت  فجاأة 
الكل يجري يف جميع الجتاهات و�ضط ال�رصخات والبحث  يف حلظة.. 
عن مكان اآمن. مل تدِر كيف تعثت قدمها و�ضقطت على الأر�ض، �ضاعت 
�رصختها و�ضط �رصخات الع�رصات، حاولت النهو�ض ولكن �ضيًئا ما �ضقط 
على راأ�ضها بقوة، كانت اإحدى القنابل قد ارتطمت بها و�ضقطت جوارها. 

مل تدِر اإذا كانت هذه ال�ضخونة من القنبلة اأم من الدماء التي اأغرقتها.
كان الدوار قد �ضيطر عليها. قراأت ذات مرة اأن املوتى يرون حياتهم 
ك�رصيط �ضينمائي. هي الأخرى ازدحمت الوجوه والأفكار يف خميلتها.. 
اأندية  يف  املفقود  ح�ضنها  انتظار  يف  ومراهقتها  طفولتها  ق�ضت  التي  اأمها 
الروتاري.. ِعظة الأربعاء و�ضورة مع البابا.. جلان �ضعبية.. اأبوها الذي 
ال�ضحفيني..  نقابة  �ضلم  يحيا بجنون الرتياب.. قئ.. مظاهرات على 
امليكروبا�ض  �ضائق  القدمي..  الزواج  وعر�ض  راأفت  غثيان..  �ضيارتها.. 
اللزج.. حتر�ض.. ر�ضا�ضات.. دموع.. ِق�ض العرتاف.. ُقبلة ال�ضينما 

الوحيدة.. ُع�ضّي الأمن املركزي.. دّوار..
اختلط لهاثها برجفة �ضغرية ل تدري مِل جاءت الآن، ممتزجة ب�ضداع 
يزداد كثافة.  الظلم  اأكث.، كان  الغاز تخنقها  بينما رائحة  ُيغطي عينيها 
باآخر  اأم خماًطا.  دًما  كان  اإن  ُتباِل  مل  اأنفها،  من  ي�ضيل  ما  ب�ضيء  �ضعرت 
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خيوط الروؤية ملحت جنود ال�رصطة الع�ضكرية يقرتبون منها، مل تتحرك واإمنا 
حاولت رفع راأ�ضها املائل، اأم�ضك بها جنديان من قدميها وبداآ يف جرها نحو 
املدرعة.. مل ت�رصخ.. كانت ترغب يف اإنهاء ما يحدث لها ولو كانت 

النهاية درامية.

***
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ورحمة  عليكم  ال�ضلم  وبركاته..  الله  ورحمة  عليكم  “ال�ضلم 
الله”..

فرغ ال�ضيخ م�ضطفى من اإمامة املُ�ضّلني يف �ضلة الِع�ضاء ونه�ض يتمتم 
ُم�ضتغفًرا ربه حتى و�ضل اإىل باب امل�ضجد، اأحكم لف كوفيته ال�ضوفية الثقيلة 
فاأ�ضاح  متر  ع�ضكرية  دورية  امل�ضجد  من  يخرج  وهو  ملح  ُخّفيه..  وارتدى 
منزله  باجتاه  بطء  يف  و�ضار  قالها  ُيب�رصون”،  ل  فهم  “فاأغ�ضيناهم  بوجهه 
القريب وهو يتبادل ال�ضلم مع املُ�ضلني بينما الهواج�ض تعت�رصه مع ذكريات 
الأيام املا�ضية. الأوقاف ترف�ض اأن ت�رصف مرتبه لل�ضهر الثالث على التوايل، 
ولول م�ضاعدات �ضمعان واأرماين، وكل منهما ي�ضاعده دون علم الآخر، 

لكان الآن يت�ضّول لقمة العي�ض لأولده.
الأخرى  هي  ناظريه.  حتتل  ابنته  �ضلمى  و�ضورة  الكوفية  اإحكام  اأعاد 
كربت وتقرتب من العمر الذي تو�ضك فيه على الزواج بينما حاله ينتقل اإىل 
الأ�ضواأ ول يجد ما ي�ضتطيع جتهيزها به، وابنه الوحيد يتنقل يف ال�ضهرات مع 
اأ�ضدقائه وبني ا�ضتوديوهات التمثيل بحًثا عن فر�ضة حتى مل يعد ُيقيم يف منزله 
اإل قليًل. وجاءت الطامة الكربى كانت بالقب�ض على ابن �ضقيقته بعد تورطه 
�ضمن التنظيم اخلا�ض جلماعة الإخوان امل�ضلمني. تذكر اليوم الذي اقتحم 
فيه البولي�ض احلربي بيته بحًثا عن ال�ضاب. قلبوا كل �ضيء حتى غرفة الغ�ضيل 
عامله  الذي  التحقيق  �ضابط  قابله  حيث  معهم  ا�ضطحبوه  ثم  ال�ضطح  على 
بغرور وغطر�ضة ل مربر لهما، واأنفق �ضاعات من ال�ضتجواب الفارغ حول 
مكان تواجد ال�ضاب الذي اأق�ضم له مراًرا طوال تلك ال�ضاعات اأنه انقطعت 
اأخباره عنه منذ حرب فل�ضطني عندما �ضافر �ضمن �ضباب املتطوعني “ميكن 
ظباط احلركة يعرفوا مكانه، م�ض هم كانوا معاه يف احلرب”، كانت اإجابته 
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كفيلة باأن يق�ضي عدة �ضاعات اإ�ضافية يف مقرهم بل جدوى حتى عاد اإىل 
ُي�ضبه  مبا  ُيعاملونه  اجلميع  كان  قبًل.  يره  مل  الذي  ال�ضخيف  ال�ضابط  ذلك 
له  املرافق  اإىل اجلندي  التفت  وقتها  بيه”،  “�ضفوت  ينادونه  التقدي�ض وهم 
اجلندي  اأجابه  من جديد،  عادت  الألقاب  اإذا كانت  عّما  �ضاخًرا  وت�ضاءل 
ب�رصبة على كتفه من كعب بندقيته الثقيلة ل يزال اأثرها موجوًدا على ج�ضده، 

ثم عاد به اإىل ال�ضابط اجلديد مرة اأخرى.
عايزك  م�ض  ربنا..  وتعرف  كبري  راجل  اأنت  �ضيخ..  يا  “�ضوف 
اأ�ضاف  ُثم  يتملقه  وكاأنه  بداية حديثه  �ضفوت يف  له  قالها  معانا”،  تتبهدل 
“من م�ضلحتك وم�ضلحة البلد كلها اأنك تتعاون معانا، واإل”، مل ُيكمل 
كافية  كانت  املجاورة  الغرف  من  تاأتي  التي  ال�رصاخ  اأ�ضوات  لكن  حديثه 
ليفهم تهديده.. هكذا ق�ضى �ضاعات �ضوداء ل يذكر من دوامتها الكثري..

اأ�ضئلة.. اإجابات..
واأنت  علينا،  معانا ومني  نعرف مني  “احنا يف ع�رص جديد، ولزم 
قالها  منكم”،  الأمر  واأويل  والر�ضول  الله  واأطيعوا  ربنا،  كلم  عارف 
واأ�ضاف بابت�ضامة �ضاخرة “واأظنك �ضامع كوي�ض اللي م�ض بيطيع اأويل الأمر 

بيح�ضل لهم اإيه”..
اأ�ضئلة.. اإجابات.. 

عليه  األقاها  التي  اخلطبة  لنف�ض  مُمل  تكرار  واأخرى مع  بني غرفة  التنقل 
�ضفوت وحتوي من اخلواء ما ل حتويه من املعاين..

اأ�ضئلة.. اإجابات.. 
ال�ضور التي مت عر�ضها عليه ول يعرف منها �ضوى ابن �ضقيقته..

اأ�ضئلة.. اإجابات.. 
يف  املُعّذبني  اأ�ضوات  بت�ضجيل  قام  من  هناك  وكاأن  �رصاخ  اأ�ضوات 

�ضقر..
اأ�ضئلة.. اإجابات..

الوعد باأنهم �ضيعودون اإليه مرة اأخرى كل فرتة.. واحلديث عن الثورة 
امل�ضجد  يف  وظيفته  عن  باإبعاده  التهديد  تكرار  مع  حُتيطها،  التي  واملخاطر 



64

“ويارتني اأعرف اأعمل حاجة تانية غري خدمة اجلامع”، قالها لنف�ضه ُمتح�رًصا 
اأفكاره فلم  اإحكام الكوفية على رقبته، غا�ض يف  ُيزيد من  على حاله وهو 
الذي  املُظلم  امل�ضتقبل  اأم من  الربد  اإن كانت ارجتافة ج�ضده من  يعد يدري 

يواجهه.
تقف  �ضاهدها  التي  الع�ضكرية  الدورية  �ضيارة  فوجد  منزله  من  اقرتب 
به  مّروا  عندما  التي ذكرها  الآية  اجلنود، كرر  بع�ض  املدخل وحولها  اأمام 
اأمام امل�ضجد، ا�ضتعاذ بالله من ال�ضيطان ُثم اقرتب منهم. “ممنوع يا حاج”، 
قالها اجلندي الواقف اأمام الباب وهو ُي�ضهر �ضلحه فاأ�ضار ال�ضيخ اإىل الباب 
“ممنوع اأنتم.. ده بيت نا�ض والبيوت ليها ُحرمة.. اأوعى يابني خليني اأدخل 
بيتي”، مل يتزحزح اجلندي واإمنا وّجه فوهة �ضلحه اإليه “قلنا لك ممنوع.. 

اإحنا بنفت�ض..  هي دي الأوامر”.
“اأنت ما بتفهم�ض يا راجل اأنت.. م�ض قال لك ممنوع”.

متحفًزا،  يقف  �ضابًا  يوزبا�ضي  ليجد  فا�ضتدار  خلفه  من  ال�ضوت  اأتاه 
وجايني  �ُضغلنا  �ضايبني  كفاية  “م�ض  ُيكمل  وهو  فتجاهله  بال�ضلم  يده  رفع 
نحميكم.. كمان هتقرفونا.. خليك على جنب حلد ما نخّل�ض �ُضغلنا”، 
مل يتزحزح ال�ضيخ م�ضطفى هو الآخر ونظر اإىل اليوزبا�ضي بتحٍد “اأنتم اللي 
وجودكم و�ضطنا م�ض �ضح.. مكانك يابني يف الق�ضلق م�ض هنا.. هو 

اأنتم �ضغلكم اأنكم متنعوين اأدخل بيتي.. ده يف حكم مني ده؟”.
القول  ُيقرن  وهو  ال�ضابط  قالها  ت�ضوفها؟”،  ُعرفية.. حتب  “اأحكام 
بالفعل وي�ضري اإىل اجلنود الذين اأحاط اثنان منهما بال�ضيخ واأم�ضكا بذراعيه، 
اأهو  بيتي،  اأدخل  عايز  عل�ضان  “هتحب�ضوين  باجلريان  ُم�ضتنجًدا  �ضوته  فعل 
عز  يف  البيوت  ُحرمات  ينتهكوا  جايني  الع�ضاكر  ا�ضهدوا..  نا�ض..  يا 
منزله  �رصفة  انفتحت  �رصاخه  مع  الوكيل”.  ونِعم  الله  ح�ضبي  الفجر.. 
بداأت  اجلنود حتى  يدي  بني  اأبيها  �ضاهدت  اإن  ما  التي  �ضلمى  منها  وبرزت 
ت�رصخ “اإحلقونا يا خلق.. الع�ضاكر عايزة تاخد اأبويا.. هيقب�ضوا على �ضيخ 

اجلامع اإحلقونا يا نا�ض”.
ال�رصفات  وانفتحت  التجمع  يف  الفجر  �ضلة  من  العائدون  املارة  بداأ 
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والنوافذ يف املنازل املُحيطة، ما اأ�ضعر ال�ضابط ال�ضاب بالتوتر فاأخرج �ضلحه 
واأ�ضهره يف وجه اجلميع “كل واحد يدخل بيته.. واللي يف ال�ضارع يروح 
ي�ضوف م�ضاحله.. الراجل ده مقبو�ض عليه باأوامر من جمل�ض قيادة الثورة، 

واللي هيقف معاه هقب�ض عليه زيه”.
يف  وبداأوا  الذعر  اأ�ضابهم  حتى  املجل�ض  ا�ضم  ي�ضمع  البع�ض  يكد  مل 
ليجد  ح�رصة،  يف  و�رصفاتهم  نوافذهم  غلق  يف  اجلريان  واأ�رصع  البتعاد، 
ال�ضيخ م�ضطفى نف�ضه وحيًدا مع اجلنود يف ال�ضارع مرة اأخرى، عدا �ضلمى 
التي وقفت يف ال�رصفة ت�رصخ “�ضايبني ال�ضيخ لوحده ورايحني ت�ضتخبوا”، 
يا  جوة  “خ�ضي  وزعق  اإليها  راأ�ضه  فرفع  ابنته  يوؤذون  قد  اأنهم  الرجل  �ضعر 
بنت.. كفاية ف�ضايح”، والتفت اإىل ال�ضابط رافًعا راأ�ضه “لو البلد هتتحكم 
كده يابني يبقى اأنا اأول واحد لزم يخ�ض ال�ضجن. اأ�ضلي م�ض هوطي را�ضي 
حلد. واللي فوق دول ليهم ربنا.. زي ما خلقهم هريزقهم”، قالها وحترك 
نحو ال�ضيارة الع�ضكرية رافًعا راأ�ضه لأعلى. األقى نظرة اأخرية على �ضلمى التي 
انهمرت دموعها يف �ضمت امتثاًل لأوامره، همهم ببع�ض الأدعية ثم دخل 

موؤخرة ال�ضيارة يف طريقه نحو املجهول.

***
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“اأخرًيا”..
قالها �ضعيد لنف�ضه وهو ينزل من قطار الإ�ضكندرية متجًها ملنزله، بعد اأن 
اأ�ضبوع  هداأت الحتكاكات بني رفاقه والنظام الع�ضكري النتقايل، عقب 
من الف�ض والق�ضف بقنابل الغاز واإطلق النار يف كل اجتاه، ما جعله يعتقد 

وقتها اأنه يف حرب.
“الثورة دي حرب عل�ضان احُلّرية”.

اعتقاله  ذكرى  الراحل يف  والده  له  قالها  التي  الكلمات  هذه  ين�َض  مل 
حياته.  اأيام  اآخر  يف  ال�ضادات  عليهم  غ�ضب  من  مع   1981 �ضبتمرب  يف 
بالفعل كان العجوز حُمًقا، واإل ماذا ميكن اأن ُيطلق على هذه الأحداث التي 
والع�ضكرية  املدنية  ال�ضجون  اإىل  اأ�ضعافهم  واأر�ضلت  ال�ضباب  مئات  اغتالت 
�ضوية كنت �ضفت اليومني دول يا حاج”، هم�ض بها  “م�ض كنت طّولت 
حلظات  �ضمت  مدينته.  يف  اإليه  ذهب  ما  اأول  كان  الذي  والده  قرب  اأمام 
لي�ضتجمع �ضتات نف�ضه ثم خرج من املقابر لي�ضتوقف �ضيارة اأجرة اإىل منزله، 

اقرتب من اأحد ال�ضائقني و�ضاأله “لوران يا اأ�ضطى”.
“يلعن اأبو دي �ُضغلنة”، هكذا رد ال�ضائق وهو يبتعد ُم�رصًعا؛ مل يياأ�ض 
واأ�ضار اإىل �ضيارة اأخرى”لوران يا حاج”، نظر اإليه ال�ضائق العجوز هو الآخر 
وهتف “اإيه اخلرة ده.. ما ت�ضوفوا حاجة تعملوها”، مع اأدخنة العادم التي 
غمرته قرر اأن يحاول للمرة الأخرية، اأ�ضار اإىل �ضيارة يبدو عليها القدم وقرر 

تغيري وجهته “�ضان �ضتيفانو يا اأ�ضطى؟”.
“اركب”.

اعتدل  لهًثا،  ال�ضائق  بجوار  وجل�ض  ال�ضغرية  حقيبته  ي�ضع  اأ�رصع 
لوران  “هي  وت�ضاءل  �ضيجارة  ُيعطيه  وهو  ال�ضائق  و�ضاأل  �ضيجارته  واأ�ضعل 
بقت �ضتيمة وّل اإيه؟.. فيه اتنني �ضواقني قبلك كانوا هي�ضّبوا يل”، اأجابه 
دون اأن ينظر اإليه “تلقيهم فاكرينك رايح املظاهرة.. اأ�ضل فيه كمان �ضوية 
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وقفة للعيال بتوع الثورة هنا”، ربت على حقيبته ال�ضغرية واأ�ضار اإىل احلقيبة 
الأخرى “بال�ضنطة دي؟”، اأ�ضعل ال�ضائق �ضيجارته وقال بل مبالة “ميكن 

فيها الوجبات”. 
ال�ضائق ويقرر جتنب  تفكري  ليعرف طريقة  الأخرية كانت كافية  اجلملة 
املناق�ضة، اأدار وجهه للنافذة وا�ضتمر يف م�ضاهدة ال�ضارع، مل تتغري الإ�ضكندرية 
كثرًيا منذ غادرها قبل الثورة. فقط تلك الر�ضوم اجلديدة على اجلدران. كان 
املنت�رصة بكثافة على الكورني�ض وكاأن املدينة  الزحام كثيًفا ب�ضبب املدرعات 
تواجه غزًوا بحرًيا، دار بذهنه اأن يتحدث مع ال�ضائق ال�ضامت لتزجية الوقت. 

ل ال�ضمت حتى و�ضل اإىل وجهته. لكن ملمح الرجل جعلته ُيف�ضّ
مل ين�َض اأن مير على احللق العجوز الذي كان ي�ضع قطعة خ�ضب على 
املقعد وهو يقوم بق�ض �ضعره يف طفولته. راآه ل يزال جال�ًضا يف مكانه القدمي 
مع تلفزيون �ضغري بدًل من الكا�ضيت، مل يدِر مِل قرر فجاأة التخلي عن �ضعره 
الطويل بعد اأعوام من البتعاد عن احللقة، اقرتب منه فحياه الرجل، تعّجب 
من ِحدة ذاكرته رغم مرور ال�ضنني، ولكن الرجل ح�ضم حريته بجملة واحدة 
“اأبوك الله يرحمه كان راجل �ُضّكرة ما يتن�ضي�ض” قالها واأ�ضار له ليجل�ض على 
املقعد الذي طاملا تاأمل ب�ضببه يف طفولته. اأزيز املاكينة كان ُيغطي على �ضوت 
ذاكرته حتى انتبه اإىل �ضوت الرجل وهو ي�ضهق “�ضعر اأبي�ض”، قالها ون�ضي 
ده�ضته بعد ثواٍن ليعود الأزيز. ا�ضتمر الرجل يف عمله وهو يقول “على فكرة 
اللي  ال�ضباب  ن�ض  من  اأكرت  م�ضي،  مبارك  ما  بعد  زبون..  اأول  م�ض  اأنت 
بيحلقوا عندي بقوا بيلقوا �ضعر اأبي�ض، م�ض عارف ليه. ب�ض وا�ضح اإن الأيام 

الأخرية دي خدت من عمركم كتري.. ربنا ي�ضرت يابني”.
اأنهى حلقته �رصيًعا و�رصعان ما كان يف منزله، بحث عن عّمته فوجدها 
تركت له ر�ضالة غا�ضبة تخربه باأنها لدى �ضقيقتها حتى يعود اإىل �ضوابه وميتنع 
عن النزول للقاهرة “الله ي�ضاحمك يا عمتي. فاكرة احلدوتة هناك ب�ض”. 
قرر الت�ضال بها بعد اأن ي�ضتمتع بحّمام منع�ض. ا�ضتمتع باملياه املنهمرة على 
بالطبق  عيناه  فارتطمت  املن�ضفة  عن  باحًثا  التفت  ثم  ارتوى،  حتى  ج�ضده 
الغ�ضيل فيه.. راآها فجاأة  ُتف�ضل جمع  اأمه  القدمي الذي كانت  البل�ضتيكي 
جتل�ض نف�ض جل�ضتها القدمية وتنادي عليه “يا �ضعيد.. �ضيب الزفت الأتاري 
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وقوم هات هدوم املدر�ضة عل�ضان اأغ�ضلها”.
مل يدِر كم من الوقت ظل مو�ضعه حتى انتبه ليجد دمعة قد �ضالت منه، 
فالتقطت املن�ضفة �رصيًعا وخرج يرتدي ملب�ضه، فّكر اأن يتحدث اإىل عمته 
بابها موؤقًتا، جتاهل الفكرة و�رصعان ما  اأغلقت  اأنها  اأنه يعلم  اإل  مرة اأخرى 
�ضعد اإىل ال�ضطح. مكانه الأثري منذ بداأ �ضاربه يف النمو وتعّلم التدخني، رغم 
طوفان الأفكار حول الثورة والعمل وامل�ضتقبل الذي دار يف راأ�ضه فاإنه ُيحب 
ذكرياته..  �ضيء؛  كل  خياله  بعني  يرى  كان  هناك  ال�ضطح،  على  وقفته 
اأ�ضباحه اخلا�ضة.. حبيبته ال�ضابقة التي حتيا �ضعيدة مع زوجها اجلديد.. اأمه 
الغ�ضبة.. لعبته املك�ضورة.. �ضديقه الذي لفظ اأنفا�ضه يف التحرير.. اأباه 
احلامل باأف�ضل مل ياأِت.. دموع الطفولة التي ل تزال متزقه.. ابت�ضامة الظفر 
يوم رحيل الطاغية. ابت�ضم موقًنا باأنه رغم كل هذا ل يعترب نف�ضه خا�رًصا . 
تعلم من كل هذا ما اأبقاه حيًّا حتى وقف هنا ي�ضتعر�ض ذكرياته، ذلك وحده 

كافًيا لي�ضعر باأنه رغم كل �ضيء ل يزال موجوًدا.
طالت وقفته وهو ينظر اإىل ال�ضماء. املراآة العاك�ضة التي يرى فيها كل 
اأحداث  بداأت  منذ  اأنه مل يجل�ض وحيًدا  فعًل  �ضعر  الذي  الوقت  �ضئ، يف 
يائ�ضة،  الأيام  كانت  ال�ضباب.  كمليني  يحيا  كان  قبلها  والتي  الثورة، 
ُي�ضبهها  ومن  اأمه  راآه. كانت  وما  له  قالوا  حياة. هكذا  اأ�ضلوب  وال�ضدمة 
اأن يحيا فقط دون  اأن يتذكره ويعلمه لأولده،  يوؤكدون اأن هذا ما ينبغي 
احللم باحلق يف �ضيء اآخر. اللعبة التي رغب فيها وعجز اأبوه عن �رصائها.. 
احلكومية  ملدر�ضته  يذهب  وهو  اأمامها  من  مير  كان  التي  الفاخرة  املدر�ضة 
البائ�ضة.. الكلية التي رغب فيها ومل ي�ضاعده مكتب التن�ضيق.. الفتاة التي 
الفقر..  ب�ضبب  اأبوه مات  الباب..  “جاهز” طرق  باأول  اأحبها وتزوجت 
العمل الذي اأراده ولكنه بل وا�ضطة.. حبه احلقيقي التي عجز عن القرتاب 

منها حتى ملت من ظروفه.
فجاأة �ضعر بالختناق فعاد اإىل �ضقته واأ�ضعل التلفاز. فوجئ با�ضتباكات 
جتري يف امليدان  فانتف�ض “اأنا مكاين هناك”، هم�ض بها لنف�ضه وهو يهبط 

الدرجات باجتاه املحطة.
***
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مت تاأ�سي�ش حمكمة ال�سعب - التي ُعرفت با�سم حمكمة الثورة يف 1 
نوفمرب 1954 بعد اأربعة اأيام من حادث املن�سية الذي حاول فيه االإخوان 
النا�رص - برئا�سة قائد جناح جمال م�سطفى  امل�سلمون اغتيال جمال عبد 
�سامل، وع�سوية القائمقام اأنور ال�سادات - ع�سو ميني - والبكبا�سي ح�سني 
اأو  للوطن  خيانة  تعترب  التي  باالأفعال  وتخت�ش   - ي�سار  ع�سو   - ال�سافعي 
الثورة،  عليها  قامت  التي  االأ�س�ش  اأو  احلكم  نظام  �سد  اأو  �سالمته  �سد 
اأكرث  الق�سية  تاأجيل  يجوز  “وال  اإن�سائها  بقانون  اخلام�سة  املادة  وجاءت 
من مرة واحدة وملدة ال تزيد عن 48 �ساعة لل�رصورة الق�سوى”، كذلك 
ت املادة ال�سابعة على اأن “اأحكام هذه املحكمة نهائية وال تقبل الطعن  ن�سّ

باأي طريقة من الطرق واأمام اأي جهة من اجلهات”.
                                             االأهرام - 2 نوفمرب 1954

“اأما رئي�ش املحكمة جمال �سامل فقد كان ت�رصفه اأقرب اإىل ت�رصف 
املدعي العام؛ كان يقاطع دون حترج اإجابات ال�سهود اإذا مل تعجبه وكان 
اأحياًنا  وكان  يقولوه،  مل  ما  عليهم  فيتقول  اأفواههم  يف  الكلمات  ي�سع 

ي�ستعمل التهديد ليفر�ش عليهم االإجابة التي يريدها”.
مدبويل  مكتبة   - امل�سلمون”  “االإخوان  كتابه  يف  ميت�سل  ريت�سارد 

1977
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باب  تخلع  تكاد  عنيفة  طرقات  �ضوت  على  فزًعا  �ضلمى  ا�ضتيقظت 
املنزل، فنه�ضت �رصيًعا من غرفتها وهي تنظر اإىل اأمها املُ�ضتلقية على فرا�ضها 
بعد اأن اأ�ضاب ج�ضدها ال�ضلل، التي فتحت عينيها هي الأخرى وحاولت اأن 
ترفع يدها لُت�ضري اإىل الباب “خري يا ماما اإن �ضاء الله”، قالتها واأ�رصعت ت�ضع 
تبلغه واندفع منه  اأن  الباب الذي حتطم قبل  اإىل  �ضاًل على كتفيها وهرعت 
عدد من اجلنود انت�رصوا بداخل املنزل بوح�ضية، ودفعها اأحدهم لت�ضقط يف 
اأحد الأركان لت�ضقط بق�ضوة غري ُمباٍل ب�رصختها التي ارتفعت ت�ضق ما كان 
�ضكوًنا منذ دقائق، فيما اأ�رصع اآخر وقيدها بيديه وهي ُت�ضاهد رفاقه يندفعون 
اإىل غرفتها التي تقبع بها اأمها العاجزة، فرفعت من �رصختها اليائ�ضة بينما بداأ 

اجلنود يف حتطيم الأثاث غري ُمبالني بحًثا عن �ضيء ل تعرفه.
“فني ح�ضن؟”.

اإليه فحاولت  لتنظر  �ضعرها  للجنود وهو يجذب  املرافق  ال�ضابط  �ضاألها 
ال�ضابط  ُيباِل  مل  م�ضلولة”،  دي  “ماما..  ت�رصخ  وهي  راأ�ضها  حتريك 
ب�رصختها وكرر �ضوؤاله ب�ضوت اأعلى وهو ُيزيد من جذبته “اأخوكي فني؟”؛ 
جنديًّا  ُت�ضاهد  وهي  معرفتها  نافية  راأ�ضها  فهزت  الت�ضاقط  دموعها يف  بداأت 
يحمل والدتها وُيلقيها على الأريكة موؤدًيا التحية “م�ض موجود �ضعادتك”.

تكررت اجلملة مع التحية الع�ضكرية من كل اجلنود، عدا اأحدهم الذي 
يا  “لقيت الكتب دي  خرج من غرفة ح�ضن ويف يده جمموعة من الكتب 
فندم”، ترك ال�ضابط �ضعر �ضلمى والتقط الكتب وعيناه تلمعان وهو يتفح�ض 
األقى الكتب للجندي واجته  اللي عاوزينه”،  “الله ينور.. هو ده  عناوينها 

اإىل الأم املري�ضة وهو ينظر اإىل �ضلمى التي انهارت يف البكاء “هاتوهم”.
“ثابت”.
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خطوات  قطعته  الذي  ال�ضمت  و�ضاد  املوقف  فتجمد  اجلملة  انطلقت 
طريحة  الأم  على  ُمبالية  ل  نظرة  األقى  ال�ضقة.  يدخل  وهو  الواثقة  �ضفوت 
الأريكة والتفت اإىل ال�ضابط الذي اأّدى التحية بقوة “متام يا فندم.. �ضبطنا 
كتب للإخوان لكن املتهم م�ض موجود”، هّز �ضفوت راأ�ضه بنف�ض الهدوء 
والتفت اإىل �ضلمى “اأخوكي فني يا حلوة؟”، ازداد بكاوؤها ال�ضامت وهي 
اأنا لو م�ض هو�ضل  حُتّرك راأ�ضها بالنفي وتنظر اإىل الأر�ض، فابت�ضم “ما هو 
دا  احلربي..  ال�ضجن  يف  تتمرمط  ماما  خ�ضارة  معايا..  هاخدكم  حل�ضن 
فهز  ده�ضة،  اإليه يف  راأ�ضها  رفعت  معرفة”،  احنا  دا  عيب..  يبقى  حتى 
راأ�ضه والتفت اإىل ال�ضابط “رّجعوا ال�ضت على �رصيرها.. عيب دي �ضت 
يتفر�ض  وهو  بيده  فاأ�ضار  الأمر،  لتنفيذ  رجاله  اإىل  ال�ضابط  اأ�ضار  كبرية”، 

بعينيه يف ج�ضد �ضلمى “وا�ضتنوين برة �ضوية.. عايز احللوة يف كلمتني”.
مع خروج اآخر جندي جل�ض �ضفوت على الأريكة وا�ضًعا �ضاًقا فوق 
�ضادق”؛  خال  اأنا  فاكراين..  م�ض  “اأنتي  باجللو�ض  اإليها  واأ�ضار  الأخرى 
ب�ضيء من الطمئنان فجل�ضت وهي حتاول  مع ذكر �ضادق �ضعرت �ضلمى 
ُتفرغ  اإياها  تارًكا  دخانه  ونفث  �ضيجارته  اأ�ضعل  دموعها،  على  ال�ضيطرة 
انفعالتها ثم عاد حلديثه “ا�ضمعيني.. اأنا اأو�ضل حل�ضن اأف�ضل له قبل ما حد 
تاين يو�ضل له.. ع الأقل اأ�ضمن لك اإن حمد�ض يبهدله.. الق�ضية كبرية 
واأوامر القب�ض والعتقال من عبد النا�رص نف�ضه”؛ ارجتفت لدى �ضماع ال�ضم 
الذي كاد البع�ض يغتال �ضاحبه منذ اأيام “طيب وح�ضن ماله ومال البكبا�ضي 
دلوقتي يف  حلد  اللي  اأبويا  كفاية  م�ض  غلبة..  نا�ض  احنا  النا�رص..  عبد 
تنحني  البكاء وهي  تنخرط يف  املعتقل وم�ض عارفني عنه حاجة”، عادت 
فالتقطت عينا �ضفوت �ضدرها الب�ض وملعتا بوح�ضية “واحدة واحدة واأنا اأحل 
لك كل م�ضاكلك.. ما يهون�ض عليا اإن احللوين يعّيطوا”، قالها واأ�ضار لها 

لتجل�ض بجواره “تعايل جنبي نتكلم”.
جل�ضت �ضلمى رغم ده�ضتها بجواره وبداأت ت�ضعر بالريبة من نظراته، 
فعاد  “الأول.. ح�ضن فني؟”، �ضمتت حلظات،  ت�ضيقان  فابت�ضم وعيناه 
يحثها وهو يقرتب منها “يف كل الأحوال هيجي �ضدقيني.. دي �ضغلتي من 
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ابت�ضم  �ضنني”، ارجتف ج�ضدها فابتعدت قليًل “يعني هتخلي بالك منه”، 
وهو يومئ براأ�ضه اإيجابًا، فهم�ضت وهي تنظر للأر�ض “عندكم.. بايت مع 
�ضادق من يومني”، �ضمت وعقله الثعلبي يدور حلظات للتاأكد من حديثها 
“متاأكدة؟”، هّزت راأ�ضها اإيجابًا “دا اأنا حتى ل�ضه كنت عندكم امبارح”؛ 
عاد يبت�ضم ونه�ض وهو ُي�ضري لها بالبقاء “حلظات وراجع لك”؛ قالها واأ�رصع 
معاك  اللي  القوة  “تاخد  ال�ضقة  خارج  املُنتِظر  ال�ضابط  اإىل  الواثقة  بخطواته 
وت�ضيب هنا عربية واحدة.. حتا�رص العمارة اللي هدي لك عنوانها.. م�ض 
عايز حد يدخل اأو يخرج.. حتط ع�ضاكر على كل �ضقة وعلى الأ�ضطح حلد 

ما اآجي لك”. 
�ضاقيها  فمددت  انفعالها  غلبها  التي  �ضلمى  اإىل  وعاد  العنوان  اإليه  األقى 
وكادت عيناها تغرقان يف النوم.. توقف على الباب وعيناه تفرت�ضان �ضاقي 
ا”،  “حلو جدًّ بفوران عنيف يف ج�ضده فهم�ض دون وعي  �ضعر  الفتاة.. 
انتف�ضت �ضلمى مع نربة �ضوته فاأ�رصعت ُتغطي �ضاقيها وقد اأدركت مق�ضده 
حلوة..  يا  “بُ�ضي  بخبث  عيناه  وملعت  مو�ضعه  واقًفا  ّظل  اإيه؟”،  “عايز 
اأخوكي حتت اإيدي خل�ض.. اأبوكي اأ�ضًل عندي.. واأمك ربنا يدي لها 
ال�ضحة.. مُمكن اأريحها لو عايز”، قالها وو�ضع يده على م�ضد�ضه “اأو.. 
من  هتموت  اأمك  �ضاعتها  البيعة،  فوق  ال�ضجن  تدخلي  كمان  اأنتي  ممكن 

الإهمال.. ير�ضيكي؟”.
“اأنت بتقول اإيه؟”، �ضاحت وبداأ ج�ضدها يف الرجتاف بعنف، بينما 
اقرتب منها بخطوات بطيئة وهي تنكم�ض يف مو�ضعها “زي ما بقول لك.. 
حل�ضنك،  يرجعوا  واأخوكي  اأبوكي  حلظة  يف  الأمر..  اإيدي  يف  اللي  اأنا 
وميكن كمان ربنا ي�ضفي الوالدة من فرحتها برجوع التنني.. ده لو عايزة”. 
ُيتابع  وهو  الأريكة  تبتلعها  اأن  متّنت  حتى  اقرتابه  مع  انكما�ضها  ازداد 
حديثه واأنفا�ضه املليئة بالدخان تخرتق �ضدرها “لو م�ض عايزة بر�ضه هعمل 
وماما..  وال�ضيخ  الكل.. ح�ضن  على  ترتحمي  وهتف�ضلي  عايزه..  اللي 
م�ض ب�ض كده، ده اأنا كمان ه�ضيبك عاي�ضة عل�ضان تفتكري غباوتك واللي 
كنتي ال�ضبب فيه. هتموتي يف اليوم األف مرة. �ضدقيني.. جربتها مع نا�ض 
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تانية قبل كده”.
 “اأنت جمنون.. اأنا ه�ضتكيك لروؤ�ضائك”.

الثورة  اأعداء  من  لأنه  معتقل  اأبوها  واحدة  ي�ضدق  حد  فيه  “تفتكري 
واأخوها م�ضرتك يف حماولة اغتيال عبد النا�رص؟.. اعقلي يا حلوة”.

“هو ده العقل؟.. اأ�ضلم لك نف�ضي؟”.
“اأو ا�ضتلمها مبعرفتي.. طاملا يف احلالتني يبقى خليها بجِميلة منك.. 
وتروح  تروح  ما  بدل  بتحبيهم..  اللي  اأرواح  ويعي�ض مكانها  تروح  حاجة 
معاها كل حاجة. ومني عارف. ميكن تف�ضلي معايا �ضوية”، قالها وابت�ضامته 

تت�ضع فانكم�ضت مبو�ضعها اأكث “ده �رصيف”.
كل  لك  اديت  اأنا  بتحبيهم..  اللي  اأرواح  قدام  �ضغري  متن  “ده 
فيها  و�ضع  التي  الغرفة  اإىل  به  واأ�ضار  �ضلحه  واأخرج  قالها  الختيارات”، 
رجاله اأمها “وممكن ت�ضويف عّينة بعينك.. دلوقتي ماما معانا.. بعد ثانية م�ض 
معانا”.. �ضمتت �ضلمى واأطرقت براأ�ضها يف ُذل دون اأن ت�ضتطيع الإجابة؛ 
انتف�ض ج�ضدها وهو يجذب م�ضط امل�ضد�ض ويرتكه لريتد ب�ضوت خميف. 
كانت موافقتها تعني اأن تتحول لعاهرته، بينما الرف�ض ي�ضاوي اأرواح عائلتها. 
بداأت دموعها تنهمر يف �ضمت، بينما اأعاد �ضفوت �ضلحه اإىل غمده وجل�ض 

على الأريكة مرة اأخرى وهو ُي�ضعل �ضيجارة جديدة �ضامًتا.
تهتز من كعوب  فيها �ضادق  ي�ضكن  التي  البناية  اأخرى وكانت  �ضاعة 
الع�ضكرية ل�ضفوت الذي دخل املنزل يف خيلء  التحية  اجلنود وهم يوؤدون 
لت ياخويا الع�ضاكر يدخلوا البيت«،  واأخته ُت�رصع له يف غ�ضب »هي ح�ضّ
جتاهل قولها وهو يتجه نحو غرفة �ضادق ف�ضاح زوجها وهو ي�ضم ابنه ال�ضغري 
فاروق »هي دي الأ�ضول يا �ضفوت؟«، توقف ونظر اإليهما بق�ضوة اأجلمتهما 
اللي خملفينه.. خّمبي واحد كان عايز  البيه  »الربكة يف  �ضيجارته  واأ�ضعل 
يقتل عبد النا�رص«، جتّمد الأب يف مكانه واأطلقت �ضقيقته �رصخة مكتومة 

وهو يفتح باب غرفة �ضادق الذي نه�ض وح�ضن �رصيًعا »خري يا خايل؟«. 
»وهيجي  ب�ضديقه  واأحاطوا  اأ�رصعوا  الذين  رجاله  اإىل  �ضفوت  اأ�ضار 
الولد ده.. بدل  نّفذت اعتقال  اللي  اأنا  اإن  اإحمد ربنا  يا فالح،  اخلري منني 
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ما كان ح�ضل لأمك زيه«؛ نظر له كلهما بت�ضاوؤل غا�ضب فنفث دخانه يف 
وجهيهما »اأمك الله يرحمها ما ا�ضتحملت�ض اخلرب.. يّل.. ربنا رحمها من 
ال�ضلل«. دمعت عينا �ضادق وا�ضطربت اأنفا�ض ح�ضن وهو يحاول ال�ضيطرة 
على انفعاله حتى ل يبكي اأمام �ضفوت الذي مال على اأذنه »واأختك طعمها 
حلو اأوي.. عجبتني ع الآخر.. ب�ض يا خ�ضارة، رمت نف�ضها من البلكونة 

بعد ما خّل�ضنا. الله يرحمها هي كمان«.
مع اآخر حروفه رفع ح�ضن يده مُم�ضًكا برقبته حماوًل قتله، اأ�رصع اجلنود 
اأن  حاول  قواه،  حتى خارت  بنادقهم  بكعوب  عليه  ينهالون  وهم  وكّبلوه 
»م�ض  وجهه  يف  الع�ضكري  بحذائه  ركله  الذي  �ضفوت  نحو  راأ�ضه  يرفع 
هقتلك عل�ضان �ضاعتها هكون برحمك.. ول ت�ضوى ر�ضا�ضة مريي« ب�ضق 
عليه واأكمل »خليك عاي�ض الكام يوم اللي فا�ضلني لك بح�رصتك على اللي 
اإليه  �ضفوت  والتفت  اجلنود  به  فاأم�ضك  التدخل  �ضادق  حاول  قلتهولك«، 
»اأنت ح�ضابك معايا بعدين.. لو اأبوك م�ض هريبيك اأنا هعرف اأعمل ده«. 
قالها وعادت ملحمه اإىل اجلمود التقليدي وهو ُي�ضري اإىل جنوده »خدوه«. 

يف  و�ضعوه  حتى  عليه  تنهال  وال�رصبات  املقاومة  يحاول  ح�ضن  ظل 
ال�ضيارة الع�ضكرية، نظر لأعلى فوجد �ضادق واقًفا مع اأبيه و�ضقيقه ودموعه 
تنهمر يف �ضمت. مل يدرك متى و�ضعوا غمامة على عينيه وعادوا اإىل �رصبه. 

فقط كانت �ضورة اأمه و�ضلمى الدامعتني هي ما احتل كيانه.

***
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قال ن�سطاء اإنه مت االعتداء عليهم و�رصبهم داخل املتحف امل�رصي، 
اأُلقي  ممن  �ساب   500 من  واأكرث  فتاة   17 حوايل  احتجاز  مت  اإنه  وقالوا 
اإىل  ال�سيدات واقتيدن  النا�سطات  بع�ش  القب�ش على  القب�ش عليهم، ومت 
بح�سب  العذرية عليهن  واإجراء ك�سوف   28 ت�سمى �ش  منطقة ع�سكرية 

رواية اإحداهن.
وقد قامت اإحداهن برفع دعوى انتهاك �سد املجل�ش الع�سكري يف 
الق�سية ال�سهرية بـ«ك�سف العذرية«، واأو�سحت اأنها جنحت يف اإقناع عدد 
من الفتيات الالتي قالت اإنهن تعر�سن لك�سوف العذرية بالتقدم للمحكمة 
اأو عددهن خوًفا من  االإف�ساح عن هويتهن  اأنها رف�ست  اإال  وال�سهادة، 

تعر�سهن للتهديد.

                                                                 وكاالت اأنباء

للقوات  االأعلى  املجل�ش  اإن  »اأمن�ستي«،  الدولية  العفو  منظمة  قالت 
اختبارات  باإجراء  اأقر  قد  حالًيا،  م�رص  يحكم  الذي  م�رص،  يف  امل�سلحة 

عذرية على متظاهرات، يف اأول اعرتاف علني بذلك.
الفتاح ال�سي�سي، رئي�ش  اأركان حرب عبد  اللواء  اإن  وقالت املنظمة 
هذه  اإجراء  برر  قد  االأعلى،  املجل�ش  وع�سو  الع�سكرية،  اال�ستخبارات 

االختبارات كو�سيلة حلماية اجلي�ش من االتهام باالغت�ساب.
اأول م�سئول ع�سكري م�رصي يقر علًنا بوجود  ال�سي�سي هو  واللواء 
اأقروا  اأ�سمائهم  ك�سف  رف�سوا  اآخرون  �سباط  كان  التي  املمار�سة،  هذه 

بوجودها، مقدمني التربير ذاته ملمار�ستها.
                                            بي بي �سي - 27 يونيو 2011
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»يا بابا اأنا متام.. والله م�ض هناك.. اأنا ل�ّضه يف البيت.. عارف.. 
م�ضغول..  اأف�ضل  عل�ضان  دي  اللجنة  يف  حطتني  اللي  اأنت  اإن  وعارف 
معايل  يا  حا�رص  دعوة..  مالي�ض  بلح..  دول  مني،  �ضعبية  دبلوما�ضية 
ر�ضمي،  اأتكلم  يبقى  تعليمات  بتديني  اأنت  ما  اإيه طيب،  اأعمل  الوزير.. 
واأعدي  هخل�ض  ماما..  على  يل  �ضّلم  معاليك..  واأوامر  حا�رص  ونقول 

عليك.. �ضلم«.
األقى �ضكري هاتفه على املقعد القريب وهو يهم�ض يف غ�ضب »هو ده 
عيبه« قالها واأخذ يتلفت باحًثا عن ملب�ضه حتى وجدها »�ضحيت بدري كده 
ليه؟«، فاجاأه �ضوت ر�ضوى فاجته اإىل ال�رصير طابًعا ُقبلة على وجنتها »�ضباح 
يف  »مبوت  حتت�ضنه  وهي  متطت  كده؟«،  م�ض  �ضايقك.  �ضوتي  اخلري.. 
�ضوتك.. ب�ض اأنت كنت بتتخانق م�ض بتتكلم يا حبيبي«، احت�ضنها وهو 
على  اأبويا كده  مع  »هو كلمي  الكومود  على  من  ومفاتيحه  �ضاعته  يلتقط 

طول.. فاكرين واحد من م�ضاعدينه«.
»اأنت اأبوك وزير ب�ضحيح؟«، �ضاألته وهي تنه�ض وحُتِكم امللءة حول 
ج�ضدها مبت�ضمة »م�ض بالظبط« اأجابها وهو يرتدي ثيابه على عجل »تقدري 
اأبقى رايق هبقى  تقويل وزير ب�ض من غري وزارة زي اللي بت�ضوفيهم.. ملا 
اأحكي لك«، اأوماأت براأ�ضها موافقة »اإيه.. هتنزل؟!« قالتها م�ضطنعة الغ�ضب 
اإليها واحت�ضنها،  ُترخي امللءة عن ج�ضدها يف حماولة لإبقائه. عاد  بينما 
لّفت قدميها حوله لتت�ضبث به، حملها واأعادها اإىل ال�رصير »لزم اأكون يف 

اخلارجية بعد ربع �ضاعة.. فيه �ضغل مهم«. 
ظلت مكانها وهي تنظر اإليه »اأنت ليه م�ض بتحكي يل على �ضغلك؟«؛ 
اأمت ارتداء ثيابه وانحنى باحًثا عن احلذاء »دّوري معايا على الفردة  كان قد 
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اليمني.. اأهي.. يا حبيبتي ال�ضيا�ضة دي بلوة من بلوي الزمن.. تخيلي 
اإيه؟.. ناوية ت�ضيبيني  بقى ملا تبقى اأكل عي�ضك.. وبعدين م�ضتعجلة على 

وّل حاجة؟«.
»على رقبتي«، قالتها وهي تتعلق بعنقه »طيب اأنا نازلة اأ�ضوف النا�ض يف 
امليدان �ضوية«، حترك خارج الغرفة »متام.. معل�ض م�ض هلحق اأو�ضلك، 

خدي تاك�ضي و�ضّلمي يل على اللي ت�ضوفيه.. هخل�ض واأكلمك«. 
حتى  املحمول  هاتفها  عن  بب�رصها  تبحث  مو�ضعها  يف  دقائق  ظّلت 
وجدته، مل تكد تفتح �ضا�ضته حتى انتابها  اإح�ضا�ض غريب. األقته واأ�رصعت 

اإىل احلّمام لت�ضتمتع برذاذ املياه يغمر اأفكارها.
رغم وجودها و�ضط الأحداث من بدايتها مل تكن تعلم فائدتها و�ضط 
امل�ضت�ضفى  يف  لتعمل  طبيبة  تكن  مل  امليدان،  يف  املنت�رصين  ال�ضباب  هوؤلء 
اأن  ت�ضتطيع  مثقفة  بالأغذية، ول حتى  ت�ضتطيع دعمهم  ثرية  امليداين، ول 
معهم وحما�ضهم  اندماجها  القدر كان  بنف�ض  النقا�ض،  تن�ضهر يف حلقات 
باأمها وزوجها  بداية  الكثري بعد حياة مليئة مبن لفظوها.  لها  يعني  لتواجدها 

الغبي وانتهاء ب�ضديقتها التي دعتها للعمل يف الدعارة. 
ت�ضعر  كانت  بالنتعا�ض،  لت�ضعر  ج�ضدها  على  ين�ضاب  واملاء  تنهدت 
بالراحة يف امليدان لأن اجلميع يهتم بها، تراهم يفعلون كل �ضيء باإرادتهم 
وبل تعقيد اأو قيود اأو حتى ُم�ضميات فارغة، والأهم اأنهم جميًعا يحافظون 
عليها بل اأطماع. هناك ا�ضتمتعت مبعرفة احللم. جربت العائلة التي اختارتها 
امل�ضميات  عن  الكثري  تعلم  ل  حًقا  و�ضطهم،  نف�ضها  وجدت  من  ولي�ض 
وال�ضيا�ضة، لكن كلمة »ثورة« التي راأتها و�ضط ال�ضباب كانت ت�ضمل كل ما 

عانته يف عمرها ال�ضغري.
الب�ضيطة  ملب�ضها  ارتدت  التوتر.  عنها  زال  وقد  احلّمام  من  خرجت 
ونظرت اإىل احلائط لتجد �ضورة �ضكري املُعلقة على احلائط. ابت�ضمت.. 
ا قابلته. كان واقًفا و�ضط جمموعة من ال�ضباب الذين تعرفت  يف امليدان اأي�ضً
عليهم يوم  اجلمعة التي انهارت فيها القب�ضة احلديدية للنظام، اأعجبها حديثه 
واإن مل تفهم معظم عباراته. مالت على جميلة التي عرفتها �ضباح اليوم نف�ضه 
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فابت�ضمت واأخربتها  ت�ضاألها عنه  الر�ضا�ض  بعيًدا عن  اختباأتا يف مقهى  عندما 
باأنها ل تعرف عنه الكثري، واأخربتها اأنها ميكنها احلديث اإليه دون و�ضاطات 
ذلك  قالت  تخافي�ض«،  ما  بع�ض..  على  بتتعرف  هنا  قاعدة  كلها  »البلد 

واأم�ضكت يدها وهي ت�ضع الأخرى على كتف �ضكري.
حانت منها التفاتة اإىل باب احلمام الذي كان اأول ما وقع عليه ب�رصها 
يف هذا املنزل بعد اأن دعاها للغت�ضال وتناول الع�ضاء مع بع�ض الأ�ضدقاء. 
اأده�ضتها ب�ضاطته يف التعامل واهتمامه بها كاأنهما �ضديقان منذ زمن، حتى 
اإن جميلة غمزت ل�ضديقها اأكرم الذي عّلق باأن الرجل دبلوما�ضي »وبيعرف 
يعامل النا�ض احللوة«، اأغ�ضبها تعليقه قليًل واإن ابت�ضمت، ظلت معهم حتى 
اأذان الفجر فبداأوا يف الرحيل واحًدا تلو الآخر. تذكرت ده�ضتها مرة اأخرى 
عندما طلب منها البقاء معه فرتة اأطول »م�ض ه�ضايقك �ضدقيني«، وقتها مل 

تدِر ملاذا مل ت�ضعر �ضوى بالأمان.
»ا�ضمعنى اأنا؟«.

يف  »ليكي  هدوء  يف  اإليه  و�ضمها  ابت�ضم  الأوىل،  ليلتهما  بعد  �ضاألته 
احل�ضي�ض؟«، اأجابته �ضاحكة »هو ده ردك؟«، اعتدل ويفتح درج الكومود 
بن�رصب  واحنا  هجاوبك  ب�ض  لأ..  »اأكيد  كبرية  وقطعة  طبًقا  واأخرج 
�ضيجارتني. دي عادتي«. تعجبت من �رصعته يف لف ال�ضجائر »تقريًبا مفي�ض 
حد يف البلد مالو�ض فيه.. هت�ضتغربي لو قلت لك اإن اأبويا رغم كل م�ضاغله 
هو اللي علمني اللف«، التقطت �ضيجارة واأ�ضعلتها »بر�ضه ما ردت�ض عليا«، 
كرهك  رغم  كتري  اأوقات  اأنفا�ض«  ب�ضعة  واأخذ  يدها  من  ال�ضيجارة  التقط 
للب�رص والزحمة من حواليك بتكون بر�ضه م�ض عايز تقعد لوحدك.. حت�ض 
ما  ردوده  عليك  رد  ولو  ي�ضمعك،  تف�ضيل..  اآدم  بني  عايز  اإنك  �ضاعتها 
ت�ضايق�ض.. يب�ض لك، فيقول لك على حاجة عايز ت�ضمعها.. فجاأة تلقيه 
قامي يح�ضنك ويطبطب عليك، من غري كلمة، ومن غري ما تقول له اإنك 
حمتاج ده.. ملا ت�ضمع منه كلم بيكون اللي اأنت عايزه، م�ض مهم �ضح 
البنت  زي  بالظبط  لأ..  ول  حقيقي  ده  الكلم  م�ضكلة  م�ض  غلط،  ول 
اللي بتكون ما�ضية يف ال�ضارع وفجاأة تلقي واحد وقف قدامها واداها وردة 
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ما  عمرها  اإن  عارفة  اإنها  والأهم  كلمة..  يقول  ما  حتى  غري  من  وم�ضي 
هت�ضوفه تاين«.

»زيك كده؟«.
»ميكن«.

اأوي كنت  اإدتني حاجات كتري  اأنت  ادتني�ض وردة..  ما  اأنت  »ب�ض 
حمتاجاها«، احت�ضنته واأ�ضافت »كل ده جايل فجاأة.. �ضدفة مكنت�ض يف 
احللوة لزم  احلاجة  اإن  قال  راأ�ضها »ومني  بالك«، ربت على  بايل ول يف 
النا�ض.. �ضدفة  التاريخ م�ض ب�ض حياة  تكون بتخطيط.. ال�ضدفة بت�ضنع 
اللي  اإن كل  �ضدفة  مهم.  مكان  اأنا كمان يف  خلتني  مهم  راجل  اأبويا  اإن 
اأنتي �ضايفاه حواليكي بيح�ضل واإن النظام يتهد. �ضدفة اإننا نتقابل«. اعتدلت 

واحت�ضنته من ظهره »و�ضدفة اأنك تطلب مني نقعد �ضوا«.
»اإل ده.. اأنتي عجبتيني من �ضاعة ما جميلة عرفتني عليكي، ح�ضيت 
بحاجة ما ح�ضلت�ض من زمان.. كان لزم اأعرفك اأكرت.. كان فيه �ضوؤال 

جوايا ظهر اأول ما �ضفتك وكان لزم اأعرف اإجابته«.
»وعرفتها؟«.

»وغرقت فيها« قالها وغابا يف قبلة طويلة. اأفاقت فوجدته ينظر لعينيها 
»ب�ضي يا ر�ضوى.. اأنا م�ض عايز اأقول كلم الأفلم العربي.. ب�ض من غري 
تزويق اأنا عايزك معايا على طول.. تقبلي؟«. اأربكها ال�ضوؤال، مل تعتقد اأن 
هذه الليلة مقدمة لعلقة طويلة »ب�ض اأنت ما تعرف�ض عني حاجة؟«، رد عليها 
وهو ُي�ضعل ال�ضيجارة الثانية »ول اأنتي تعريف عني حاجة.. اأنا لو عايز اأعرف 
هعرف من يوم ما اتولدتي.. ب�ض اأنا عايز البنت اللي قدامي دلوقت«، نفث 
تفهمي  لزم  قويل..  تانية  حاجة  عايزة  اأنتي  »لو  وابت�ضم  �ضيجارته  دخان 
حاجة  اأعمل  ول  عنك..  غ�ضب  معايا  اأخليكي  اأو  اأ�ضايقك  ا�ضتحالة  اإين 

ت�رصك«.
�ضاحًكا  انفجر  عنقه،  وُتقّبل  به  تت�ضبث  وهي  قالتها  اأبوك«،  »وحياة 
و�ضمها اإليه »�ضيبك من اأبويا خال�ض وافتكري حاجة تانية.. اأوعدك.. ده 

اللي اأقدر اأقوله«.



80

فوجدت  ال�ضا�ضة  يف  نظرت  املحمول،  الهاتف  رنني  ذكرياتها  قطع 
ن�ضيت حاجة  »لو  �ضيًئا  ن�ضي  اأنه  بالإجابة معتقدة  اأ�رصعت  �ضورة �ضكري، 

اأنا ل�ضه مانزلت�ض«.
�ضوية  هناك..  واقعدي  جميلة  على  اطلعي  امليدان..  تنزلي�ض  »ما 
قبل  من  ت�ضمعه  مل  رمبا  غا�ضب  ب�ضوت  قالها  جايني«،  ال�ضباب  وهتلقي 

فارتبكت »فيه اإيه.. اأنا عملت حاجة؟«.
»وافتحي التلفزيون قبل ما تنزيل.. ال�ضوارع خربانة.. يّل.. النا�ض 

بتتطحن يف ال�ضارع«.

***
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فاأ�سبح  قويًّا..  اأن يكون  ُيريد  القيادة  »كان ُكل �سابط من �سباط 
يلعبوا  مل  الذين  املُنافقني  من  غالًبا  ال�سلة  هذه  كانت  �سلة..  منهم  لُكل 
دوًرا، ال يف التح�سري للثورة وال القيام بها.. واملنافق دائًما مثل الع�سل 

على قلب �ساحب النفوذ.
احلقيقيني  املُخل�سني  من  ب�سببه  ويتخل�ش  ويقّربه،  يُحبه  فهو  لذلك 
ا وحجًرا ثقياًل على  الذين راحوا وراء ال�سم�ش، الأن اإخال�سهم كان همًّ
باط من اأ�سحاب اجلاللة.. تعددت ال�سلل داخل اجلي�ش وحول  قلوب ال�سُ
يومي  قتال  اإىل  وحتول  ال�سلل،  هذه  بني  ال�رصاع  وبداأ  القيادة،  �سباط 

�رص�ش.. وظهرت مراكز القوى«.
                                            مذكرات الرئي�ش حممد جنيب
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ظل اأرماين يتقّلب يف فرا�ضه طويًل..
كان  عندما  يومها  ين�َض  مل  مادلني.  وفاة  ذكرى  هي  الليلة  كانت 
ُمنهمًكا يف ت�ضوير امللك يف ق�رص القبة، كان الديوان قد ترك له رقم هاتف 
القاعة  دخل  وقد  نف�ضه  الديوان  برئي�ض  فوجئ  به،  الت�ضال  ملادلني  مُيكن 
لُيقاطع جل�ضة الت�ضوير، وهم�ض يف اأذن امللك بب�ضع كلمات تغرّيت بعدها 
ملحمه. نظر له بتعاطف وقال لرئي�ض ديوانه �ضيًئا، ثم اقرتب منه وو�ضع 
يده على كتفه »اآ�ضف يا اأرماين.. فيه خرب وِح�ض جالك على تليفون ال�رصايا 
.. votre femme était morte il ya quelques instants”، �ضمت 
اأرماين وهو ل ُي�ضدق فتابع امللك “فيه بنت ا�ضمها �ضارة اإ�ضحاق ات�ضلت.. 

اأنا اأمرت بعربية ملكية تنقلك على البيت فوًرا.. �ضد حيلك”.
يومها ظل اأرماين على �ضمته حتى و�ضل اإىل املنزل. وجد �ضارة الباكية 
بجوار مادلني التي ترتدي اأجمل ثيابها راقدة على ال�رصير. نظر اإليها فوجدها 
دموعه يف  بداأت  وقد  بجوارها  جل�ض  عميق،  بنوم  ُم�ضتمتعة  وكاأنها  تبدو 
الت�ضاقط يف �ضمت، التفت اإىل �ضارة فرفعت عينيها اإليه “جيت لها ال�ضبح 
زي ما ُكنا متعودين.. كانت لب�ضة وجاهزة عل�ضان ُكنا رايحني �ضمل.. 
كانت عايزة ت�ضرتي لك هدية قالت اإنها عجبتك مرة”، واأخرجت من حقيبة 
بجوارها زجاجة عطر “هي دي.. اأول ما رجعنا دخلت البلكونة اأعمل لها 
قهوة، نادت عليا وقالت اإنها دايخة �ضوية وهتدخل تغري هدومها.. خّل�ضت 

القهوة وناديت عليها ماردت�ض.. دخلت لقيتها زي ما اأنت �ضايف”.
البطيئة  بحركته  قام  بينما  عنيف،  بُكاء  يف  وانخرطت  روايتها  اأنهت 
اإليها. ربت على كتفها واحت�ضنها ُمهدًئا “هي دلوقتي راحت  حتى و�ضل 
نظرت  اأح�ضن”،  يبقى يف مكان  بنتي يزعل ملا حبيبه  يا  اأف�ضل، حد  عامل 
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لعينيه الدامعتني وهو ُيتابع “�ضحيح هي �ضحكت عليا وم�ضيت لوحدها م�ض 
زي ما اتفقنا.. ب�ض معل�ض.. ر�ضول الرب خدها و�ضابني.. ميكن عل�ضان 
اأخطائي كتري وماينفع�ض اأ�ضعد مع ملك زيها”، قامت �ضارة وهي ُتقّبل يده 
“ربنا يخليك ليا يا عم اأرماين.. هي اأمي اللي ماخلفتني�ض.. واأنت اأبويا.. 
يعني كنت عايزين اأتيّتم من التنني”، عاد يحت�ضنها وقّبل راأ�ضها “يّل.. 
عندنا ترتيبات كتري تليق بامللك ده، روحي نادي على اأبوكي و�ضيبيني مع 
نف�ضه هيح�رص  عل�ضان مولنا  ي�ضاعدين  له لزم يجي  �ضوية. قويل  حبيبتي 

اُلقّدا�ض. اأنا عندي كلمتني معاها قبل ما ت�ضيبني للملكوت”.
انتظر حتى �ضمع �ضوت باب ال�ضقة وهو ُيغلق، عاد يجل�ض بجوار مادلني 
اأنك زعلتي مني  الراقدة واأم�ضك يدها ودموعه تت�ضاقط مرة اأخرى “عارف 
اإنه  اأنتي عارفة  اآخدك عند مولنا.. ب�ض غ�ضب عني..  عل�ضان ماعرفت�ض 
بيت�ضور.. على فكرة طلبت منه  نا�ض كتري تكون موجودة وهو  مابيحب�ض 
كده ورف�ض ب�ضياكة”، م�ضح بع�ض دموعه وقّبل يدها “طب اأنتي عارفة اإن 
النهاردة كنت ناوي اآخدك ونروح التياترو ن�ضوف �ضكوكو وُثريا حلمي.. 
طب بُ�ضي”، اأخرج من جيبه تذكرتني ولّوح بهما اأمام وجهها “كنت حاجز 

تذكرتني يف ترابيزات ال�ضف الأولين.. قويل يل بقى مني هريوح معايا”.
ال�ضاعة  ونظر يف  املنبه  نحو  مال  الهاتف،  رنني  قطع ذكرياته �ضوت 
فوجدها تقرتب من ال�ضابعة �ضباًحا. ت�ضاءل عن الذي ُيريده يف هذا الوقت 
املُبكر، قام من فرا�ضه ببطء ُمتجًها نحو الهاتف الذي ا�ضتمر يف الرنني حتى 
اأجابه �ضوت رتيب ون�ضط رغم الوقت  التقطه “�ضباح اخلري.. اأرماين”، 
البكبا�ضي  مكتب  من  �ضفوت..  ال�ضاغ  معاك  اأرماين..  املُبكر”م�ضيو 
تعجب من طريقة التفخيم التي نطق بها ال�ضم ولكنه �ضاأل  �ضربي جنم”، 
ال�ضوت  ملح رنة �ضاخرة و�ضط  البكبا�ضي �ضربي جنم؟”،  “مني  يف هدوء 
م�ض  اأنت  خواجة..  يا  اإيه  جرى  الثورة..  قيادة  “ع�ضو جمل�ض  الرتيب 
“خواجة”  ا�ضتفزته كلمة  اإيه”،  وّل  البلد  بيحكم  اللي  متابع وعارف مني 
عاد  اأنه  اإل  وجهه،  الهاتف يف  اإغلق  يف  فّكر  حُمّدثه،  طريقة  من  اأكث 
واأجاب بهدوء “خري يا اأ�ضتاذ �ضفوت”، جتاهل �ضفوت عدم ُمناداته برتبته 
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عندك..  يت�ضور  البكبا�ضي جاي  �ضيادة  “النهاردة  وتابع حديثه  الع�ضكرية 
اأعتقد ال�ضاعة خم�ضة ُمنا�ضب”.

بح؟”، عاد �ضفوت يتجاهل  “وده يخليك تت�ضل بيا ال�ضاعة �ضبعة ال�ضُ
خواجة  يا  جاهز  تكون  “ياريت  ُم�ضّجلة  ا�ضطوانة  وكاأنه  واأكمل  �ضوؤاله 

اأرماين”.
“ح�رصتك ما جاوبتني�ض”.

اأغلق �ضفوت الهاتف وبقى اأرماين  “خم�ضة بالدقيقة.. ماتن�ضا�ض”، 
املُكاملة، �ضايقه ذلك  اإنهاء  يعُقب  الذي  الرتيب  ال�ضوت  اإىل  ي�ضتمع  ثواين 
الأ�ضلوب الذي حتدث به ال�ضاغ املغرور “خواجة.. دا اأنا ِع�ضت هنا اأكرت 

من اللي عا�ضه هو والبكبا�ضي بتاعه يف الدنيا كلها”. 
حاول جتاهل الأمر و�ضار بخطواته البطيئة نحو ال�رُصفة، جل�ض اأمام ُعدة 
القهوة وبداأ ي�ضنع قهوته ال�ضباحية وهو ينظر اإىل امليدان الذي بداأ ي�ضتاأنف 
الن�ضاط اليومي، كانت حركة النا�ض الب�ضيطة ونظراتهم املُ�ضرتيبة اإىل اجلنود 
لأن  دفعته  ال�ضوارع  يوميًّا يف  حدًثا  و�ضاروا  لآخر  من حني  يعربون  الذين 

ُي�ضيح بوجهه لينظر اإىل �ضورة مادلني املوجودة على احلائط. 
اأثارت املُكاملة يف ذهنه ع�رصات الأحداث منذ حركة ال�ضباط و�ضيطرتهم 
على احُلكم، وحديثه مع �ضادق حول �ضيطرة الع�ضكريني على البلد. تّذكر 
ال�ضيخ  لعائلة  حدث  وما  ال�ضتديو،  جاء  الذي  املتغطر�ض  ال�ضابط  كذلك 
م�ضطفى. اأّثر �ضيقه مما حدث على اأدائه اليومي، فارتكب لأول مرة ب�ضعة 
اأخطاء اأثناء العمل، ما اأثار ده�ضة بع�ض زبائنه ممن اعتادوا على دقته، حتى 
التايل،  لليوم  الت�ضوير  يوؤجل  اأن  عليه  �ضفقة وعر�ض  ابت�ضم يف  اأحدهم  اإن 
ولكن عناد اأرماين جعله يرف�ض، بل واحتد على الرجل ُمطالًبا اإياه بال�ضمت 

حتى ل يفقد تركيزه.
مع اقرتاب دقات ال�ضاعة من اخلام�ضة كان اأرماين قد اأنهى عمله املعتاد، 
جل�ض يف اأحد مقاعد ال�ضتقبال املواجهة للباب يف حتفز وكاأنه �ضيقوم بطرد 
البكبا�ضي فور و�ضوله، جال يف ذهنه ُمعاملة عبد النا�رص الراقية له، فهّداأ نف�ضه 
باأن ما حدث قد يكون جتاوًزا من هذا الـ �ضفوت، واأن ع�ضو املجل�ض القادم 
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اإليه قد ُي�ضبه رئي�ضه يف املُعاملة، ولكن يف متام اخلام�ضة فوجئ بعدد من اجلنود 
يقتحمون املكان �ضاهرين اأ�ضلحتهم يتبعهم �ضخ�ض قوي البنيان يرتدي البدلة 
الع�ضكرية وعلى كتفيه رتبة �ضاغ، تقّدم يف بطء وهو يجول بعينيه يف املكان 
“اإزيك يا خواجة”، قالها فانتف�ض اأرماين وبداأ يف �ضب غ�ضبه “ا�ضمع يابني.. 
الطريقة دي يف منتهى ِقلة الذوق.. اأنتوا م�ض داخلني تقب�ضوا عليا.. واأنا م�ض 
الرجل يف  ابت�ضم  فيها”،  اأكرت من عي�ضتك  اأنا ع�ضت يف م�رص  خواجة.. 
�ضخرية وجل�ض على اأحد املقاعد وا�ضًعا �ضاًقا فوق الأخرى “طب م�ض نتعرف 

الأول.. اأنا �ضفوت اللي كلمتك يف التليفون”.
من  نوع  اأي  بدون  بتتعامل  اإنك  لك  اأقول  اإين  اأكرب  �ضبب  “وده 
املكان  اأبوك.. ول احرتمت  اإين راجل يف �ضن  الحرتام.. ل احرتمت 
بتاعك”؛  والبكبا�ضي  اأنت  حاًل  اأطردك  مُمكن  اأنا  داخله..  اأنت  اللي 
م�ض  اأنت  ب�ض  معرفة  “اإحنا كمان  نف�ضه  اإىل  واأ�ضار  قوله،  �ضفوت  جتاهل 
تذّكر  الذي  اأرماين  ِحدة  من  قوله  زاد  �ضادق”،  اأنا خال  بالك..  واخد 
منك..  اأح�ضن  مرتبي  اأختك  “ابن  اأكث  �ضوته  فعل  الرجل  عن  �ضمعه  ما 
اإنك  فاكر  خلتك  لب�ضها  اأنت  اللي  البدلة  اإن  الظاهر  لكن  راقي..  �ضاب 
اإهانته  يف  �ضيتمادى  العجوز  باأن  �ضفوت  �ضعر  النا�ض”،  يف  تتحكم  تقدر 
اأمام جنوده فاأ�ضار له بالهدوء “وّطي �ضوتك يا.. يا �ضيد اأرماين.. �ضيادة 
اأنت  هتخوفني  “واأنت  غ�ضبه  وا�ضتمر يف  جتاهله  حاًل”،  جاي  البكبا�ضي 

والبكبا�ضي بتاعك.. دا اأنا اأطلع من هنا على عبد النا�رص على طول”.
“ماله جمال؟”.

اإليه اأرماين بنف�ض الغ�ضب بينما  قطع حديثهما �ضوت هادئ، فالتفت 
نه�ض �ضفوت �رصيًعا يف احرتام للقادم اجلديد “مفي�ض يا فندم.. هو اخلواجة 
بنف�ض  �ضربي  نحو  واجته  �ضفوت  قول  اأرماين  جتاهل  �ضوية”،  ُمنفعل  ب�ض 
الغ�ضب “اأنا هروح له عل�ضان يعرف يت�رصف مع الكلب اللي �ضايبها طايحة 
اأرماين  كتف  على  يده  وو�ضع  الغا�ضبة  العبارة  �ضربي  جتاهل  البلد”،  يف 
“اإهدى ب�ض يا خواجة.. قول يل فيه اإيه”، نف�ض اأرماين يده “اخلواجة ده 
اللي جاي �ضوية وما�ضي.. اإمنا دي بلدي.. ع�ضت فيها عمري.. حبيت 
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واجتوزت فيها.. مراتي اندفنت فيها.. يجي �ضوية عيال زيكم بعد الُعمر 
ده كله يقولوا يل خواجة.. دا اأنتم اللي خواجات”.

اللي  “واأنتم  يقول  وهو  الغ�ضب  �ضربي  على  وبدا  �ضفوت،  �ضمت 
يتم خريها واحنا رّجعناه لأهلها.. اأنت ن�ضيت نف�ضك وّل اإيه يا كلب  م�ضّ
ال�رصايا.. دا اأنت بتليفون كنت بتجري على ق�رص عابدين”، دفعه اأرماين 
بغ�ضب “وملا اأنتم �ضايفني كده جيت تت�ضور عندي ليه يا فلح يابتاع الثورة.. 
عند  ات�ضورت  اإنك  زيك  اللي  الفلحني  و�ضط  تتباهى  عل�ضان  بر�ضه  م�ض 
م�ضّور امللك.. وال�رصف ده م�ض هتاخده.. يّل.. كلكم اطلعوا بره.. 

ور حد”. م�ض ه�ضّ
اأحدهم  اأرماين و�ضحب  اأ�ضلحتهم نحو  مع دفعه لرئي�ضهم رفع اجلنود 
بخف�ض  اإليهم  اأ�ضار  �ضربي  ولكن  النار،  لإطلق  ا�ضتعداًدا  �ضلحه  اأجزاء 
ابت�ضم  اأنه  اإل  ُمرتقًبا،  اإليه  ينظر  و�ضفوت  لثواٍن  �ضامًتا  وقف  اأ�ضلحتهم، 
النهاردة  ومن  اأر�ضنا..  ودي  فلحني..  احنا  “�ضح..  �ضفراء  ابت�ضامة 
�ضد  الذي  �ضفوت  اإىل  والتفت  وجتاهله  قالها  فيها”،  مكان  مالك�ض  اأنت 
قامته ُمنتظًرا الأمر “دلوقتي يطلع قرار برتحيل اخلواجة خارج البلد لأنه من 
اأعداء الثورة.. ماي�ضتنا�ض فيها”، ابت�ضم �ضفوت يف �ضماته بينما عاد رئي�ضه 
يلتفت للعجوز “وما تفتكر�ض اأنك هتلحق تو�ضل جلمال عل�ضان يحميك.. 
اأي  اأي مركب ترميك يف  ال�ضبح تكون على �ضهر  بُكرة  اأوامري..  دي 
داهية.. واإل..”، مل يهتم باإكمال عبارته واإمنا ب�ضق على الأر�ض وخرج 
من ال�ضتديو يتبعه جنوده، وبقى �ضفوت الذي نظر اإليه يف ت�ضٍف “�ضلم 

يا.. خواجة.. رحلة �ضعيدة”.
وقف اأرماين لدقائق يف مو�ضعه دون اأن ي�ضتوعب ما قاله البكبا�ضي من 
يتح�ض�ض  ال�ضقة.. ظل  يتحرك يف  بابه وبداأ  اأغلق  البلد..  ترحيله خارج 
عبد  برقم  الت�ضال  وحاول  الهاتف  اأم�ضك  الأثاث..  وقطع  اجلدران 
فانتف�ض  انتظر حتى جاء �ضادق واأخربه ما حدث  النا�رص دون جدوى.. 
“خايل!.. للدرجة دي بقى عبد للبدلة املريي؟!”، اأم�ضك اأرماين دموعه 
�ضمت  اأ�ضيب بلدي.. �ضفت رايحني بينا لفني يابني”،  ب�ضعوبة “عايزين 
�ضادق طويًل وهو ُيفكر ثم نه�ض واقًفا “م�ض هيح�ضل يا عم اأرماين.. قوم 
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بينا نطلع على جمل�ض القيادة ونحاول نقابل جمال عبد النا�رص”.
عليه  اأرماين  ا�ضتند  لينه�ض،  يده  ي�ضد  وهو  بالفعل  قوله  �ضادق  قرن 
ال�ضماح  احلار�ض  رف�ض  النيل،  على  املُطل  املبنى  اإىل  و�ضل  حتى  و�ضارا 
لهما بالدخول موؤكًدا اأن اأع�ضاء املجل�ض جميًعا لي�ضوا باملبنى “والله يا اأ�ضتاذ 
مفي�ض حد منهم.. فوت عليهم ال�ضبح والظابط اللي موجود يبقى ي�ضوف 

حكايتك.. لكن اأنا عبد املاأمور”.
بقافلة ع�ضكرية  با�ضا  املارة يف ميدان �ضليمان  التايل فوجئ  ال�ضباح  يف 
فيها  ي�ضكن  التي  البناية  طوابق  يحتلون  اجلنود  وع�رصات  الطريق،  ُتغلق 
اأرماين، دقائق وو�ضل �ضفوت الذي �ضعد الدرج يف غطر�ضة حتى و�ضل 
اإىل باب ال�ضقة فاأ�ضار اإىل اأحد جنوده الذي اأطلق ر�ضا�ضة على الرتاج ودفع 
الباب بقدمه، دخل �ضفوت وخلفه جنوده الذين انت�رصوا يف اأرجاء ال�ضقة.

“هنا �ضيادتك”، قالها اجلندي الذي اقتحم غرفة النوم، دخل �ضفوت 
هّم  احلذاء،  حتى  الكاملة  ملب�ضه  ُمرتدًيا  ال�رصير  على  راقًدا  اأرماين  فوجد 
بدفعه لي�ضتيقظ ولكنه وجد مظروًفا وردي اللون على الكومود، التقطه وفتح 

اخلطاب املوجود بداخله.
“اأعلم يا مادلني اأن هذا هو خطابي الأخري.. اأ�ضعر الآن باأنني اأقرب 
اإىل عاملك من اأي وقت م�ضى.. كرامتي لن تتحمل ما فعله هذا ال�ضابط 
يوم..  تفعل كل  بابي كما  �ضارة  تطرق  �ضوف  ال�ضباح  املتغطر�ض.. يف 
ترددها..  قلقها  يغلب  اأن  قبل  اأرماين”،  عم  “يا  مرة  من  اأكث  �ضتنادي 
الرب..  اإىل جوار  رحيلك  منذ  اإ�ضحاق  عند  تركته  الذي  باملفتاح  �ضتعود 
�ضتجدين فارقت احلياة وذهبت اإليك.. �ضتبكيني كما تفعل البنة التي طاملا 
اأردنا اأن ننجبها.. يوًما ما �ضتجد هذه اخلطابات وتق�ضي وقًتا طويًل تتمنى 

اأن ُيحبها �ضادق كما اأحبك.. 
مل اأعد اأطيق النتظار.. �ضاأنهي هذا اخلطاب حتى اآتي اإليك.. 

انتظريني..
عا�ضقك حتى النهاية..

اأرماين”
***
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18

كانت مرمي ُمنهكة.. 
ل تزال ُتعاين ت�ضو�ًضا يف الروؤية وهي تخرج من بوابة النيابة الع�ضكرية، 
م�ضتحيلة،  �ضبه  الروؤية  لتجعل  �ضاطعة  تزال  ل  التي  الربيع  �ضم�ض  ا�ضتقبلتها 
اأ�رصعت ت�ضع منظارها ال�ضم�ضي لتهرب به من روؤية العامل الذي عادت اإليه 
اأمها م�ضامعها  اخرتق �ضوت  يا حبيبتي.. م�ضتعجلني”،  “يّل  اأخرى  مرة 
فالتفتت لها ببطء لتتحركا مًعا نحو ال�ضيارة. األقت نظرة اأخرية على املكان 

ثم دفعت ج�ضدها بالداخل واأغم�ضت عينيها.
مل يعد للوقت قيمة ُمنذ اأن التقت بـ”فرج”. هو ال�ضم الذي اأطلقته على 
الطبيب ذي النظارة الرفيعة التي ُت�ضبه نظارة هاري بوتر رغم كر�ضه ال�ضخم. 
ملب�ضها.  من  تبقى  ما  اخرتقت  التي  نظراته  من  م�ضتعًل  ج�ضدها  يزل  مل 
ارجتفت وكاأن يده اخل�ضنة التي ك�ضفت على اأهم ما يف ج�ضدها بينما مي�ضكها 
اجلنود خُمتل�ضي النظرات ل تزال توؤملها “عارفة اإن الأيام اللي فاتت كانت 
�ضعبة.. ب�ض احنا من هنا على ال�ضاحل.. تريحي �ضوية وت�ضويف هاتعملي 
اإيه”، جاء �ضوت اأمها �ضبابيًّا فامتنعت عن الرد. ال�ضعوبة التي تتحدث عنها 
كانت يف الأيام ال�ضابقة اأ�ضبه بال�ضاحل التي تتجه اإليه الآن، مهما قالت اأو 
احلديث  ترغب يف  ل  وهي  ما حدث،  تتخيل  اأن  مُيكنها  فل  لأمها  روت 

عنه. فقط حتاول اإبعاد تلك اللقطات حتى ت�ضتطيع اإغما�ض عينيها.
اأنحاء  كل  يف  هراوة  من  باأكث  �رصبات  ال�ضيقة..  الرتحيلت  عربة 
التعذيب.. حتر�ض..  قائمة  يندرج حتت  ل  عبث  تكبيل..  ج�ضدها.. 
ال�ضابط ذو ال�ضوت الغليظ.. الأحذية الثقيلة.. ال�ضاوي�ض الذي كان مير 
املتذبذبة  الكهرباء  ال�رصاخ..  بج�ضدها..  ال�ضباب.. عبث  روؤو�ض  على 
معرو�ضة  �ضور  التحقيق..  بج�ضدها..  عبث  ال�ضتخدام..  كثة  من 
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لأغلب اأ�ضدقائها.. �رصبات.. عبث بج�ضدها.. جردل مياه يف الزنزانة 
احلقرية.. واأخرًيا، ذلك الطبيب.

اأخرى وهما  اأمها ذكرياتها مرة  اخرتقت  الـRest؟”،  »حتبي نقف يف 
ل �ضابًقا، اأ�ضارت  تقرتبان من “الـRest House” الذي كان مكانها املُف�ضّ
اإليها بالرف�ض “كملي على طول”، األقت عبارتها ب�ضوت م�رصوخ بدا وكاأنه 
مل يخرج منذ اأيام. كان يخرج منها ال�رصاخ فقط. ل تذكر من الكلمات 
�ضوى اآخر كلمة �ضدرت منها لذلك ال�ضول ال�ضخم قبل عر�ضها على الطبيب.

“كنتوا بتناموا مع بع�ض يف اخِليم.. م�ض كده؟”.
يا  “هن�ضوف  ا  اأر�ضً األقتها  ب�ضفعة  فباغتها  قالتها  “حم�ضل�ض”، 
بنظراته  امل�ضتمتع  اجلندي  اإىل  التفت  ثم  بها يف وجهها  �رصخ  �رصموطة”، 
ن�ضوف  عل�ضان  للدكتور  هيتحولوا  اللي  مع  خدها  “يابني..  امل�رصوقة 
ربنا  بيطلع من غري ختم  اللي  “عارفة  لُيكمل  نحوها  ومال  اإيه”،  ظروفهم 
باعمل يف اإيه؟.. بخلي الرجالة كلها تختم عليه.. اإيه.. ا�ضمعنى اأنتم.. 
اأ�ضلي  معل�ض..  املدار�ض..  بتوع  يا  متعلمني  يا  بارتي  كمان  احنا  نعمل 

بحب مدر�ضة املُ�ضاغبني”.
و�ضتني  املائة  �رُصعتها  تخطت  التي  لأمها  قالتها  حاًل”،  “اركني 
اأقل من دقيقة كانت على جانب الطريق تفتح الباب. تخرج.  كيلومرًتا. 
تقف حلظة وتنظر لل�ضحراء، ثم تفرغ ُع�ضارة معدتها.. مل يزل ا�ضمئزازها 

من منظر اأ�ضنانه ال�ضفراء يدفعها للقئ.
بينما ُتفرغ غ�ضبها كان فوؤاد هو الآخر يخرج من بوابة ال�ضجن احلربي 
ب�ضحبة اأكرم. وجد جميلة تقف ب�ضيارتها اأمامه. اقرتب منها يف بطء م�ضتنًدا 
على كتف �ضديقه، ومل يكد يقف اأمامها حتى انهمرت دموعها واحت�ضنته 
يفتح  واأكرم  فربت على كتفها يف �ضعف  اأذنه،  هم�ضت يف  “كّفارة”، 
له باب ال�ضيارة ويدفعه داخلها “يّل يا عم.. املّرة دي هياخدونا اآداب”، 
التفت اإليه م�ضرًيا بالإيجاب، ثم ركب يف املقعد اخللفي ببطء، اتخذ اأكرم 
حتى  خلفه  ينظر  ظّل  بعيًدا.  بالنطلق  اأ�رصعت  التي  جميلة  بجوار  مكانه 

اختفى ال�ضجن من ناظريه.
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وهو  ب�رصه  ب�ضيجارة  املمدودة  اأكرم  يد  قطعت  زميلي”،  يا  “�ضوبر 
يلتفت اإىل الأمام. تطلع اإليها حلظة ثم التقطها من يده ببطء “اأنا عديت على 
�ضقة اأمك وجبت لك من هناك �ضوية حاجات.. هتلقيها يف ال�ضنطة اللي 
عاد  حم�رص”،  يل  ويعملوا  يقف�ضوها  خايف  كنت  ت�ضّدق..  جنبك.. 
اأكرم للحديث حماوًل جذبه من اأفكاره وهو يعلم ما عاناه �ضديقه يف الأيام 
ال�ضابقة بعد اأن قراأ �ضهادات العديد ممن �ضبقوه باخلروج وقابل بع�ضهم، لذلك 
ا�ضتمر يف حماولته “اأمك بتقول لك اإنها عايزة تعمل حم�رص للواد اللي يف 
التقطت جميلة طرف احلديث  التاين.. بتقول يل اأ�ضله بيبيع خمدرات”، 
ِم�ضّبحك منه واحنا  “اللي  فرد عليها  “جبت منه حاجة”،  و�ضاألته �ضاخرة 
جايني.. اإيه؟.. ن�ضيتي؟”، كادت ترد عليه اإل اأنها نظرت لفوؤاد يف مراآة 
ال�ضيارة فوجدته �ضامًتا وكاأنه من عامل اآخر. نظر اأكرم اإليهما فالتقط تليفونه 

وتظاهر بالن�ضغال، ا�ضتمرت يف طريقها وهي تنظر اإليه من حني لآخر.
فالتفت  فجاأة  �ضفتيه  بني  من  ال�ضوؤال  خرج  فني؟”،  رايحني  “اإحنا 
واأعادت  اأ�رصعت  التي  جميلة  التفاتة  مع  ال�ضيارة  مالت  حتى  اإليه  كلهما 
توازنها مع �ُضّبة من اأكرم “مفي�ض اأك�ضن كده يا عم. تطلع من جهنم احلمرا 
فيه كده!”، جتاهل حديثه واأ�ضار  الهامن تعمل حادثة. هو  بتاعتهم عل�ضان 
اإىل جميلة التي ل زالت تنظر له يف املراآة “بّطلي تب�ضي يل كده.. اأنا ل�ضه 
ارتبكت ونظرت اإىل الطريق “م�ض ق�ضدي يا معلم.. ب�ض  ما اجتننت�ض”، 

قلقانة عليك”.
“بر�ضه رايحني فني؟”.

ن�ّضد  ملا نحب  اإحنا حيلتنا غريها  وهو  اإ�ضكندرية..  يف  خايل  “�ضقة 
الفي�ضة”. اأ�ضار بيده بل معنى ونظر اإىل الطريق. يق�ضو عليهما، هكذا فّكر، 
اللزم  اأكث من  تهّور  الذي  احلربي.. هو  ال�ضجن  ذنبهما دخوله  يكن  مل 
واندفع لُينقذ فتاة ظن اأنها مرمي من يدي �ضابط �ضخم اجلثة، عندها التف 
حوله اجلنود يو�ضعونه �رصبًا بينما ترك ال�ضابط الفتاة وحترك بحًثا عن معتقل 
جديد. عرف فيما بعد اأن مرمي هي الأخرى مت اعتقالها بالفعل. ل يدري 
م�ضريها بعد اأن اأم�ضى اأياًما ل يذكر فيها �ضوى ال�رصب وال�ضياح املتوا�ضل، 
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حتى اإن الإ�ضارة لأحد املعتقلني كانت تتم عرب ركله باحلذاء. ال�ضتجواب 
تكون  بينما  ال�ضفعات  ُمقابل  الركلت  عدد  يقل  فقط  كثرًيا،  يختلف  ل 

الوجبة الرئي�ضية هي الكهرباء.
“رحت فني تاين؟”، اأعاده �ضوت اأكرم اإىل واقعه ف�ضاأله “حد يعرف 

حاجة عن مرمي؟”.
ونظر  ارتياح  يف  تنهد  كمان”،  هي  النهاردة  خرجت  تقلق�ض.  “ما 
اإليه. قرر حماولة اخلروج مما ُيعانيه “جبت يل بوك�رصات؟”، قالها بابت�ضامة 
ال�ضلمة  على  “حمدلله  بيديه  و�ضفق  عاٍل  ب�ضوت  اأكرم  ف�ضحك  خافتة، 
نازل  كاأنك  حاجات  بعتت  “اأمك  احلقيبة  اإىل  بيده  واأ�ضار  برن�ض”،  يا 

م�ضيف.. �ضكلنا هنت�ضاقى يا حلو”.
ن�ضوان  جتيب  ه�ضيبك  فاكرين  �ضنايا؟..  يا  بقى  فني  “وهتت�ضاقى 
بيدها حتى كادت تخرتق  ُت�ضري  قالتها جميلة وهي  الطاهرة؟”،  ال�ضقة  يف 
“مفي�ض الكلم ده.. لو ربنا بعت هروح  مُماثلة  باإ�ضارة  اأبعد يدها  وجهه، 
ربنا  اأنتي  ادعي  املفتاح..  وجبت  ح�ضابي  عملت  �ضاحبي..  واحد  �ضقة 

ي�ضهلها لنا عل�ضان الواد ِيُفك”.
اإليه  وتنظر  ت�ضحك  وهي  قالتها  حلمي”،  يا  بتحلم  اأنت  “ان�َض.. 

والطريق يف وقت واحد فا�ضتفزته “وده من اإيه بقى.. هتكّتفينا؟”.
“اتقل ع�ضان تنب�ضط”، جاءته الإجابة من فوؤاد الذي اأكمل “دي عّيلة 
م�ض �ضالكة.. طاملا قالت كده يبقى فيه حاجة”، نظرت له يف �ضعادة “دا 

اأنت هتفوق عليا بقى”.
مع روؤيتهم كورني�ض الإ�ضكندرية كان فوؤاد قد ا�ضتعاد ُمعظم ن�ضاطه، 
مل مت�ِض �ضاعة حتى ا�ضرتوا كل ما يلزم جلل�ضة طويلة، ثم اجتهوا اإىل ال�ضقة، 
األقوا باأج�ضادهم على املقاعد يف اإرهاق ومرر اأكرم عينيه حوله ثم التفت اإىل 
�ضنة..  بقاله  وم�ضافر  خالك  ن�ضيفة..  ال�ضقة  اإزاي  “ب�ض  منده�ًضا  جميلة 
واحنا اآخر مرة كنا هنا ال�ضتا اللي فات.. اإيه.. بتاأجريها وت�رصبي بالإيجار 
خمدرات”، نظر اإليها فوؤاد هو الآخر يف ت�ضاوؤل، فاأ�ضارت اإىل ممر الغرف 
 Say cheese املري�ض..  خيالكم  على  اأ�ضحك  اللي خلين  “ده  خلفهما 

..”Boys
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“وح�ضتني اأوي”. 
فوجدها  �رصيًعا  التفت  ال�ضوت،  �ضماعه  فور  مكانه  يف  اأكرم  جتمد 
اأمامه “فرح” نطق ا�ضمها ب�ضوت خافت فابت�ضمت وهي تقرتب منه “ما �ضاء 
ف البيوت.. قلت لك ما تفّوت�ض البت  الله.. بنت الب�ضاوات بتعرف تن�ضّ
دي”، قالها فوؤاد وهو ُي�ضري نحوها ُمبت�ضًما. بدا اأكرم وكاأنه ن�ضيَّ اجلميع 

وهو ينظر اإليها “انتي جيتي م�رص اإمتى؟”.
“اأنا اللي كّلمتها”، اأ�رصعت جميلة نحوها ُتعانقها وتدفعها من اخللف 
وهي مبت�ضمة نحو اأكرم الذي نه�ض ببطء حتى اأ�ضبحت اأمامه مبا�رصة. مل 
اأن  اإليها ب�ضدة وكاأنها تريد  يدِر كم من الوقت ظلت متعلقة بعنقه، �ضمته 

تدفعه داخل اأ�ضلعها بينما ت�ضاقطت دموعها على عنقه فارجتف.
“مالك يا فقري.. دا اأنت دلوقتي مفي�ض اأح�ضن من كده”.. نبههما 
�ضوت فوؤاد فاأبعدها عنه وهو ينظر اإليها، تركته واجتهت نحو فوؤاد اجلال�ض 

مكانه “كّفارة يا فوؤاد.. ال�ضجن للجدعان”.
“وحياة اأبوكي بل�ض قف�ضات الأفلم”، قالها وهو ينظر بعيًدا فو�ضعت 
يدها على كتفه “طب ما بل�ض �ضرية اأبويا وحياة اأمك.. افتكر لنا حاجة 
“عّيل  وهتفت  املطبخ  اإىل  اأ�ضارت  “ح�ضي�ض”.  وغمز  لها  ابت�ضم  ِعدلة”. 
حمدود. ادخل هتلقي اللي اأنت عايزه”، دخل املطبخ ف�ضمعوا �ضوته وهو 
اإليها يف ت�ضاوؤل فابت�ضمت “اأنا  ي�ضهق يف انبهار “ما �ضاء الله”، نظر اأكرم 
اأم�ضي باحلاجة اللي تعجبني. واأنت فاكر اإن حد يقدر يكلمني”، نظرت اإىل 
جميلة وغمزت “اأنا معايا با�ضبور فرن�ضاوي يا اأ�ضتاذ”، �ضحكت وهي ُت�ضري 
امللفوفة  بال�ضجائر  ُي�ضعل �ضيجارة ويف يده طبق مليء  لفوؤاد الذي عاد وهو 

وب�ضع زجاجات “وّل اإيه يا اأ�ضتاذ؟”.
“ناق�ض مفر�ض اأخ�رص وكوت�ضينتني والبت دي تولع جوب وت�ضحك 
وبعدين  الباب،  على  غ�ضيمة  خبطة  كام  تلقي  وهوب  رقيعة..  �ضحكة 
يتفتح وتلقي كام خُمرب من نوع اجللبية والطاقية الفلرت والبالطو اإياه، وممكن 
يكّمل اإك�ض�ضواراته باخلرزانة.. هوب يدخل وراهم نقيب حليوة كده.. 
وتاين يوم تلقي �ضورتها عليها �رصيط اأ�ضود يف دموع الندم”، اأنهى دعابته 
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وهو يعطي ال�ضيجارة لأكرم وُي�ضري اإىل جميلة التي قذفته بعلبة �ضجائرها “وملا 
احلكومة تدخل تلقيك لب�ض منديل اأحمر فوق القمي�ض، وهوب تبقى اأنت 

املعّر�ض”.
“واأنا هكتب اخلرب اأول ما اأطلع من النيابة.. اأ�ضلي هبقى �ضاهد”، مل 
يكد اأكرم ُيكملها حتى لكزته فرح وهي تاأخذ منه ال�ضيجارة “طب هات بقى 

عل�ضان ملا يحللوا لك”.
يف  الكبرية  ال�ضا�ضة  بتو�ضيل  جميلة  قامت  ثم  لدقائق  دعابتهم  اأكملوا 
يلقون  وهم  يفعلونه  فيما  ا�ضتمروا  فيلم كارتون..  بت�ضغيل  وقامت  الردهة 
�ضئيل  البطل  مطاردة  يف  عملق  كائن  يبداأ  حيث  الفيلم  على  بتعليقات 
ذهن  ان�ضحب  الأزرق  الدخان  وت�ضاعد  الفيلم  اندماجهم يف  مع  احلجم، 

فوؤاد اإىل الأيام ال�ضابقة. 
مل يكن وكيل النيابة الع�ضكرية �ضيًئا كما توّقع، �ضي�ضمع فيما بعد من 
الكثريين اأنه حمظوظ واأن العديد من ال�ضباب قد ُحِكّم عليهم ب�ضنوات عديدة 
ل بد من ق�ضائها؛ على عك�ضهم يومها قراأ الرجل ملف الق�ضية اأكث من مّرة، 
لو  اأنت  يا مرت..  “�ضوف  اإليه  راأ�ضه  ثم رفع  اإليه خللها عدة مرات  ونظر 
قراأت الورق اللي قدامي هتعرف اإنك لو احتلت حماكمة هتتعدم وهدومك 
هتكمل بقية مدة العقوبة”، ملح توتر فوؤاد فابت�ضم “ب�ض ده كلم فارغ.. 
اأنت ل�ضه �ضغري واأبوك الله يرحمه كان زميل يف اجلي�ض، وبر�ضه م�ض دي 
اجِلتة اللي ت�رصب ظابط مظلت زي ما املح�رص كاتب”. تنف�ض ال�ضعداء 

واأدرك اأنه كان يتلعب باأع�ضابه حتى ل ُيكرر فعلته.
“ب�ض بُ�ض يا ابن النا�ض.. اأنت بقالك هنا اأ�ضبوعني، و�ضكلك بيقول 
وهحفظ  عنك  هفرج  اأنا  مريي..  ُمعاملة  اإيه  يعني  وعرفت  اأتربيت  اإنك 

الق�ضية.. ب�ض م�ض عايز اأ�ضمع عنك تاين”.
“دا اأنت بقيت يف الزلزال.. خد يا عم ا�ضطبح”.

نظر  املا�ضية..  الأيام  ثقب  من  اأخرى  مّرة  ُينقذه  اأكرم  “�ضوت  عاد 
اإىل ال�ضا�ضة فوجد املطاردة م�ضتمرة واإن اختلف مكانها. عّلقت جميلة وهي 
فرتة  بقاله  حنني.  نف�ضه يف ح�ضن  عيني  يا  “تلقيه  جديدة  زجاجة  تتناول 
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ال�ضمت  ف�ضاد  لقولها  انتبهت  يبقى..”،  رنا  بعد  ومن  الن�ضوان،  مقاطع 
قطعه  ارتباك  يف  يديها  حُتّرك  جميلة  بينما  اأكرم  ذراع  حتت�ضن  وفرح  فجاأة 
فوؤاد بتجاهله لقولها وهو ياأخذ من اأكرم ال�ضيجارة “تعرف يا زميلي.. فيه 
نا�ض كتري بلح فاكرين اإن دماغي خل�ض كده راحت مني وم�ض هرتجع. 
حمد�ض فاهم يعني اإيه حتب واحدة خل�ض بقت بره الدنيا كلها. اأنا الوحيد 

اللي م�ض �ضايفها كده”. 
�ضيجارة  لف  يف  املنهمكة  جميلة  اإىل  اأ�ضار  بينما  �ضمتهم  وا�ضلوا 
مفي�ض  اأنتيمي..  م�ض  هي  البت دي..  “عندك  ارتباكها  لُتداري  اأخرى 
دماغها  رغم  بيها.  تقنعني  بتحاول  هي  اللي  من  خرافات  اأي  ول  بقى.. 
اجلامدة بح�ض كتري اإنها يف مو�ضوع رنا ده بقرة”. رفعت جميلة عينيها اإليه 
وحّركت �ضفتيها ب�ضتمة قبيحة فاأ�ضار اإليها بال�ضمت واأكمل “اأنا خل�ض م�ض 
“مالك..  ف�ضحك  ده�ضة  يف  له  نظر  وِخل�ض”،  فيه  كان  تاين..  عايز 
اإنه  اندفن معاها. تقدر تقول  الله. ب�ض احلب  م�ض هبّطل ن�ضوان ل �ضمح 
مو�ضوع اتفقل وم�ض ناوي اأفتحه تاين. زي حوار ال�ضجن بالظبط”، قالها 
وعاد ينظر اإىل ال�ضا�ضة. عجيب فيلم الكارتون هذا الذي ل يحوي �ضوى 
الفكرة يف  اأنفا�ضه. هكذا جالت  لتقّطعت  البطل  من  لو كان  املطاردات. 

ذهنه.
“يا خويف من جّنونة اأمك دي”، قطعت جميلة ال�ضمت مرة اأخرى 
واأ�ضارت لفرح بال�ضيجارة التي اأ�ضعلتها “تعريف اإن ابن املجنونة ده قعد عاي�ض 

يف الرُتب كام �ضهر حلد ما جت الثورة واأنقذته من اجلنان”.
وهو  لفرح  ناظًرا  اإليهما  ُي�ضري  وهو  اأكرم  قالها  اخلرة”..  “هنبتدي 
ي�ضحك ُم�ضرًيا اإليهما “�ضغل ال�ضكرانني هيبتدي.. ها.. قول يا عم غاندي 
وجهة نظرك.. ما اأنت م�ض هت�ضيب البت اإل ملّا تفهم”، التقط فوؤاد زجاجة 

وتناولها جرعة واحدة، والتفت اإليه و�ضوته يعلو “عارف م�ضكلتنا اإيه؟”.
“قول اأنت”.

ويحلله  الغلط  بيطّوع  حاجة..  كل  بيفل�ضف  واحد  كل  “حمار.. 
على كيفه.. وبقت الـStella  م�رصوب املُثقفني رغم اأنها بتتباع عادي.. 
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واملوم�ض ت�ضوفها حالة اإن�ضانية مع اإن فيه كتري واخدينها هواية.. واحل�ضي�ض 
مترد على الواقع واآديك �ضايف اإن كل الطبقات بتح�ض�ض.. عل�ضان كده 
فتجاهلها  �ُضكر  بيديها يف  �ضفقت جميلة  منه”،  وخلعت  ده  كرهت كل 
غري  من  بتتعامل  عاي�ضة  نا�ض  املفكوكة”،  ولد  يا  الرُتب  “مالها  واأكمل 
اأكل و�رصب وكيف  اأب�ضط..  احلياة  هناك  بيعملوه..  اللي  تغطي  اأ�ضباب 

وُحرمة لو م�ض مبزاجها يبقى بع�رصة جنيه تاخدها اآخر الليل يف احلو�ض”.
اخرتعتم  “اأنتم  اإليهم  ُي�ضري  وهو  فابت�ضم  فرح  �ضاألته  اإيه؟”،  ق�ضدك 
ببل�ض..  معاهم  تناموا  عل�ضان  اجلديد  للوارد  وحّفظتوها  دي  النظريات 
مرة  عيناه  وتعلقت  لل�ضمت  عادوا  اأحا”.  اأخي  يا  باحرتامكم ..  وبر�ضه 

اأخرى بالكارتون. كان العملق ل يزال ُيطارد ال�ضئيل.
“كده اأوفر دوز.. اأنا هقوم اأنام.. بعيد عنكم املراتب وح�ضتني”، 

قالها فوؤاد وهو يرتنح يف �ضريه.

***
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مار�ش  يف  د�ستوريًّا  اإعالًنا  امل�سلحة  للقوات  االأعلى  املجل�ش  اأ�سدر 
قراًرا  املجل�ش  واأ�سدر   ،1971 بد�ستور  العمل  تعليق  اإعالن  بعد   2011
على  لال�ستفتاء  الناخبني  بدعوة  اجلمهورية  رئي�ش  باأعمال  القائم  ب�سفته 
بـ”املجحف  املدنية  القوى  من  العديد  و�سفته  الذي  الد�ستوري  االإعالن 
للحريات”؛ اإال اأن قوى االإ�سالم ال�سيا�سي وعلى راأ�سها جماعة االإخوان 
امل�سلمني - التي كانت على وفاق مع املجل�ش الع�سكري احلاكم اآنذاك - 
قامت باحل�سد بقوة ودعوة الناخبني اإىل الت�سويت الإمرار االإعالن بال اأية 
تعديالت ُم�ستغلني الُب�سطاء عرب التاأكيد باأن الت�سويت بـ”نعم” هو الطريق 
لدخول اجلنة، وهو ما حدث بالفعل، ما جعل القوى ال�سيا�سية االإ�سالمية 

ُتطلق على هذا اال�ستفتاء ا�سم “غزوة ال�سناديق”.
                                                                    تقارير �سحفية
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“الله اأكرب.. مربوك يا مولنا”..
بالع�رصات  املزدحم  يحيى  ال�ضيخ  مكتب  يدخل  وهو  جمدي  بها  هتف 
من �ضباب اجلماعة، اأ�رصع اإليه وقّبل يده فربت على كتفه “بارك لك وفيك يا 
جمدي”، اأحنى راأ�ضه وابت�ضم “خطوة مباركة اإن �ضاء الله، اأخرًيا ال�ضعب بداأ 
ياخد طريق ربنا”. ت�ضاعد التهليل والتكبري من حولهما فات�ضعت ابت�ضامة ال�ضيخ 

ومال عليه “والأهم اإن ال�ُضلطة بداأت ُتدرك و�ضعنا وقوتنا احلقيقية يف ال�ضارع”.
ظل جمدي �ضامًتا و�ضيخه يتبادل التهنئة مع الوافدين ويرد عبارات املُجاملة 
ويهم�ض للبع�ض بالوعود، ثم ما لبث ال�ضيخ اأن اأم�ضك بيده “تعاىل يا جمدي 
عايزك”، عاد ليحني راأ�ضه وال�ضيخ يقوده اإىل اإحدى الغرف ال�ضغرية، اأ�ضار 

اإىل واحد من ال�ضباب املوجودين “حد يبعت لنا �ضاي يا �ضباب”. 
اأغلق عليهما الباب والتفت اإليه “ها.. قول يل. اإيه الأخبار عندكم 
والعلمانيني  الليرباليني  “اأهو..  جمدي  ابت�ضامة  ات�ضعت  اجلريدة؟”.  يف 
م�ضدومني من النتيجة. زميلنا الي�ضاري اللي كنت قلت لك عليه قاعد بيّتهم 
عيناه  وتاألقت  �ضمت حلظات  الثورة”،  على  ال�ُضلطة  مع  بالتواطوؤ  اجلماعة 
“اأّما القبطي اللي ا�ضمه راأفت فقاعد اأغلب الوقت وكاأن على راأ�ضه الطري”.
“النت�ضار كان �ضاحق” غمغم بها ال�ضيخ يف ر�ضا، فاأ�ضاف جمدي 
“والتهليل يف ال�ضوارع. النا�ض كلها بقت موقنة اإن الإ�ضلم هو احلل، بعد 
النا�ض  كل  والنار.  باحلديد  بيحكم  ملعون  �ضنة يف حكم  تلتني  قعدوا  ما 

عايزة البلد مت�ضي ب�رصع ربنا عل�ضان البلء اللي احنا فيه يرتفع”.
“واأنت اأخبارك اإيه”.

“احلمد لله”، قالها وتنحنح “فيه مو�ضوع كنت عايز اتكلم معاك فيه 
يا مولنا”.
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براأ�ضه يف خجل  فاأطرق  �ضاأله  م�ض كده”،  اإياها..  ال�ضافرة  “البنت 
اأ�ضافها  فاتت”،  اللي  الأحداث  يف  حمبو�ضة  كانت  اإنها  عارف  “اأنت 
ال�ضيخ، فقال جمدي منده�ًضا دون اأن يرفع اإليه عينيه “كانت �ضمن البنات 

اللي اتعمل لهم ك�ضوف العذرية”. 
“ح�رصتك عرفت اإزاي يا مولنا”.

اإننا ك�ضبناها كلها بال�ضناديق وّل اإيه.  اإيه يابني. وانت فاكر  “جرى 
اأحدهم باب الغرفة،  �ضمتا حلظات طرق  اإحنا بر�ضه حبايبنا كتري جوة”. 
ودخل اأحد ال�ضباب يحمل �ضينية عليها ال�ضاي “اأي خدمة تاين يا مولنا”، 
ت�ضاءل ال�ضاب فاأ�ضار اإليه بالن�رصاف “ربنا يبارك فيك. اطلب من الإخوة 
اأوماأ ال�ضاب براأ�ضه يف احرتام وغادر وهو يغلق  حمد�ض يدخل علينا ب�ض”، 
الباب فعاد جمدي يلتفت اإليه “اأنا بقول اأرجع اأحاول معاها تاين ميكن بعد 

اللي بيح�ضل ربنا يهديها”.
يابني.  جمدي  يا  “�ضوف  كتفه  على  وربت  مقعده  من  ال�ضيخ  قام 
�ضكلها  على  اجلماعة  اعرتا�ض  اأو  اعرتا�ضي  كان  مهما  بتحبها..  �ضكلك 
وت�رصفاتها لكن اأنا �ضايف اإن اإ�رصارك طبيعي. ومفي�ض م�ضكلة خال�ض اإنك 
تعمل ده وتتم�ضك بيه”، رفع جمدي عينيه اإليه يف اأمل لكنه ملح نظرة غريبة 
يف عيني �ضيخه وهو ُيتابع “ب�ض ما تخلي�ض دماغك نا�ضفة.. حط احتمالت 

كتري لنف�ضك وم�ضتقبلك.. يا ترى فعًل هتكمل كده”.
“مع  �ضمت جمدي وهو ينظر لل�ضيخ يف ت�ضاوؤل فا�ضتطرد يف حديثه 
احرتامي لك وخرباتك اللي اكت�ضبتها من معاي�ضتك للإخوة. لكن يف �ضنك 
ده بتكون اأي حاجة بالن�ضبة لك موؤكدة. اأنت ل�ضه العامل بتاعك حمدود مهما 
افتكرت غري كده. بكرة تكرب اأكرت وت�ضوف حاجات اأكرت”، وغمز بعينه 
اأطرق جمدي براأ�ضه خجًل فاأطلق ال�ضيخ  “وبنات ون�ضوان اأحلى كمان”، 
يحيى �ضحكة عالية “اأوّمال.. يا واد ما تتك�ضف�ض.. اأنا زي اأبوك.. الدنيا 

مليانة.. اأنا �ضايف اإنك عل�ضان ما �ضفت�ض غريها”.
“وميكن  اإليه  اأ�ضار  ولكنه  �ضيخه  حديث  على  بالعرتا�ض  جمدي  هّم 
عل�ضان زي ما بتقول لنف�ضك اإنك ما �ضّدقت تلقي واحدة فيه من ناحيتها 
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جديدة  حاجة  بتح�ضل  يوم  كل  حقيقة.  م�ض  دي  ب�ض  القبول.  من  نوع 
تخليك تفّكر يف حاجة تانية. البلد بتتغري وامل�ضتقبل بتاعنا اإن �ضاء الله، ومني 

عارف. م�ض ميكن يف يوم تبقى وزير”.
دلوقتي  “واأنا  املو�ضوع  لإنهاء  �ضيخه  طريقة  فهم  وقد  �ضمت جمدي 
بكلمك كاأب م�ض كقيادة بتكلم �ضاب واعد. �ضدقني اأنا م�ض عايزك تعي�ض 
بقية عمرك ندمان. ول بر�ضه عايزك مت�ضي بدماغك وت�ضيب م�ضاعر ميكن 
تكون حلوة دلوقت. ب�ض �ضاعتها هتدعي على نف�ضك، وميكن تفهم ده يف 

مرحلة ما ينفع�ض ترجع فيها”.
مُم�ضًكا  با�ضتمتاع، ونه�ض  ال�ضاي  ال�ضيخ  فارت�ضف  ظل جمدي �ضامًتا 
ب�ضبحته ال�ضغرية “كل حاجة واأنت �ضغري بتكون حلوة. ب�ض افتكر احلكمة 
ال�ضهرية اللي بتقول ُكّلما ات�ضعت الروؤية.. �ضاقت العبارة”، وربت على 

كتفه “واأنا م�ض عايز الدنيا ت�ضيق يف و�ضك بعدين”.
“مفهوم يا مولنا”، قالها حماوًل اأن ُيداري خيبة اأمله، ابت�ضم ال�ضيخ 
را�ضًيا وقد اأدرك مدى �ضيطرته على ال�ضاب “ودلوقتي �ضيبك من املو�ضوع 
ده. اأنا عايزك ت�ضتعد. املرحلة اجلاية كلها بتاعتنا اإن �ضاء الله”، تاألقت عيناه 
واأ�ضاف “ومني عارف.. لو اأ�ض�ضنا املرحلة دي كوي�ض، ميكن نركب وما 

ننزل�ض”.

***
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اأول �سدام بني اليهود والثورة كان بعد غارة اإ�رصائيل على غزة عام 
اليهود  كان   ،1956 عدوان  بعد  االإجبارية  الت�سفية  كانت  ثم   ،1955
�ساعرين بوجود عداء �سدهم يف الوقت الذي بداأ فيه مت�سري املوؤ�س�سات 
اإ�رصائيل  اأن  �سك  وال  �سدهم.  اجتاًها  هناك  اأن  ف�سعروا  االقت�سادية، 
ك�سبت من يهود م�رص الذين مثلوا اإ�سافة اقت�سادية لها، واالآن ال ن�ستطيع 
القول هل اأخطاأ عبد النا�رص اأم ال، فامل�سائل ال توؤخذ اإال بو�سع الظروف 

التاريخية املحيطة بالقرار يف عني االعتبار.
                                      املوؤرخ الراحل يونان لبيب رزق
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“يا ولية بقول لك م�ض نازل.. م�ض هنزل.. اإنتي م�ض دريانة باللي 
بيح�ضل وّل اإيه”.

“واملحل يا راجل؟”.
يته.. احلاجة كلها يف اأو�ضة �ضليمان ابنك”. “نزلت بالليل ف�ضّ

“يالهوي”.
حالكة  ليلة  بعد  والديها  حديث  اأ�ضوات  �ضارة  م�ضامع  اإىل  تناهت 
ق�ضتها تفكر يف م�ضري الأ�رصة عقب ن�ضوب احلرب. كان خوفها ينبع من 
ا�ضطرارهم ملغادرة م�رص كما تفعل �ضديقتها را�ضيل التي ت�ضتعد للرحيل مع 
الإ�رصائيلية  الدولة  قيام  بعد  اليهود  العدائية نحو  نربة  تزايدت  اأن  بعد  اأمها، 
الوليدة بالإغارة على �ضيناء ومدن القناة. كانت طوال اليوم ال�ضابق حتاول 
اإقناع را�ضيل بالبقاء لأنهم ل علقة لهم بدولة الع�ضابات التي ت�ضعى للتو�ضع، 

واأن �ضوء التفاهم الذي ي�ضعر به من حولهم لي�ض مربًرا لرتك بلدهم.
“اإنتي ما  اأبيها يتعاىل  بينما �ضوت  جل�ضت على �رصيرها حتاول التزان 
اإيه؟.. فيه نا�ض حاولت تولع يف حملت عد�ض،  �ضمعتي�ض الأخبار وّل 
ونا�ض تانية ك�رّصت فاترينة ليفي اللي بياكل منها عي�ض.. اإيه.. ه�ضتنى ملّا 

يجوا يولّعوا فينا واحنا ناميني؟”.
“ق�ضدك اإيه يا بو �ضليمان؟”.

“احنا لزم من�ضي”.
غرفتها  باب  تفتح  وهي  �ضارة  قاطعته  بابا”،  يا  م�رص  ن�ضيب  “عايزنا 
مالنا�ض  ده  ح�ضل  اللي  بعد  اإيه..  فاكرة  اإنتي  “اأومال  اإليها  فالتفت  بحدة 
عي�ض هنا”. دمعت عيناها وهي حتاول اإثناءه عن راأيه “يا بابا من خرج من 

داره اتقل مقداره”.
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“ولو قعدنا هنا هنموت”، �رصخ بها يف ع�ضبية وج�ضده يرجتف وتابع 
“يعقوب حمله اتك�رص وات�رصقت الب�ضاعة اللي فيه.. هارون نا�ض ولّعت يف 
بيته، ومو�ضى ابنه كل �ضوية ياخدوه النقطة ويف�ضلوا ي�ضاألوا فيه”، حاولت 
قاطعها بعنف وكاأنه يفرغ فيها انفعالته  تهدئته فربتت على كتفه “يا بابا”، 
“واإنتي يا �ضت احُل�ضن.. ن�ضيتي اللي ح�ضل فيكي من حتت را�ض املدعوقة 
يّطمن  اأخوكي  اأبعت  وّل  اأقّرب منك  اأنا كنت خايف حتى  دا  مار�ضيل.. 
عليكي، ولول اأرماين الله يرحمه كان زمانك مرمية يف ال�ضجن حلد دلوقتي”.
“الله يرحمه”، هم�ضت بها اأمها فالتفت لها وبداأ �ضوته يخفت “حتى 
ات�ضجن..  ال�ضيخ م�ضطفى مات وابنه  اأ�ضحابي وِع�رصة عمري راحوا.. 
ملّا  اأ�ضتنى  ليه بقى؟!  البلد.. ن�ضتنى  برة  اأرماين مات بح�رصته قبل ما يرموه 
�ضمتت  غريها”.  مالي�ض  اللي  البنت  ياأذوا  وّل  حيلتي  اللي  الواد  ي�ضجنوا 
اإىل غرفتها غارقة  فان�ضحبت  النقا�ض  اأنه ل جدوى من  اأدركت  �ضارة وقد 
يف الدموع، مل ت�ضتطع البوح باأن ال�ضبب الأكرب يف اإ�رصارها على البقاء هو 
�ضادق وع�ضقها له. ظّلت جال�ضة يف مو�ضعها ل�ضاعات حتى جاء موعدهما 
اليومي، مل ت�ضتطع التاأنق كاملعتاد وارتدت ف�ضتاًنا ب�ضيًطا مل ُيخِف جمالها. 

غادرت بعد اأن هم�ضت لأمها اأنها لن تتاأخر.
“وناويني على اإيه؟”.

عينيها  الك�ضل�ضيور فخف�ضت  متوتًرا وهما جال�ضان يف  �ضاألها �ضادق 
بابا  مار�ضيليا..  يف  وقاعدة  متجوزة  عمتي  بنت  ليليت  فرن�ضا.  “هرنوح 

بيقول اإنه ا�ضتغل كتري وممكن يرتاح هناك”.
“واإنتي موافقة على الكلم ده!”.

قالتها وعيناها تلتمعان بالدموع  “هعمل اإيه.. م�ض عارفة اأقول لأ”، 
“واأنت فاكر اإن اأي حد فينا عاجبه ده؟.. نتاخد بذنب نا�ض ل نعرفها ول 
عملنا�ض  ما  لو  الدين؟!..  نف�ض  من  اإننا  ملجرد  بيعملوه  اللي  على  موافقني 
كده، خالك والنا�ض اللي معاه هريمونا يف ال�ضجن”، �ضمت حماوًل اإيجاد 
رد فاأكملت “اأنت ن�ضيت؟، دول حب�ضوا ال�ضيخ وح�ضن مع اإنهم يف حالهم 
ومن نف�ض دينهم.. اأومال ممكن يعملوا فيا اأنا و�ضليمان اإيه”، حاول النظر 
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اإىل النافذة املطلة على ال�ضارع �ضبه اخلايل فجذبته نحوها “فاكر خالك عمل 
اإيه يف �ضلمى الله يرحمها.. وّل م�ضتني يح�ضل يل زيها”. 

بدا وكاأن عبارتها الأخرية اأيقظت ناًرا يف نف�ضه فانفجر “م�ض نا�ضي.. 
ول  حاجة  لهم  اأعمل  عرفت  ل  اأعملها..  حاجة  ومعندي�ض  وعاجز.. 

هعرف اأعمل لك حاجة”.
“وبعدين؟”، �ضاألته فظل �ضامًتا و�ضوت اأنفا�ضه يتعاىل، فعادت ت�ضاأله 
“عندك �ضمان اإن مفي�ض حاجة حت�ضل؟، اإن خالك واللي زيه هي�ضيبونا يف 
حالنا؟، طب تعرف ت�ضمن لهم اإننا غلبة ومالنا�ض دعوة باللي بيح�ضل؟.. 
بل�ض.. تقدر تقول خلالك دلوقتي اإنك عايزة تتجوز يهودية؟”.. ارتبك 
�ضادق من ت�ضاوؤلتها التي ل ي�ضتطيع اإجابتها �ضوى بالنفي، حاول احلديث 

لكنه �ضعر ب�ضوته خافًتا للغاية “ما اقدر�ض”.
اأنا  لو  باأمان  نقعد  ميكن  عارف..  ب�ض  يقدر..  حمد�ض  “طبًعا.. 
رحت خلالك البيت وبقيت حمظية عنده.. هي دي فكرتهم عن اليهود”، 

قالتها ونه�ضت “ب�ض يا خ�ضارة.. اأنا م�ض كده”.
بقى متجمًدا يف مكانه بينما غادرت �ضارة املكان م�رصعة، مل يحاول 
يف  يفكر  ظل  فيه.  هو  مما  �ضيًقا  اأ�ضد  ملوقف  يتعر�ض  ل  حتى  بها  اللحاق 
كتمثال  ق�ضاها  التي  التالية  ال�ضاعة  طوال  ذهنه  يف  تكررت  التي  كلماتها 
رخامي فارغ من احلياة. كان اإح�ضا�ضه بالعجز يفوق كل ما تعر�ض له ومن 
اأحبهم من قبل على يد رجال احلركة. متّثل له �ضفوت ك�ضيطان ي�ضخر من 

�ضعفه اأمام حمبوبته، بينما هو عاجز حتى عن الرد.
“Pardon  يا فندم.. ح�رصتك حتب تطلب حاجة؟”.

قاطع النادل اأفكاره، فالتفت له ببطء وملمح جامدة “�ضكًرا”، ابت�ضم 
اإننا نقفل كمان �ضوية عل�ضان  الرجل باحرتاف يليق مبهنته “اأ�ضل التعليمات 
حديثه  على  موؤمًنا  راأ�ضه  هّز  احلرب”،  ظروف  عارف  اأنت  الغارات.. 
ونه�ض ليدفع احل�ضاب يف هدوء، األقى نظرة عابرة على املقعد الفارغ الذي 

�ضغلته �ضارة قبل رحيلها، بينما تعاىل �ضوت �ضافرة الإنذار.

***
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يكره اأكرم هذه احلفلت.
كانت واحدة من تلك الندوات التي يٌقيمها اأحد املراكز الثقافية الأجنبية 
بالقاهرة مبنا�ضبة ترجمة واحد من الكتب ال�ضيا�ضية املهمة، يف الوقت نف�ضه 
كانت الدعوة تخ�ض جميلة التي قامت بالرتجمة، ول ي�ضتطيع رف�ض طلبها.
يعد  مل  التي  ال�ضوداء  ال�ضهرة  بدلة  لرتداء  م�ضطًرا  نف�ضه  وجد  هكذا 
ُيطيقها، ور�ّض قليًل من ذلك العطر الذي اأهدته اإياه فرح، ثم وقف يعّدل 

رابطة العنق ناظًرا لنف�ضه يف املراآة.
“م�ض بّطال”، قالها يف �ضيق ونظر يف �ضاعته ليكت�ضف تاأخره فاأ�رصع 
 ،what›s appالـ عرب  له  اأر�ضلته  الذي  العنوان  ذلك  اإىل  تاك�ضيًّا  م�ضتقًل 
متحمًل الزدحام وال�ضائق املُلتحي الثثار الذي ما انفك يتحدث عن الثورة 

واملجل�ض الع�ضكري والتيار الديني الذي �ضيحكم بال�رصيعة.
الله يبارك لك.. م�ض ناق�ضة �ضداع”.  اأ�ضطى  يا  “خليك يف حالك 
ما  الذي  ال�ضيارة  راديو  ُمتحمًل  الب�رصي  الراديو  ُيخر�ض  اأن  ا�ضتطاع  هكذا 
يف  املر�ضحني  فوز  وفر�ض  لل�ضلطة  النتقالية  املراحل  عن  يتحدث  انفك 
اأقرب  من  التاك�ضي  اقرتب  حتى  انتظر  املُقبلة.  والرئا�ضة  الربملان  انتخابات 
نقطة فاألقى نظرة �رصيعة على العداد.. بحث عن ع�رصين جنيًها واألقاها له 

دون حديث وقفز خارًجا.
ل�ضتقباله  فاأ�رصعت  جميلة  ملحته  احلفل.  اإىل  يدخل  وكان  دقائق 
اأن  يظنون  ممن  الزملء  بع�ض  خا�ضة  املوجودين،  من  الع�رصات  متجاهلة 
علقتهما تتعدى ال�ضداقة.. ما مل ي�ضتوعبه اأحد من هوؤلء اأن كليهما مقتنع 
يفهمه  لن  احلب  من  خمتلف  نوع  اإىل  حتولت  الوطيدة  �ضداقتهما  باأن  متاًما 
بالفرن�ضية  تنطقها  هوؤلء الأغبياء “دي نا�ض بتفكر بالـanthère”، دائًما ما 



106

كما اعتادت، “واللي زي دول خ�ضارة حتى اإن الواحد يفكر فيهم اأ�ضًل”.
رغم �ضداقتها بفوؤاد لكن اأكرم يوقن اأن علقته بجميلة تختلف، العمل 
و�ضنوات ال�ضداقة قادا علقتهما اإىل ف�ضاء اأكث ات�ضاًعا من ال�ضداقة العادية. 
كان اتفاقهما الأعظم األ يرتك كل منهما الآخر. كل املعتقدات والأفكار 
البالية عن العلقات الإن�ضانية واأ�ضكال ال�ضداقة واحلب مل تكن ُت�ضّكل لهما 
حق  لأنف�ضهم  احتكروا  من  ِقبل  من  املفرو�ضة  القيود  بحر  يف  نقطة  �ضوى 
الغمو�ض  تبدو للآخرين �ضديدة  العلقة  احلكم على الآخرين، كانت هذه 

واخل�ضو�ضية، حتى واإن كان تعاملهما اليومي مقت�رًصا على مكاملة هاتفية.
و�ضط  يت�ضكعان  وهما  �ضاألها  اإيه؟«،  ول  �رصعي  دي  احلفلة  »هي 
ال�ضيوف، مد يديه ل �ضعورًيا حماوّل فك رابطة العنق فاأم�ضكت بيده �رصيًعا 

»ما تهدى يا عم.. م�ض قادر ت�ضتحملها �ضاعتني عل�ضان خاطري«.
اأنا..  »هريحك  فابت�ضمت  �ضجر،  يف  قالها  اإحنا«،  جامع  يف  م�ض 
طلبت  القاعة،  نهاية  املوجود يف  البار  نحو  واجتها  بيده  اأم�ضكت  تعاىل«. 
كاأ�ضRed Wine بينما طلب Vodka. ظل يثثران، بعد الكاأ�ض العا�رص 
حول  الأفعال  وردود  امليدان  يف  حدث  عما  يتحدثان  متجاورين  �ضارا 
الأحداث الأخرية “الدنيا عمرها ما هتهدى باملنظر ده، دول بي�ضوفوا اللي 
ملحت  جتيبه  اأن  قبل  فيه كده”،  بذمتك  يعملوه..  ويروحوا  فني  ي�ضعللها 
كهًل وقوًرا يتجه اإليهما فلكزته يف جانبه وهي تبت�ضم “اللي جاي علينا ده 
يبقا�ض خرة يف  ناق�ضة. ما  ل�ضانك هي م�ض  اأمك مِل  مدير املركز. وحياة 

ال�ضارع وخراب ديار هنا”.
ببع�ضهما  لتعّرفهما  اأكرم  جتذب  وهي  و�ضافحته  الكهل  نحو  تقّدمت 
�ضديقي  اأكرم  املركز..  مدير  جوزيف  “الربوفي�ضري  بالإجنليزية  قائلة 
العزيز..�ضحفي”، مد اأكرم يده م�ضافًحا الرجل بابت�ضامة متكلفة يف حني 
تتوفر  ل  معلومات  لديه  اأن  بد  “�ضحفي.. ل  وا�ضعة  بابت�ضامة  الرجل  قال 
لأمثالنا من العامة”، اأجابه دون تردد “كل ما يحدث يف ال�ضارع ل يحتاج 
وبدا  قالها  روؤيتها”،  يف  يرغب  ملن  اأمتار  بُعد  على  احلقائق  ملعلومات.. 
الفارهة ومت�ضوا على  ال�ضيارات  اأن ترتكوا  “فقط ميكنكم  ال�ُضكر  بداية  عليه 
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اأقدامكم قليًل.. هذا اإن اأراد اأحد روؤية احلقيقة”.
لن�رصب  اأدعوك  ل  مِل  بك..  اأتعرف  اأن  عظيم  “وثوري كذلك.. 
الكمات..  ملغزى  يلتفت  اأن  دون  الربوفي�ضري  رد  مًعا”،  كوؤو�ض  ب�ضعة 
ما  �رصب  اأنه  “اأعتقد  وقالت  اأكرم  قدم  على  ت�ضغط  وهي  جميلة  ابت�ضمت 
اللي قدامك”، والتفت  اأ�رصب برميل زي  “اأنا  بالعربية  يكفي”، رد عليها 

اإىل الرجل قائًل “هيا بنا”.
للحديث عن  الرجل كوؤو�ضه. عادا  البار و�ضاركه  اإىل  تركاها وعادا 
الثورة والأحداث والدعم والتدخل الغربي الذي رف�ضه اأكرم بقوله “اأنتم ل 
ترون فينا �ضوى بقايا عبيد من عهد ال�ضتعمار تريدون تطويعهم. كل الهبات 
واملنح وذلك الهراء الذي يرتزق من حوله الع�رصات من املتاجرين بالثورة، 
بداية من ُمّدعي احلرية وحتى اأ�ضحاب اللحى، لي�ض �ضوى نوع من البيزن�ض 

توافق عليه احلكومات التي ا�ضتاأن�ضتموها يف املنطقة”.
جتّمدت ابت�ضامة الرجل وهو يقول “يبدو اأنك متحامل على حكوماتنا 
ل�ضنا  “نحن  واحدة  دفعة  كاأ�ضه  يتجرع  وهو  عليه  رد  �ضديقي”،  يا  كثرًيا 
اأ�ضدقاء يا بروفي�ضري.. اإذا �ضايقك حديثي فل باأ�ض.. مُيكنني ال�ضتئذان 
والرحيل”، قالها وو�ضع كاأ�ضه وهو يحاول اأن يتحرك، فا�ضتوقفه الرجل 
مبت�ضًما “عفًوا.. فقط اأحاول اأن اأقرتب من وجهة نظرك. رمبا مل تعّرفني 
لك جميلة جيًدا. اأنا ل�ضت فقط مدير املركز، واإمنا يف املقام الأول اأ�ضتاذ 
يف العلوم الإن�ضانية، لذلك اأنا مهتم باحلديث معك.. قل يل.. بب�ضاطة، 
اأنت كواحد ممن يبدو عليهم الثقافة. اإذا اأردت اأن ُتعّرف الإن�ضان امل�رصي 

حالًيا، ما الذي ميكنك اأن تقوله يل؟”.
ب�ضيط  تعريف  يوجد  “ل  اآخر  اأكرم يف ده�ضة، وجترع كاأ�ًضا  له  نظر 
للإن�ضان امل�رصي.. اأنت واهم.. ميكن اأن اأ�رصد يف الو�ضف فاأقول اإنني 
- جغرافيًّا - كائن اإفريقي �رصق اأو�ضطي اأ�ضبح عربيًّا مع دخول الإ�ضلم، 
وهو يتبع حو�ض النيل وا�ضًعا يف الوقت ذاته كتفه يف اآ�ضيا.. بينما هويتي 
الدينية تبداأ منذ عرف الب�رص معنى الإله قبل اخلو�ض يف تفا�ضيله، حتى اأر�ضل 
الله النبي مو�ضى من نف�ض الأر�ض وياأتي بعده امل�ضيح الطفل باحًثا عن الأمان 
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موؤكًدا على بعثة حممد الذي اأكد على اأهمية م�رص بالن�ضبة للخالق.. هل 
اأوماأ الرجل براأ�ضه اإيجابًا واأخرج علبة �ضجائره عازًما عليه  فهمت �ضيًئا؟”، 
ب�ضيجارة رف�ضها بحركة عنيفة من يده، واأخرج من جيبه علبة ال�ضوبر واأ�ضعل 
�ضيجارته وقال، وقد بداأ �ضوته يف الرتفاع “وهذا يجعلني اأت�ضاءل.. ملاذا 
يفعل الله ذلك طاملا اأن هذه الأر�ض مميزة لديه؟.. وملاذا جعل فيها جمموعة 
الب�رصية؟.. هل  �ضلم  الأ�ضفل من  الدرك  نحو  بها  يتحركون  الك�ضاىل  من 
ت�ضتطيع الإجابة يا بروفي�ضري بكل علومك وخربتك يف التاريخ الإن�ضاين.. 

ل اأعتقد.. لذلك اأنا كذلك اأعتقد اأننا لن نكون اأ�ضدقاء”.
“هل اأنت �ضيوعي؟”.

العايل  ال�ضوت  جذبها  الأربعينات  يف  ح�ضناء  من  الت�ضاوؤل  اأتاه 
تزالون  التي ل  اجلاهزة  التهمة  “ال�ضيوعية.. هذه هي  اإليها �ضائًحا  فالتفت 
ت�ضتخدمونها لكل من يخالفكم يف الراأي.. متاًما كمعاداة ال�ضامية.. جمرد 
األفاظ حمقاء اخرتعتموها اأنتم ومن �ضبقوكم من اأجل اإحالة حياة اأمثالنا من 
الدول التي احتللتموها جحيًما.. اإذا كانت ال�ضيوعية يف نظركم تعني اأن 
اأطفالنا  ُيذبح  األ  ال�ضامية هي  معاداة  واإذا كانت  باأ�ض..  فل  بلدنا  نحكم 
باأ�ضلحتكم فهي كذلك”، قالها وملح جميلة التي تقف �ضامتة وعلى وجهها 
تعبري كارثي وت�ضبه بل �ضوت، فالتفت اإىل الربوفي�ضري قائًل “اأعتذر �ضيدي 
يرف�ض  يزال  ل  من  هناك  اأن  اأعتقد  كنت  واإن  اأحدثتها  التي  الفو�ضى  عن 
لنا حرية التفكري.. اأ�ضكرك على الإن�ضات وعلى الكوؤو�ض التي احت�ضيناها 
“مات�ضرت�ض  له  التي هم�ضت  القاعة ومر على جميلة  اإىل باب  انطلق  مًعا”، 
حفلة  “خّل�ضي  يرتنح  وهو  وغمز  قولها  جتاهل  بيتك”  يخرب  الله  اأبًدا.. 
اأن  قبل  غادر  لكنه  احلديث  حاولت  اللوت�ض”.  يف  وهتلقيني  دي  ميكي 

مينحها فر�ضة للرد.

***
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“خطوة عزيزة يا اأخويا”..
وت�ضتقبل  جنيب  ر�ضيعها  حتمل  وهي  كبرية  بابت�ضامة  �ضادق  اأم  قالتها 
�ضفوت الذي دخل بخيلء كعادته وخلفه جندي هزيل يحمل عدة �ضناديق 
ابت�ضم وهو  ليه ب�ض ُكلفة كل ده.. ما خري ربنا كتري”،  “طب  واأكيا�ض 
وتراجع  الأكيا�ض  فو�ضع  للأر�ض  راأ�ضه  ا  خاف�ضً الذي كان  للجندي  ُي�ضري 
بظهره “ربنا يزيد”، رفعت يديها بالدعاء “اآمني يا حبيبي”. اأغلقت خلفه 
ا�ضتبدلوا  الذي  با�ضا  �ضليمان  التي تطل على ميدان  ال�رصفة  اإىل  الباب وتبعته 
متثاله ال�ضهري بتمثال طلعت حرب و�ضار يحمل ا�ضمه “اأومال فني فاروق؟”.

“ل�ضه يف املدر�ضة”.
امليدان،  اإىل  ناظًرا  يجل�ض  وهو  ت�ضاءل  �ضادق”،  املحرو�ض  “وفني 
جل�ضت قبالته وو�ضعت يدها على ركبته “اأنت ل�ّضه زعلن منه.. ده عيل 
طاي�ض وم�ض فاهم حاجة”، و�ضع �ضاًقا فوق الأخرى وهز قدمه “ول ي�ضغل 
بايل.. �ضدقيني لول اإين مربيه كان بقى ليا ت�رصف تاين”، والتفت اإليها 
بنظرة خميفة وهو ُي�ضري اإىل الر�ضيع “املهم تلحقي تربي جنيب اأح�ضن منه، 
ارجتفت  بت�ضمي جمال”،  النا�ض  ليه ال�ضم ده. كل  اإين م�ض عارف  ولو 
اإنه  َندر  عامل  يرحمه كان  الله  اأبوه  اإن  عارف  اأنت  “ما  بارتباك  وابت�ضمت 

ي�ضمي العيل ده جنيب زي ما �ضّمى اللي قبله فاروق”.
“كوي�ض اإنه مات.. لول كده كان زمانه م�رّصف عندنا”.

اإىل  ُت�ضري  عادت  �رصها،  يف  زوجها  على  ترتحم  وهي  ارتباكها  زاد 
اجلي�ض  هو  يعني..  اإذنك  بعد  “هو  امليدان  املُنت�رصة يف  الع�ضكرية  الآليات 
رجع يف ال�ضارع ليه؟”، عادت ابت�ضامته الظافرة واأ�ضار اإىل القوات “البلد يف 
حالة حرب. �ضحيح الإجنليز وال�ضهاينة اتهزموا، لكن معندنا�ض رفاهية اإن 
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حد يعمل اللي هو عايزه. فاكرة الأيام اجلاية ممكن تعدي بال�ضاهل.. مفي�ض 
“كمان  بالفخر  دموي  �ضعور  راوده  خوًفا  عينيها  ات�ضاع  مع  ده”،  الكلم 
اإحنا ل�ّضه عاملني الوحدة مع �ضوريا وده لزم تكون فيه اإجراءات ا�ضتثنائية 
اجلاية  الأيام  كده  وعل�ضان  بيتحقق،  العربية  الأمة  حلم  حمايته.  عل�ضان 
هيكون فيها قرارات ُمهمة.. اعتقالت وحماكمات”، تاألقت عيناه وهو 
ينظر لها “رقاب كتري هتطري”؛ ازدادت ُرعًبا فات�ضعت ابت�ضامته وهو ُيخرج 
�ضمتت  دي”.  الدخان  علبة  من  اأرخ�ض  هيكون  “الإعدام  �ضجائره  علبة 
وهو ُي�ضعل �ضيجارة، ارتبك عقلها للحظات وهي تبحث عن مو�ضوع اآخر 
الباب  اأنقذها �ضوت  ُيغ�ضبه؛ حتى  ذاته ل  الوقت  دفة احلديث، ويف  ُيدير 
وهو ُيفتح ويدلف منه �ضادق الذي كان مُبت�ضًما، فتجمد عندما راأى خاله.
“اأهًل يا �ضملول”، مل ُيجبه �ضادق واأ�ضار بيده حُميًيا وهو يتجه نحو 
غرفته فا�ضتوقفه “اأنت ل�ّضه زعلن من مو�ضوع �ضاحبك”، نظر له يف ِغل 
زاد من خوف اأمه فحاولت التدخل “هتتغدى معانا يا �ضفوت”، اأ�ضار لها 
بالإيجاب ونفث دخانه “ب�ض م�ضتعجل، قومي اعملي الغدا حلد ما اتكلم مع 
ابنك كلمتني”. اأ�ضار اإىل �ضادق للحاق به يف ال�رصفة وجل�ضا يف مواجهة 
“اإيه.. م�ض  ال�ضارع  فثّبت عينيه على  اإليه  النظر  بع�ضهما. مل يطق �ضادق 
عايز تب�ض يل”، �ضاأله �ضفوت فهز راأ�ضه نافًيا “مفي�ض بينا كلم يا ح�رصة 

البكبا�ضي”.
“اأنا خالك”.

“حلد الكام �ضنة اللي فاتوا كنت خايل اللي بحبه قبل ما اأعرف حقيقته. 
الظابط اللي كان جدي طول الوقت فخور بيه”.

“ودلوقتي؟”..
الظابط اللي خ�رّصين كل حاجة حلوة، من اأول م�ضتقبلي اللي  “اأنت 
حلمت بيه حلد �ضاحب عمري، والراجل اللي كنت حاطه يف مقام اأبويا، 
وحتى البنت اللي بحبها”، �ضمت �ضفوت بينما رفع �ضادق عينيه اإليه بغ�ضب 
وتابع وهو ُي�ضري اإىل كتفه “تقدر تقول للغلبانة اللي جوة دي الرتبة اجلديدة 
واحد  دبحت كام  اأنت  لها  ت�رصح  تعرف  اإزاي،  تّقلت كتفك جت  اللي 
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جتعدت  ده”.  للمكان  تو�ضل  عل�ضان  بنت  كام  �رصف  خدت  عل�ضانها. 
ملمح �ضفوت من الغ�ضب وابن �ضقيقته يوا�ضل احلديث وكاأنه يقذف حمم 
واأمن  البلد  جاهزة.  حجتك  الوقت  “وطول  طويًل  غ�ضبه  بركان  كتمها 
فيها  وعا�ضوا  اتولدوا  غلبة  نا�ض  ومال  مالها  البلد  البلد..  وم�ضلحة  البلد 
تفتكر  الأر�ض،  احتلت  تانية  نا�ض  دينهم زي  ي�ضيبوها لأن  واحتكم عليهم 
تخلي�ض احلق يبقى بطردهم وّل طرد الحتلل. اأمن البلد اإيه علقته براجل 
عجوز حافظ كلم ربنا وقاله من غري ما يعمل ح�ضاب ال�ضيا�ضة، ليه يرتمي 
اإيه ملّا �ضيادتك دبحت  البلد خدت  هو وابنه يف املعتقل.. تقدر ت�رصح يل 
�رصف بنته؟. وّل امل�ضور العجوز اللي لول رحمة ربنا بيه كنتم هتحكموا 
يا  اأفّهمك  ا�ضمح يل  بيحبها.  اللي  الأر�ض  بعيد عن  اأيامه  اآخر  يق�ضي  عليه 
جناب البكبا�ضي اإن ع�ضق الأر�ض مالو�ض دعوة مبكان امليلد، وا�ضاأل بريم 

التون�ضي”.
على  الأطباق  ت�ضع  وهي  �ضادق  اأم  ظهرت  عندما  كلهما  �ضمت 
“تفتكر  ال�ضاب غ�ضبه  ا�ضتاأنف  اإىل املطبخ ثم  انتظرا حتى عادت  املن�ضدة. 
ماما  تفتكر  بيك؟  فخور  هيف�ضل  بر�ضه  كان  موجود  ل�ّضه  كان  جدي  لو 
اإيه يف بيت ال�ضيخ  اأنت عملت  اللي بتخدمك برمو�ض عنيها دي لو عرفت 
م�ضطفى هرت�ضى تفتح لك باب بيتها تاين؟ تقدر تقول يل كام واحد خ�رص 

حياته ب�ضببك اأنت واللي زيك؟”.
“اأنا مفي�ض زيي”، قالها �ضفوت بنربة �ضارمة وتابع “اللي زيي يتعدوا 
على ال�ضوابع ، ل اأنت ول مليون زيك تقدروا تعملوا ربع اللي عملته اأو 
هعمله. جدك اللي بتككلم عليه ماقدر�ض يرفع را�ضه يف ال�ضارع اإل ملّا ابنه 
بقى ظابط مهم. اأمك اللي بتتكلم عليها عاي�ضة على ا�ضمي من يوم اأبوك ما 
يف  �ضاحبك  جنب  بتعّفن  زمانك  كان  وجودي  لول  نف�ضك  اأنت  مات. 

املعتقل”.
“كلم فارغ”..

“كلم!.. خل�ض الكلم كله يا بن يا�ضني”، قالها و�ضاح يف جنوده 
�ضقيقته  فا�ضتوقفته  غا�ضًبا  وخرج  للتحرك  لي�ضتعدوا  البناية  اأمام  املنتظرين 
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“الغدا يا اأخويا”، جتاهلها وقّبل الطفل النائم على كتفها ثم اأ�ضار اإىل �ضادق 
“خّلي املحرو�ض ياكله”، حترك نحو الباب ثم عاد وا�ضتدار اإليه “ابقى ُكل 
كوي�ض يا ابن اأختي، حمد�ض عارف الأيام اجلاية فيها اإيه، وميكن اأكلنا ما 

يعجبك�ض”.
و�ضفق  فتجاهلها  �ضقيقته  �ضاألته  خويا”،  يا  اإيه  ق�ضدك  “يالهوي.. 
الباب خلفه بقوة اأيقظت ال�ضغري مفزوًعا، اأ�رصعت اإىل �ضغريها واحت�ضنته 
و�ضاحت يف �ضادق الذي مل يغادر ال�رصفة “عملت اإيه يف خالك يا واد؟”، 
بدا عليه الرتدد حلظات ثم عاد رنني الباب يرتفع فاأ�ضار اإليها “افتحي لفاروق 

وخليه يدخل اأو�ضته وتعايل يا ماما.. اأنا هحكي لك على كل حاجة”.

***
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اجلي�ش،  من  بقوات  مدعومة  املركزي  االأمن  من  قوات  اقتحمت 
ميدان التحرير يف الثالثة ع�رص اأول اأيام �سهر رم�سان، املوافق االأول من 
اأغ�سط�ش 2011 وقامت بالقوة باإخالء امليدان من املتبقني من املعت�سمني، 
يف  وجوده  بفر�ش  االأمن  وقام  طبيعتها؛  اإىل  املرورية  احلركة  وعادت 
امليدان بتعزيز قوات ع�سكرية، لينتهي بذلك اعت�سام ا�ستمر ما يقرب من 
ال�سهر، دون تنفيذ اأي من طلبات املعت�سمني الذين كانوا ينتمون اإىل كافة 

التيارات ال�سيا�سية.
                                                               ن�رصات االأخبار

“املتهم حممد ح�سني ال�سيد مبارك”
“اأفندم اأنا موجود”

                        جل�سة املحاكمة االأوىل - 3 اأغ�سط�ش 2011
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“يا لهوي”..
و�ضكري  �ضدرها،  على  يدها  ت�ضع  وهي  فزع  يف  ر�ضوى  �رصخت 
حتت  نف�ضها  ت�ضع  اأ�رصعت  واإمنا  ت�ضاأله  مل  الدماء،  يف  غارًقا  عليها  يدخل 
ويلتقط  اإليها  ي�ضتند  وهو  بيده  اأ�ضار  كوي�ض”،  “اأنت  عليها  ليتكئ  ذراعه 
اأنفا�ضه “متام.. ما تقلقي�ض.. كوي�ض اأنك مانزلتي�ض النهاردة”، نظرت اإليه 
مت�ضاءلة ف�ضمت وهو ُيلقي بج�ضده على الأريكة “نزلوا ف�ضوا العت�ضام”.

“والنا�ض؟”، ت�ضاءلت يف لهفة وعاد ُي�ضري اإليها لتهداأ “كل اللي نعرفهم 
كوي�ضني، اأنا ات�ضلت بيهم”، رفعت يديها باحلمد بينما تابع “لكن فيه نا�ض 

كتري اتبهدلت، ونا�ض تانية انقب�ض عليها”.
النا�ض  “كل  حدث  ما  يروي  وهو  ملحمها  يف  ي�رصي  القلق  عاد 
ال�رصب  ناحية..  كل  من  علينا  هجموا  فجاأة  للفطار..  بتجهز  كانت 
ب�ض  “وم�ض  غ�ضب  تلمعان يف  وعيناه  دموعها  �ضقطت  متييز”،  بدون  بداأ 
كانوا خمربين،  والت�ضايل  ال�ضاي  بياعني  تقريًبا كل  والع�ضاكر..  الظباط 
اأول ما ال�رصب ا�ضتغل جريوا على املدرعات وبداأوا ي�ضاوروا على ال�ضباب 

وي�ضلموهم”.
“طب اإهدى والنبي.. عل�ضان خاطري”، ربتت على �ضدره واأم�ضكت 
بيده “قوم اأ�ضندك تاخد ُد�ّض وتغري هدومك الأول”، اأمال راأ�ضها وقّبلها “ما 

تخافي�ض.. اأكرت الدم ده م�ض بتاعي. كنت بحاول اأ�ضاعد النا�ض”.
“احلمد لله اإن حمد�ض قب�ض عليك”.

“مني قال لك كده”، ابت�ضم ب�ضخرية “للأ�ضف كنت الوحيد اللي خد 
�ضمت  هي�رصبني”،  كان  بتاعهم  والظابط  م�ضكوين  ع�ضاكر  جوز  حقه. 
اأول ما �ضمع ا�ضم الوالد كان  برهة ونظر اإىل عينيها املليئتني بالرتقب “ب�ض 
ناق�ض مي�ضح يل اجلزمة. اعتذارات مالها�ض ح�رص. ويقول يل �ضوف مني 
تبعك واأنا اأخليه مي�ضي. واللي �ضيادتك توؤمر بيه”، عادت تربت عليه وكاأنه 
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طفلها و�ضارت معه اإىل احلّمام “عامل بنت كلب تخاف ماتخت�ضي�ض”.
الباردة  املياه  دغدغت  ملب�ضه.  من  يتخل�ض  وهو  بالراحة  �ضعر 
اأكث من مرة وهو  راأ�ضه  اأغم�ض عينيه وهز  بالنتعا�ض.  ي�ضعر  فبداأ  حوا�ضه 
فجاأة  ال�ضابقة،  ال�ضاعات  اأحداث  ينف�ض  اأن  يحاول  وكاأنه  باملاء،  يغمرها 
فخدرت  اأذنه  بها يف  هم�ضت  معاك”،  “اأنا  احلانية  ر�ضوى  بلم�ضات  �ضعر 
حوا�ضه. هكذا وجدها ملت�ضقة به و�ضفتاها تنهمر بالقبلت على كل مو�ضع 
يف ج�ضده، �ضعر بفوران عنيف وبدا له اأن كل اآلمه اختفت دفعة واحدة 
وهو يرفع ج�ضدها ال�ضغري اإليه. اأغم�ضت عينيها واأل�ضقت �ضفاها باأذنه وهي 

تكاد تلتهمها “عايزاك”.
الأمر  ال�رصير. كررا  اإىل  مًعا  عادا  ذهنه حتى  ترتدد يف  الكلمة  ظلت 
اأكث من مرة حتى �ضعرت بالإنهاك “نهدى �ضوية.. هقوم اأعمل لك حاجة 
ت�رصبها”، ابت�ضم واأ�ضعل �ضيجارة بينما األقت اإليه قبلة يف الهواء واجتهت اإىل 
املطبخ. التقط املراآة ال�ضغرية التي ت�ضعها ر�ضوى على الكومود ونظر لنف�ضه 

يف تعجب مما حدث رغم ما عاناه طوال اليوم. 
عاد ُيفكر يف اأن كل ما حدث كان طبيعًيا، تّذكر ما قاله له اأبوه ذات 
هائلة  رومان�ضية  طاقة  ُت�ضاحبها  التي  واحلروب  النف�ضية،  ال�ضغوط  عن  مرة 
ق�ضة حب خرافية و�ضط احلرب، كمان هتلقي  تعي�ض  اأنك ممكن  “وغري 
متعود  م�ض  اأنت  بجنون  اجلن�ض  هتمار�ض  عليك..  بت�ضغط  هرموناتك 
درجة  لأق�ضى  باحلياة  هتتم�ضك  جواك  موجودة  اللي  البقاء  غريزة  عليه.. 
اجلن�ض،  متار�ض  ت�رصب،  تاكل،  عاي�ضها..  اأنت  ُمرعبة  حلظات  و�ضط 

حتب بقوة وتتعامل بعنف.. بتكون عايز تثبت لنف�ضك اأنك عاي�ض”.
عاد  الذي  �ضاقه  جلرح  ينظر  وهو  قالها  حرب”،  كمان  “والثورة 
ي�ضعر باآلمه وكاأنه �ضرب عليه حتى انتهى مما يفعل، حاول اأن يذهب خلف 
ر�ضوى، اإل اأن قدمه خذلته فتحامل على الأخرى حتى �ضقط على ال�رصير 

من جديد. 
هتعمل  اأنك  عارفة  “كنت  �ضينية  حتمل  وهي  فجاأة  ر�ضوى  دخلت 
“يعني  جبينه  على  ظهرت  العرق  من  قطرات  وم�ضحت  ابت�ضمت  كده”، 
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م�ض كفاية اللي عملناه. اأنت لزم ترّيح ولو النهاردة ب�ض”، اعتدل والتقط 
اأ�ضابعها وقّبلها “لزم اأنزل كمان �ضوية.. اأمي عايزاين يف م�ضوار ف�ضخرة 
كالعادة، تغري وجهها اإىل القلق “طب ما تعتذر”، ابت�ضم وربت على �ضعرها 
لني.. هيعرف اإين  البا�ضا الوالد جاية عل�ضان تو�ضّ “�ضاعتها هلقي حرا�ضة 
اأ�ضًل  ِعرف  “وتلقيه  �ضاخًرا  و�ضحك  وات�ضبت”،  ال�ضتباكات  نزلت 

وبهدل العيال الغلبة اللي باعتهم ورايا من غري ما اأعرفهم”.
الوحيد  “اأنا  املُميزة  بالنغمة  هاتفه  رنني  ارتفع  حتى  عبارته  من  ينتِه  مل 
يف م�رص اللي بيكلمني من رقم بيظهر”، قالها �ضاحًكا واأ�ضار لها بال�ضمت 
وهو ُيجيب “معايل الوزير”، �ضمت وات�ضعت عيناه وقد بدا عليه النزعاج 
خدو�ض  ما  عل�ضان  معا�ض!..  حولتهم  حاجة.  عايز  اإين  قال  “ومني 
خرطو�ضة مكاين.. اأنا متام.. ول اأي دكتور، هم عاجلوين يف امل�ضت�ضفى 
امليداين.. يووه.. اأنا اآ�ضف.. طيب وماما.. حا�رص.. مع ال�ضلمة”، 
كلهم  ورايا  كانوا  اللي  النا�ض  “حّول  �ضيق  يف  اإليها  ونظر  الهاتف  اأغلق 
للمعا�ض”، و�ضعت يدها على كتفه وت�ضاءلت “ل كده بقى لزم اأفهم.. 

هو اأنت اأبوك وزير الداخلية؟”.
فّجرت عبارتها �ضحكاته الع�ضبية “مرة �ضاألتيني اأبوك وزير، وقلت لك 
من غري وزارة زي اللي بت�ضوفيهم، لو كان وزير الداخلية كان املو�ضوع بقى 
هنّي. كان هيبقى لواء ويف يوم من الأيام هيطلع معا�ض، وحمد�ض هيفتكره 
اأبويا.. ده  بدا يف عينيها الف�ضول وهو ُيتابع “لكن  اإل لو عمل ُم�ضيبة”، 
من غري ُمبالغة اأهم وزير يف م�رص.. ويف الوقت نف�ضه حمد�ض يعرف عنه 
اإزاي يعني..  اللي هو  “ده  ل�ضانها  ت�ضاوؤل ترجمه  له يف  نظرت  حاجة”، 
اإليها  عينيه  يرفع  عاد  ثم  ينظر جلرحه  �ضمت وهو  التلفزيون”،  مالو�ض يف 

“فنجان قهوة وندخن �ضجارتني واأنا بفّهمك”.

***
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ان�رصف عبد احلكيم عامر اإىل تثبيت مركزه، لي�ش فقط داخل القوات 
امل�سلحة، بل يف البلد كلها.. وهكذا دخلت م�رص اأ�سواأ دوامة ميكن اأن 
عدم  حالة  يف  وهي  االنف�سال  فاجاأها  التي  امل�سلحة  فالقوات  تدخلها. 
ا�ستعداد زاد فيها االإهمال، ثم جاءت حرب اليمن، فبداًل من اأن تكون 
جمال تدريب وجتهيز لقواتنا امل�سلحة اأ�سبحت عملية انتفاع وا�ستغالل.. 
ومل يكتِف عامر بهذا، فلكي يثبت اأقدامه يف جميع املجاالت �سعى اإىل 
اأن يعهد باملوؤ�س�سات من ال�سباط ال�سابقني، ونف�ش ال�سيء بالن�سبة لروؤ�ساء 
املدن وجميع املراكز احل�سا�سة يف البلد، حتى ال�سقق عندما تكون خالية 

يتدخل اجلي�ش يف توزيعها..
كان عبد احلكيم عامر يت�سور اأنه بهذه االإجراءات يثبت نف�سه عند 
ال�سعب، ولكنه مل يكن يعلم اأن العك�ش هو الذي حدث.. فقد زادت 
باأجمعه.. ويف  بالنظام  وتربمهم  عليه  النا�ش  �سخط  من  الت�رصفات  هذه 
احلريات وعدم وجود  لكبت  نتيجة  ممزقة  البلد  االنف�سال كانت  اأعقاب 
الرا�سية  غري  العنا�رص  �سجع  مما  االأ�سكال..  من  �سكل  باأي  الدميقراطية 
على اأن تتحرك وهكذا ازداد متلمل ال�سعب وقلقه.. وقد �سّور كل هذا 
اإىل عبد النا�رص على اأنه ثورة م�سادة، وبناء عليه فر�ست احلرا�سات على 
ال�سيا�سيني القدامى.. ولكن مل يكن هذا االإجراء كافًيا المت�سا�ش غ�سب 

النا�ش وتذمرهم، بل على العك�ش رمبا زاده وعّمقه.
                         “البحث عن الذات” 1978 - اأنور ال�سادات
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حديثه  وبدا  الرابعة،  الكاأ�ض  بعد  ل�ضانه  عقدة  انحلت  وقد  “هذا، 
املتعاون  امل�ضدر  ِقبل  من  ال�ضتثارة  اأ�ضاليب  ا�ضتخدام  وعند  تب�ضًطا.  اأكث 
معنا بداأ املذكور يف احلديث عن قمعية الدولة، وانعدام العدالة، وتخريب 
العلقات بني اأبناء الوطن ممن و�ضفهم بيهود م�رص، والأجانب املقيمني الذين 
بالف�ضل..  اإياه  وا�ضًفا  الدولة  نظام  من  �ضخر  اأنه  اإىل  اإ�ضافة  ترحيلهم،  مت 
احل�ضي�ض  تدخينهما خمدر  اأثناء  باأنهما  رفيقته،  امل�ضدر، وهو  اأ�ضاف  وقد 
�ضيجارة  م�ضعًل  وقام  ال�ضطراب،  و�ضابه  اأداوؤه  ارتبك  اجلن�ض  وممار�ضة 
ح�ضي�ض وهتف )الله يخرب بيتك يا عبد النا�رص(، واتبع حديثه باألفاظ تنال 

من �ضخ�ض ال�ضيد رئي�ض اجلمهورية”.
على  اأمامه  م�ضموع  ب�ضوت  منه  يقراأ  كان  الذي  التقرير  �ضفوت  األقى 
مكتب التحقيق، ونظر اإىل ال�ضاب املُقيد املنهك اجلال�ض اأمامه ب�ضخرية “ها 
له  التقرير، ول نتكلم �ضوية مع بع�ض”، نظر  اأكّمل لك  نبيل.. حتب  يا 
ال�ضاب بعينيه الغائرتني من فرط التعذيب وحاول البت�ضام “واأنت حمتاجني 
اأتكلم يف اإيه.. ده اأنت عارف لموؤاخذة اأدائي ع ال�رصير”، اأطلق �ضفوت 
�ضحكته العالية واأ�ضار باإ�ضبعه “ولو عايزين اأقول لك اأبوك كان بيعمل اإيه مع 

اأمك حلد ما ربنا افتكرهم ممكن اأقول لك”.
وهو  قالها  ف�ضلك”،  من  الأموات  �ضرية  يف  اخلو�ض  بل�ض  بيه  “يا 
يحاول اأن يرفع راأ�ضه اإليه، جتاهله �ضفوت والتقط قلمه وبداأ يعبث به ب�ضوت 
يا  لطيف.  خليك  يبقى  الأموات  ُحرمة  تراعي  “عايز  ال�ضاب  اأع�ضاب  ُيثري 

راجل اأنا كل اللي حمتاجه منك حاجة ب�ضيطة.. ام�ضي”.
“هتفرق معاك؟”.

“لأ.. لكن هتفرق معاك اأنت.. متهم اعرتف غري متهم متت اإدانته”، 
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بدا �ضبح ابت�ضامة على وجه نبيل “طاملا جيت هنا يبقى يف احلالتني ميت”، 
لو  بالك،  خد  “ب�ض  واأ�ضاف  �ضيجارة  واأعطاه  قوله  موؤكًدا  �ضفوت  اأوماأ 
بقيت لطيف اأيامك هنا هتبقى اأهون، هو�ضيهم يقعدوك بعيد عن الكهرباء. 
م�ض  اأنت  اأخي  “يا  له  ونظر  فاقرتب  ال�ضاب  اجلّلد”، �ضمت  مرات  يقللوا 
عارف اإن جهنم بر�ضه طبقات. خليك يف الطبقة اخلفيفة بدل ما تكون يف 

الدرك الأ�ضفل اللي �ضدقني م�ض هت�ضتحمله”.
“�ضدقني بقى اأنا م�ض خايف”.

“ب�ض اأنت لزم تخاف”، قالها �ضفوت وهو يثبت عينيه املخيفتني يف 
ياخد  اأم  اأمل يف حاجة..  يكون عنده  “اللي يخاف  بدوره  له  فنظر  عينيه 
باله منها.. وظيفة حمرتمة ممكن ت�ضيع منه.. حبيبة �ضحكتها بتخلي يومه 
وجهه  دخانه يف  ونفث  ال�ضيجارة  اأ�ضعل خللها  �ضمت حلظات  اأحلى”، 
“تقدر حتريات �ضيادتك تقول اإن عندي ولو حاجة من دول.. مفي�ض”، هز 
كتفيه واأطلق اأدخنته وابت�ضم “يعني ولموؤاخذة، اأنت اللي لزم تخاف”.

“ُن�ضحي”.  ال�ضديد و�ضاح فجاأة  الغ�ضب  بدت على ملمح �ضفوت 
دخل ال�ضاوي�ض ال�ضخم اإىل الغرفة فاأ�ضار اإىل نبيل “يتحط يف النفرادي حلد 
ال�ضاب  اأذن  يهم�ض يف  وهو  فا�ضتوقفه  الأمر  بتنفيذ  الرجل  هّم  يعقل”،  ما 
ي�ضاألوا  اأهل  �ضجرة، ل عندك  مقطوع من  اأنت  قلت..  ما  “وبعدين زي 
ول �ضاحب راجل يقدر يقرب من هنا ويقول ا�ضمك حتى. �ضدقني يابني. 

ق�ضى اأخف من ق�ضى”.
�ضار ال�ضاب ببطء مع ال�ضاوي�ض يف املمرات القامتة، دار بذهنه اأن كل 
واحدة من تلك الغرف املُقب�ضة التي مير عليها ل بد واأنها حتمل ق�ضة ُم�ضابهة 
لق�ضته، ل بد واأن هناك اآخرين رف�ضوا ب�ضوت م�ضموع فكان ن�ضيبهم هذه 
املقربة؛ مل تكن الأ�ضاطري التي �ضمعها من رفاقه عن ال�ضتجوابات والتعذيب 
حقيقية. كانت اأقل من الواقع الذي اختربه جلده املُهرتئ من كثة عبث 
ال�ضجانني به. ت�ضاءل عمن كان ال�ضبب فيما اأتى به اإىل ذلك اجلحيم حًقا، 
اأهي كلماته مع تلك العاهرة، اأم اأن الأمر ي�ضبق هذا. رمبا منذ ارتفع �ضوته 
يف اجلامعة لأول مرة عقب انتهاء الوحدة مع �ضوريا. عادت ذاكرته لت�رصد 
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عليه تفا�ضيل ذلك اليوم وكاأنها تعبث به بدورها.
“واآدي اآخرتها.. رّجعوا امل�ضري يف طيارة بالبيجامة”.

اأ�رصعت  يومها قالها بحنق و�ضوت مرتفع و�ضط زملئه يف اجلامعة، 
ليلى وهم�ضت  زميلته  له  التفتت  بينما  البتعاد  به يف  املحيطني  جمموعة من 
يرفع  جتاهلها وعاد  يا جمنون”،  لها ودان  احليطان  بيتك..  “الله يخرب 
�ضوته “يعني هو ده العقل. قاعدين يبعزقوا فلو�ض البلد ميني و�ضمال واحنا 
و�ضعت يدها على  اإهانة”،  بينزل من �ضيء لأ�ضواأ، واآخرتها كمان  حالنا 
فمه فاأبعدها “اإيه.. مالك.. اأومال لو اإنتي م�ض من �ضباب التنظيم الطليعي 

واأبوكي واحد من كبار الحتاد ال�ضرتاكي”.
“ما هو عل�ضان كده بقولك ا�ضكت.. اقفل بُقك اللي هيودينا يف داهية 
اأنفا�ضه املرتبكة “مرة قالوا لنا  بداأ يهداأ قليًل و�ضدره يعلو ويهبط مع  ده”. 
دي حركات التحرر الوطني. لزم ن�ضند البلد اللي حوالينا، واللي بعدها 
قالك القومية العربية، كلنا نبقى مع بع�ض”، �ضحك �ضاخًرا ب�ضوت عاٍل، 
واأ�ضاف “مكنت�ض اأعرف اإن القومية بالبيجامات”، عادت تتلفت حولها يف 

خوف و�ضغطت على يده “طب خلينا نتكلم برة اجلامعة”.
“ليه؟.. م�ض هم قالوا قادة امل�ضتقبل. اأهو اإحنا بقى بال�ضكل ده مالنا�ض 
اأم�ضك كتفيها ونظر لها “ميكن اإنتي ما تفهمي�ض الكلم ده..  م�ضتقبل”، 
اإنتي  مالك  م�ضمون.  وم�ضتقبلك  كبري،  �ضيا�ضي  واأبوكي  متدلعة،  بنت 
ومال الّعك اللي بيح�ضل ده. اإقري يا اأ�ضتاذة املجلت واجلرايد الأجنبية. 

ا�ضمعي راديو دم�ضق. �ضويف بيقولوا علينا اإيه”.
“يا خويف من كلمك ده”.

“خ�ض يا فا�ضد.. ربنا يتوب علينا من اللي �ضبهك”، قطع ال�ضاوي�ض 
ذكرياته وهو يدفعه يف زنزانة ت�ضلح للدفن اأكث من البقاء “هقعد هنا كتري”، 
�ضاأله يف وهن فاأجابه باحتقار “الله اأعلم.. وقت ما التحقيق يخل�ض هرنميك 

مع الكلب اللي �ضبهك”.
�ضمت وهو ينظر اإليه بحنق، بينما ب�ضق الرجل على الأر�ضية اأمامه وهو 
الباب بعنف. مع ال�ضمت املطبق الذي �ضاد املكان جل�ض يف زنزانته  ُيغلق 



121

الدين  اإىل يوم  بالفعل كان �ضفوت يقول احلقيقة، �ضيظل لديهم  يفكر.. 
اإىل جوار  اأبويه  انتقال  اأحد حتى هو نف�ضه، هو يحيا وحيًدا بعد  ولن يهتم 
رب رحيم، وعائلته تخلت عنه منذ وفاتهما. اأ�ضدقاوؤه “غلبة” كما يردد 
اأقربهم اإليه وذّكره الرجل منذ قليل. ليلى حبيبته، اأو التي كانت، جتاهلته 
مب�ضتقبلها  ُت�ضحي  لن  بدورها  هي  بذكرها.  يهتم  يعد  مل  طويلة  فرتة  منذ 
اأبيها القريب من راأ�ض ال�ُضلطة. ل يوجد لديه ظهر ي�ضتند  اأو مركز  اللمع 
اإليه. لن يهتم باختفائه �ضوى �ضخ�ضني اأو ثلثة. �ضيبحثون عنه ب�ضعة اأ�ضابيع 

على �ضبيل الوفاء ثم ي�ضيبهم الياأ�ض. �ضين�ضونه كما ُين�ضى اجلميع. 
�ضعر باأن راأ�ضه يكاد ينفجر، بالفعل التفكري اأق�ضى من التعذيب، فهو 
اأن  ُيعذبه قد يتوقف. �ضالت دموعه عندما �ضعر  بينما من  اإيقافه  ل ي�ضتطيع 
التخفيف من م�ضريه الهالك ل يعني �ضوى النحناء لكلمات جّلده. حاول 
عدة مّرات اأن ُينادي على ال�ضاوي�ض حتى خرجت كلماته ب�ضعوبة »يا �ضاوي�ض 

ُن�ضحي«.

***
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»�ضباح اخلري«..
انتف�ض �ضكري من نومه لدى �ضماعه �ضوت �ضفوت يف غرفته، التفت 
�رصيًعا ناحية ر�ضوى العارية جواره فوجد مو�ضعها خالًيا، فعاد ينظر ل�ضفوت 
اللي هز كتفيه »اأنا ما دخلت�ض اإل ملا هي م�ضيت.. نزلت و�ضابت لك الورقة 

دي«، قالها واألقى الورقة  اأمامه »كانت ملزوقة على املرايا«.
»حاولت اأ�ضحيك لكن �ضكلك كان تعبان.. اأنا نزلت اأ�ضوف الدنيا 
حوالني امليدان.. كلمني ملا ت�ضحى«، قراأ �ضكري الورقة وزفر نف�ًضا مكتوًما 
وو�ضعها جانًبا، عاد يلتفت اإىل �ضفوت »م�ض عادتك تيجي ال�ضبح«، ابت�ضم 
الآخر«،  وجتيب  الهبلة  الأ�ضئلة  بتعدي  اإنك  فيك  »بحب  مقعده  من  وقام 
عارف  اأنت  »معل�ض..  العتذار  يفتعل  وهو  ملحمه  على  ال�ضخرية  بدت 
اإين عبد املاأمور، واملرة دي اأنا جاي من عنده«، اأ�ضار اإىل الكومود بجواره 

»الن�ضكافيه اأهو.. هلف �ضيجارة على ما جتهز«.
»اأجهز؟!«.

»�ضيادة الوزير عايزك فوًرا.. هن�ضطبح وننزل«، األقى عبارته وخرج 
ا ذكريات الليلة ال�ضابقة، اأ�رصع ودخل  �رصيًعا، هز �ضكري راأ�ضه بقوة ناف�ضً
احلمام ال�ضغري الذي يحمل بقايا عبثه مع ر�ضوى، وقف حتت املياه املُنهمرة 
�ضفوت  دفع  الذي  الر�ضمي  �ضبه  ال�ضتدعاء  عن  ت�ضاءل  اأفكاره،  يغ�ضل 

لنتظار نزولها حتى ي�ضعد ويوقظه.
اإيه؟« �ضاأله حماوًل اأن ُيفاجئه وهو ُمنهمك يف  »ما تعرف�ض عايزين يف 
لّف ال�ضيجارة، اأجابه وهو ُم�ضتمر دون اأن تهتز يده »ومن اأمتى حد بي�ضاأله، 
اأنت ابنه تقدروا تتعاملوا براحتكم، لكن اأنا، كفاية عليا اأفندم، وحا�رص، 
وجاري التنفيذ، وح�ضل �ضيادتك.. هو م�ض هي�ضاحبني ويحكي يل اللي 
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املو�ضوع  »�ضايف  يده  من  ال�ضيجارة  يلتقط  اأن  وحاول  حترك  دماغه«،  يف 
ا�ضتدعاء،  اأي  »ول  واأ�ضعلها  يده  عن  اأبعدها  ده«،  زي  ا�ضتدعاء  ي�ضتاهل 
ال�ضارع  ويقفل  هو  يتحرك  وّل  اأنا  اآجي  يبقى  مقفولة،  تليفوناتك  �ضيادتك 
ع  علينا  تدعي  والنا�ض  وبنزين،  حر�ض  ميزانية  الدولة  ونكلف  �ضاعتني، 
ال�ضبح«، نفث دخانه وغمز »كده اأ�ضهل«، ارت�ضمت ابت�ضامة خفيفة على 
�ضفتي �ضكري وبدت له الفكرة منطقية وبعيدة عن القلق الذي انتابه لكنه تابع 

»دا غري اإنه اأ�ضًل ما بيتحرك�ض حلد مهما كان.. اأنت نا�ضي هو مني«.
�ضمت ابن الرجل الأهم يف املنظومة واأم�ضك مب�رصوبه واأخذ يرت�ضف منه 
بهدوء حتى اأعطاه �ضفوت ال�ضيجارة فاأخذ ب�ضعة اأنفا�ض وابت�ضم »ودماغك 
دي كلها م�ض فاهمة هو عايز اإيه.. م�ض عادتك يا �ضفوت بيه«، ابت�ضم هو 
الآخر والتقط القداحة من على املن�ضدة قبل اأن ت�ضقط »وحتى لو عارف م�ض 

هقول لك.. ده اللي اأبوك ربانا عليه«.
اأو�ضة  يف  األقيك  النوم  من  اأ�ضحى  باينة..  الرتبية  الله  �ضاء  وما  »ل 

نومي«.
»�ضكليات يا �ضديقي.. يف �ضغلتي مفي�ض اأبواب«.

»ول خ�ضو�ضية!«.
»احمد ربنا اإنك م�ض واحد عادي زي اأ�ضحابك.. دول عندي األوان 
ومقا�ضات بوك�رصاتهم، ياريتها جت معاهم على اخل�ضو�ضية ومفاتيح ال�ضقة«.
اأنهيا ال�ضيجارة �رصيًعا وخرجا من املنزل، وجد �ضكري اإحدى �ضيارات 
يتحرك  اأجابه �ضفوت وهو  العربية؟«،  »وليه  العمارة  اأمام  تقف  املُميزة  اأبيه 
نحو الباب »م�ض عايزين بقر يقفلوا اإ�ضارة ول ياخدونا خُمالفة. مالي�ض نف�ض 
اأوامره«، نظر له  اأخرب بيت حد بدري كده. وبر�ضه هرجع واأقول لك 
بغيظ ُمت�ضائًل »ع املكتب؟«، اأ�ضار له لريكب وهو يربت على كتف ال�ضائق 

»لأ.. البيت«.
يف  �ضار  اأبيه.  منزل  يدخل  �ضكري  وكان  ال�ضاعة  ن�ضف  من  اأقل 
الطرقات حانًقا، كان منذ طفولته يغتاظ من مظاهر الفخامة التي حُتيط به، 
وكل هوؤلء املُنمقني الذين يتحركون كالأ�ضباح. طاقم احلر�ض الذي يكاد 
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ُتلقي  التي  العيون  الرهبة يف  فرط �رصامته.  من  الو�ضطى  الع�ضور  من  يبدو 
نظراتها لذلك اجلال�ض وحده، الذي يعلم اأنه الوحيد الذي ُيفتح له بابه دون 
تفتي�ض اأو اإجراءات ُمعقدة. و�ضل اإىل غرفة املكتب فدق الباب ودخل، فتح 

فمه لُيلقي التحية ولكنه جتمد يف مكانه.
كان الوزير جال�ًضا يف هدوء اأمام ال�ضا�ضة العملقة التي حتتل ن�ضف احلائط 
ُي�ضاهد �ضوًرا ُمتلحقه له مع ر�ضوى يف اأكث اأو�ضاعهما �رصية، كان ُيقلبها 
�رصيًعا وكاأنه �ضاهدها اأكث من مرة »تعاىل يا �ضيكو.. ادخل واقفل الباب.. 
اأمك م�ض هنا«، ملح نغمة ال�ضخرية يف �ضوته وهو ُيدير راأ�ضه نحوه »راحت 
له  اأ�ضار  الذي  اأبيه  تقّدم نحو  بتاعتها«،  بتاعة اجلمعية  البطاطني  ع�ضان حملة 
باجللو�ض واأكمل �ضخريته »بنت الكلب جابت بطاطني بال�رصطان عل�ضان اأطفال 
ال�ضوارع اللي قاعدين يف التحرير، بتغ�ضل فلو�ض وتيجي تقول يل اأنا عل�ضان 
الغلبة.. فاكرة اإن اجلمارك �ضابتها تدخل البلد عل�ضان معونة ال�ضتا بنت اأ�رصة 
حممد علي«، ظل �ُضكري واقًفا وهو ي�ضتمع اإليه فعاد ُي�ضري وانعكا�ض الإ�ضاءة 

على �ضاعته الفاخرة يلمع يف وجهه »ما ُتقعد يابني«.
جل�ض �ضكري متوتًرا من هذا ال�ضتقبال ال�ضاخر الذي اأكمله اأبوه وهو 
ُي�ضري لل�ضا�ضة »ولول اأنك بتاأوي ال�رصموطة دي عندك كان زمانها خدت لها 
بطانيتني متوت بيهم. م�ض البطانية املورا اللي بتتلف فيها واأنت بتنام معاها«، 
ال�ضا�ضة  فاأغلق  توتره  الوزير  وال�ضا�ضة، لحظ  بينه  نظره  ينقل  وهو  �ضمت 
وانحنى على املن�ضدة ال�ضغرية اأمامه ليلتقط طبًقا مليًئا بال�ضجائر امللفوفة »خد 
بالن�ضبة  مهببة  حاجات  بيجيب  عندي  جابك  اللي  النطع  �ضيجارة..  ولّع 
ملّا  �ضقتك  يف  حلوة  حتة  »هتلقي  فغمز  ده�ضة  يف  له  نظر  دي«،  للحاجة 

ترجع. هتحتاجها«.
ابت�ضم  اأنت عارف كل حاجة«،  التقط �ضكري �ضيجارة واأ�ضعلها »دا 
من  كوبني  عليها  ب�ضينية  اخلدم  اأحد  فيها  دخل  حلظات  و�ضمت  الوزير 
الباب فعاد يتحدث »واإل مكنت�ض  انتظر حتى غادر اخلادم واأغلق  ال�ضاي، 
اللي رمتها يف  الهبلة  اأول ال�ضتقالة  ثانية واحدة زيادة. من  ف�ضلت مكاين 
اخلارجية وجريت على التحرير، حلد ما �ضاحبتك نزلت من �ضوية عل�ضان 
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تقعد على قهوة �ضالح«، و�ضع الطبق فمد �ضكري يده بال�ضيجارة، ولكنه 
ال�ضيجارة  هنبا�ضي  يبقى  معايا  حت�ض�ض  �ضايبك  عل�ضان  »م�ض  بالرف�ض  اأ�ضار 

لبع�ض.. ده جو الكحيانني اللي �ضايبني اأنا واأمك وقاعد معاهم«.
عاد �ضكري ي�ضطرب. يكره طريقته رغم اأنه مل يذكر اأنه راآه يتعامل 
كالب�رص. حاول اأن يرد على حديثه ولكنه خاف على ر�ضوى فاآثر ال�ضمت 
»اأ�ضمع.. اأنت عارف اإين بكلمة اأم�ضح ذكر البنت دي من الوجود. حتى 
م�ض  فاي.  املواطن  تبقى  هقولك  م�ض  منها.  هتختفي  الر�ضمية  الأوراق 
لُي�ضكته  امل�ضتعلة  بال�ضيجارة  فاأ�ضار  اأ�ضًل«، حاول احلديث،  هتبقى مواطن 
»ب�ض اأنا جايبك البيت وبح�ض�ض معاك عل�ضان تفهم اإن بابا هو اللي بيكلمك 
م�ض الوزير املهم«. ا�ضكتان �ضكري يف مقعده وعاد ي�رصب �ضيجارته، �ضعر 
بالطمئنان من حديثه فاأم�ضك مب�رصوبه وراح ُي�ضغي »ما تفتكر�ض اإين متفاجئ 
بيعمل كل حاجة من ورايا،  املعّر�ض �ضفوت كان  باملو�ضوع.. �ضحيح 

ب�ض كفاية اإنك بتنزل و�ضط البلد كل يوم«.
»برتاقبني!«.

حاطط  كنت  اإذا  الوحيد..  ابني  اأنت  باحميك..  تقول�ض  ما  »وليه 
حرا�ضة لكلب ال�ضكك، يبقى املفرو�ض اأبعت لك مدرعات«، قالها وغمز 
اأدهم  اللي فاتت ليه؟..  بعينه »واأنت فاكر حمد�ض مل�ضك طول الأحداث 
اللي  فيها كانت لأنك غ�ضيم والبقر  اتعورت  اللي  املرة  �ضربي ح�رصتك. 
»حتى  ا�ضتمر  اأباه  لكن  ال�ضيق  على ملحمه  بدت  وراك خدوا جزاءهم«، 
جوز اخلولت وال�رصموطة املرتجمة اللي لجئني عندها حمد�ض منهم اتلم�ض 

عل�ضان بروح اأمك لجئ معاهم«.
ال�ضاخرة  الوزير  �ضحكات  �ضوؤاله  فّجر  نفوذ؟«.  ا�ضتغلل  م�ض  »وده 
عالًيا. ظل ينظر اإليه حتى انتهى من �ضحكاته »يابني اأنا النفوذ.. افهم.. 
اأنت فاكر فرعون كان بيفهم.. هامان كان كل حاجة.. ربنا نف�ضه اتكلم 
اأنت واأ�ضحابك غرقانني فيه ده«. نظر  عنه.. �ضيبك من جو الكتب اللي 
يف �ضاعته بقلق »نرجع لكلمنا«، اأطلق والده �ضحكة عالية، وهو ُي�ضري بيده 
»م�ض هتلقيها«، بهت لونه وات�ضعت عيناه يف هلع » ما تخاف�ض.. اأنا ل�ضه 
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خمدتها�ض.. هي اتخانقت مع الأمن.. قّف�ضوا لها �ضوية وبعدين خدوها 
على الق�ضم.. ما تقلق�ض.. حمد�ض هيلم�ضها تاين، بعد ما نخل�ض كلمنا 

�ضفوت هيكلمهم عل�ضان مت�ضي«.
»ليه؟«.

»عل�ضان هي اأتفه من اإين اأتكلم عنها.. دي م�ض من قاع املجتمع.. 
دي من اللي �ضايلينه«. �ضعر بال�ضيق من عبارته، ابتلع ريقه واأخذ نف�ًضا عميًقا 

من ال�ضيجارة نفثه بعيًدا »متام.. اتف�ضل.. اأنا �ضامع«.
»اأنا معندي�ض م�ضاكل اإنك حتب.. م�ض عيب، حتى لو كانت �رصموطة 
زي اللي اأنت مرافقها.. دي احلاجة الوحيدة يف الكون اللي حمد�ض هي�ضيطر 
عليها ول يقدر يغريها«. التقط الوزير �ضيجارة اأخرى واأ�ضعلها ُم�ضيًفا »واأنت 
ابني الوحيد. اأنا مُمكن يف حلظة اأم�ضح تاريخها الو�ضخ كله. اأغري ا�ضمها، 
واأ�ضحاب  ومعارف  عيلة  لها  اأوجد  عايز.  لو  كمان  و�ضكلها  وتاريخها، 

يعرفوا اأنها بنت نا�ض من زمان. دي م�ض اأزمة«.
»اإيه الأزمة؟«، �ضاأله يف برود، فنفث دخانه » اللي اأنت م�ض فاهمه اإين 
الزبالة  دماغها ذكريات  الإن�ضان، م�ض هم�ضح من  اأغري طبيعة  م�ض هقدر 
اللي هي جاية منها. القرف اللي عا�ضت واتربت فيه. م�ض هقدر اأغري عقلها 

وخرباتها وجتاربها. دي مهما اتعلمت ا�ضتحالة تنفع زوجة«.
»ده راأي مني؟«.

»ده راأي واحد �ضاف كل اأ�ضناف الب�رص وغا�ض جواهم«، اقرتب منه 
وبدت كلماته اأقرب اإىل احلنان »اأنا بدي لك خربة �ضنني يف كلمتني، م�ض 
بيها  اللي تقدر تطمن على وجودها جوة بيتك. م�ض هتقابل  دي يا حبيبي 
اتعلمت هيطلع منها  بتتعامل معاهم كل يوم. مهما  اللي  ال�ضفراء والوزراء 
�ضجارتيهما  اإ�ضعال  اأعادا  للحظة  �ضمت كلهما  �ضورتك«،  ت�ضّوء  اأخطاء 
جوازة،  مليون  من  اأف�ضخ  حلو..  الع�ضيقة  اإح�ضا�ض  اإن  »عارف  تابع  ثم 
اأنا  العملية.  دبلوما�ضي.. �ضورتك جزء مهم من حياتك  اأنت راجل  ب�ض 
�ضبتك الفرتة اللي فاتت دي تعمل اللي اأنت عايزه. كان كفاية اإين اأ�ضوفك 

مب�ضوط«.
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»واإيه اللي اتغري؟«.
اإن  ما مينع�ض  ده  ب�ض  باإيد من حديد،  البلد كلها  ما�ضك  اأنا  »�ضحيح 
يومني يف  لها  النا�ض عا�ضت  بقى.  بتتغري. وخل�ض  فيه حاجات  يوم  كل 
واجلماعة  اأنا زهقت،.  ب�ض  عايزه..  اللي هو  بيعمل  واحد  الرباح، كل 
زهقوا، وقريب هرجع اأملّها، و�ضاعتها م�ض عايز يكون فيه غلطة عليك.. 
�ضهر  مفي�ض  بقى  �ضاعتها  تدفني..  هرتوح  بُكرة  موجود..  النهاردة  اأنا 
تت�ضند عليه، وولد القحبة اللي �ضايفهم بيبو�ضوا اجلزم دول اأول نا�ض هتنه�ض 
اأمه عل�ضان  يبيع  ده  املعّر�ض م�ض هتنفعك..  بالواد  فيك، حتى �ضداقتك 

كر�ضي مطبخ م�ض كر�ضي من�ضب«.
�ضمت �ضكري حماوًل ا�ضتيعاب حديثه. كانت املرة الأوىل يف حياته 
التي يتحدثان فيها ب�رصاحة كاأب وولده الوحيد، �ضعر يف هذه اللحظة اأن 
�ضاد  م�ضتقبله.  على  القلق  الأب  ليظهر وجه  عنه  �ضقط  قد  ال�ضيادي  القناع 
ال�ضمت دقائق اأنهى فيها كلهما �ضيجارته، ونظر لأبيه ُم�ضتفهًما فتابع »اأنا 
تعمل  ه�ضيبك  �ضوية  بيها  لفتك  تكّمل  عايز  حاجة..  عليك  هفر�ض  م�ض 
تن�ضا�ض كمية  وما  الأول،  املقام  م�ضلحتك يف  اإن  بالك  خلي  ب�ض  ده.. 

امل�ضايب اللي هي برتميها على دماغك كل �ضوية«.
» ماهي بر�ضه غلبانة ومالها�ض �ضهر«.

اللي  اأنا  ل�ضه �ضغري..  اأنت  واأنت م�ض �ضهر..  تدافع�ض عنها،  »ما 
عملت لك �ضهر، وزي ما قولت لك ملا اأروح هرتوح كل حاجة لو م�ض 
هتبني نف�ضك«. التقط الرميوت واأ�ضعل التلفاز جمدًدا لتظهر جمموعة �ضور 
لر�ضوى يف ال�ضارع »عاجبك اأنها كل �ضوية يف ق�ضم.. فرحان اإنها بتتقّف�ض 
تكلم  بتخليك  �ضوية  اأنها كل  مب�ضوط  املجتمع..  زبالة  املظاهرات من  يف 

كلب من كلبي عل�ضان تنجدها«.
 عاد لل�ضمت مرة اأخرى، مل يجد ما يرد به عليه، حتى حبه لها ل 
مُيكنه الدفاع اأمام هذا املنطق الذي يتحدث به، �رصد خياله حلظات فراأى نف�ضه 
وحيًدا كما قال اأبوه »�ضاعات كتري الواحد بي�ضطر يدو�ض على نف�ضه عل�ضان 
حاجة اأهم.. عارف اإن قلبك بيتوجع من كلمي.. ب�ض لزم تفوق.. 
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كل اللي فات كان غطا البلعة.. املا�ضورة نف�ضها ل�ضه ما جبت�ض اخلرة اللي 
جواها«، قالها ونه�ض من مقعده لتعود ملحمه كال�ضابق »فّكر كوي�ض.. 
ظل  توعدين؟«.  م�ضلحتك..  يف  تفكر  اأنك  غري  وعد  منك  هاخد  م�ض 

�ضامًتا لوهلة وكاأن يزن ُمعاناته ُثم رفع راأ�ضه اإليه »حا�رص.. اأوعدك«.
»املُقابلة انتهت يا �ضيادة ال�ضفري.. ُم�ضتقبًل«.

مل ي�ضعر بنف�ضه وهو يخرج من املنزل وي�ضتقل �ضيارته التي وجدها اأمام 
الباب، مل يفكر كثرًيا بعد الوعد الذي منح اأباه اإياه. اأدرك اأنه ينبغي اأن ُينجز 
بع�ض الأمور، اأنهى بع�ض مهامه وهو يقود، وحاول اأن ي�ضرتخى اأخرًيا يف 
�ضيارته. ن�ضف �ضاعة اأخرى وكان زميله ح�ضن يت�ضل به. جتاهل الرد مرتني 

واأجاب يف الثالثة »اأنت فني«؛ جتاهل �ضوؤاله »قّدم يل على اأجازة«.
»اإيه اللي ح�ضل؟«.

»�ضبتها«، قالها واأنهى املكاملة.. م�ضح دمعة، ثم اأغلق هاتفه.

***
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26

»مِنرة 18«..
ارتفع �ضوت ال�ضاوي�ض ُن�ضحي مدوًيا يف الزنزانة احلقرية التي ا�ضتقر فيها 
�ضادق واأكث من ع�رصين �ضابًا، كرر ال�ضاوي�ض الرقم وهو ينظر اإليه بغ�ضب 
منتظًرا رده. رفع يده بهدوء وهو ي�ضتند على كتف اأحد رفاقه لينه�ض فهتف 
راحتك..  على  تيجي  عل�ضان  للرتام  تذكرة  لك  اقطع  »ما  بغلظة  ال�ضول 
اأ�رصع يا ُمعتقل«، جتاهل اجل�ضد الذي اأرهقه ال�ضعق املتوا�ضل بالكهرباء نداء 
الرجل الغليظ عن غري عمد، ما ا�ضطر الرجل اإىل اأن يجذبه خارًجا بعنف، 
ويدفعه حتى بلغا مكتب قائد املعتقل. دق ال�ضاوي�ض الباب باحرتام ُمبالغ فيه 
اأثار الده�ضة يف نف�ض �ضادق، لكنها �رُصعان ما تبددت عندما ملح وجه خاله 
جال�ًضا فوق املكتب، خطا للداخل ببطء بينما اأدى الرجل التحية وغادر وهو 

ُيغلق الباب.
منعها  �ضحك  موجة  نف�ضه  يف  ال�ضوؤال  اأثار  �ضادق؟«،  يا  اإيه  »عامل 
الأمل، فاكتفى بالإ�ضارة اإىل مظهره الرث وهو يقول يف هدوء »زي ما اأنت 
�ضايف.. ق�ضدي زي ما �ضعادتك �ضايف«. حاول �ضفوت اأن ُيبدي بع�ض 
الود جتاه ابن �ضقيقته الذي األقاه بيده يف هذا اجلحيم »اأنت لو بتتعاون كان 
وح�ضك�ض  ما  لأو�ضتك،  م�ضتاق  م�ض  بذمتك  البيت..  قاعد يف  زمانك 

فاروق وجنيب اإخواتك«.
»بل�ض دور اخلال لو �ضمحت.. لو ده حقيقي مكنت�ض رميتني هنا«.

اأي  زي  ات�رصفت  اأنا  تانية..  حاجة  والواجب  حاجة  الدم  »روابط 
م�ضئول بياخد قرار عل�ضان اأمن البلد«.

»�ضيبك من الكلم ده.. اأنا واأنت عارفني اإن كل ده عل�ضان من�ضبك 
اجلديد«، اأثارت العبارة �ضيق �ضفوت الذي اأتى حماوًل التخفيف من بقايا 
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هذا  بالفعل كل  مقتل،  يفعله يف  ما  حقيقة  اأ�ضاب  قوله  بالذنب،  ال�ضعور 
من اأجل احلفاظ على مكت�ضباته بعد جناح الثورة، لول ما يفعله لظل �ضابًطا 
العميد على  رتبة  احلال يف  به  ينتهي  الطبيعي حتى  الرتقي  ياأمل يف  جمهوًل 
�ضقيًّا يف  لكان  احلما�ضة  مندفع  اأو  ذكاء  اأقل  كان  لو  بل  الظروف؛  اأق�ضى 
�ضدقوا  الذين  احلمقى  ال�ضباط  من  وغريه  جنيب  مع  الإقامة  حتديد  جحيم 
الفتى  اإىل  نظر  احلركة.  داخل  احلقيقية  القوة  ميزان  عن  وتغافلوا  الظواهر 
ا�ضتعاد  بينما  اليومي،  ب�ضبب الأمل  ُيغري من جل�ضته بني برهة واأخرى  الذي 

ذهنه بداية الطريق اإىل القوة املُطلقة.
اأح�ضاءه  اأقلقت  التي  عبارة �ضربي  ين�َض  متابعك«، مل  فرتة  بقايل  »اأنا 
عادية،  غري  قدرات  »عندك  حديثه  ووا�ضل  �ضفراء  بابت�ضامة  طماأنها  حتى 
بعد جناح  اإق�ضاوؤهم  اللي مت  الكبرية  الرتب  اإل عند  معلومات م�ض موجودة 
احلركة، دا غري ملفات تقييم كانت موجودة عند احلر�ض احلديدي بتقول 
الأر�ض«. مل  على  للمواقف  وتقدير  املعلومات  متميز يف طرق جمع  اإنك 
اأحد قيادات احلركة فابت�ضم بخبث »اأنا  يجد �ضفوت رًدا ملا اعتربه ثناء من 
دامًيا رهن الأوامر يا فندم«، ابت�ضم �ضربي بدوره وربت على كتفه »واحنا 

واثقني من ده«.
اإ�ضارة من  للنهو�ض لكن  بدوره  فّهم �ضفوت  نه�ض �ضربي من مقعده 
اأوقفته، دار الرجل ليجل�ض يف املقعد املواجه للثعلب ال�ضاب وابت�ضم  رئي�ضه 
ا  احلركة، خ�ضو�ضً النا�ض يف  بني  اللي ح�ضلت  امل�ضكلة  �ضمعت عن  »طبًعا 
ال�ضفوف اخللفية، بعد اللي ح�ضل ما بني جمال وجنيب«، اأوماأ براأ�ضه ووا�ضل 
ال�ضمت م�ضتمًعا بدقة »ملّا اتكلمت مع جمال وبقية النا�ض اتفقنا اإن اخللفات دي 

ممكن تو�ضع.. ممكن تنزل لل�ضارع كمان، اإحنا م�ض عايزين ده«.
ا اإن العامل كله كمان عينه علينا وم�ضتني لنا  »كلم عاقل.. خ�ضو�ضً

على غلطة«.
»بال�ضبط.. املوؤامرات على البلد ما بتخل�ض�ض.. ب�ض املوؤامرات اللي 
برة �ضغل بتاع حد تاين م�ض بتاعنا«، ارتفع حاجبا �ضفوت يف ده�ضة مت�ضاءلة 
املوؤامرات دي..  بيتعمل عل�ضان يك�ضف  »فيه جهاز جديد  اأجابها �ضربي 
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حاجة زي املكتب التاين يف بريطانيا. دي م�ضئولية زكريا حميي الدين لو 
تعرفه«.

»طبًعا اأعرفه.. ده �ضيء عظيم«.
»ب�ض ده م�ض �ضغلك«، قالها واقرتب منه اأكث »انت موهبتك ليها فايدة 
تاين، يف  جهاز  بنعمل  اإحنا  ال�ضارع..  اجلي�ض.. يف  جّوة  هنا..  اأكرب 

راأيي هو الأهم عل�ضان احلركة تنجح.. يا ترى معانا؟«.
»ودي حمتاجة �ضوؤال يا فندم«.

»من  الوثري  مقعده  اإىل  عائًدا  ونه�ض  �ضربي  قالها  مربوك«،   »يبقى 
عندنا  موؤقت..  ا�ضم  ده  الثورة..  واحد من مكتب حماية  اأنت  النهارده 
�ضلحيات بل حدود عل�ضان نحمي الإجناز اللي و�ضلنا له.. م�ض عايزين 
ن�ضيب واحد اأو حتى فكرة ممكن تهدد جناح الثورة اأو توقف اإجنازاتها على 
باخد  واأنا  معايا  تعاملك  يعني  نف�ضه..  جلمال  تبعيته  مكتبنا  الأر�ض.. 

اأوامري منه«. 
�ضادت حلظة �ضمت نه�ض بعدها �ضفوت واأدى التحية الع�ضكرية بنفاق 
اأمر �ضيادتك«؛ راقت التحية للبكبا�ضي حديث العهد بال�ضلطة  وا�ضح »حتت 
فاأ�ضاف بغرور »اأهم حاجة ال�رصية يا �ضفوت.. دي اأ�ضا�ض ال�ضغل كله.. 
اإحنا تقريًبا هن�ضيطر على كل موؤ�ض�ضات البلد من غري ما حد يجزم بوجودنا.. 

اعتربنا الأ�ضباح اللي بتحمي البلد«.
ُيغادر  لنف�ضه وهو  اأعاد تكرارها  الذي  ل�ضفوت  الأخرية  العبارة  راقت 
مكتب �ضربي اإىل مكتبه اجلديد بعد اأن تلقى منه كافة التفا�ضيل اللزمة لبدء 
عمله اجلديد، يذكر اأنه اأق�ضم يومها اأن يرتقي يف هذا املكتب حتى ي�ضل اإىل 
�ضبابه  تذّكر حينما كان يف مطلع  ت�ضحيات..  قمته مهما كّلفه ذلك من 
الذكر،  ي�ضتحق  ل  �ضفاًفا يف جل�ضاتهم  �ضيء،  يعتربونه ل  اجلميع  وكان 
التفا�ضيل  كل  يلتقط  املدرب  ذهنه  بينما  الأريحية  مبنتهى  يتحدثون  كانوا 

ويحتفظ بها.
الآن - بعدما �ضار الأقوى - بات اجلميع ينحنون اأمامه يف ده�ضة وهو 
يذكر لهم كل هذه الأ�ضياء. كانوا ل يتذكرونه واأذهانهم تكاد تنفجر من 
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الده�ضة واخلوف، وكان يبت�ضم لأن �ضنوات النزواء هذه مل تذهب �ُضدى.
»م�ض كده بر�ضه يا �ضفوت بيه؟!«.

اأن  دون  �ضيق  يف  عينيه  اإليه  فرفع  ذكرياته  من  �ضادق  �ضوؤال  انتزعه 
ُيجيب، كان ل بد خلطوته القادمة من كب�ض فداء، و�ضيلة ذكية ُيخرب بها 
القائمني على الأمور باأنه على ا�ضتعداد لفعل اأي �ضيء من اأجل احتفاظ النظام 
ال�ضاب هو ابن �ضقيقته الوحيدة، لكن ل مانع من  بال�ضيطرة املُطلقة. حًقا 

اإلقائه يف ال�ضجن ب�ضعة اأ�ضهر حتى ُيثبت للجميع اإخل�ضه.
»�ضيادتك عايزين ول هرتّجعني احلب�ض؟!«.

هذا  على  ُيعاقبه  وكاأنه  بحدة  اإليه  فالتفت  اأفكاره  يقتحم  �ضادق  عاد 
تركت  بينما  الكهرباء  من  املنهك  املتحدية وج�ضده  نظراته  تاأمل  القتحام. 
بفعل  تهالك  بنطال  من  البارزتني  وقدميه  يديه  على  اآثارها  الغليظة  احلبال 
اأنت فاكر نف�ضك يف البيت  اأيام العتقال »اخر�ض.. الكلم هنا باإذن.. 
واإحنا بنتكلم حلد ما ال�ضت اأمك تخّل�ض الغدا.. فوق يا �ضاطر.. اأنت هنا 

ُمعتقل.. مِنرة.. واأنا واحد من امل�ضئولني عن ا�ضتجوابك«.
دخل  منذ  لزمه  الذي  بالإنهاك  �ضادق  قالها  تعذيبي..«  »ق�ضدك 
موؤقت  الأمر  باأن  يخربه  كاد  حتى  العاطفة  ببع�ض  �ضفوت  �ضعر  املُعتقل. 
اأ�ضاف  عندما  الفكرة  واأدت  املظلوم  الفتى  حما�ضة  لكن  موقفه،  لتعزيز 
»وكاأن فعًل الكلم الفارغ املكتوب يف املحا�رص ده حقيقي. وكاأنك قتلت 
راأيها.  بتقول  نا�ض  م�ض  اأعداء  لأنهم  العتقال  واأثناء  هنا  ال�ضباب  ع�رصات 
وكاأن املوؤامرات اللي اجلرايد والراديو غرقانة فيها دي حقيقية م�ض من تاأليف 
�ضيادتك اأنت وزملئك اللي مفي�ض وراهم غري اإثبات الولء عن طريق اأكرب 

عدد من املعتقلني. و..«.
»ُن�ضحي« قاطعه �ضفوت ب�رصخة هادرة ا�ضتدعى بها ال�ضاوي�ض ال�ضخم 
لبن  ينظر  وهو  �ضمت  �ضيادتك«؛  »اأوامر  املكتب  داخل  اإىل  هرول  الذي 
�ضقيقته بينما جال بذهنه تدليله له اإبان طفولته، نف�ض ال�ضورة �رصيًعا واأ�رصع 
ُيعطي اأوامره قبل اأن ي�ضعر بعاطفة نحو الفتى املُنهك »تاخده انفرادي حلد ما 
تاخد اأوامر جديدة.. ممنوع عنه ال�ضم�ض اأو اخلروج من الزنزانة.. الأكل 
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مرة واحدة يف اليوم« قالها ومال نحو �ضادق »باملنا�ضبة. اأنا دّخلت فاروق 
بر�ضه  يكرب  ملّا  هيبقى ظابط زيي، وجنيب  بكرة هو كمان  احلربية.  الكلية 
هبقى  واأنا  متوت،  ما  حلد  كده  هتف�ضل  بقى  اأنت  احلربية.  الكلية  هدخله 

اأطمن اأمك عليك.. يف كل الأحوال ميكن ما ت�ضوفها�ض تاين«.
»يّل معايا يا مِنرة«، ارتفع �ضوت ال�ضاوي�ض وهو يجذب �ضادق بعنف 
بالن�رصاف  اإليه  اأ�ضار  الذي  ل�ضفوت  الع�ضكرية  التحية  يوؤدي  وهو  لينه�ض 
يدفعه  بينما  �ضادق  �ضمت  ال�ضجن.  قائد  مكتب  على  اأوراق  يف  ُمت�ضاغًل 
ُن�ضحي يف املمرات اخلانقة حتى و�ضل به اإىل اإحدى زنازين احلب�ض النفرادي 
التي األقاه داخل اأحدها �ضامًتا، مع اآخر �ضوء قبل اإغلق الباب ا�ضتعاد قول 
اأرماين يف اإحدى جل�ضاتهما »جعان ال�ضلطة زي النار اللي بتاكل كل حاجة 

يف طريقها«.

***
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27

»اآخد من وقتك دقيقة«..
التفت  عمله..  يف  ُمنهمك  وهو  اأفكاره  �ضكري  زميل  ح�ضن  قاطع 
�ضاحًكا  واأنقذه  ح�ضن  فاأ�رصع  الكابوت�ضينو،  قدح  ُي�ضقط  كاد  حتى  �رصيًعا 
اإيه.. �ضمعت �رصينة مطايف«، فاأجاب �رصيًعا »األ�ضك رخي�ض..  »جرى 

خّل�ض عل�ضان م�ضغول«.
له  ويقدم  �ضجائره  علبة  ُيخرج  وهو  وجل�ض  الباب  واأغلق  ح�ضن  عاد 
واحدة فرفع يده واأخذها، ما جعل الآخر يرفع حاجبه »طب خدتها ليه؟«، 
واأنا  تطّول..  ناوي  يبقى  الباب  قفلت  طاملا  اأنت  »ما  ُي�ضعلها  وهو  فاأجابه 
عارف اإنك م�ض هتم�ضي اإل وتكون بّخيت كل اللي يف عبك.. ودخلتك 
ح�ضن  �ضحك  الكابوت�ضينو«؛  ونكّمل  ال�ضيجارة  ن�رصب  يبقى  ف�ضلتني.. 

و�ضحب ب�ضعة اأنفا�ض من �ضيجارته »ب�ض املو�ضوع �ضخيف«.
»خّل�ض وحياة اأبوك«.

  Tabletالـ اأمامه  ي�ضع  وهو  قالها  دي«،  ال�ضورة  على  بي�ضاأل  »املدير 
اخلا�ض به، فالتقط نظارته الطبية واألقى نظرة ق�ضرية وح�ضن ُيكمل “الأمن 
ا اإن  طلب منا ال�ضتعلم، هو عايز يعرف علقتك بالنا�ض دي.. خ�ضو�ضً
معظمهم بقى عليه ق�ضايا �ضيا�ضية.. واأنت احلركة اجلاية ممكن تبقى م�ضت�ضار 

يف اأي �ضفارة”.
�ضاأله  اإيه؟”،  وّل  الوالد  اإيد  دي يف  املوا�ضيع  اإن  عارف  م�ض  “وهو 
�ضاخًرا فارتبك ح�ضن “اأنت عارف، اأنا بنّفذ التعليمات اللي عندي، واملدير 

كمان”.
“املدير بينفذ تعليمات اللي اأعلى منه.. ما ت�ضغل�ض بالك”، قالها لُيعفيه 
من حرجه، موقًنا اأن الوزير اأمر بهذا لُيدرك كم هو �ضعيف دونه، عاد ينظر 
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امليداين  بامل�ضت�ضفى  طبيبة  مع  وفوؤاد وجميلة  باأكرم  التي جتمعه  ال�ضورة  اإىل 
وخمرج اأفلم ُم�ضتقلة و.. ر�ضوى..

 “عارف اإين ممكن اأكون ب�ضايقك ب�ض”.
“قول له اإين مالي�ض علقة بحد فيهم دلوقتي.. واأنا هت�رصف”، قالها 
وبينما  اجلهاز،  والتقط  مرتبًكا  ح�ضن  نه�ض  اأ�ضياءه.  ويجمع  ينه�ض  وهو 
يهّم باحلديث قاطعه باإ�ضارة من يده “وطاملا بقت ما�ضية ر�ضمي يبقى ياريت 

تخل�ض يل اإذن ان�رصاف قبل ما مت�ضي”.
دقائق وكان ُيغادر املبنى ُمتجًها اإىل �ضيارته. ارتطم بزميلني وابتعد دون 
اأن يعتذر، كان ذهنه قد عاد بالفعل اإىل حلظة انف�ضالهما. يومها مل يتوقف 
عن التفكري ولو للحظات ُمنذ غادر ق�رص اأبيه.. كانت ال�ضغوط تتزايد من 
حوله. كان يعلم اأن النف�ضال هو القرار ال�ضائب، يف الوقت ذاته مل يعلم 

كيف �ضيحيا بعد اإبعادها عن حياته.
الذي  مع وجود �ضفوت  فّكر.. حتى  عنها، هكذا  يتخلى  يكن  مل 
ُيلبي رغباته دون مناق�ضة كان ر�ضيدها من الأخطاء قد فاق ما مُيكن  كان 
تليف تبعاته، يجد نف�ضه يف مواجهة مع املحيطني به كل يوم. ي�ضطر لإجراء 
ع�رصات املكاملات، وا�ضتغلل نفوذ اأبيه من اأجل اإ�ضلح ما تفعله، حتى كاد 

�ضفوت نف�ضه يرتكه وينفذ اأوامر الوزير.
يومها عاد من الق�رص وظل واقًفا اأمام �رصفة مكتبه اخلا�ض املُطلة على ميدان 
التحرير ما يقرب من خم�ض �ضاعات دون حركة �ضوى اإ�ضعال �ضيجارة تلو 
الأخرى. انتبه على �ضوت الباب.. يعرف اأنها الوحيدة التي ت�ضتطيع دخول 
مكتبه دون اأن تطرق بابه، قرر اأن يكون قا�ضًيا حتى ينتهي الأمر �رصيًعا “من 
النهارده اأنا مالي�ض دعوة بيكي.. ا�ضتحملت عمايلك كتري واأنتي حتى م�ض يف 
دماغك.. عي�ضي حياتك واعملي اللي عايزاه بعيد عني.. ولو احتجتي حاجة 
كلميني.. لو عرفت اأ�ضاعد م�ض هتاأخر.. ب�ض علقتنا انتهت”؛ قال كلماته 

دون اأن يلتفت اإليها حتى ل ترى دموعه املو�ضكة على النفجار.
اأنك  اأنت وعدتني  ب�ض  “ب�ض..  اإليه  تنظر  ت�ضيل وهي  دموعها  بداأت 

موجود.. ما قولتلي�ض ده”.
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منك غري  مكنت�ض طالب  اأنا  ده..  يح�ضل كل  اإن  اتفاقنا  “ول كان 
تلمعان  وعيناه  ب�ضخرية  وابت�ضم  تطبطب”،  اإيد  ت�ضمع..  ودن  ح�ضن.. 
من دموعهما املحبو�ضة “النوم معاكي كانت اآخر حاجة بالن�ضبة يل.. كان 

فيه حاجات مهمة كتري.. اأنتي م�ض هتعريف ده”.
“قلت يل اإنك هتف�ضل معايا” كررتها وهي تهتز منذرة بالنفجار يف 

البكاء.
“اإحنا التنني قلنا.. واأنا كمان كنت �ضاكت طول الوقت”.

“اأبوك والراجل الغريب اللي �ضغال معاه طبًعا هم ال�ضبب”.
“م�ض ب�ض كده.. كتري كنت ب�ضلح وراكي من غري حتى ما اأعاتبك، 

ميكن كانت دي غلطتي”.
“قلت يل هف�ضل جنبك”.. �رصخت بها ب�ضوت عاٍل فالتفت اإليها، 
انحنى على كفها فقبله لت�ضقط دمعة، اأ�رصع ميد يدها ليم�ضحها ورفع راأ�ضه 

و..
“حا�ضب”..

الهواء  الواقع، ملح حجر يف  لعامل  اأعادته  التي  ال�ضيحة  اأذناه  التقطت 
يقرتب من وجهه فابتعد يف اللحظة املُنا�ضبة، وا�ضتدار لريى الفاعل فوجدهم 

جمموعة من الأطفال يخرجون األ�ضنتهم وهم يجرون بعيًدا عن متناوله.
وانطلق  �رصيًعا،  اأدار حُمركها  �ضيارته،  نحو  واندفع  قالها  “خرة”، 
يف ال�ضوارع بل هدف، كانت جمرد روؤيتها يف تلك ال�ضورة القدمية يدفعه 
نحو ا�ضتعادة تلك الأيام، التي يعرتف - رغم كل ما اقرتفته بحقه فيها - 
اأف�ضل اأيامه بل ُمنازع، كانت روؤيتها يف تلك الأيام الع�ضيبة كفيلة باأن جتعل 

تعاملته وردود اأفعاله ُتثري ال�ضفقة، خا�ضة اأمام من يعرفون احلكاية.
�ضاعده اأن اليوم اإجازة يف جعل ال�ضوارع ُمنا�ضبة لنطلقة �رصيعة، حترك 
قاطًعا طريق الكورني�ض كله يف دقائق حتى اأفاق يف اإحدى اإ�ضارات و�ضط 
البلد، اأرخى ذراعه املُم�ضكة بع�ضا ال�رصعة وطفق يتاأمل وجوه الب�رص، راأى 
عدة قوافل �ضغرية تتكون اأكثها من ب�ضع فتيات و�ضاب اأو �ضابني، حتّول 

�ضخطه اإىل النا�ض.
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»و�ضط البلد وكائنات �ضينمات و�ضط البلد«؛ هم�ض بها لنف�ضه مبت�ضًما 
بالتجول  حار�ضه  يقنع  كان  عندما  املُراهقة،  اأيام  يتّذكر  وهو  �ضخرية  يف 
اإىل  بالأخرى  وُي�ضري  فتاتني  بذارعه  ُيحيط  �ضاب  نظره  لفت  ال�ضوارع؛  يف 

ال�ضيارات الواقفة من الأ�ضا�ض.
يرى  وهو  يهم�ض  عاد  الِد�ض«.  بيت  يخرب  الله  اأوفر..  »ت�رصفات 
التحول الذي طراأ بعد انتهاء الأيام الع�ضيبة، ل ميكنك اأن ت�ضري يف الطريق 
اأو تركب هذه املوا�ضلة اأو تلك بدون اأن تقابل هذا الطراز ال�ضخيف، الفتاة 
غراء بينما جوارهما  �ضباغ بكثافة وتتظاهران بالإ و�ضديقتها اللتان ت�ضعان الأ
حمق املتظرف، كل ما يقوله دعابة ي�ضحك عليها هو وفتاتاه  ذلك ال�ضاب الأ
فقط. دائًما انتقاده تافه يتظاهر باأنه لذع، ول باأ�ض كذلك من ا�ضتعرا�ض 
والفتاتان  الرد،  على  يجروؤ  فل  على ملحمه  البوؤ�ض  يظهر  بائع  على  القوة 

كلتاهما غري بعيدة عن هذا.
�ضخيفة  اأفكار  يف  نف�ضه  ُيجهد  اأنه  اأدرك  املرور  ع�ضكري  �ضافرة  مع 
اأدار املقود واجته  باأن �ضغطه ينخف�ض،  لُيخفي ما يعتمل ذهنه، �ضعر فجاأة 
حاجة  اأفهم  عايز  »م�ض  املجيء  منه  طالًبا  �ضربا  بفوؤاد يف  وات�ضل  �ضقته  اإىل 
خال�ض.. اأنا دماغي قربت تفرقع من التفكري«، قالها واأنهى املكاملة فوجد 
الدح.. م�ض هدب  عايز  بقى طاملا  اأنت  تعاىل  الت�ضال »طب  يعاود  فوؤاد 

م�ضوار واأقعد يف غري مايل«، �ضحك »واأنت حيلتك حاجة اأ�ضًل؟«.
اأكرم  عن  بعيد  ده  امل�ضوار  اإيه..  لك  بقول  ب�ض  تعاىل..  عم  »يا 
وجميلة.. كاأنه ماح�ضل�ض«؛ هز راأ�ضه وكاأنه يراه بالفعل واأغلق الهاتف، 
عاد يركب �ضيارته لكنه وجد نف�ضه غري قادر على القيادة، فاأ�ضار لتاك�ضي 

توقف اأمامه بتّهور.
»�ضربا؟«؛ �ضاأل ال�ضائق الذي يبدو حتت تاأثري املخدر فاأ�ضار اإليه بالركوب 
»وماله م�ض عيب.. اركب«. األقى نف�ضه يف املقعد اخللفي ذاكًرا العنوان 
م�ض  »اأنا  اأغنية  ُي�ضّغل  وهو  ذكاء  يف  ال�ضائق  فابت�ضم  للخلف  راأ�ضه  واأراح 
تتعلق  الثثرة يف مو�ضوعات ل  بداأ يف  ثم  البا�ضط حمودة،  لعبد  عارفني« 

ببع�ضها، جملة من هنا اأو هناك كانت كافية لت�ضيب �ضكري بال�ضجر.



138

اأغلق عينيه حماوًل اإيهام نف�ضه باأنه ل ي�ضمع كليهما - ال�ضائق والأغنية 
- اإل اأن ال�ضائق مل يتوقف، كان بالفعل قد كّون نظريته عن اأمثاله. 

جتدونه  الذي  ال�ضخ�ض  الغام�ض.  الُهلمي  الكائن  ذلك  اأحدهم، 
اأمامكم فجاأة، ثم ي�ضري بعد ذلك ب�ضكل ما واحًدا من املجموعة، فيكون 
اأي موعد دون دعوة، جتده يف زفافك ول تدري  اأول احلا�رصين يف  من 
كيف َعرف اأنك تزوجت اأ�ضًل. جتده مير من الكامريا اأثناء الت�ضوير حتى 
التي راأته  الزواج من �ضديقتك  الذي يطلب  باعتباره حنكة..  ُيف�ضد الأمر 
اأول مرة منذ ربع �ضاعة.. اخلبري يف كل �ضوؤون احلياة عدا الدورة ال�ضهرية 
اأ�رصفوا  اإنه كان واحًدا ممن  اأن يّدعي هذا – حتى  – فقط لأنه ل ي�ضتطيع 
على اإن�ضاء القاعدة الع�ضكرية يف قليوب، وهو نف�ضه الذي ي�ضطاد ال�ضمك 
برباعة ُتناف�ض قدرته على الإخراج التلفزيوين، بينما كان يف الوقت ذاته ل 
يرتك ميدان التحرير لأنه ُمن�ّضق عام امليدان وقاهر موقعة اجلمل وقائد طابية 
املُثقف  والأ�ضتاذ  اأ�رصارهم،  وكامت  اجلرنالت  �ضديق  هو كذلك  الثورة. 
الذين ت�ضتعني به ال�ُضلطة يف حل م�ضاكلها، حتى اإن رئي�ض الوزراء الأ�ضبق 
الطراز يف  هذا  اأن  يعتقد  اأخباره وحتركاته. كان  �ضماع  على  يتلهف  كان 
احللقني واحلمقى واملدعني ممن قابلهم يف و�ضط البلد، اإل اأن القائمة ُي�ضاف 

اإليها اليوم الكثري من �ضائقي التاك�ضي.
»و�ضلنا يا بيه«. كانت كلمة اخلل�ض مع توقف ال�ضيارة لهما مفعول 
باخلارج  واقًفا  فوؤاد  فوجد  البيت  نحو  واأ�رصع  بح�ضابه  اإليه  األقى  ال�ضحر، 
وعلى وجهه ابت�ضامة عري�ضة »تعاىل.. هرنوح م�ضوار الأول قبل ما نرجع 
هنا«، حاول الت�ضاوؤل يف ده�ضة لكن فوؤاد مل ُيعطه الفر�ضة واأ�رصع ُم�ضرًيا اإىل 

تاك�ضي اآخر  وهتف »احل�ضني«.
اأزقة احل�ضني ال�ضيقة. مل ي�ضتطع تذكر  �رصعان ما كان يعرب مع فوؤاد 
كم مرة دخل مييًنا اأم ي�ضاًرا، فقط انتبه حينما انحرفا نحو مدخل قدمي و�ضيق 
للغاية بني حملني ي�ضل اإىل درجات عتيقة »هنا الور�ض اللي بتعمل ال�ضغل اللي 
اأنت �ضايفه حتت«، قالها فوؤاد وهو ي�ضعد »ده مكان باختفي فيه ملا اأحب. 

اأنت اأول واحد يجي معايا«.
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»يا ابن اجلنية« �ضدرت منه وهو يتاأمل املكان باإعجاب. توقفا اأمام حمل 
�ضغري راآه يدق بابه »هعرفك على عم فكري«. فتح الباب رجل يف العقد 
يا  رزقك  على  »جيت  مبت�ضًما  اأنيق  قمي�ض  وحتته  اأوفر  بول  يرتدي  اخلام�ض 

واد.. ادخل«.
دخل اإىل غرفة �ضغرية للغاية بها اآلت �ضقل الأحجار الكرمية، على 
احلائط اأيقونات العذراء ويجل�ض فيها خم�ضيني نحت الزمن وجهه بدا وكاأنه 
مل يَرهما فيما يت�ضاعد �ضوت اأم كلثوم »الأولة يف الغرام« من �ضماعات قدمية 
مت�ضلة مبحمول من اجليل الأول »ت�رصبوا قهوة؟« �ضاألهما فكري وهو ي�ضتوقف 
�ضايف  »اأنت  راأ�ضه  فوؤاد  فهز  ال�ضيقة،  ال�ضلمل  من  ليمر  به  يحتك  مراهق 
اإيه؟« فاأجابه »م�ض �ضايف«. اأ�ضار العامل العجوز اإىل الفتى ليح�رص الطلبات 
وعاد يجل�ض مو�ضعه »اقعدوا.. اأهًل يا اأ�ضتاذ«، تاأمل �ضكري املكان بعينيه 
»ات�رصفنا يا عم فكري«. �ضحك فوؤاد وهو ي�ضري اإليه بطريقة هزلية »الأ�ضتاذ 
توترت  �ضغلته«،  راجل يف  اأهم  فكري  وعم  م�رص..  راجل يف  اأهم  ابن 

ملمح �ضكري للحظة ثم ابت�ضم بدوره »كل واحد اأهم حد يف �ضغلته«.
»يعني اأبوك بي�ضتغل م�رص« األقى فكري الدعابة، فارتفعت �ضحكاتهم 
يا  زيك  اأ�ضطى  »يعني  متقطعة  باأنفا�ض  وقال  اخلم�ضيني  الرجل  �ضعل  حتى 
على  موؤمًنا  الرجل  اإىل  واأ�ضار  ب�ضدة  �ضاحًكا  فوؤاد  انفجر  فكري«،  اأ�ضطى 
على  كلنا  لموؤاخذة  بيلفنا  ده  الأ�ضطى.  عم  يا  اأ�ضطى  اأي  »وم�ض  كلمه 
لب�ضاطة  ارتاح  الذي  �ضكري  ومعهم  تتفجر  �ضحكاتهم  عادت  �ضباعه«، 

املكان واملوجودين »ما اأنا على �ضباعه معاكم يا اأ�ضطى«.
اأنت« قهقه بها الأ�ضطى فكري وهو  »ل ع�ضان احللوة دي خد ولّع 
اكتفى  له.  ناولها  ثم  اأنفا�ض  ب�ضعة  فاأ�ضعلها وجذب  ملفوفة  �ضيجارة  ُيناوله 
الذي  الرجلني  حديث  ُيتابع  وهو  الأنفا�ض  وتبادل  بال�ضمت  اجلل�ضة  اأغلب 
فوؤاد يف لف  انهمك  بينما  الب�ضيطة،  اليومية  م�ضاكلهما وحكاياتهما  يتناول 
عدة �ضجائر اأخرى. �رصد ذهنه طويًل يف حكاياته املوؤملة حتى انتبه على يد 
فوؤاد وهي تربت على كتفه لينه�ض »م�ض يل«، هز راأ�ضه موافًقا واألقى �ضلًما 

خافًتا على الرجلني ونه�ض.
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»حا�ضب را�ضك يا اأخينا«، نبهه فوؤاد وهما يهبطان الدرجات املتهالكة 
يف حذر حتى و�ضل اإىل املدخل ال�ضيق. فوجيء كلهما ب�ضفوت ي�ضتند 
اإىل اجلدار القدمي ويدخن �ضيجارة يف هدوء »�ضهرة �ضعيدة.. معاليه عايز 
فوؤاد  وجه  يف  دخانه  فنفث  ده�ضة  يف  بع�ضهما  اإىل  نظرا  حاًل«،  ي�ضوفك 

واألقى ال�ضيجارة بعيًدا »اأنت عارف اإنه ما بيحب�ض ي�ضتنى«.
»ل معل�ض.. املرة دي خليه ي�ضتنى«. فوجيء �ضفوت برده فبدت عليه 
علمات الده�ضة بينما التمعت عينا فوؤاد وكاأنه يتحداه بدوره، نظر له �ضفوت 
باحتقار ثم عاد يلتفت لبن خمدومه بهدوء »اأنا ما ان�ضح�ض بده«، اأ�ضار له 

بيده واأخرج علبة �ضجائره »م�ض عايز  ن�ضيحتك. خليها لك وملعاليه«.
»يعني اإيه؟«، عاد �ضفوت ُيكرر �ضوؤاله بهدوء اأ�ضد فاندفع فوؤاد وحاول 
دفعه »يعني تتوكل«، قبل اأن يلم�ض �ضفوت فوجيء باأ�ضوات جلجلت يف 
الزقاق ال�ضيق لع�رصات الأ�ضلحة ت�ضتعد للإطلق فتجمد مكانه، نظر �ضكري 
للرجل يف ده�ضة بينما ابت�ضم �ضفوت »عيب يا �ضاطر«، هّم با�ضتكمال حديثه 
لكن رنني هاتفه ارتفع فجاأة فالتقطه واأجاب دون النظر اإىل املت�ضل »اأفندم.. 
تعليمات يا فندم«. اأغلق هاتفه ونظر اإىل �ضكري ُمبت�ضًما »كّمل �ضهرتك. 

الولد دامًيا حواليك لو احتجت حلاجة.. ت�ضبح على خري«.
مل ُي�ضف كلمة واحدة وابتعد بخطواته الواثقة دون اأن يلتفت لكليهما، 
نظر كل واحد منهما اإىل الآخر يف ده�ضة بينما تت�ضع ابت�ضامة فوؤاد »اإيه �ضغل 
اإعلنات املعجون ده«، �ضاأله فكرر ابت�ضامته وهو ُي�ضري اإليه بال�ضمت » رغم 
�ضوية الأك�ضن دول اأقدر اأقول لك رزقك يف رجليك.. دا اأنت النهارده 
هتدلع يا زميلي«. يل نرجع عندي. اأ�رصعا ي�ضتقلن تاك�ضيًّا اأعادهما اإىل 
منزل فوؤاد الذي اأخذه من يده لي�ضعدا بهدوء »ه�ض�ض�ض�ض�ض.. اجلريان«، 

قالها له �ضاخًرا ب�ضوت عاٍل وهو يفتح الباب.
»اإيه راأيك؟«، بادره وهو يدفعه اإىل الداخل.. حترك ببطء �ضديد ليجد 
ابن  يا  راأيك  »اإيه  اإليه ف�ضحك  التفت  الرذيلة،  يبدو عليهما احرتاف  فتاتني 
اإنك  اأهو.. ح�ضيت  يا زميلي..  الكبت  الب�ضوات؟ م�ض قلت لك هنفرغ 
م�ضايق من قعدة عم فكري النا�ضفة فعملت ات�ضلتي ع الفي�ضبوك. على ما 
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و�ضلنا بقى فيه اإزازة �ضيفاز وربع حتة واأهي ن�ضوان قدامك.. روق دماغك 
زي ما اأنت عايز. بذمتك اأفرق اإيه عن الأخ اللي رفع علينا �ضوق ال�ضلح من 
�ضوية ده« ابت�ضم واأجابه »اأنت معّر�ض لنف�ضك وهو معّر�ض للدولة«. �ضحك 
م�ضرًيا اإىل املن�ضدة ال�ضغرية وهو يجذبه من يده، مل ينظر �ضكري اإىل الفتاتني 
والتقط �ضيجارة ملفوفة من الطبق واأ�ضعلها، ثم اأم�ضك الزجاجة وملأ كاأ�ضه 

وا�ضتدار ليواجه النافذة.
»مّلكي«، قالها وهو يبعد يده عن الفتاة التي احتكت به وهي متد يدها 
خرين »ياختي هو  لتاأخذ ال�ضيجارة، فنظرت اإليه با�ضتغراب والتفتت اإىل الآ
الدخان يف  امل�ضاركة«؛ جتاهلها ونفث  بتحب�ض  ما  يا عم..  اإيه  ماله ده.. 
ثم  بده�ضة  فوؤاد  له  نظر  بينما  كثرًيا،  ر�ضوى  ت�ضبه  اأنها  له  خطر  وجهها، 
تظاهر باملرح »نفك بقى من اجلو ده.. يل نن�ضط يا بنات.. ه�ضغل لكم 
قامت  رخي�ضة،  اأغنية  و�ضغل  هاتفه،  والتقط  بالفعل،  قوله  قرن  مزيكا«؛ 
الفتاتان وبداأتا يف الرق�ض بينما ا�ضتمر يف ال�رصب ناظًرا اإليهما بربود، خطر 
بباله اأن ر�ضوى كانت حتب هذا النوع من الأغاين رغم كل ما فعله لتح�ضني 

ذوقها.
»لموؤاخذة«. قالها واأخرج كل ما بجوفه.

***
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وكانت حرب اليمن ال تزال م�ستمرة. ولقد اأدت هذه احلرب اإىل 
عملية اإف�ساد لعدد كبري من االأجهزة الر�سمية التي �ساركت يف اإدارتها، 
فقد كانت احلرب بعيدة متاًما عن كل رقابة، ثم اإن املجهود احلربي كان 
الذي  الن�ساط  اأنواع  تطبق على غريه من  التي  القيود  بطبيعته متحرًرا من 
كانت  اليمن  االعتمادات حلرب  اإن  ثم  العادية.  الدولة  اأجهزة  به  تقوم 
�سخية، فقد كان الهدف هو الو�سول باملعارك اإىل نتيجة مقبولة باأ�رصع ما 
ميكن. ولقد اأ�رصت حرب اليمن �رصًرا بليًغا ب�سخ�سية عبد احلكيم عامر، 
حرب  يف  �سلوكه  على  ماأ�ساوية  بطريقة  نف�سها  االأ�رصار  هذه  وعك�ست 

يونيو 1967.
                                     حممد ح�سنني هيكل- خريف الغ�سب
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»حلوة الفيل اجلديدة يا �ضفوت«..
�ضدرت عن �ضربي جنم باإعجاب وهو يتجول يف منزل �ضفوت اجلديد، 
فانحنى يف نفاق »من بع�ض ما عندكم يا فندم«، ابت�ضم �ضربي واأ�ضار اإىل 
الطابق العلوي »واأنت بقى �ضهراتك بتبقى فوق وّل حتت«، �ضحك �ضفوت 
اأخرى »�ضيادتك ممكن جترب التنني وتقول يل  يف خبث وهو ينحني مرة 
اإيه الأح�ضن«. �ضحك كلهما وهو يربت على كتفه و�ضفوت ُي�ضري لأحد 
رجاله »يا عماد.. قهوة �ضربي با�ضا يف اجلنينة«، قالها والتفت اإىل رئي�ضه 

»وّل �ضيادتك حتب القهوة على ال�ضطح«.
»ل خلينا يف اجلنينة اأح�ضن«، اأجابه وغمز »على الأقل نتكلم بعيد عن 
اإىل  يتجهان  اأخرى وهما  مرة  ال�ضحكات  يت�ضاركان  عادا  الزملء«،  ودن 
احلديقة التى و�ضع �ضفوت من�ضدة وبع�ض املقاعد و�ضط اأ�ضجارها الكثيفة. 
ا�ضتمر �ضفوت يف نفاقه واأزاح مقعده املف�ضل لرئي�ضه ليتمكن من اجللو�ض ثم 
دار وجل�ض يف مواجهته »لزم اأخلي النهاردة اأجازة ر�ضمية للطقم اللي �ضغال 

معايا مبنا�ضبة زيارة �ضيادتك«.
»كده كتري.. خلي �ضوية للقيادات الأعلى« قالها وظل ي�ضحك ب�ضدة 
رغم امتقاع وجه �ضفوت بع�ض ال�ضيء، واأ�ضاف »اأومال لو جمال اأو عبد 
احلكيم جالك هتعمل اإيه، هتغرّي اليوم على ا�ضمه«، هز �ضفوت راأ�ضه يف 
اأن�ضى  با�ضا، ل مُيكن  يا �ضربي  »اأنا تلميذك  اأن يبدو طبيعيًّا  ارتباك وحاول 

اأف�ضالك عليا«.
حواليك«.  اللي  ومقام  مقامك  عارف  اختارتك..  كده  »عل�ضان 
�ضمت  يف  و�ضعها  القهوة،  حامًل  عماد  اقرتب  عندما  كلهما  �ضمت 
وراقبه �ضربي حتى ابتعد ثم التقط فنجانه وارت�ضفه با�ضتمتاع »حلو النب ده«، 
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ابت�ضم �ضفوت واأ�ضار اإىل رجله الذي اختفى داخل الفيل »عماد بيعمل طلب 
جتربه«،  �ضيادتك  عند  كيلو  يكون  النهارده  اليمني،  النب  من  خم�ضو�ض 
�ضحك �ضربي واأ�ضار اإىل الفنجان »اأهو يبقى ا�ضمنا طلعنا من اليمن بحاجة 

بدل ما هي عاملة زي البلعة بت�ضفط كل اللي بنبعته«.
» �ضحيح يا فندم.. اأخبار املعارك هناك اإيه؟«. تكدر وجه �ضربي عند 
بعتذر  »لو جتاوزت حدودي  ُمرتاجًعا  راأ�ضه  فاأحنى �ضفوت  ال�ضوؤال  �ضماعه 
ببطء  يتحدث  ثم عاد  اأبًدا«، �ضمتا حلظات  »ل  نافًيا  راأ�ضه  �ضيادتك«، هز 
يت�ضجن  ممكن  قاله  تاين  لو حد  معاك ك�ضديق.  بيه  هف�ضف�ض  ده  »الكلم 
موؤمًنا  راأ�ضه  �ضفوت  هز  بتاعي«،  الراجل  اإنك  عارف  اأنا  لكن  يوم،  تاين 
فتابع »جمال طول الوقت بي�ضتعجل نتيجة العمليات، حلم القومية والق�ضاء 
وعي  غري  من  بيت�رصف  خّلوه  العربي  العامل  يف  الرجعية  الأنظمة  كل  على 
اأحياًنا، موارد البلد بت�ضعف يف الوقت اللي حمد�ض متوقع اإن اأي بلد ترد 
ل�ّضه طريقهم طويل عل�ضان يعملوا  اإفريقيا  لنا اجلميل قريب. اجلزائر ودول 

دولة حقيقية«.
»ب�ض اللي اأعرفه اإن قواتنا م�ضيطرة على الو�ضع هناك. دي التقارير اللي 

بترتفع ل�ضيادة امل�ضري«.
اأحنى  بالتقارير«،  وتكتفي  زيهم  هتعمل  اأنت  يا �ضفوت.  اإيه  »جرى 
اأمام معلمه فابت�ضم �ضربي  اأخطاأ  �ضفوت راأ�ضه ثانية يف خجل وكاأنه تلميذ 
»عبد احلكيم هو كمان م�ضتعجل. حمتاج لأي انت�ضار يدعم �ضورته ُقّدام 
نف�ضه قبل اأي حد. �رصبة الوحدة مع �ضوريا ل�ّضه اأثرها جّواه. ده خله يّركز 

يف اليمن وين�ضى اإن الإ�رصائيليني ممكن يكرروا هجومهم يف اأي وقت«.
»و�ضيادتك �ضايف اإيه؟«.

لكن حما�ض  ده،  امللعب  بّره  اإننا  البداية  من  راأيي  »ب�رصاحة.. كان 
تن�ضى  اأوعى  كمان  احلدود،  فوق  كان  حترر  حركة  لأي  كالعادة  جمال 
اإن عبد احلكيم وال�ضادات �ضّجعوه. ودول اأ�ضحاب عمره«، ارت�ضف من 
فنجانه الر�ضفة الأخرية واأ�ضاف »الظاهر اإن ال�ضادات ن�ضي الع�ضكرية بعد ما 
بقى رجل دولة. خل�ض بقى اأفندي«. �ضمت �ضفوت وكاأنه يزن حديث 
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رئي�ضه ثم عاد ي�ضاأله »وبالن�ضبة للجبهة الداخلية، �ضحيح التقارير بتقول اإن 
النا�ض مليانة حما�ض مع كل قرار، لكن اللي اأعرفه اإن فيه حالة تخبط كبرية 

يف الراأي العام«.
»ومن اإمتى يابني بيهمنا كلم النا�ض. اللي عايز يقول حاجة يقولها«، 
ارتفع حاجبا �ضفوت يف ده�ضة فابت�ضم �ضربي يف خبث »واللي يقول حاجة 
القهوة يبقى ي�رصفوا  النا�ض �ضايفني نف�ضهم رجالة على  ي�ضيل وزرها، طاملا 
عندنا ون�ضوف مني فيهم هيطلع راجل، وملدة اأد اإيه«. قهقه كلهما ب�ضوت 
عاٍل ولكزه �ضربي يف كتفه »�ضيبك بقى من الكلم ده، هو اإحنا قاعدين 
»املمثلة  اخلبيثة  ابت�ضامته  وات�ضعت  اإليه  يرمي  ما  �ضفوت  فهم  املكتب«،  يف 
اللي �ضيادتك �ضاألتني عليها يف بريوت. اأول ما ترجع هنعمل حفلة مبنا�ضبة 
فاأ�ضاف »وتبقى فر�ضة منا�ضبة �ضيادتك  ابت�ضم �ضربي يف ر�ضا  رجوعها«، 

تخترب الدور اللي فوق. هيعجب �ضيادتك �ضدقني«.
»وا�ضح اإنك عملت اختباراتك«.

»تلميذك يا �ضربي با�ضا«، عادت �ضحكاتهما ترتفع، ثم نظر �ضربي 
يف �ضاعته »اأنا لزم اطلع الريا�ضة دلوقتي. عندي معاد مع جمال«، نه�ض 
كمان  »اإحنا  كتفه  على  فربت  لينه�ض  كر�ضيه  واأزاح  احرتام  يف  �ضفوت 
عندنا اجتماع كمان �ضاعتني عل�ضان ن�ضوف لو حمتاجني مننا تكليفات. ما 

تن�ضا�ض، تكون يف املكتب قبل كده«.
�ضار �ضفوت معه حتى باب �ضيارته الذي اأ�رصع حار�ضه يفتحه. وقف 
ُم�ضرًيا بيده حتى غادرت ال�ضيارة واأغلق رجاله بوابة الفيل ُثم التفت اإىل عماد 
»الت�ضجيل وا�ضح«، اأوماأ عماد براأ�ضه وهو ُي�ضري باأ�ضابعه علمة اجلودة »ممتاز 
يا فندم.. حتب �ضيادتك اأ�ضمه للأر�ضيف بتاعنا«، اأوماأ براأ�ضه اإيجابًا »وخلي 
على ال�رصيط ده علمتني. مني عارف ميكن نحتاجه قريب، و�ضاعتها م�ض 
هنقعد ندّور عليه«. اأ�رصع عماد لتنفيذ الأوامر، بينما التفت �ضفوت اإىل باب 

الفيل وهم�ض »تلميذك يا �ضربي با�ضا«.
      

***
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»�ضباح اخلري يا �ضفوت بيه«..
قالها قائد حر�ض الوزير الذي ا�ضتقبله اأمام البوابة »معايل البا�ضا يف اأو�ضة 
املكتب ومنتظر �ضيادتك«، اأ�ضار �ضفوت له بالتحية فابت�ضم الرجل »م�ض ناوي 
جتيب �ضواق بقى.. ال�ضوارع  بقت زفت«، ابت�ضم �ضفوت ابت�ضامة �ضفراء 
»اأنت بت�ضوفها زفت بعيد عن موكب معاليه يف يومني الأجازة.. ما تبقا�ض 
تاخدهم« امتقع وجه الرجل فاأم�ضك ع�ضا ال�رُصعة وابت�ضم ثانية »وبعدين دي 

ا�ضمها قيادة، واأنا م�ض هخلي حد يكون قائد عليا.. يا قائد«.
حتّرك �رصيًعا و�ضط حتيات العاملني حتى و�ضل اإىل باب املكتب. �ضد 
قامته ودق الباب ف�ضمع ال�ضوت الواثق ياأمره بالدخول »اإّزيك يا و�ضخ« هّز 
�ضفوت راأ�ضه فاأ�ضار اإليه باجللو�ض »ينفع حتب�ض الراجل عل�ضان بنته عاجباك.. 
فاأ�ضار  احلديث  �ضفوت  حاول  جن�ض«  و�ضخة..  تربية  ده..  الفرتا  اإيه 
يخّلف  له  قال  مني  وي�ضتاهل..  ُمغّفل  هو  بر�ضه  »وب�رصاحة  لُيخر�ضه  بيده 

موم�ض.. هو كمان معّر�ض ب�ضحيح«..
الوزير  اإليه  نظر  الفعل..  رد  وانتظر  قالها  �ضيادتك«  عاقبه  ربنا  »ميكن 
من  �ضيادتك..  اأوي  موؤمن  »ل  �ضاحًكا  انفجر  ُثم  التعبري  من  خاٍل  بوجه 
ُجند الله واأنا ما اأعرف�ض«، زفر �ضفوت بهدوء حتى ل يلمحه الوزير وابت�ضم 
»وميكن ربنا بي�رصب الظاملني بالظاملني«، تعالت �ضحكات الوزير مّرة اأخرى 

»خُمل�ض يف �ضغلك �ضحيح اأنت كمان«..
»بنحاول نتعلم«..

ناوي  م�ض  اإنك  راحتك  على  اللي  تعمل  �ضايبك  خمّليني  اللي  »ميكن 
تُب�ض لفوق.. اأنت �ضعيد بو�ضعك ده.. �ضايف اإنك م�ض هتكرب اإل لو اأنا 
كرّبتك.. لو حبيت اأحطك مكان عماد اأو �رصيف هت�ضتغل.. ولو �ضبتك 
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بقية ُعمرك مكانك بر�ضه هت�ضتغل.. كل ده عل�ضان تتعلم« �ضمت �ضفوت 
تعرف  ده  فيه  اأنا  اللي  للمكان  لك  و�ضّ يوم حّظك  لو  »عل�ضان  اإليه  واأ�ضغى 
اجلاية  املرحلة  هيح�ضل..  م�ض  »وده  حُمّذًرا  اإليه  واأ�ضار  �ضبهي«،  تكون 
حمتجاك مكانك فرتة طويلة«، هّز �ضفوت راأ�ضه موؤمًنا على كلمه، �ضمت 
نظرة  اأطلت  ليه؟«،  اخرتتك  اأنا  »عارف  الفاخر  �ضيجاره  اأخرج  ُثم  الوزير 
ُمت�ضاءلة من عينيه فاأ�ضعل الوزير �ضيجاره وتابع »عل�ضان اأبوك كان بو�ضطجي« 

قالها وغمز »زي اللي قبلك«..
الهاتف  �ضماعة  التقط  الذي  الوزير  �ضحكات  و�ضط  �ضفوت  �ضمت 
الداخلي فجاأة »اتنني �ضاي منهم ال�ضاي بتاعي يا حممد«، اأغلق الهاتف وعاد 
يلتفت نحو �ضفوت »اإيه بقى الهّبل اللي �ضايبينه يح�ضل يف و�ضط البلد ده.. 
العيال طايحة.. طبيعي.. الدنيا �ضّغالة وكل حاجة ما�ضية زي ما حم�ضوبة 
باحلرف.. ما�ضي.. اعتقالت من غري �ضبب.. م�ض هيكلفونا غري اأكل 
و�رُصب«، وا�ضل �ضفوت �ضمته وهو يتطلع اإليه فتابع »ده م�ض �ُضغلك ب�ضكل 
كامل.. عارف.. لكن، اللي م�ض فاهمه فعًل اإنك توّقف الداخلية اأكرت 
ترفع  معاهم..  �ضارح  �ضكري  اللي  واملوم�ض  اخليل  عل�ضان جوز  مّرة  من 
تليفونك يف كل مرة بنت الو�ضخة اللي كان ما�ضي معاها بنقب�ض عليها.. 

تطّلع عيال ُمعتقلني الداخلية هتموت وت�ضيبهم جوة«. 
»اأت�ضل اأنا اأح�ضن من اإن �ضكري هو اللي يت�ضل �ضيادتك« نطقها وتردد 
ابن  اإنه  بعيد عن  بال�ضتمرار »هو هيعمل ده..  الوزير  اإليه  فاأ�ضار  اأن ُيكمل 
خِل�ض�ض  ما  ل�ضه  وهو  ال�رصف..  متنحني  كنت  لو  �ضاحبي  هو  معاليك، 
اإن  اإنه عارف  اإنه ممكن يعمل حاجة رغم  الثورة.. فاكر  بتاعة  البالونة  من 
ُمنتظمة على  ت�ضاعدت طرقات  بينما  بده«، وابت�ضم  �ضيادتك م�ض هت�ضمح 
الباب، اأ�ضار اإليه الوزير بتجاُهلها فاأكمل »ويكون كمان �ضيادتك حتت عيني 
مبزاجه، بدل ما نبعت نا�ض يدّوخهم وراه هو واأ�ضحابه«، اأوماأ الوزير براأ�ضه 
موافًقا بينما ت�ضاعدت الطرقات على الباب يف حذر.. ارتفع �ضوت الوزير 

اآمًرا بالدخول.. برزت من الباب �ضينية ال�ضاي على يد �ضاب ُمتاأنق.
�ضمتا حلظات و�ضع فيها ال�ضاب ال�ضاي واأ�رصع ي�ضتبدل املطفاأة باأخرى 
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كري�ضتالية لمعة، حاول ال�ضاب اأن يرفع عينيه اإىل الوزير ُم�ضتف�رًصا عن اأوامر 
ال�ضاب  اأحنى  للحرا�ضة جتهز«،  قول  خارج  »واأنت  عاجله  ولكنه  اأخرى، 
راأ�ضه اأكث وعاد بظهره وخرج �رصيًعا، اأ�ضار الوزير بيده اإىل �ضفوت فابت�ضم 
بقية  غري  »دامًيا  الوزير  �ضحك  �ضوية«،  بارد  ب�رصبه  اإين  عارف  »�ضيادتك 
الب�رص«، قالها واأراح ظهره اإىل املقعد »وفوؤاد.. ناوي تعمل معاه اإيه؟«..

»�ضيادتك ُمهتم بالواد ده؟«.
»م�ض اأنا.. ب�ض اللي فاهمه اإنه طول الوقت جنب �ُضكري«.

»متام �ضيادتك.. ده جنب حاجات تانية«.
اإ�ضعالها،  ُيحاول  �ضفوت  فاأ�رصع  جديًدا  �ضيجاًرا  تلتقط  يده  امتدت 
اأحنى �ضفوت راأ�ضه  اإين ما بحب�ض ده«،  بالتوقف »عارف  اإليه  اأ�ضار  ولكنه 
اعتذاًرا وعاد اإىل مو�ضعه بينما تابع الوزير وهو ُي�ضعل �ضيجاره »عماد قال يل 

انطباعات غريبة �ضوية عن الولد ده«.
»زّيه زّيهم.. دماغه طّقت من الثورة«.

ا�ضتجمع  اأمامه،  اأوراق  بب�ضع  فيها  عبث  »طيب«.. �ضمت حلظات 
عليها«،  �ضيادتك  اأطِلع  حابب  كنت  حاجة  »فيه  �ضجاعته  �ضفوت  خللها 
يا  »عارف  وجهه  يف  الدخان  ينُفث  وهو  �ضاخًرا  وابت�ضم  اإليه  عينيه  رفع 
اإن �ضكري  يتبعه »عايز تقول يل  فاأ�رصع �ضفوت  معّر�ض« نه�ض من مقعده 
قابل موم�ض �ضبهها يف �ضقة �ضاحبه، واإنه �ضكر ورّجع يف و�ضها وقام نام مع 
�ضاحبتها«، ارتفع حاجبا �ضفوت من دقة املعلومات التي ل ميتلكها هو نف�ضه 
ولكنه حافظ على �ضمته »اأنت دامًيا غرورك ب�ضبب �ضيطرتك بيخليك تن�ضى 
ُمفاعل نووي«،  تر�ض داير يف  املنظومة..  اإنك جزء من  ُمهّمة..  حاجة 

التفت والتقط ال�ضاي »عارف.. اأنا هقول لك حاجة هتفخر بيها«.
»كلم �ضيادتك يلَّ اأ�ضًل فخر«.

»بل�ض تعري�ض.. اأنا رايق �ضوية وهدي لك حكمة«، التفت والتقط 
وجهه  وتغرّي  �ضفوت  �ضمت  القراآن«،  يف  مذكور  كمان  »اأنت  ال�ضاي 
اأنت  وجنودهما..  وهامان  فرعون  اإن  قال  ربنا  »طبًعا..  يبت�ضم  والوزير 
واحد من اجلنود.. ميكن م�ض اأح�ضن واحد.. لكن اأفَيد واحد«، ارت�ضف 
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من ال�ضاي ونظر اإليه وهو يومئ براأ�ضه فوجد عينيه لمعتني من الفكرة »يبقى 
�رصف جديد مكنت�ض اأحلم بيه«.

ابت�ضم الوزير يف اإعجاب »و�رصفك القدمي فني؟« قالها وعاد ي�ضحك، 
»يّل  ُثم نه�ض  الوزير ي�ضحك  فابت�ضم �ضفوت »يف خدمة �ضعادتك«، عاد 
روح جّهز يل تقرير اجتاهات راأي وتقدير موقف وابعتهم يل على طول.. 

اأنا رايح اجتماع.. اأّما ن�ضوف اللي بيقولوا هيحّلوها �ضكلهم اإيه«.
»�ضيادتك بت�ضدق الكلم ده.. خليهم يت�ضّلوا«.

على  اأّكد  ما�ضي  »واأنت  بالن�رصاف  اإليه  واأ�ضار  يبت�ضم  الوزير  عاد 
احلرا�ضة.. ممكن الغبي اللي كان هنا ن�ضي«، بداأ �ضفوت يف اخلروج بظهره 

»حمد�ض يقدر ين�ضى اأوامر �ضيادتك«.

***
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تقّلب ج�ضد حلمي على البلط العاري يف الزنزانة التي جتمعه مع �ضادق 
ونبيل وزميلهم العجوز عبد امل�ضيح. كان برد ال�ضتاء القار�ض قد اأحال البلط 
لقطعة من الثلج ل يحتملها ج�ضده النحيل. اأغلق عينيه وتذّكر اأيامه خارج 
هذا اجلحيم، بينما الربق ي�رصب النافذه ذات الق�ضبان احلديدية لي�ضق عقله 

نافًذا داخل ذكرياته..
و�ضط  مقاهي  الإ�ضكندرية..  كورني�ض  وجولت  اجلميلة  ن�رصين 
اأن  ُيق�ضم  الذي  امليكانيكي  بالبلل..  املمتزجة  اخلافتة  الأحاديث  البلد.. 
�ضيارة اأبيه املُتهالكة مل ُتخلق لهذا الطق�ض.. جولت ال�ضوارع اخللفية بحًثا 
عن احل�ضي�ض.. اأوجلا الوافدة وزجاجة الفودكا الرو�ضية التي تعقبها مباراة 
يف اجلن�ض العنيف.. الكوفية الرمادية التي ا�ضرتتها اأمه يوم دخوله اجلامعة. 
ل  مغلقة..  زنزانة  يف  جلو�ضه  رغم  اآذانه  ي�ضم  يكاد  الرعد  �ضوت 

باأ�ض.. �ضوت الذكريات اأعلى..
كوالي�ض  الن�ضاط..  الكو�ضه..  اأبناء  على  التفوق  رغبة  الأحلم.. 
العمل الطلبي.. الرف�ض.. خداعه لنف�ضه باأنه الأقوى.. الزنزانة املغرقة 
يف املياه يف طق�ض ُي�ضبه ما هو فيه الآن.. �ضفوت ذو ال�ضوت الرخيم والنربة 
الآمرة وجراب ال�ضلح املتديل من اإبطه.. عر�ض ل ي�ضتطيع رف�ضه.. اأبناء 

النا�ض الغلبة النك�ضار.
»اأنت كوي�ض؟«، �ضاأله �ضادق فّهز راأ�ضه اإيجابًا ونه�ض، تلفت حوله 
وج�ضده تغمره ارجتافة خفيفة »هو عم عبد امل�ضيح فني؟«، �ضاأله حلمي فابت�ضم 
»النهارده دوره يف املطبخ. جّهز نف�ضك ل�ضوية عد�ض زي ال�ُضّكر«، �ضحك 
كلهما ونظر حلمي اإىل نبيل النائم »عارف ينام اإزاي ده؟«، ت�ضاءل منده�ًضا 
نظرة  بدت  احللوة«،  بالذكرى  نامي  »زينا كلنا..  راأ�ضه  اإىل  فاأ�ضار �ضادق 
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مت�ضاءلة يف عيني حلمي فاأجابه ُمبت�ضًما »ليلى.. بقاله �ضاعة بينطق ا�ضمها«.
بداآ يت�ضامران بهم�ض حتى ل يوقظا زميلهما الغارق يف اأحلمه. كان 
يرى نف�ضه يف اإحدى احلفلت التي كان ُيقيمها طالب من الأثرياء ويحر�ض 
على دعوة اجلميع لينبهروا مبدى ثرائه، يومها ا�ضتعار نبيل حلة زفاف جاره 
الزمالك كي  فيل زميله يف  ببولق حتى  منزله  اأنيقة، و�ضار من  تبدو  التي 
ل تف�ضد البدلة من ركوب الأتوبي�ض، راقه انبهار زميلته اللواتي هم�ضت 

اإحداهن يف اأذن زميله فوزي وهي ُت�ضري اإليه.
راأ�ضه  فهز  ي�ضتوقفه  وهو  فوزي  قالها  نبيل«،  يا  �ضوية  معانا  تقف  »ما 
اأغلب  ليلى، كانت  بينما كانت عيناه جتولن يف املكان بحًثا عن  باملوافقة 
الأحاديث مملة كالعادة، لكنه مل يكن يرغب يف اإظهار لهفته، هكذا وقف 

ي�ضتمع لثثرة رفاقه التي ل تنتهي حول ال�ضيا�ضة واأو�ضاع البلد.
»تفتكروا احلال هيو�ضل لفني؟«.

عرفنا  لو  ده  كتري..  عمل  فر�ض  هيوّفر  ال�ضد  م�رصوع  اإن  �ضايفة  »اأنا 
نربطه مب�ضاريع الإ�ضلح الزراعي«.

»�ضمعت اإن ال�ضيخ ال�ضعراوي هيعمل حلقات منتظمة مع اأحمد فراج«.
»بيقولوا اإن عبد النا�رص...«.

»بعد اإذنكم«، قاطعهم ُم�ضتئذًنا يف الن�رصاف وبداأ يتجول يف املكان، 
عنها.  بحًثا  فهو جاء  ال�ضيا�ضة،  اأو  النا�رص  عبد  احلديث عن  يعنيه  يكن  مل 
اأ�ضود  دارت عيناه يف املكان حتى ملحها جتل�ض بعيًدا عنهم، ترتدي ف�ضتاًنا 
فوق  �ضاًقا  وا�ضعة  جال�ضة  كانت  الروعة،  يف  غاية  نظره  يف  بدا  ق�ضرًيا 
الأخرى وج�ضدها منحٍن اإىل الأمام قليًل فبدت كاإحدى فاتنات الإغريق. 
اأجهزت على ما تبقى من اأع�ضابه عندما اأزاحت �ضعرها الأ�ضود الطويل لتظهر 
الناعمة، واأخرجت علبة �ضجائرها.. تعلقت عيناه ب�ضفتيها  رقبتها الطويلة 
واأ�ضنانها البي�ضاء اللمعة وهي تد�ض �ضيجارة وت�ضعلها.. ود لو يقوم ليقّبلها 
اأمام اجلميع لكنه متالك نف�ضه واجته نحوها »وح�ضتيني«، �ضدرت منه بعفوية 
فارتبك، لكنها نظرت اإليه ثم ابت�ضمت ليظهر بيا�ض اأ�ضنانها اأكث واأ�ضارت 
اإليه باجللو�ض »ا�ضكت حلظة.. غّم�ض عنيك من ف�ضلك«، قالتها وهي ت�ضع 
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تكرتث  اأن  دون  تابعت  ولكنها  منده�ًضا  فامتثل  الي�رصى  عينه  فوق  اإ�ضبعها 
بده�ضته »اأمتنى اأمنية يف �رصك«.

»امتنيت اتنني«.
اإليها  ونظر  فعلها  �ضباعي«،  على  اللي  رم�ضك  وانفخ  عينك  »افتح 
ُمبت�ضًما، فقد كانت تتعامل كالطفلة التي يراها يف خياله دوًما »ها.. امتنيت 

اإيه؟«.
اإليه وابت�ضامتها  »اأول حاجة.. نف�ضل مع بع�ض على طول«، نظرت 

تزداد ات�ضاًعا »والتانية؟«. 
»اإن عيني ما تبعد�ض عنك اأبًدا«.

قطع ذكرياته �ضوت باب الزنزانة ال�ضدئ الذي جعله ي�ضتيقظ فزًعا، 
التفت فوجد اجلنود ُيلقون بعبد امل�ضيح العجوز على الأر�ض وج�ضده ينزف 
اإىل  اإليه مع �ضادق وحلمي فوجده يبت�ضم، نظرا  اأ�رصع  من عدة موا�ضع، 
الكلم«،  غري  حاجة  اأعمل  مرة  »اأول  ابت�ضامته  فكرر  ده�ضة  يف  بع�ضهما 
حتولت الده�ضة اإىل ت�ضاوؤل فاأجاب »وّقعت الأذان الكبري بتاع العد�ض على 
ال�ضاوي�ض ُن�ضحي«، �ضهق نبيل وحلمي يف ده�ضة بينما �ضاح �ضادق »ليه يا 

عم عبد امل�ضيح. ده عبد املاأمور«.
يف  ا�ضتقر  حتى  ف�ضاعدوه  النهو�ض  وحاول  قال  جن�ض«،  راجل  »ده 
العجوز يحكي  واأخذ  الدم عن ج�ضده  بداأ حلمي مي�ضح  بالزنزانة.  مو�ضعه 
اأ�ضّمي يف �رصي واأنا �ضاكت.  اأ�ضب طبق يقول يل �ضّمي عليه،  »كل ما 
مرة يف التانية يف التالتة لقيته بيقول يل خليني اأ�ضمعك بت�ضمي، بقول له با�ضم 
�ض، ول�ّضه قبل ما اأقول اإله واحد، األقي الو�ضخ  الأب والبن والروح الُقدُّ
ي�رصبني بالقلم ويقول يل بتعّزم على الأكل بتاعنا يا كافر، ما ا�ضتحملت�ض، 

رحت �ضايل اخل�ضبة اللي �ضاندة الأذان. وقع عليه والعد�ض �ضوى جتته«.
اأ�ضود«، قالها �ضادق فربت عليه ب�ضعوبة ُمهدًئا »دخل العقيد  »يا خرب 
�ضعيد و�ضاأل اإيه اللي ح�ضل، قلت له، وقلت هو عل�ضان اأنا م�ضيحي يبقى 
تعذيب وا�ضطهاد يف املعتقل كمان، كان معاه الراجل الغريب ده وقال له 

خ�ضارة اإنهم ميوتوين، كفاية عليه خم�ضني جلدة«.
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»مني الراجل ده؟«.
»بيقولوا له �ضفوت بيه«.

فانفرجت  �ضادق  لوجود  انتبه  الذي  نبيل  من  �ضدرت  بالله«،  »اأعوذ 
وقاعد  اخته  ابن  اأنا  �ضاحبي،  يا  اإيه  »هتقول  �ضبقه  ولكنه  بالعتذار  �ضفتاه 
معاك. ده اأجن�ض من ال�ضاوي�ض ُن�ضحي«. فجاأة عاد باب الزنزانة ُيطلق �رصيره 
املُزعج ويربز منه وجه ال�ضاوي�ض حممود. التفت اأج�ضادهم الهزيلة ل اإراديًّا 
حول الرجل العجوز وكاأنهم يودون حمايته فبدا �ضبح ابت�ضامة على وجهه 

»قوم يا �ضادق.. �ضعيد بيه عايزك«.
اإىل  ال�ضاوي�ض  فعاد وجه  �ضاأله متهكًما،  بيه؟«  بيه وّل �ضفوت  »�ضعيد 
اللي  ال�ضايب  زي  تنجلد  ما  بدل  ِفز  قوم  مِنرة؟..  يا  هتهزر  »اأنت  عبو�ضه 
جنبك«. لكز عبد امل�ضيح �ضادق ُم�ضجًعا فنه�ض ببطء يتقدم ال�ضاوي�ض الذي 
اأعاد اإغلق الزنزانة يف �ضجر. هر�ض نبيل راأ�ضه مت�ضائًل »لعله خري. ولو اإن 
العامل دي مفي�ض من وراها خري اأبًدا«، هّز عبد امل�ضيح راأ�ضه »مفي�ض حاجة 
اأ�ضواأ من اللي اإحنا فيه. الباقي كله كلم«، اأ�ضند راأ�ضه على احلائط وتابع 
»اإحنا يابني مفي�ض حيلتنا غري �ضوية كلم واأفكار بنديهم للنا�ض. كنت اأبيعهم 
يف كتاب.. اأقولهم على قهوة.. اأفك بيهم و�ضط العيال واإحنا بنتع�ضى«، 
غري  حيلته  مفي�ض  طلع  نف�ضه  النا�رص  عبد  »حتى  اأ�ضاف  ُثم  �ضمت حلظات 
الكلم، وملا طلع الكلم م�ض قد القول والبلد حالها ان�رصب بر�ضه �ضابوا 
البلد  �ضابونا ول  يعني ل هم  قاعدين هنا.  واأنت  واأنا  اللي خاربينها  الكبار 

حالها ان�ضلح«.
»اإل اأنت انقب�ض عليك ليه يا عم عبد امل�ضيح؟«، �ضاأله نبيل يف ف�ضول 
واأ�ضاف حلمي »�ضحيح.. حمد�ض فينا عارف اأنت جيت ليه ول اإزاي«. 
القا�ضية »اأنا عندي حمل بقالة  �رصدت عينا الرجل وكاأنه ي�ضرتجع الذكرى 
�ضغري يدخل يل قر�ضني، لكن غري كده اأنا كنت موظف يف هيئة الكتب، 
اأحل حملها عل�ضان تلحق  ال�ضغل وطلبت مني  مرة جت واحدة زميلتنا يف 
يا عم عبد  تتحايل عليا وتقول يل ربنا يخليك  الواد، قعدت  ع  تر�ضّ تروح 
امل�ضيح، قلت لها وماله. واأنا قاعد جه واحد �ضكله تافه قعد يزّعق ويهلل 
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عل�ضان بيدور على ن�رصة الحتاد ال�ضرتاكي وم�ض لقيها يف الفاترينة. قلت 
كلم  هتلقي  اجلرنال  افتح  كلم،  وكلها  فارقة  م�ض  اإنها  نية  بُح�ضن  له 
عبد النا�رص هو نف�ضه كلم امل�ضري هو بر�ضه كلم �ضربي، وكلها كلم. 

وحياتك يا ابني ده اللي قلته«.
وبعدين؟«.

اللي  لقيت  ال�ضغل  من  طالع  واأنا  بالكلمتني،  فكيت  ما  »ياريتني 
الكلم  الدولة.  باإهانة رئي�ض  اإيه، متهم  قال  بيكتفني وبياخدين على هنا. 
بنت يف  عندي  اأنا  عايزينه،  هم  باللي  اعرتفت  طبًعا  �ضنتني،  من  يجي  ده 
حالتنا  زي  اللي  والغلبة  دلوقت،  اتخرجت  زمانها  ال�ضكرتارية،  معهد 
حديثه  ُيكمل  وهو  الرجل  عينا  دمعت  وعيالهم«،  �رصفهم  غري  معندهم�ض 
اأرحم  اأهو، قاعد م�ضتنى اأجلي، عارف اإن حتى مليكة العذاب  »واآديني 

من الكلب اللي هنا«.
»اأدخل«، عاد �ضوت ال�ضاوي�ض حممود يتعاىل وهو يفتح الباب ويدفع 
»خري  اعتقاله  مت  منذ  عادته  غري  على  من�رصًحا  بدا  الزنزانة،  داخل  �ضادق 
يابني«، �ضاأله عبد امل�ضيح فاألقى ج�ضده بجواره والتقط نف�ًضا عميًقا »اأول مرة 

خري من �ضاعة ما جيت هنا يا عم عبد امل�ضيح«.
عم.  يا  دي  للدرجة  »م�ض  ف�ضحك  بلهفة  حلمي  �ضاأله  »هتخرج«، 
فاروق  اأخويا  اإن  يقول يل  يغيظني، جه  عايز  بيه كان  اإن �ضفوت  احلكاية 
عبد  ابت�ضم  وهزعل«.  هتح�رّص  فاكرين  اجلي�ض.  يف  ظابط  وبقى  اتخرج 
الباب  اإىل  واأ�ضار  يابني«،  »األف مربوك  اأمله وربت على كتفه  امل�ضيح رغم 

»ب�ض يا رب ما يطلع زي خالك«.
***
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هي الرجولة كنز ابن اآدم..
ال تقول يل جنمة وال كّتافات..
على الر�سيف اأنا �ساحبي مات.

                                    عمرو �سوقي- ق�سيدة غري من�سورة

�سمن  والتلفزيون  االإذاعة  مبنى  باجتاه  �سربا  من  تظاهرة  انطلقت 
املريناب  قرية  من  �سكان  قيام  على  ا  ردًّ القبطي،  الغ�سب  يوم  فعاليات 
مبحافظة اأ�سوان بهدم كني�سة قالوا اإنها غري مرخ�سة، وت�رصيحات ملحافظ 

اأ�سوان اعتربت م�سيئة بحق االأقباط..
اإىل مواجهات بني املتظاهرين وقوات من ال�رصطة  التظاهرة  حتولت 
ا  الع�سكرية واالأمن املركزي، واأف�ست اإىل مقتل بني 24 اإىل 35 �سخ�سً

اأغلبهم من االأقباط، فيما ُعرف اإعالميًّا بـ«جمزرة ما�سبريو«.
                                                                     تقارير �سحفية
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»راأفت«..
اجلميع  اإليها  فالتفت  منهكة  اجلريدة  تدخل  وهي  مرمي  �ضوت  ارتفع 
يف ده�ضة وهي ُتلقي حقيبتها الكبرية على مقعدها وتقرتب من راأفت الذي 
اأ�رصع ُينهي مكاملة ويلتفت اإليها »مالك يا بنتي؟«، األقت ج�ضدها على املقعد 
املجاور يف اإنهاك »�ضباب ما�ضبريو نّظموا نف�ضهم ورايحني عند التلفزيون.. 
ثم  الأمر  ا�ضتيعاب  اإليها حلظات حماوًل  الكامريا وتعاىل معايا«. نظر  هات 
هز راأ�ضه »ثواين.. هاطلع اأجيبها من املونتاج ونتحرك«، قرن قوله بالفعل 

واأ�رصع ُيغادر املكان فاأ�ضارت اإليه »وو�ضي يل على ن�ضكافيه واأنت طالع«.
ُتدير  بعنف وهي  فانتف�ضت  ب�ضوؤاله  باغتها جمدي  »اأنتي رايحة فني«، 
راأ�ضها اإليه »اإيه قلة الذوق دي«؛ �ضوتها املرتفع جعل اجلميع ينظرون اإليها يف 
اأخرى، بدا على جمدي الإحراج فحاول ر�ضم البت�ضامة على  ده�ضة مرة 
وجهه املحتقن »اأنا اآ�ضف م�ض ق�ضدي.. اأنا ب�ض حبيت اأ�ضاعدك«، نظرت 
اأ�ضعلتها  �ضيجارة  حقيبتها  من  والتقطت  يدها  ومدت  املهذبة  غري  حليته  اإىل 
ونفثت دخانها بالقرب منه وخف�ضت �ضوتها »وبعدين يا جمدي.. قلنا م�ض 
هينفع.. ل اأنت هتقبل تتجوزين على حايل ول اأنا هر�ضى اأعمل اللي اأنت 
عايزه«، بدت خيبة الأمل يف عينيه فنفثت دخانها مرة اأخرى وتابعت »ول 

اإحنا حتى هينفع نت�ضاحب يا �ضيخ.. وّل اإيه؟«.
»ا�ضتغفر الله«، اأ�رصع يقولها بينما عيناه ت�ضتقران على �ضدرها الب�ض »يا 

مرمي اأنتي عارفة اأنا بحبك اأد اإيه.. وكان نف�ضي يعني«.
»تهديني!.. ل يا عم.. لكم دينكم ويل دين.. وّل.. اأنت ليك 

اعرتا�ض على الن�ض ل �ضمح الله؟«.
»ل طبًعا ا�ضتغفر الله.. ب�ض ال�ضيخ يحيى«.
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»خليك ورا الراجل ده حلد ما هرتوح يف داهية وراه.. يابني اأنت �ضحفي 
اإيه«. �ضمت كلهما حلظات  قدمي وعارف مني يحيى ده وعلقاته �ضكلها 
وعامل البوفيه ي�ضع اأمامها الن�ضكافيه ثم تابعت »ويف كل الأحوال يا �ضيدي 
اأنت حر.. �ضيلني من دماغك بقى«. هّم جمدي بالرد عليها ولكن ا�ضتوقفته 
نغمة الر�ضائل الق�ضرية فاأخرج هاتفه بينما تظاهرت مرمي بالن�ضغال عنه يف و�ضع 
ال�ضكر، ات�ضعت عيناه وهو ينظر اإىل ال�ضا�ضة، ثم عاد ينظر اإليها »طب بقولك 

اإيه.. بل�ض تنزيل التغطية دي.. كفاية راأفت ينزل ي�ضور«.
ما  حلد  مكانه  حّطك  الر�ضول  عبد  وّل  حترير..  مدير  بقيت  »اأنت 

يرجع؟«.
يخف�ض  وبداأ  قالها  ا�ضمعي كلمي«،  ب�ض  ده..  ده ول  �ضتي ل  »يا 
�ضوته اأكث »جت لنا تعليمات اأننا ننزل ما�ضبريو ندعم اجلي�ض. عارفة ده معناه 
اإيه«، هزت راأ�ضها نافية يف �ضخرية فتابع »ممكن حت�ضل جمزرة«. �ضمتت 
حلظات واأ�ضعلت �ضيجارة اأخرى وهي تنظر اإليه يف بطء »يعني اأنت عندك 
ا�ضتعداد ت�ضحي براأفت!.. يا اأخي اأنا كنت عارفة اأنكم زبالة �ضحيح.. 

لكن اأنت تفوقت على اللي عّلموك«.
»مرمي.. اأنا م�ض ه�ضمح«.

ل�ضاين  على  يجي  ل�ضانك  عايزة  م�ض  اأنا  ا�ضكت..  اإيه..  »ت�ضمح 
تاين«، �رصخت بها يف الوقت الذي عاد فيه راأفت ونظر اإليهما يف ده�ضة 
»فيه اإيه يا جماعة؟«، نظر له جمدي بازدراء وغادر املكان بينما التفتت مرمي 
اإىل زميلة اأخرى »نزيل يا بنتي عاجل على املوقع.. اجلماعة حت�ضد اأن�ضارها 
مل�ضاندة اجلي�ض يف مواجهة التظاهرة القبطية«، اأ�رصعت زميلتها تكتب اخلرب 
على اجلهاز اأمامها والتفتت اإليها يف ت�ضاوؤل »امل�ضدر؟«، اأجابتها وهي تلتقط 

حقيبة �ضغرية من داخل حقيبتها ال�ضخمة »ا�ضاأيل ال�ضيخ جمدي«.
يحملون  الذين  ال�ضباب  و�ضط  يتحرك  �ضعيد  كان  نف�ضه  الوقت  يف 
كان  الر�ضمي،  التلفزيون  مقر  نحو  متجهني  حما�ض  ويهتفون يف  ال�ضلبان 
فوؤاد  ميينه  وعلى  املظاهرة  تاأمني  يف  بامل�ضاركة  اكتفائه  رغم  باحلما�ض  مليًئا 
�ضاأله وهو مي�ضك  القلق ده«،  اإيه  يا عم..  »مالك  يتلفت حوله  الذي ظل 



160

ذراعه »اإيه.. خايف ال�رصطة الع�ضكرية تقف�ضك تاين؟«، ظلت ملمح فوؤاد 
جامدة ومال على اأذنه »ب�ض يا �ضعيد.. الطريق ال�ضالك ده م�ض طبيعي«، 
ارتفع حاجبا �ضعيد يف ده�ضة ومال نحوه بدوره »ق�ضدك اإيه يا �ضاحبي؟«، 
اأ�ضار فوؤاد اإىل ال�ضوارع اجلانبية التي بدت �ضبه خالية يف طريق امل�ضرية »من 
اإمتى وهم بي�ضيبوا كل ال�ضباب دي مت�ضي م�ضافة طويلة زي اللي احتركت من 
�ضربا حلد ما قربنا نو�ضل ما�ضبريو من غري اأي م�ضاكل.. اإيه.. فجاأة بقى 

عندهم حرية تعبري؟«.
»م�ض ميكن م�ض عايزين م�ضاكل؟«.

»تفتكر؟«، قالها فوؤاد �ضاخًرا واأ�ضار اإىل كتفه »وحياة اجلثة اللي متعّلم 
عليها دي فيه حاجة غلط«.

»اأنت اللي بقيت مو�ضو�ض يا فوؤ�ض.. ا�ضمع مني«.
مل يكد يتم عبارته حتى هزت ال�ضوارع اأ�ضوات بنادق اخلرطو�ض وهي 
فوؤاد  قالها  قلت لك«،  »م�ض  امل�ضرية  للدموع على  امل�ضيل  الغاز  قنابل  ُتطلق 
وهو ُي�ضري اإليه ليتحركا بعيًدا فاأ�رصع بجواره »بومة.. اأنت بومة.. كانت 
اأ�رصع فوؤاد ُيخرج مفاتيح �ضقته  الفل حلد ما حركت ل�ضانك«.  ما�ضية زي 

ويد�ضها يف يده »خد املفتاح.. لو اتعك�ضت روح اأنت«.
»ولو متام؟«.

»نتقابل ع القهوة.. اجنز«.
افرتقا فيما امتزجت اأ�ضوات القنابل والطلقات ب�ضيحات ال�ضباب العالية 
وهم يحاولون التقدم، حاول بع�ضهم الو�ضول اإىل املبنى فيما اأ�رصع اآخرون 
اللحى  بالعديد من ذوي  والأطفال، فوجئ هوؤلء  الن�ضاء  يحاولون حماية 
يطبقون عليهم من ال�ضوارع اجلانبية ويحاولون ال�ضتباك ودفعهم للخارج مرة 
اأخرى. مل يدِر فوؤاد بنف�ضه اإل واإحدى القنابل التي مت اإطلقها ع�ضوائيًّا ترتطم 
املميزة، حاول  املركزي  الأمن  �ضارينة  اأ�ضوات  ترتفع  بينما  في�ضقط  بظهره 
ي�رصخون  وهم  للفرار  حماولة  يف  تده�ضه  الأقدام  ع�رصات  ليجد  النهو�ض 
ببع�ض  ترتطم  ع�ضكرية  �ضيارات  فوجد  ثانية  راأ�ضه  رفع  حاول  »اجلي�ض«، 

ال�ضباب وتزيحهم عن طريقها يف عنف.
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مل يدِر فوؤاد كم بقى على الأر�ض، حاول النهو�ض متحامًل على نف�ضه 
اأكرم  اإليه  عرفه  الذي  امل�ضور  راأفت  ي�رصبون  امللتحني  من  فوجد جمموعة 
ذات مرة، جال بب�رصه وهو غارق يف ال�ضعال من الغاز، معتقًدا اأن �ضديقه 
الأر�ض و�ضقط  الراقدين على  اأحد  يتخبط حتى تعث يف  جاء بدوره، ظل 

بجواره.
حاول فوؤاد التقاط اأنفا�ضه مرة اأخرى و�ضط الأدخنة التي تغطي الروؤية، 
فاخرتقت اأنفه رائحة دماء عنيفة، ظن اأنه اأ�ضيب مرة اأخرى فبداأ يفت�ض يف 
�ضل�ضلة  ملح  فيه،  تعث  الذي  اجل�ضد  اإىل  التفاتة  منه  حانت  ليتاأكد،  ج�ضده 
مفاتيحه واأ�ضابع الرجل قاب�ضة عليها. فرك عينيه عدة مرات وهو ينظر اإىل 
اجل�ضد الغارق يف الدماء، اأ�رصع مي�ضح الدماء التي تغطي الوجه بكمه وهو 
ابت�ضامه هادئة،  تبقى من وجه �ضعيد وعليه  ما  ال�ُضعال فوجد  ل يكف عن 
بينما غطت ملحمه اآثار اإطار �ضيارة �ضخم. ظل �ضامًتا وهو ينظر اإليه بينما 
اأ�ضوات �ضيارات ال�رصطة واجلي�ض تقرتب. احت�ضن اجلثمان واأطلق �رصخة 

عالية اأثارت خوف من ي�رصبون راأفت، فرتكوه ولذوا بالفرار.

***
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يف اخلام�ش من حزيران/ يونيو 1967 �سوهد على �سا�سات الرادار 
االأردنية �رصب طائرات يف طريقه من م�رص اإىل اإ�رصائيل. وبعد اأن اأقنع 
اأ�سدر  م�رصية،  طائرات  هي  الطائرات  هذه  باأّن  ح�سني  امللك  امل�رصيون 
القد�ش، وبالفعل كانت  الفور- يف  باملهاجمة على  اأوامره  امللك ح�سني 
هذه الطائرات طائرات اإ�رصائيلية يف طريق عودتها من م�رص حيث وّجهت 
�رصبة مدّمرة ل�سالح اجلو امل�رصي الذي فوجئ بالغارة، فبعد ال�سخر من 

رابني مل تكن م�رص م�ستعّدة لو�سوله.
                                                   نتانِئل لوْرخ- موؤرخ اإ�رصائيلي

مل يكن على »هود« �سوى االبتعاد عن هذه ال�ساعة اخلطرة من وجهة 
النظر امل�رصية، التى تبلغ فيها الدفاعات امل�رصية الثابتة واملتحركة اأق�سى 
احلرجة  اللحظة  تلك  عن  ابتعد  فقد  بال�سبط؛  فعله  ما  وهذا  لها..  مدى 
بالن�سبة لطياريه، التى يحتمل اأن يواجهوا فيها طائرات احلماية واالعرتا�ش 
التى حتلق فى االأجواء امل�رصية عقب اأول �سوء ثم تهبط اإىل قواعدها عند 
االإ�رصائيلى  اجلرنال  اأن  كما  ال�سابقة،  قياداتنا  تت�سوره  كما  اخلطر  زوال 
ا�ستفاد من تقارير االأر�ساد اجلوية التى اأكدت اأن املمرات التى كان قد 
حددها كم�سار لطائرات املوجة االأوىل من موجات ال�رصبة اجلوية، وتقع 
فى املدخل ال�سماىل للدلتا من ناحية البحر االأبي�ش، �ستكون مغطاة ب�سباب 
لن ينق�سع قبل ال�ساعة الثامنة �سباًحا، و�سيكتمل انق�ساع هذا ال�سباب بعد 
اإال  التا�سعة  فى  هجومها  املوجة  بداأت  فاإذا  ال�ساعة،  ن�سف  بنحو  ذلك 
الربع، فاإن طياريها �سي�سمنون روؤية وا�سحة متاًما الأهدافهم من ناحية، 
خملفات  من  بالية  نظرية  قياداته  حتكم  الذى  اجلوى  مداهم  وا�سرتخاء 

احلرب العاملية الثانية من ناحية اأخرى.
                                          مذكرات الفريق طيار ح�سني مبارك
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انتف�ض ج�ضد فاروق عدة مرات مع تعدد النفجارات يف املوقع الذي 
كان منذ اأقل من �ضاعة قيادة وحدته. كان ل ي�ضدق الكابو�ض الذي يحيا 
فيه منذ �ضاعات بعد اأن باغتت املفاجاأة اجلميع. اأمر مفاجئ بالن�ضحاب بينما 
�ضوى يف  ينتهي  لن  املرة  هذه  الأمر  اأن  توؤكد  القادة كلها  اأحاديث  كانت 
تل اأبيب. كانت خطابات عبد النا�رص احلا�ضمة كوقود نووي يدفعهم نحو 

هاوية مل يدركها الآن بينما قذائف ال�ضهاينة تهوي على راأ�ضه.
»بيهددوا باحلرب اليهود.. بنقول لهم اأهًل و�ضهًل.. اإحنا م�ضتعدين 

للحرب«.
بخوذته وكاأنه  يداه  ت�ضبثت  بينما  ال�ضماء كالرعد  ي�ضق  الطائرات  اأزيز 
يريد �ضم اأذنيه عن كل هذا. طلقات الر�ضا�ض القادمة من الهليكوبرت التي 
الن�رص  حول  قليل  قبل  يثثرون  كانوا  الذين  رفاقه  متزق  ال�ضماء  يف  مترح 
بقايا  الإ�رصائيلي. كانت  اجلي�ض  فاتنات  من  وال�ضبايا  الأق�ضى  وال�ضلة يف 
خطاب عبد النا�رص تت�ضاعد من املذياع الذي انده�ض كيف مل يتحطم رغم 
ما يحدث. حًقا كان يتوقع هدير الطائرات بني حلظة واأخرى، لكن الهدير 
جاء يف الجتاه املُعاك�ض. كان املفرت�ض اأن تدوي النفجارات يف النقب، 
اأن تت�ضاعد ال�رصخات بالعربية، اأن يحرتق العلم البغي�ض ذو النجمة ال�ُضدا�ضية 
الزرقاء التي ميقتها. كان ي�ضهر الليل متخيًل ُمعاناته التافهة يف احل�ضول على 
تعيني اأكث للم�ضافة الطويلة بني وحدته واأقرب م�ضتعمرة لليهود، كان يتخيل 
اإيل، اأو ليلى كما كانت �ضيدات ال�ضارع ُيطلقن عليها، اأ�ضرية لديه، بينما 
ي�ضع �ضلحه يف وجه اإفرامي اأخيها املتغطر�ض الذي رماهم بنظرة احتقار قبل 

اأن ُيغادر اإىل الأر�ض املحتلة.
»كل قائد يف �ضيناء يعرف الأوامر كوي�ض، وبعد انتهاء املعركة اجلوية 
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هتلقوين من غري �ضغل«.
اجلملة التي تفاخر بها امل�ضري وتناقلها اجلي�ض كله ذهبت اأدراج الرياح، 
اأن يكون هو وقادته يف  اأو  اأن ي�ضخر منه يف وجهه مبا�رصة  ا�ضتطاع  لو  وّد 
قد  املُت�ضاعدة  الأمل  اأ�ضوات  اإىل  اإ�ضافة  الدماء،  رائحة  كانت  مو�ضعه. 
جعلت التوتر يدفع وجبته الأخرية ملحاولة اخلروج مرة اأخرى من اأمعائه التي 
فتكت الع�ضارة احلارقة بها. الأنني الذي ل ينتهي جعله يبداأ يف الت�ضاوؤل عن 

�ضبب بقائه يف هذا الكابو�ض.
فجاأة �ضمتت الأ�ضوات حوله اإل من هدير الطائرات الذي بداأ يخفت 
حتى تل�ضى تدريجيًّا، بعدها مل يدرك كم لبث حتى ا�ضتطاع الوقوف على 
ما  ب�ضاعة  فرط  من  ال�رصاخ  عن  حنجرته  عجزت  وقد  حوله  نظر  قدميه. 
�ضاهده. اأدرك اأن م�ضهد املذبحة لن مُيحى من ذاكرته ما بقي له. عندما بداأ 
يف التحرك اأدرك اأنه مل يخرج �ضليًما متاًما، اأمل فخذه مل يكن �ضوى �ضظية 
اأو ر�ضا�ضة طائ�ضة مزقتها، تعجب اأنه مل ي�ضعر بهذا طيلة فرتة الرقاد الطويلة 
»و�ضط كل الدم ده«، هم�ض بها �ضخر من نف�ضه، وحتامل ليبداأ زحفه نحو 

املجهول.
رفاق  مواجهة  نف�ضه يف  وجد  حتى  �ضارها  التي  الأعوام  عدد  يدِر  مل 
ي�ضفن  الدفاع« كما  ت�ضحك »جمندات جي�ض  بينما  املقيدين  املجاور  اللواء 
اأنف�ضهن، ورفاقهن يطلقون النار احتفاًل واإرهابًا للأ�رصى الذين بدورهم مل 
يفهموا كيف بداأت احلرب وانتهت بينما اأفرغ اأحدهم مثانته. كاد يعدو اإل 
بالعربية يف جذل »יש עוד אחד  الفتيات �ضاهدته و�رصخت  اأن واحدة من 

שלא .. להביא לו«.
الفخذ  هذه  مع  العبث  من  �رصبًا  اإل  يعدو  ل  الفرار  اأن  اإدراكه  رغم 
دقائق خدمتها  اآخر  الأرجح  على  باأنها  اإياها  ُمعزيًّا  عليها  فاإنه حتامل  امل�ضابة 
يف هذا العامل. بداأت طلقات الر�ضا�ض تتناثر يف جنون حوله مع �ضيحات 
بالعربية ل مُييز منها اإل �ضبابًا كانت ت�ضتعمله اأم ليلى عندما ُيعاك�ضها اأو ليلى 
اأحد املارة. �ضاأل اإفرامي يوًما عن معناه فتقل�ض وجهه ب�ضخافة “ملّا تكرب هبقى 
اأقول لك”، كان ُيدرك اأنه يكرهه منذ التحق بالكلية احلربية و�ضار واحًدا 
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من “الع�ضاكر اللي بيحكموا البلد”، كما كانت ليلى ُتطلق عليهم.
قطعت ذاكرته ر�ضا�ضة ع�ضوائية ا�ضتقرت يف �ضاقه الأخرى التي هوت 
به فجاأة قاطعة خيط الدماء الذي ر�ضمه على الرمال طول فراره، اقرتب منه 
جنديان قاما بجره نحو الباقني. �رصعان ما كان واحًدا من الطابور. اأعوام 
اأخرى من ال�ضري م�ضتنًدا على واحد من رفاقه حتى انتهوا اإىل نقطة بعيدة، 
اأدرك  املالح،  البحر  هواء  و�ضله  كيف  يدري  ل  باحلفر.  اأمروهم  عندها 
حينها اأن نهايته  مميزة، كان دوًما يحب البحر ويطلب من اأخيه �ضادق اأن 

يتوغل معه فيه.

***
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“كل �ضنة واأنتي طيبة يا جيجي”..
انتف�ضت جميلة وهي جتد اأكرم و�ضكري وفوؤاد يقفون على ال�ضلم اأمام 
�ضقتها ويهنئونها بعيد ميلدها، فابت�ضمت يف ارتباك واندفعت لتحت�ضنهم “دا 
اأكيا�ًضا �ضوداء مل تلحظها  يلتقط  الباب واأكرم  اأ�رصعت تفتح  اأنا ن�ضيت”. 
الذي  فوؤاد  اإىل  ونظرت  �ضحكت  تتفّوت”،  منا�ضبة  دي  “وهي  و�ضحك 

حت�ض�ض جيبه “لو طّلعت هديتي ع ال�ضلم هنتحب�ض”.
اأ�رصعوا بالدخول واأ�ضاءت جميلة الردهة، وجدت املكان مليًئا بالزينة 
وباقة ورود مو�ضوعة على املن�ضدة باأناقة فالتفتت اإليهم منده�ضة يف �ضعادة، 
نف�ضي  من  “مرة  �ضكري  ابت�ضامة  بددتها  وفوؤاد حرية  اأكرم  عيني  بدت يف 
اأ�ضتغل �ضلطة الوالد”، تركته واأ�رصعت تلتقط الباقة فوجدت بطاقة �ضغرية 
مكتوبة باأناقة “كل �ضنة واأنتي ُمّزة” وحتتها توقيع �ضفوت، امتع�ض وجهها 
ونظرت اإىل �ضكري الذي التقط البطاقة بب�ضاطة ومّزقها “ده التات�ض بتاعه.. 
اأنا اآ�ضف”، هّزت راأ�ضها ُمتفهمة “م�ض مهم.. الورد حلو.. ت�ضلموا يل 

يا جدعان يا حلوين”. 
اأخرج  اإعداد الحتفال،  بداأوا يف  بينما  لُتبدل ملب�ضها  دخلت غرفتها 
بينما و�ضع  البرية  نبيذ فاخرة وبع�ض زجاجات  اأكرم من الأكيا�ض زجاجة 
فوؤاد يده يف جيبه لُيخرج قطعة ح�ضي�ض فاأ�ضار اإليه �ضكري “املّرة دي احلكومة 
بتم�ضي.. خلي حاجتك معاك يا اأخ”، قالها واأخرج من جيبه قطعة �ضخمة 
نف�ضها”،  مدلعة  دي  النا�ض  بر�ضه  اأخي  “يا  اأنفه  من  وقربها  فوؤاد  التقطها 
ابت�ضامتها  وات�ضعت  جميلة  خرجت  ا�ضتعداداتهم.  يكملون  وهم  �ضحكوا 
وهي ت�ضاهدهم يتحركون بجد لإ�ضعادها “ربنا ما يحرمني منكم.. يا رب 

اأطمن عليكم”.
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“بل�ض جو اأبلة الناظرة ده وحياة اأمك”، تعاىل �ضوت اأكرم بها وهو 
يفتح زجاجة النبيذ ف�ضحكت “اأنا غلطانة يا موكو�ض.. �ضكلكم هتف�ضلوا 
اإيدك”، �ضحكوا جميًعا وغمز لها فوؤاد  معّتقني كده زي الإزازة اللي يف 
بدل  مغ�ضو�ضة  م�ض  حياته.. حاجة  اأ�ضلي يف  واحدة  م�ضتني  واحد  “كل 
ال�ضربتو اللي مايل ال�ضوق”، ابت�ضم �ضكري واأ�ضاف “مني عارف.. ميكن 

يف يوم حد يلقي حاجة تفرح”.
املن�ضدة  على  الزجاجة  وترك  مو�ضعه  يف  اأكرم  جتمد  الفرح  ذكر  مع 
دون اأن مي�ضها، ارتبك �ضكري الذي حاول احلديث اإل اأن جميلة مل متهله 
ب�ضوت  قالتها  م�رص”،  رجعت  فرح  فكرة..  “على  اأكرم  من  واقرتبت 
خافت فالتفت اإليها فوؤاد يف عتاب، فاأ�ضارت اإليه واأكملت “كان هيعرف 
 wallالـ نّزلت على  اإمبارح  املو�ضوع م�ض �رص..  الفي�ض..  يفتح  ما  اأول 
عندها �ضورة يف املطار”؛ ظّل اأكرم على �ضمته حلظات ثم نظر اإىل �ضكري 
افتعل  بينما  اإيجابًا  براأ�ضه  اأوماأ  عارف”،  “وطبًعا كنت  عينيه  الذي خف�ض 
فوؤاد املرح “وهو حد يدخل وّل يخرج من البلد دي من غري اأوامر اأبوه.. 
اأديك �ضايف.. جه يجامل البت يف عيد ميلدها جاب لها ح�ضي�ض يديها 
على  جميلة  فربتت  ال�ضيق  ملمح  �ضكري  على  ظهرت  مرتاحة”،  اإعدام 
كتفه “اأنت عارف �ضاحبك.. م�ض هيبّطل الإفيه ده”، هز راأ�ضه ببطء ثم 

نظر يف �ضاعته ونه�ض “اأنا م�ضطر اأم�ضي”.
فرفع كفه  منه  فوؤاد وهو يقرتب  قالها  العيال”،  تبقا�ض زي  ما  “اقعد 
“البا�ضا عازمني على  اأنا كنت هم�ضي”، وغمز  الأحوال  “يف كل  ليوقفه 
�ضوته  يف  ال�ضخرية  نغمة  هو”،  يجبني  يبعت  ما  بدل  اأنا  اأروح  الع�ضا.. 
مل تفلح يف اإخفاء مرارته وهو يحت�ضنهم ويهم�ض لأكرم “حكم القوي يا 

�ضاحبي”، عاد ينظر جلميلة وتظاهر باملرح “وعيد ميلد �ضعيد يا ُمّزة”. 
�ضاد ال�ضمت مع اإغلق �ضكري الباب خلفه. التقط اأكرم هاتفه بينما 
نظرت جميلة اإىل فوؤاد بغ�ضب وفتحت فمها فاأ�رصع ُيقاطعها “اللي عنده دم 

اأح�ضن من اللي عنده جوافة.. عارف اأنك هتقوليها”.
“والبعيد ما �ضاء الله معندو�ض ل ده ول ده”، جتاهل فوؤاد �ضجائر احل�ضي�ض 
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التي اأعدها واأخرج علبة �ضجائره واألقى اإىل اأكرم واحدة اأ�ضعلها وعاد ينظر اإىل 
هاتفه، واألقى الأخرى اإىل جميلة التي عادت ُتلقيها يف وجهه، �ضعر بالغ�ضب 
ف�ضاح “جرى اإيه يا جميلة.. اأنتي هتطلعيهم عليا وّل اإيه؟”، اأ�ضارت اإليه وهي 
تخرج اإحدى �ضجائرها وت�ضعلها وتنظر اإىل النافذة املغلقة “يا عم ل تطلعهم ول 

اأطلعهم.. كل واحد يحب�ض عفاريته مبعرفته”.
“اأنا بقول كده بر�ضه”، قالها واأ�رصع نحو الباب وفتحه ُثم عاد يلتفت 

اإليها “ب�ضوقك يا بنت عّمي.. اللي عايز اأخوه يدّور عليه”.
“واأنت طيب يا ذوق”، مل يجب �رصختها واأغلق الباب بعنف وتعاىل 
�ضوت خطواته الغا�ضبة، التفتت نحو اأكرم ال�ضامت الذي اكتفى برفع عينيه 

اإليها وهم�ض بهدوء “اإيه.. اأقوم اأم�ضي اأنا كمان؟”.
“اأنتوا  اإليه  التفتت  ثم  بعنف  منها  و�رصبت  النبيذ  زجاجة  التقطت 
اأنتو جايني تفّرحوين  اأنا كنت قلت حلد مي�ضي؟..  هتجننوين.. يعني هو 
وّل تنكدوا عليا.. هي هدية عيد ميلدي.. متام.. و�ضلت خل�ض”، 
�ضيجارة ح�ضي�ض وي�ضعلها ف�رصخت  يلتقط  راأ�ضه وهو  بهز  يرد واكتفى  مل 
“اأنا بنت كلب اإين طول الوقت خايفة عليكم.. واحد خارب الدنيا وعّمال 
يطلع من حفرة يقع يف �رصموطة.. والتاين يا عيني كل ما يعرف واحدة 

اأبوه يخفيها من على و�ض الأر�ض”.
“واأنا!” �ضاألها، فعادت ت�رصب.. نظرت اإليه بعينني بداأتا يف الحمرار 
ما  اللي  تختار  الوقت  طول  الغلط..  الختيارات  “ملك  �ضوتها  وارتفع 
ينفع�ض وفاكر اأنك الـsuper hero اللي هيعدل الدنيا.. ا�ضتغلت يف جرنال 
كبري واأنت مالك�ض يف التعري�ض.. حبيت واحدة اأبوها الف�ضاد نف�ضه وفاكر 
حتى  عجمي�ضت..  ول  مارينز  اأنت  فيه  امل�ضكلة  عامل  من  هتخطفها  اأنك 
الغلط..  الفريق  اختاروا  اللي  من  واحد  ثورة كنت  يا  نقول  ملّا كلنا جينا 

واآخرتها زي ما اأنت �ضايف”.
“واأنتي؟!”، �ضاألها وهو ينفث دخانه بقوة، بدت وكاأنها جتمدت يف 
مو�ضعها. اقرتب منها والتقط املراآة ال�ضغرية التي ت�ضعها على املن�ضدة دوًما 
ورفعها اأمام وجهها “ب�ضي كوي�ض.. لو اأنا بتاع الختيارات الغلط فاأنتي ملكة 
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اخل�ضارة.. خ�رصتي �ضغلك واكتفيتي تكوين مرتجمة باحلتة يف نف�ض اجلرنال 
حبتيه  اللي  الوحيد  خ�رصتي  حريتك..  عل�ضان  اأهلك  خ�رصتي  املعّر�ض.. 
عل�ضان زينا راهنتي على ثورة م�رصوقة من يوم ما اتولدت.. حتى اأ�ضحابك 
�ضكلك هتخ�رصيهم واحد ورا التاين ملجرد اإن اأع�ضابك م�ض قادرة ت�ضتحمل”. 
ا�ضتمرت يف �ضمتها فقّرب املراآة من وجهها اأكث “بُ�ضي على ملحمك 
كوي�ض.. جتاعيد عنيكي اللي زادت من قلة الفرحة.. نظرتك اللي مليانة 
قلق.. �ضعرك اللي ظهرت فيه خ�ضلة بي�ضا”، �ضقطت من عينها دمعة فاألقى 
املراآة ونظر لها “بت�ضتهلكي نف�ضك يف اإيه.. اآخرتها حفرة كل واحد هينام 
فيها بالدور.. مفي�ض مقا�ضات.. ا�ضاأيل كمال و�ضعيد وكل اللي �ضبقونا 

لو تقدري”.
هاتفه  والتقط  ال�ضيجارة  فاأطفاأ  تت�ضاقط  ودموعها  مو�ضعها  يف  ظلت 
التفت اإليها دون حديث  فا�ضتوقفته “اإيه.. هت�ضيبني وتنزل اأنت كمان”، 
فاقرتبت منه واحت�ضنته “يا جدع افهم بدل ما تعمل زي اجلح�ض اللي رّف�ض 
الختيار..  فر�ضة  يل  جت  ملّا  اخرتتها  اللي  العيلة  اأنتوا  ده..  وجري 
م�ض  ملّا  اأهلي  عن  اإيه  فرقتم  كده..  فيكم  اأعمل  حقي  من  م�ض  اإيه.. 
هت�ضتحملوين”، �ضمها اإىل �ضدره فبداأت تبكي وهي توا�ضل حديثها “من 
ملّا  اإل  هي�ضكت  م�ض  فوؤاد  غريكم..  يل  فا�ضل  معد�ض  اأخاف..  حقي 
ل كمال و�ضعيد.. �ضكري هيجي اليوم اللي اأبوه يحكم عليه ين�ضانا اأو  يح�ضّ
يخفينا زي ما عمل يف ر�ضوى.. واأنت حكاية فرح اللي برتوح منك كل 
�ضوية وبعدين ترجع دي دبحتك.. اأعمل اإيه.. اأرجع لوحدي تاين.. يا 

اأخي حرام عليكم”.
مل يرد.. ربت على كتفها يف هدوء واأجل�ضها على املقعد “كل �ضنة 

واأنتي طيبة”، قالها وقّبل راأ�ضها واأطفاأ الأ�ضواء ثم تركها وغادر.

***
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34

»منرة 15«..
حلمي  زنزانة  يف  مدويًّا  الغليظ  حممود  ال�ضاوي�ض  �ضوت  ارتفع 
املزلج  �ضوت  مع  باجلراح  املُثخن  ج�ضده  فانتف�ض  ال�ضيقة،  النفرادية 
ال�ضدئ وال�ضاوي�ض يفتح الباب بعنف كعادته رافًعا �ضوته لإرهاب الباقني يف 
اإليه  الزنازين الأخرى »يّل يا خويا.. عندك حتقيق«، ابت�ضم ب�ضعف ونظر 
»هي ال�ضاعة كام يا عّم حممود«، تلفت الرجل حوله واأخرج �ضاعته الكاتينا 
ببطء  ال�ضئيل  يابني«؛ رفع ج�ضده  الليل دخل  »متانية..  فيها وهم�ض  ونظر 
وبداأ ي�ضتند على اجلدار القذر فرفعه ال�ضاوي�ض وعاد يرفع �ضوته بغلظة »جرى 
اإيه.. وهو البيه الظابط هي�ضتناك ملّا تاخد حمامك وّل اإيه«، قالها وغمز له 

وهو يقول ب�ضوت منخف�ض »اأنت عارف يابني.. احليطان لها ودان«.
�ضار ببطء ُم�ضتنًدا اإىل ذراع ال�ضاوي�ض نحو غرفة التحقيقات وهو يتلقى 
التحية من الزنازين املُغلقة التي كان ينهرها ال�ضاوي�ض بني احلني والآخر حتى 
بابها  التي تخرج من  العقيد �ضعيد، مّرا بطريقهما بغرفة ال�ضتقبال  ُيعاقبه  ل 
فاأ�رصع  يا عّم حممود«، �ضاأله حلمي  ال�رصخات دوًما »هو فيه وارد جديد 
عارفني جايني  م�ض  اأنهم  يحلفوا  »وقاعدين  �رصيًعا وهم�ض  ليبتعدا  بخطواته 
ليه.. طب بذمتك اأنت م�ض عارف؟«، عادت ابت�ضامته ال�ضعيفة تنت�رص على 

اآلمه ونظر اإليه »عارف يا عّم حممود.. عارف«.
الطلب  �ضوؤون  مكتب  يف  الق�ضرية  ثورته  املُنهكة  ذاكرته  ا�ضتعادت 
باجلامعة؛ يومها مل يتحمل اأن يجربوه على اأن ُيجاهر بالذل الذي عا�ض فيه 
طوال عمره وي�ضتخرج �ضهادة فقر حتى ي�ضتطيع ا�ضتكمال درا�ضته باجلامعة، 

كانت تلك الق�ضة التي ق�ضمت ظهر البعري..
»قلت لك لزم �ضهادة فقر«.
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»يا اأ�ضتاذ هو فيه فقر اأكرت من كده.. دا اأنا جاي بطالب باملجانية«.
»هو القانون كده« قالها املوظف وهو ينظر يف اأوراقه بروتينية م�ضتفزة 
اأنتوا  قانون..  يا  �ضلمات  »قانون!..  فهتف  اأكث  بالدونية  ي�ضعر  جعلته 
عايزين دماغنا يف الرتاب حلد فني.. ارحمونا يرحمكم ربنا«؛ رفع املوظف 
اإليه ونظر اإىل ثيابه التي بداأت يف التحلل من طيلة ال�ضتخدام »احِمد  عينيه 
ربنا اأنك عرفت تبقى طالب يف اجلامعة بظروفك دي.. ده عمره ما كان 

يح�ضل قبل الثورة«.
»ثورة.. �ضلمات يا ثورة.. لو الثورة دي هتخليني اأذل نف�ضي يبقى 
اإيه.. يبقى طظ«؛ تكهرب املوقف من عبارته  اإيه.. فرقت  كان لزمتها 
املكتب »وّطي  رئي�ض  به  اأنف�ضهم، و�ضاح  املوظفون حول  وتلفت  الأخرية 
�ضوتك«، قالها وخف�ض �ضوته فجاأة »احليطان لها ودان.. بدل ما تروح 
يف داهية«؛ كان النفعال قد بلغ به مداه ف�رصخ باأعلى �ضوته »م�ض هوطي 
ولد  يا  الع�ضاكر  يا كلب  اإيه  ثورة  ثورة!..  وتقولوا  تذلونا  �ضوتي .. 
اأنت  ال�ضباط واللي يف ديولهم.. قويل  �ضوية  ا�ضتفاد غري  الكلب.. مني 
اإيه اللي تخليني عل�ضان اأكمل تعليمي اأذل نف�ضي واأمترمط يف م�ضالح  ثورة 
عايزين  الفقر  حتى  لكن  اآدم..  بني  واأبقى  حياتي  اأكمل  عل�ضان  احلكومة 
اأمي  اأبويا ميت.. واإن  اإن  له �ضهادة.. ولزم اللجنة تيجي.. ويتاأكدوا 
ويقولوا  يتكرموا  وبعدين  اللقمة..  نلقي  عل�ضان  البيوت  يف  تخدم  دايرة 
زمايلنا  هتلقي  املواطن..  اأخي  حولك  انظر  تعليمك..  تكّمل  هنخليك 
العرب بيتعاملوا كاأنهم من احلا�ضية الع�ضكرية.. عندك الواد العراقي ال�ضايع 
اللي ا�ضمه �ضدام بتاع النقلبات.. عل�ضان �ضبههم خدوه يف ح�ضنهم.. 
فلو�ضنا..  كل يوم مب�ضكلة ب�ض عاي�ض مرتاح وفلو�ض احلكومة مغرقاه.. 
يجي حد يكلمه يقولوا ده تبع عبد النا�رص.. حتى �ضاحب البيت م�ض قادر 
عليه.. واإحنا اللي يفتح بقه بكلمة يلقي نف�ضه يف زنزانة حتت جزمتهم.. 

وتقول يل ثورة.. اأحا«.
»خلي بالك.. �ضعيد بيه م�ض رايق النهارده.. طاوعه واأنت �ضاكت«.
قطع ال�ضاوي�ض حممود تفكريه بعبارته اخلافته وهو يدق الباب ويدلف 
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به اإىل الداخل، كان العقيد ُمتحرًرا من زيه الر�ضمي مكتفًيا بقمي�ضه الأنيق 
ا وهو  الذي يكاد ينفجر من ال�ضحوم التي ي�ضغطها حتته. بدا وجهه ُمكفهرًّ
اقرتب  يا حلمي.. قّرب«؛  ال�ضاوي�ض برتكه والن�رصاف »تعاىل  اإىل  ُي�ضري 
اإليه باجللو�ض »اقعد..  من طاغية ال�ضجن بخطواته ال�ضعيفة متوج�ًضا فاأ�ضار 
عايز اأتكلم معاك يف حاجة«، جل�ض بنف�ض التوج�ض فنه�ض �ضعيد واأ�ضار اإليه 
اأن يبقى جال�ًضا واقرتب منه »اأنا اخرتتك من كل ال�ضجن عل�ضان عارف اأنك 
اأكرت واحد غلبان هنا.. كلمتني ب�ضوت عايل خّلوك معانا«، حاول حلمي 
احلديث فاأ�ضار اإليه »اأنا يابني م�ض نيابة.. عّذبتك وعارف اإنك مظلوم.. 

دي اأوامر.. حتى النيابة نف�ضها بتاخد اأوامر«.
�ضعر حلمي بالتوج�ض واأن هناك �ضيًئا غري عادي »وح�رصتك عايز مني 

اإيه؟«.
حد..  ملو�ض  اأ�ضحاب..  ملو�ض  حالتي  زي  اللي  »اأف�ضف�ض.. 
اأنت مرمي يف الزنزانة واأنا مرمي يف مكتبي.. اإحنا التنني بنتعذب«، قالها 
وتاأكد اأن باب مكتبه حُمكم الإغلق ُثم عاد اإليه »�ضمعت عن معركتنا مع 

اليهود اللي دايرة بقالها كام يوم«.
وبدت  الرجل  طيارة«؛ �ضمت  ت�ضعني  يجي  وّقعنا  الراديو  »بيقولوا يف 
من  حلمي  دم  �ضُ حقيقي«،  »م�ض  مرة  لأول  حزينة  ملمح  وجهه  على 
»اأنت  العقيد حديثه  بينما وا�ضل  اإليه يف ده�ضة  ال�رصيع وارتفعت عيناه  الرد 
م�ضتغرب اإين جبتك وقاعد اأتكلم معاك.. اأنا بني اآدم على فكرة يابني.. 
املاأمور.  عبد  �ضابط.  اأنا  نف�ضه  الوقت  لكن يف  زيك..  دي  البلد  بحب 
رجل ع�ضكري ملتزم بالأوامر مهما كانت«، ا�ضتمر حلمي يف �ضمته لُيفرغ 
العقيد انفعالته »احلقيقة اإن كلنا ان�ضحك علينا.. اأنا كنت فاكر اإن بخدم 
بيتكلموا عن م�ضلحتها.. يف  اإنهم  اللي هنا كانوا فاكرين  البلد، واأغلب 

الآخر كلنا خ�رصنا«.
»واللي قالوه عن املعركة؟«.

الكارثة  القيادة كلمني وقال يل عن  لّيا زميل يف  اأنا  »م�ض حقيقي.. 
اللي ح�ضلت.. هو كمان كان نف�ضه يتكلم.. كل اللي قاله اإن املطارات 
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وا�ضتطرد  املفاجاأة  من  حلمي  ج�ضد  ارجتف  بين�ضحب«،  واجلي�ض  ان�رصبت 
�ضعيد »من الفجر واأنا نف�ضي اأتكلم.. اأ�رصخ.. اأ�ضاأل.. ليه.. اإزاي.. 
ليه..  فيه  اللي عاي�ضني  ال�ضتار احلديدي  يبقى  بالدقة دي  ال�رصبات دي  لو 
بيت،  كل  اللي يف  العتقالت  اإيه..  عل�ضان  دي  بعذبها  اأنا  اللي  النا�ض 
وغريها الق�ضايا اللي مالية املحاكم.. الإجنازات اللي هتخلينا قوة عظمى«؛ 
�ضمت واأخرج علبة �ضجائره واأ�ضعل اإحداها ونفث دخانه بقوة »اأنا م�ض زي 
�ضفوت واملكتب اللي �ضّغال فيه.. اأنا �ضابط اتعودت اأقوم بواجبي. عل�ضان 
كده هتجنن واأنا ب�ضاأل.. اأنا �ضاعدت يف كل الظلم ده ليه طاملا البلد م�ض 

قادرة حتمي نف�ضها ل جوة ول برة«.
»ت�ضمح يل اأتكلم من غري خوف«.

»قول« زفر بقولها وعاد يتنهد »القعدة دي كاأنها ماح�ضلت�ض اأ�ضًل.. اأديك 
�ضايف.. ل ورق ول ع�ضاكر«، وابت�ضم مبرارة »وهتفرق معاك اإيه واأنت هنا.. 
م�ض  بناق�ض..  زيادة..  هتاخد كرباج  فيه..  اأنت  اللي  من  اأو�ضخ  مفي�ض 
هعمل ده، ولو ح�ضل م�ض هتفرق معاك«؛ نظر اإليه بده�ضة وا�ضتجمع �ضجاعته 
»الإمام اأحمد بن حنبل ملّا دخل ال�ضجن �ضاأله ال�ضّجان عن عقاب ربنا لأنه بي�ضاعد 
الظلمة.. �ضاعتها الإمام قال له اإن اللي بي�ضاعد الظامل هو اللي بيعمل له اأكل اأو 

بيغ�ضل له هدومه.. لكن ال�ضّجان هو كمان من الظلمة«.
دخانه  نفث  كلماته..  يف  ُيفكر  وهو  وجهه  واحتقن  العقيد  �ضمت 
اأن  متوقًعا  اإليه  ينظر  يزن كل كلمة وحلمي  وكاأنه  راأ�ضه  يهز  واأخذ  بكثافة 
ي�ضدر رد فعل عنيف؛ فجاأة ارتفع رنني الهاتف فتحرك العقيد والتقطه وقد 
عادت ملحمه الع�ضكرية »اأفندم.. متام �ضعادتك.. حاًل يا فندم«؛ اأغلق 
فيه خطاب  العادية..  زنزانتك  على  »هرتجع  حلمي  اإىل  وا�ضتدار  الهاتف 
للري�ض جمال هن�ضغله على امليكروفونات كمان �ضوية«، قالها و�ضغط على 

زر مكتبه فهرع جندي احلرا�ضة اإىل الداخل فاأ�ضار اإليه »رّجعه مع زمايله«.
عاد حلمي اإىل الزنزانة ُم�ضتنًدا على اجلندي الذي األقاه بالداخل واأ�رصع 
ال�ضلمة  ع  لله  »حمد  لهفة  يف  امل�ضيح  وعبد  و�ضادق  نبيل  ا�ضتقبله  يغلقها؛ 
عبد  ربت  بينما  ببطء  وجل�ض  وحلمي  �ضادق  ذراعي  اإىل  ا�ضتند  يابني«، 
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اأن  ا�ضتطاع  لو  ُمتمنًيا  باإرهاق  ابت�ضم  الكفرة«،  لله  راأ�ضه »منهم  امل�ضيح على 
يف�ضي اإليهم مبا عرفه.. بداأ عبد امل�ضيح دعاءه املُعتاد على النظام وراأ�ضه، 
الذي مل يقطعه �ضوى �ضجيج مكرّبات ال�ضوت »عبد النا�رص هيتكلم« قالها 
�ضادق واأ�ضار اإليهما بال�ضمت »طاملا �ضّغلوا ال�ضماعات يبقى هيقول حاجة«.
ظل حلمي �ضامًتا بعد اأن تلقى املفاجاأة قبلهما.. ا�ضتمع اإىل الإطناب 
الإقرار  �ضوى  حقيقيًّا  لي�ض  ُيقال  ما  كل  اأن  اأدرك  وقد  اخلطاب  يف  الأول 
بالهزمية.. تابع كلمات الزعيم املُبعثة التي تبحث عن طريقة ما لدفع ال�ضعب 
لتقبل الهزمية حتى و�ضل اخلطاب اإىل ذروته »واأقولها لكم ب�ضدق.. ودون 
ا�ضتعداد  على  باإين  الأزمة..  يف  موقفي  عليها  بنيت  قد  اأكون  عوامل  اأية 
ل امل�ضئولية كلها.. ولقد اتخذت قراًرا اأريدكم جميًعا اأن ت�ضاعدوين  لتحمُّ
عليه.. لقد قررت اأن اأتنحى متاًما.. ونهائيًّا.. عن اأي من�ضب ر�ضمي.. 
واأي دور �ضيا�ضي.. واأن اأعود اإىل �ضفوف اجلماهري.. اأوؤدي واجبي معها 

كاأي مواطن اآخر«.
بقية  على  غطت  حتى  الزعيم  قرار  مع  ال�رصاخات  ع�رصات  اندلعت 
مل  بالبقاء..  ومنا�ضدته  والدعاء  بال�ضباب  الأحاديث  اختلطت  حديثه.. 
ورغبته يف  ما حدث  �ضجونه  األقاهم يف  الذين  هوؤلء  حتى  اأحد،  ُي�ضدق 
اأ�ضوات  اأن ت�ضبب نظامه يف �ضياع البلد؛ تناهت اإىل الزنازين  البتعاد بعد 
ال�ضجانني وهم ي�رصخون كاأنهم ثكاىل.. جنون.. فو�ضى.. ت�رصع.. 

بكاء..
اخلارجي  ال�ضكون  �ضقت  ر�ضا�ض  طلقة  �ضوت  ال�رصخات  قطع 
احلر�ض  واأ�ضعل  ال�ضجن كله  الإنذار يف  �ضفارات  فجاأة  انطلقت  املُعتاد.. 
جميع الأ�ضواء.. �ضمعوا اأ�ضوات ع�رصات الأقدام فاأ�رصع �ضادق ينظر من 
ق�ضبان الباب حتى وجد ال�ضاوي�ض حممود يهرع اأمامه فا�ضتوقفه »فيه اإيه يا عّم 
حممود«.. تلّفت الرجل حوله ثم اقرتب منه »العقيد �ضعيد انتحر.. �رصب 

نف�ضه بالنار يف مكتبه«.

***
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يف  فوؤاد  منزل  �ضلمل  ت�ضعد  وهي  املُرهقة  جميلة  اأنفا�ض  ت�ضاعدت 
الطابق الأخري، قبل اأن ت�ضل بعدة درجات توقفت للتقاط اأنفا�ضها، فثبتت 
يبدو وكاأن  الباب، كان  اأ�ضفل  املُت�ضاعد من  الدخان  اإىل  بده�ضة  ونظرت 
حريًقا خفيًفا يت�ضاعد من داخل ال�ضقة، اأ�رصعت باإخراج ُمفتاحها، وفتحت 
فارغة،  فوجدتها  الغاز  ا�ضطوانة  على  لتطمئن  املطبخ  اإىل  هرعت  الباب، 
انتبهت فجاأة اإىل رائحة نّفاذة، دخلت اإىل غرفة فوؤاد فوجدته جال�ًضا مُم�ضًكا 

بجوزة �ضغرية ي�ضبط حجرها، واإىل جواره طبق به ِعدة �ضجائر ملفوفة.
»اثبت يل«.

انتف�ض فوؤاد لدى �ضماع �ضوتها، قفز من مو�ضعه وكاد اأن يك�رص اجلوزة 
»يحرق رزالة اأهلك«، ت�ضاعدت �ضحكاتها فقفز يكتم فمها، وهي ل تزال 
يده  اأبعدت  هتنفخني«،  اجلريان  واآداب..  خمدرات  »مايبقا�ض  ت�ضحك 
وا�ضتمرت يف ال�ضحك ولكن خف�ضت �ضوتها »وعامل يل فيها قلب الفجلة، 

ورا�ض البخاخة.. فيه حد يتخ�ض كده؟ ول عل�ضان عامل حاجة غلط«.
ُيلملم ما �ضقط منه، جتمدت البت�ضامة  اللي جابك؟« �ضاألها وهو  »اإيه 
على وجهها »ال�ضوؤال ده ليا؟!«، ارتبك و�ضعر باأنه اأخطاأ، فربت على كتفها 
»ت�رصبي �ضاي«، ابت�ضمت ابت�ضامة خفيفة واأ�ضارت اإىل الطبق »ح�ضي�ض؟«، 
ليه«،  ال�ضبابيك  مقفل  اأنا  اأومال  »باجنو..  خلفها  املُغلق  ال�ضباك  اإىل  اأ�ضار 
الأر�ض، والتقطت  تبت�ضم وخلعت معطفها وو�ضعت حقيبتها على  عادت 
من  حتة  ف  ن�ضّ واأنت  ال�ضاي  اأنا  »هعمل  املطلبخ  نحو  وحتركت  �ضيجارة 

الزريبة عل�ضان اأقعد فيها«.
مل مت�ِض حلظات حتى �ضمع �ضوتها ت�ضعل بقوة، اأ�رصع فوجدها مُم�ضكة 
بال�ضيجارة وتكاد روحها تخرج من ال�ُضعال، �ضحك عندما وجدها مل ُتفلت 
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هي  دي  الدناوة  هي  »ما  يدها  من  فاأخذها  ال�ُضعال  ُعنف  و�ضط  ال�ضيجارة 
فاأ�رصع ي�ضب كوب ماء »ُقلنا  اأجلك«، ظلت ت�ضعل حلظات  اللي هتجيب 
احلاجات دي م�ض للرهيفني بتوع دادي وفادي«، نظرت له بعينني حمراوين 
»اأنت اللي با�ض�ض يل فيها يا �ضيق«، تلفت فوجد مياه ال�ضاي قاربت الغليان 

»طب روحي اأنتي واأنا هكمل ال�ضاي«.
يجل�ض  التي  الفو�ضى  ُمتاأملة  الباب  عند  ووقفت  غرفته،  اإىل  عادت 
و�ضطها »هيف�ضل معفن« قالتها لنف�ضها وهي حُترك عينيها.. اأوراق بالية.. 
ملب�ض مت�ضخة.. الهاتف ُمعلق من ال�ضقف.. الكمبيوتر ال�ضخ�ضي يكاد 
ي�ضقط، هرعت اإىل الكمبيوتر لتحميه، اأم�ضكت به وكادت ُتغلق ال�ضا�ضة، 
ولكنها ملحت �ضورة فوؤاد مع رنا، جل�ضت دون اأن تنتبه ملو�ضع جلو�ضها، 
اعت�ضام  يف  جماعية  �ضورة  املفتوحة..  والنوافذ  ال�ضور  تتفقد  اأخذت 
يوليو.. �ضورة لها بجواره يف نقابة املحامني.. �ضور لعيد ميلد جميلة.. 

�ضور يف منزلها.
»كده م�ض �ضح على فكرة«.

انتف�ضت هي هذه املرة ل�ضماع �ضوته، و�ضع �ضينية ال�ضاي واأخذ منها 
ت�ضاُعد  على حياتي«، كان  ا�ضمه جت�ض�ض  ده  اإن  لك  قال  اجلهاز »حمد�ض 
نربة الغ�ضب يف �ضوته جعلها ت�ضطرب »اأنت عارف اإن ده م�ض طبعي.. 
اأنا ب�ض كنت ب�ضيل اجلهاز«، بداأ يحتد بنف�ض الهدوء الظاهر »وبعدين؟.. 
لقيتي ال�ضور.. تنحتي فيها ليه؟ ما اأنتي يف نف�ض ال�ضور؟«، واجهته بحدة 
مُماثلة »واأنت ارتبكت ليه؟.. خايف اأعرف اأنك بتحّن لها.. م�ض عايز تبان 
اأنك موجوع من اللي ح�ضل، ب�ض م�ض قادر ت�ضيل الذكرى احللوة.. تبقى 
غلطان لو افتكرت اإن ده يِقل منك يا �ضاحبي«، �ضمت من كلماتها وجل�ض 
مكانه، اأ�ضعل �ضيجارة واأم�ضك بكوب ال�ضاي »اأ�ضحك عليكي.. اأكدب 
لو قلت اإين م�ض موجوع منها.. طبًعا هي مكانت�ض احلب اللي اأدفع عمري 

فيه زي رنا، ب�ض اأنا فعًل حبتها.. تعبان يا بقرة«.
»لول اأن اأنت حبيبي فعًل كان زماين اتعاملت معاك بطريقة تانية«.

»ده اللي هو اإزاي يعني؟«.
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»يا جدع ان�ضف �ضوية.. ل اأنت اأول حد ول هتكون اآخر حد«، فتح 
فمه لرُيد عليها فعاجلته وهي ت�ضع يدها على فمه »م�ض هقولك م�ضتغربة عل�ضان 
اأنت موجوع كده.. فاهمة اأنك حبيتها فعًل«، والتقطت بدورها �ضيجارة 
اأعمل لك حاجة.. م�ض هقعد  اأ�ضعلتها واأكملت »واأنا كمان م�ض هعرف 
اأم�ضك قلبك وهو بيتوجع ملا ت�ضوفها.. اللهفة اللي بتبان يف عينيك ملا بت�ضمع 

كلمة عنها.. الع�ضبية اللي بتكون فيها ملا بتلقيها اأون لين واأنت موجود«.
»بحب فيكي اأنك عاقلة.. مالكي�ض يف احلاجات ال�ضخيفة اللي النا�ض 

بتفتكر اأنها بتوا�ضي بيها«.
»عل�ضان زيك حبيت واتوجعت.. جربت ك�رصة القلب مرة واتنني، 
وعارفة اأنها اأو�ضخ من ك�رصة النف�ض األف مرة.. ع�ضت حالتك، وكانت 
كل كلمة ب�ضمعها بتقطع قلبي«، احت�ضنها ب�ضدة وقّبل راأ�ضها وهي ُتكمل 
اأنك  اإيه، بكون متاأكدة  اأنت ملا بتاخد تليفوين بتعمل  »فاكرين م�ض عارفة 
بت�ضوف �ضفحتها من عندي.. اأنت بتتوجع واأنا زيك.. ب�ض بحمد ربنا اإننا 
موجودين �ضوا«، رفع راأ�ضه فنظرت اإىل عينيه »ما تخاف�ض.. بّطل تدو�ض 

على نف�ضك.. اإحنا لوحدنا.. ابكي«.
»اأنا؟!«.

قامت تدور حول نف�ضها »ولو م�ض هتبكي يف ح�ضني هتبكي يف ح�ضن 
اأومال ربنا خلقنا وخلنا �ضوا كده ليه.. عاجبك عينيك  مني يا عبيط.. 
اأبكي  اأنا زيك.. معندي�ض حد  اللي هتفرقع من ُكرت الدموع املحبو�ضة.. 
يف ح�ضنه غريكم«، �ضمت حلظات حُماوًل التفكري يف حديثها الذي اأذاب 
مقاومته، حاول كربياوؤه ال�ضيطرة عليه، ولكن قطرات دموعه بداأت تن�ضاب 
مع حديثه وكاأمنا فتحت كلماتها ِقفل عينيه »كنت م�ض قادر اأفكر ول اأعمل 
حاجة من �ضاعة ما عرفت.. اأقول لك على حاجة اأو�ضخ.. ملا اأكرم قال 
واأم�ضي على  النيابة  اأطلب وكيل  ال�ضجن فكرت  واإحنا يف  اللي ح�ضل  يل 
كل اللي هم عاوزينه.. ح�ضيت اإن القعدة يف ال�ضجن اأرحم من اإين اأخرج 
على  يدها  ت�ضع  وهي  �ضمتت  ال�ضجن«،  يف  رمانا  اللي  مرافقة  واأ�ضوفها 
كتفه، فاندفع حل�ضنها وبداأ يف البكاء ب�ضوت عاٍل »اللي زي حالتي مالو�ض 
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ماتت  ما  حلد  فرقنا  اأبوها  دنيتي  ملكت  واحدة  ما  يوم  جميلة..  يا  بخت 
نف�ضي واختارت واحدة تعو�ضني  ب�ضبب جربوته، ويوم ما �ضحكت على 
اترميت يف  ما  بعد  خانتني  ب�ض  ياريت  �ِضمال..  طلعت  رنا  من  عن جزء 

ال�ضجن، دي �ضابت الدنيا كلها وراحت مع اللي �رّصين«.
»ل اأول ول اآخر وجع«.

ُمريحة، مكنت�ض  اأنا فعًل ح�ضيت معاها حاجة  اأو�ضخ وجع..  »ب�ض 
ملا  اللي غلطت  اأنا  ب�ض  اللي حرقني..  ده  بيتعمل وخل�ض،  جُمرد واحد 
افتكرت اإن فيه واحدة يف الدنيا ممكن حتبني بعدها، على اإيه يا ح�رصة.. ابن 
نا�ض غلبة، ومالي�ض �ضهر، وبيطلع عني اأهلي عل�ضان اأجيب �ضبوبة اأعي�ض 
منها كل كام �ضهر، واأنا ل حليوة ول ال�ضاب الع�ضلت، عمرك �ضفتي حد 
اللي  الفريق  يعني حتى  اأنا كمان زملكاوي..  دا  �ضيخة  يا  فقري زيي.. 

ب�ضجعه بيخ�رص طول عمره.. عمرك �ضفتي كده«.
»كفاية اأنك واقف على رجليك«.

لول  مبعجزة،  خرجنا  اإحنا  اإيه..  بقولك  هيقطعوها..  اجلاية  »املرة 
�ضكري ومعارفه كان زمانا عّفنا جوة ول حد حتى كان عرف يو�ضل ملكان 
خرجنا  ول  بورق  دخلنا  ل  اإحنا  قانوين،  املو�ضوع  فاكرة  اأنتي  جثثنا.. 

بيه.. مفي�ض حما�رص.. تليفون بقينا برة«.
اأدار  التما�ضك،  يحاول  وهو  يبكي  بقوة، ظل  عادت جميلة حتت�ضنه 
وجهه فوقعت عيناه على �ضورته مع رنا التي ل تزال يف مو�ضعها مُنذ طبعتها 
واأهدتها له يف عيد احلب.. ظل ينظر اإىل ال�ضورة بينما عاد عقله اإىل لقائهما 

الأخري.
ل يزال يذكر دموعها ال�ضامتة ويديها ال�ضغريتني وهما حُتيطان بكفيه، 
بينما كان يحاول اإبعاد نظره عنها حتى ل يبكي مثلها »يا رنا م�ض هن�ضحك 
من  اختيار  اإداين  ليه..  يقابلني  بعت  املحرتم  والدك  عارفة  بع�ض..  على 
النقابة  من  واأت�ضطب  واحد  تليفون  يا  حياتك..  من  اأختفي  يا  تلتة.. 
واحتمال كمان اأدخل ال�ضجن.. يا اإما ي�رصبني بالنار وكلب الفيل تاكل 

جثتي«.
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»وهات�ضمع كلمه؟«.
اأبقى حمامي.. واإحنا  اللي حيلتهم عل�ضان  نا�ض غلبة دفعوا  ابن  »اأنا 
عنده  اأبوكي  واقع..  اأمر  ويبقى  نتجوز  فجاأة  عل�ضان  ال�ضتينات  يف  م�ض 
�ضيبك من  لو هتعملي حاجة م�ض عايزها..  نف�ضك  اأنتي  يدبحك  ا�ضتعداد 
�ضورته قدامك وجو بابي والدلع اللي اأنتي عاي�ضة فيه.. ده واحد بيتاجر يف 

دم النا�ض.. تفتكري هيفرق معاه جثة زيادة«.
»اأنت بتبالغ!«.

»لأ.. اأنا �ضفت عّينة.. اأول ما خرجت من الفيل عندكم اأمي ات�ضلت 
بيا.. قالت يل اإن فيه اأمناء �رصطة بيلفوا يف ال�ضارع ي�ضاألوا عليا.. كلمت 
اأمني معرفة قال يل اإن فيه تو�ضية من اأمن الدولة اإين اأكون حتت عينهم على 

طول، ويف اأي حلظة ممكن يجيبوين«.
»هت�ضيبني يا فوؤاد؟«.

�رصر  ه�ضتحمل  ل  واأهلي..  اأنتي  عل�ضانك  نف�ضي  ه�ضيب  »ق�ضدك 
حد منهم، ول هقدر اأ�ضوف اأبوكي وهو بياأذيكي.. �ضاعتها اللي هعمله 

هي�رصك اأكرت«.
يا  �ضوية  »ارحتت  اأذنه  يف  تهم�ض  وهي  جميلة  �ضوت  ذكرياته  قطع 
�ضديقي؟«، رفع راأ�ضه ونظر اإليها ثم قام وقّبل راأ�ضها »ما يحرمني�ض منك.. 
النف�ضي«،  الدكتور  ك�ضف  لك  دفعت  كنت  جنيه  معي�ض  اأ�ضًل  اإين  لول 
�ضحكت وقامت لُت�ضعل �ضيجارة »دكتور.. الله يرحمه كان عايز يدخلني 
ُمبت�ضًما  قاطعها  ب�ض..«،  األ�ضن،  كلية  على  ر�ضيت  �ضحيح  هند�ضة.. 
»بل�ض والنبي تاريخ ف�ضلك يف املدر�ضة.. هي م�ض ناق�ضة ف�ضل«، اأطلقت 
زغرودة خافتة »اأخرًيا �ضحكت يا ابن الفقرية.. دا اأنا كده اأطمع بقى«، 
�ضحك هذه املرة بقوة واأم�ضك يدها ُيقّبلها »ربنا يخلي وجودك يا جميلة«، 
املحمول،  هاتفها  رن  عندما  باحلديث  وهمت  بحنان،  كتفه  على  ربتت 
التقطته دون اأن تنظر »األو.. حبيبي.. والله م�ض نا�ضية«، نظر اإليها فوؤاد يف 
ت�ضاوؤل، فاأ�ضارت له بال�ضمت وهي تنظر يف �ضاعتها »لأ متام.. حلو ده.. 

.”See You ..ُن�ضاية مثًل.. ما�ضي
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اأنهت املُكاملة ونه�ضت ُتلملم حقيبتها وترتدي معطفها، فنظر اإليها فوؤاد 
ُمتعجًبا “الله.. بقى لينا جّو اأهو وبنلم حاجتنا ونخلع”، قذفته بعلبة �ضجائر 
فارغة كانت بجوار احلقيبة وهي تتحرك نحو الباب “ما هو اخليالت املري�ضة 
�ضغل..  معاد  ده  فيه..  اأنتوا  اللي  ال�ضبب يف  �ضالكة هي  م�ض  اللي  والنية 
حد جايب يل كتاب جديد اأترجمه”، �ضفق بكلتا يديه “والعة يا برن�ض”، 
فتحت الباب واأدارت وجهها اإليه “�ضيبك من الكلم ده.. خليك كوي�ض 

على ما اأرجع لك”، واأ�ضارت له بالتحية واأغلقت الباب خلفها.
كلماتها الأخرية اأعادته اإىل حالة الأمل الأوىل.. بحث عن الطبق الذي 
و�ضع فيه ال�ضجائر امللفوفة، وعاد يجل�ض اأمام �ضورة رنا.. التقط الكمبيوتر 

املحمول واأدار اأغنية فريوز “اأدي�ض كان يف نا�ض”، ثم عاد لذكرياته.

***
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لقادة  عاجلة  مُبحاكمات  ُمطالبات  و�ضط  للطلبة  غفرية  تظاهرات 
اجلي�ض”..

“عبد النا�رص: حديث ال�ضعب يّل اأمر ل ُيرد”..
“حتقيقات مو�ّضعة مع العديد من امل�ضئولني”..

األقى �ضفوت �ضحف ال�ضباح على الأر�ض يف �ضقة اأبيه التي ا�ضتوىل عليها 
من عائلته بعد وفاته وقرر الإقامة بها بعد اإقالته. التقط طبق احل�ضي�ض املو�ضوع 
�ضجائر،  ِعدة  يلّف  وهو  ال�ضابقة  الأيام  اأحداث  ذهنه يف  �رصد  بجواره.. 
انتهى من �ضجائره واأ�ضعل �ضيجارته الأوىل، عاد براأ�ضه اإىل الوراء.. نفث 

اأوىل حلقات ُدخانها وذهنه ي�ضرتجع لقاءه الأخري مع �ضربي.
“اإقالة!.. ليه؟”.

“جرى اإيه يا �ضفوت.. اأنت ن�ضيت نف�ضك وّل اإيه؟”، انتف�ض ج�ضده 
وبداأ �ضوته يعلو “ل يا فندم م�ض نا�ضي.. زي ما بال�ضبط م�ض نا�ضي الأوامر 

كانت بتطلع منني.. م�ض نا�ضي اإين كنت جمرد دراع بينّفذ”.
“اأنا واأنت عارفني اإن دي جمرد �ضكليات”.

اأنا  “اإحالتي للُمحاكمة �ضكليات.. طب اإزاي.. وبعدين ليه.. ل 
قائد ع�ضكري.. ول اأنا وزير يف احلكومة”، �ضمت حلظات ثم عاد يرفع 
عينيه اإليه “ول اأنا اللي اإديت اأوامر للدفاع اجلوي يتعطل يف الوقت اللي اليهود 

بداأوا فيه طلعات الطريان”.
ُمت�ضائًل،  الباب  حار�ضه  فاقتحم  فجاأة  �ضوته  بها  ارتفع  “ا�ضكت” 
“اأنا  يلتفت ل�ضفوت وهو يخف�ض �ضوته  اإليه بالن�رصاف وعاد  اأ�ضار  ولكنه 
اللي متت  لوحدك  اأنت  م�ض  الري�ض جمال..  اأوامر  دي  دعوة..  مالي�ض 
القامية”،  اآخر  يف  اأنت  ميكن  معاك..  كتري  نا�ض  للُمحاكمة..  اإحالتك 
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اأ�ضعل �ضيجاره الفاخر وتابع “وزي ما قلت لك دي جمرد �ضكليات.. يعني 
هو جمال هيتابع كل حاجة بنف�ضه.. كلها كام �ضهر والدنيا تهدى والنا�ض 
بعيد  م�ض  �ضغلك..  وترجع  اتلم  الورق  يكون  �ضاعتها  ال�ضدمة..  تن�ضى 

تاخد ترقية كمان عل�ضان ظلموك”.
“وحلد ما ده يح�ضل �ضيادتك”.

�ضغلك  هتكمل  حرا�ضة..  لك  هخ�ض�ض  بيتك..  يف  “هتقعد 
اجلملة  �ضماعه  بعد  �ضفوت  ابت�ضم  ر�ضمي”،  ورق  مفي�ض  طبًعا  عادي.. 

الأخرية وكاأنه عاد ملن�ضبه بالفعل “ومن اإمتى ُكنا بن�ضتغل ر�ضمي”.
“م�ض هيقدروا ي�ضتغنوا عني كتري”، قالها لنف�ضه وهو ُيريح راأ�ضه على 
الو�ضادة.. ابت�ضم عندما تذّكر كيف جنح يف ا�ضتعادة نف�ضه بل ر�ضميات، 
بالفعل هذا ما ُيجيده.. فن الإثارة كما قال له ُمعّلمه اإبان عمله يف البولي�ض 
الثعلب عّلمه  اأن ذلك  ُينكر  الثورة، ل  الربيطانية قبل  ال�ضيا�ضي واملخابرات 
كثرًيا، خا�ضة اأثناء احلرب مع هتلر، وهو ال�ضبب نف�ضه الذي اختاروه من 
اأجله ليحتل هذا املوقع املُهم كما قيل له اأول اأيام عمله.. الإثارة.. اأهم ما 
مُييز �ضخ�ضية �ضفوت، وهو كعادته احرتم موهبته ومنّاها با�ضتمرار.. يعرف 
كيف ينتزع املعلومة من �ضاحبها دون اأن ي�ضعر.. يلتقط مكمن ال�ضيطان يف 

التفا�ضيل ال�ضغرية، ثم يعبث مبا يجده حتى يح�ضل على ما ُيريد.
.. فريدة.. فاتنة احلي القدمي.. ل يزال يذكر نظراته املُختل�ضة  اإل هيَّ
لقوامها املم�ضوق، م�ّضيتها الراقية، �ضخ�ضيتها القوية يف التعاُمل مع اجلريان، 
وقامتها املرفوعة التي اأق�ضم يوًما ما اأن ُيحنيها عندما ابت�ضمت له �ضاخرة وو�ضفته 

باأنه “ابن البو�ضطجي” الذي �ضيحيا على دراجة اأبيه املُتهالكة.
وها قد فعل.

للتحقيق يف عمل  النا�رص جلنة خا�ضة  الرئي�ض جمال عبد  “وقد �ضّكل 
اأجهزة املخابرات، حيث تعمل اللجنة لإثبات وجود انحراف يف عمل كافة 

الأجهزة الأمنية من عدمه”.
تناهت اجلُملة اإىل م�ضامعه من الراديو املفتوح عن اآخره يف ال�ضارع.. 
مل تكن هذه التحقيقات هي الأوىل التي بداأها عبد النا�رص لإعادة ال�ضيطرة 
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اأحًدا ما  له وكاأن  بدا  العايل  ال�ضوت  اأن  اإل  الدولة،  اأجهزة ومفا�ضل  على 
ُيغيظه.. يف الظروف العادية كان �ضريفع �ضوته اإىل اأحد احلرا�ض لُيخر�ض 
الراديو، ورمبا �ضاحبه كذلك، اإل اأنه مل يجد من القوة ما يدفعه لأن يتعامل 

مع من ل يدري اأُهم حرا�ضة له اأم عليه.
نبهه تاأوه خفيف فعاد اإىل فريدة.. نظر اإىل ج�ضدها اللمع مُمدًدا على 
ال�ضيقة  مللب�ضها  نظرة  كانت  يوم  تذّكر  عندما  ابت�ضم  بجواره..  ال�رصير 
اأ�رص على الحتفاظ بها رغم  التي  ال�ضقة ال�ضغرية  اإىل حمام  تكفيه.. نظر 
�ضقة اأرماين الفاخرة التي ا�ضتوىل عليها.. طاملا َحِلم بها يف تلك الزاوية، 
ملعت اأمنيته ال�ضابقة فمرر اإ�ضبعه على ج�ضد فريدة ليوقظها “قومي.. هناخد 
فارتطمت  ال�ضتيقاظ  ت�ضّو�ض  لتنف�ض  راأ�ضها  انتف�ضت وهّزت  �ضوا”،  ُد�ّض 
�ضاألته بابت�ضامة  نظرتها بوجهه اجلامد، حاولت تغيريه “حتب اأرق�ض لك”، 
هاج�ضه  تاأجيل  وقرر  �ضمت  ج�ضدها..  حول  امللءة  تلّف  وهي  ُمنهكة 
وهو ُيذّكر نف�ضه باأنها طوع اإ�ضارته، جتاهل عبارتها ونفث دخان �ضيجارته 
فعادت ت�ضتحثه وهي ُترخي امللءة عن �ضدرها “الراديو دلوقتي م�ضّغل حممد 
ما  الأر�ض”  على  ال�ضيجارة  بقايا  واألقى  الأخري  الَنَف�ض  جذب  ر�ضدي”، 
الراديو هتلقي مار�ضات  البلد يف حالة حرب.. هتفتحي  بقرة..  تبقي�ض 
ع�ضكرية واأغاين حليم”، وابت�ضم �ضاخًرا “وقراآن على روح اللي ماتوا قبل 
ما يفهموا اأن احلرب بداأت”، نظرت له ُمتعجبة فاأم�ضك بامللءة وغطى اجلزء 

املُثري “دا غري اإين ما بحب�ض الرق�ض”.
اإنك  اأنفا�ضها احلارة فابت�ضم “قويل  الت�ضقت بوجهه  “هخليك حتبه”، 
اأ�رصعت  قومي”،  “يّل  فتاأوهت  باإ�ضبعه  وداعبها  جتتك”،  تهّزي  عايزة 
اجلرامافون..  جنب  لر�ضدي  ا�ضطوانة  “هتلقي  ي�ضتوقفها  فاأ�ضار  تنه�ض 
يدها  ويف  احلّمام  ودخلت  ُم�ضطنعة  مبيوعة  ابت�ضمت  وفّرجيني”،  �ضّغليها 
قمي�ض نوم التقطته من حقيبتها، مع انحناءتها الأوىل عادت رغبته القدمية 

تقفز اإىل حوا�ضه.
“اإيه يا راجل.. ما ُت�ضرب ملا اأرق�ض”، قالتها مبقاومة خافتة وهي تعلم 
اأنها لن ترف�ض “احِلتة دي م�ضتنياكي من زمان” قالها وهو يدفعها نحو ركن 
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اأحلمه، مل يلمح نظرة الحتقار التي رمته بها واختفت �رصيًعا و�ضط ال�ضهوة 
العالية خافتة و�ضط الأ�ضوات  تاأوهاتها  العارمة التي �ضاجعها بها.. كانت 

التي انبعثت بداخله.
“عمرك ما هتنجح.. يابني اإحنا غلبة واأهالينا اأغلب.. جمال نف�ضه 
البو�ضطجي  ابن  يا جمنون..  اإيه  بتب�ض على  الت�رصف..  �ضايب يل حرية 
بقى ظابط!.. Listen to me carefully son.. ولو.. اأنتوا غلطة يف 
 Don't sleep with ..تاريخ احلربية امل�رصية.. والله ياّما بُكرة هت�ضويف
your leader›s women.. طول الوقت خليك عبد املاأمور.. والنبي لو 
 ..Hi Hitler ..بقيت وزير احلربية.. اإحنا بنعمل جهاز جديد وعايزينك
 Excitement knew no good at ..اأبوك مات وعليه حق ت�ضليح العجلة
many..  عايزين ب�ضحيح!.. هدي لك ال�ضلحيات اللي تخليك تعمل 
ما    ..Fuck me violently البحر..  اليهود يف  اأي حاجة.. هرنمي 

تقلق�ض.. ياريتني كنت �ضدقتك.. اأنا موافقة”.
منها..  فرغ  اأن  بعد  اأفكاره  من  الأخرية  تاأوهاتها  انتزعته  »اآاآاآاآاآه«.. 
نظر اإليها وهي راقدة على البلط ُمنهكة من جديد.. فرد قامته ونظر اإليها 

»يّل.. ات�ضطفي عل�ضان ترق�ضي.. اأنا قاعد بره«.

***
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ارتفع رنني هاتف اأكرم الذي تقلب يف �رصيره باحًثا عن فرح، مد يديه 
ليجد الفراغ فهب فزًعا. تلفت باحًثا عنها ثم التقط الهاتف ليجدها املُت�ضلة 

فاأ�رصع ُيجيب »اأنت نزلتي اإمتى؟«.
»اأكرم«، لفظت ا�ضمه وظلت �ضامتة فهتف »اأنتي نزلتي ليه؟«.

»اأنا اآ�ضفة.. م�ض عايزة نتكلم اأو نتقابل تاين.. اأرجوك«..
حاول  املُكاملة،  اإنهاء  �ضفارة  عبارته  قطعت  اأفهـ...«،  »طب 
الت�ضال بها فف�ضل اأكث من مرة، تاأكد اأن رقمه �ضار على قائمة الرف�ض مرة 
ثانية، نه�ض من ال�رصير وهو ينظر مذهوًل اإىل الغرفة التي �ضارت خالية مرة 
اأخرى. األقى هاتفه الذي يحمل �ضورتها يف اخللفية بعيًدا، نظر اإىل �ضورته 
يف املراآة ليتاأكد من اخليط الدامع الذي ان�ضاب من عينيه.. الآن يدرك ملاذا 
بتلك  يحيا  اأن  الهزمية. ل ميكن  بعد  بالر�ضا�ض  اأنف�ضهم  ي�رصب اجلرنالت 

النظرة املنك�رصة، بينما يتمتع الآخرون بفر�ضة ثانية.
نظر اإىل الهاتف املُلقى على املقعد، الذي مل ُتغلق �ضا�ضته فبدا وكاأنه 
ملا  اإل  ده  بال�ضكل  ماحبيت  عمري  اأنا  دا  »ليه؟..  املتاألقة  ب�ضورتها  ُيعانده 
واأنا  نزلت  ما  يوم  كانت  الع�ضق  دمعة  فيها  عرفت  اللي  املرة  �ضفتك.. 
بقول لك اإين حبيتك.. وجع القلب ما ح�ضيت بيه اإل من لهفتي ملا كنتي 
بتتاأخري عليا اأو ما برتدي�ض.. ك�ضلي واإح�ضا�ضي بامل�ضافات كنت بن�ضاهم 
ملجرد اإين ه�ضوفك ولو دقيقة.. اأحلى حلظات يومي ع�ضتها بعد ما كنتي 
بتقويل حبيبي.. كنت بخاف على وجودك لدرجة اإن كنت عايز اأ�ضيلك 

لو الأر�ض فيها تراب«.
األقى  دموعه،  على  ال�ضيطرة  حماوًل  وجهه  فدارى  ال�ضا�ضة  انطفاأت 
على  يديه  و�ضع  عليه،  اجللو�ض  اعتادت  الذي  الآخر  املقعد  على  ج�ضده 
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تخل�ضي  عايزة  كنتي  ليه؟..  رجعتي  »طب  اعتادت  كما  املقعد  م�ضندي 
�ضيلت  وانكتمت..  اأنا كنت �ضكت، وكتمت،  ما  للأبد؟  على روحي 
يف قلبي تقل ي�ضيله �ضرب اأيوب«، التقط اأنفا�ضه ومت�ضك باملقعد اأكث »�ضاعة 
ما رجعتي ح�ضيت بروحي املطفية بتقوم كاأين كنت نامي و�ضحيت.. كنت 
�ضليمان.. رجعت  ُملك  لقيت  ال�ضعادة وكاأين  لوحدي من كرت  ب�ضحك 
اأح�ضن �ضورك بعيوين وكاأنها بتملى املكان الفا�ضي«. �ضمت حلظات حاول 
ال�ضيطرة فيها على انفعالته. احتقن وجهه ونفرت عروقه فبدا وكاأنه على 

و�ضك النفجار وهو ي�رصخ ب�ضوت اهتز له زجاج النوافذ »ليه؟«.
ما  اأ�ضلوب حياة، هذا  ال�ضدمة  البكاء..  وا�ضتغرق يف  األقى �رصخته 
بذهنه  دار  اأخرى.  بدء حياة  ا�ضتطاع  اإن  ويعلمه لأولده  يتذكره  اأن  ينبغي 
�رصيًعا فوجد اأنه اخلا�رص دوًما، بداية من اللعبة التي رغب فيها وعجز والده 
عن �رصائها.. املدر�ضة الفاخرة التي كان مير من اأمامها وهو يذهب ملدر�ضته 
احلكومية البائ�ضة.. الكلية التي رغب فيها ومل ي�ضاعده مكتب التن�ضيق.. 
التي ماتت  اأمه  الباب..  باأول غني طرق  اأحبها قدمًيا وتزوجت  التي  الفتاة 
ب�ضبب الفقر.. العمل الذي اأراده ولكنه بل وا�ضطة.. حتى حبه احلقيقي 
التي دمرته هذه املرة متاًما. اخلل�ضة التي تو�ضل اإليها اأن حياته جمموعة من 
ال�ضدمات التي ل فكاك منها. ل يعلم ملاذا ي�ضتمر، ول ي�ضتطيع اتخاذ قرار 

الرحيل، عليه اعتياد ال�ضمت مرة اأخرى حتى يق�ضي ربه اأمًرا مفعوًل.
رفع عينيه البائ�ضتني اإىل املراآة فوجد النظرة املنك�رصة حتتلهما مرة اأخرى، 
فّكر كم كان �ضخيًفا حني ظن اأنها عادت اإليه. �ضعر بالغ�ضب من نف�ضه لأنه 
عاد لأمل بل طائل، بينما كانت – فقط - متر به لرتى ما اإذا كان حيًّا. عاد 
ا ل يليق مبتاألقة مثلها  ينظر مرة اأخرى ُمتنا�ضًيا الأمل الذي بداأ يع�رص �ضدره. حقًّ
اأن حتب �ضاحًبا ل هّم له �ضوى اأحلم ت�ضحقها الأحذية الع�ضكرية الثقيلة يوًما بعد 
الآخر، هو نف�ضه ل يزال ي�ضعر ببيادة ال�ضاوي�ض عاطف التي مزقت جلد ظهره 

من قبل »طب بالذمة حتبك على اإيه واأنت ما بقت�ض حتب نف�ضك«.
فجاأة ارتفع رنني الهاتف وبرزت �ضورة فوؤاد املُبت�ضمة، تردد يف اإجابة 
ما  ل  البيت..  اإيه؟..  »عايز  الهاتف  فالتقط  اإحلاحه  تذّكر  ثم  الت�ضال 
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جتي�ض.. اأنا جاي لك ع القهوة«. اأغلق الهاتف واأ�رصع ياأخذ حماًما �رصيًعا 
لُيزيل اآثار انك�ضاره، نظر يف دولبه وانتقى اأف�ضل الثياب املُتاحة وكاأنه ُيعلن 

رف�ضه للهزمية.
مل مت�ِض ن�ضف �ضاعة اإل وكان يجل�ض بجوار فوؤاد الذي كان ُم�ضتمتًعا 
يا  »مالك  اخللفية  يف  املنت�رصة  كلثوم  اأم  اأنغام  على  يديه  ويحرك  بال�ضي�ضة 
عم؟«، �ضاأله وهو ُي�ضري ل�ضبي القهوة فاأ�ضار بيده بل معنى »اأنت رايق واأنا 
م�ض زيك.. خليك يف حالك«. انتظر فوؤاد حتى طلب �ضي�ضة اأخرى من 
ياللي م�ض رايق فيه  الدخان يف وجهه »طب قول يل بقى  الفتى، ثم نفث 

اإيه؟«، حّرك اأكرم يده لُيبعد الدخان »متام يا �ضاحبي«.
»ل وا�ضح عليك.. واأنا اللي قلت هنقعد نفرف�ض ون�ضمع ال�ضت«.

»اأقوم اأم�ضي«، قالها وهّم بالنهو�ض فاأم�ضك به ليعود للجلو�ض »ل يا عم 
اأن�ضاك..  بتغني  وال�ضت  اخلمي�ض  النهارده  بالله..  ا�ضتهدى  رايح فني.. 
بدت على  قاعدين يف حفلتها«،  زمانا  عاي�ضة كان  لو كانت  بذمتك م�ض 
�ضفتيه �ضبح ابت�ضامة »هتعي�ض ومتوت قدمي«، �ضحك فوؤاد ونفث دخانه »ما 
هم خدوا كل حاجة يف اجلديد ولد القدمية.. اأهو يبقى معانا حاجة برنوق 

بيها«.
اأن يرفع  اأمام اأكرم، طلب منه فوؤاد  عاد الفتى �رصيًعا وو�ضع ال�ضي�ضة 
ال�ضوت قليًل وهو ُيدندن مع كلمات الأغنية، نظر له اأكرم يف تعجب وهو 
ما  يثور  بينما  الإ�ضغاء  ويحاول  الآخر  هو  التدخني  ويبداأ يف  املب�ضم  يلتقط 

بداخله.
»كان لك معايا.. اأجمل حكاية.. يف العمر كله.. �ضنني بحالها.. 

ما فات جمالها.. على حب قبله«.
ي�ضاأله فهز راأ�ضه »تفتكر لو  اإيه؟«، عاد فوؤاد  فيه  »م�ض هتقول يل بقى 
قلت لك ممكن تعمل اإيه«، حّرك راأ�ضه نافًيا »ول حاجة.. ب�ض بدل النكد 

ما ي�ضيله واحد هنبقى اتنني.. دي واجبات ال�ضداقة يا اأ�ضتاذ«.
»وطبًعا هتق�ضيها كل �ضوية تقول معل�ض«.

»ل اأنت �ضاطر وبتعرف متعل�ض نف�ضك لوحدك«، قالها و�ضحك وعاد 
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يدندن مع الأغنية وهو ُي�ضري اإليه »لو جالك مزاج تقول اأديني قاعد معاك«.
اأقدر  اأنت.. واإن كنت  »�ضنني ومرت.. زي الثواين.. يف حبك 

اأحب تاين.. اأحبك اأنت«.
حاجة  اأكرت  اإيه  »عارف  �ضورتها  طارًدا  راأ�ضه  هز  ثم  اأكرم  �ضمت 

تعباين؟«، اأجابه مدرًكا اأن احلديث عن فرح »اأنك �ضدقت وجودها؟«. 
التقط هاتفه  امتنيت ح�ضنها ك�رصت بخاطري«؛  اإين كل مرة  »لأ.. 
وعاد ينظر اإىل �ضورتها التي ل تزال حتتل اخللفية »ك�رصتني مرتني«، قالها 
فاأكمل  يتحدث  اأن  دون  اإليه  ينظر  وفوؤاد  ال�ضي�ضة  من  عميق  نف�ض  و�ضحب 
»تفتكر اإين فعًل ُمغّفل زي ما قالت جميلة؟«، ملح التماعة عينيه التي ت�ضي 
بدمعة جتاهد للفرار فنفث دخانه بدوره �ضانًعا غيمة اأخرى ُتداري الدموع »ل 
طبًعا.. املثل بتاع اخدعني مرة واتنني وجو التنمية الب�رصية ده م�ض هنا.. 
م�ض مع واحدة حبيتها فعًل«، �ضحب نف�ًضا اآخر واأ�ضاف »ب�ض على فكرة.. 

دي م�ضلحة«.
»هتقول يل بقى ال�رصبة اللي م�ض هتموتك تقويك ونف�ض كلم التنمية 

التحتية ده«.
»ل هقول لك حاجة اأعمق �ضوية«، قالها �ضاحًكا وهو ينظر اإىل ملحمه 
اجلامدة ثم تابع بجّدية »بعد الك�رصة دي اأنت م�ض هيبقى عندك قلب اأ�ضًل. 
يعني لو جالك حد تاين، وطبيعي اإن ده يح�ضل، هيلقي على �ضدرك يافطة 

�ضّطبنا. كان فيه وخل�ض«.
»وده عميق وحلو وكده؟«.

هتبداأ  �ضوية  بعد  معاها.  تعي�ض  نف�ضك  عّود  اللي  احلقيقة  دي  »لأ.. 
ت�ضوف الدنيا من ورا حاجز غامق. ما تقلق�ض، ده ب�ض عل�ضان ملّا تقابل تاين 
هتتعلم تبطل تدي كل حاجة قبل ما تعرف كل ده هريوح فني. وتقريًبا لو 

ا�ضتنيت �ضوية هتعرف اإن بر�ضه هيكون ب�ضاعة اأتلفها الهوى«.
»الهوا؟!«.

اأما الهوى فهو �ضبب البلوي  اأنفا�ض رايحة جاية..  »لأ.. الهوا ده 
اللي عملت فينا كل ده، مرة تهوى البلد فتدمر كل اأحلمك. تهوى حاجة 
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الآخر  ويف  اإياهم.  النا�ض  ولد  من  م�ض  لأنك  الفقر  لك  فتجيب  بتحبها 
قامية  �ضمن  نف�ضك  تلقي  وبعدين  ع�ضانها،  ينزف  وقلبك  واحدة  تهوى 
الختيارات.. اأقول لك، ملّا عرفنا الفرق ما بني الهوا والهوى.. كانت 

كل حاجة خل�ضت«.
»والله نّكدت عليا اأكرت يا بوز البومة اأنت«، قالها اأكرم واألقى مب�ضم 
ال�ضي�ضة، نظر اإليه فوؤاد بده�ضة وهو ُيخرج علبة �ضجائره وُي�ضعل واحدة فغمز 
له »اأنا هقوم اأ�ضوف اأي حاجة اأعملها.. القعدة معاك تقفل النِف�ض«، اأخرج 

حافظته واألقى باحل�ضاب على املن�ضدة كعادته »ه�ضوفك بالليل؟«.
»اأنت ورزقك.. اأنا رايح البيت وم�ض عارف هعمل اإيه بعد كده«.

»طب كلمني«، لحقته العبارة وهو يبتعد فاأ�ضار بيده دون اأن ينظر. 
حاول  يذهب،  اأين  يعلم  اأن  دون  وانطلق  ال�ضغرية  �ضيارته  ي�ضتقل  اأ�رصع 
يت�ضاعد  اأم كلثوم  ليجد �ضوت  الراديو  يفتح  فاأ�رصع  ال�ضيطرة على خيالته 

ببقية الأغنية »دا م�ضتحيل.. قلبي مييل.. ويحب غريك اأبًدا.. 
اأهو ده اللي م�ض ممكن اأبًدا«..

***
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»طيب.. جاي«..
ُيعاين  يزال  بينما ل  غرفته  اخلروج من  يحاول  بها �ضفوت وهو  هتف 
تداخلت  التي  منزله،  باب  على  املنتظمة  الطرقات  تلك  لُيخر�ض  النوم  اآثار 
اإن  يف البداية مع اأحلمه؛ �ضار متخبًطا حتى امتدت يده اإىل املقب�ض، وما 
اأزاحه �ضربي جانًبا ودخل ومعه اأحد حرا�ضه »اقفل الباب  فتح الباب حتى 
وتعاىل«، نظر �ضفوت اإىل عقارب ال�ضاعة التي جتاوزت الفجر بقليل ونظر 
اإىل احلار�ض بقلق »خري يا �ضربي بيه«، جتاهل نظرته التي اأدرك معناها واأ�ضار 
ب�رصعة«، زادت  العربية  �ضادة وارجع على  قهوة  اتنني  لنا  »اعمل  للحار�ض 
قهوتك  »اأنت  �ضربي  �ضفتي  على  خافتة  ابت�ضامة  فارت�ضمت  �ضفوت  ده�ضة 
بقت وح�ضة اأوي.. واللي جاي اأكلمك فيه حمتاج نكون فايقني«، قالها 

واأ�ضار له »الب�ض هدومك على ما القهوة تخل�ض«.
اأ�رصع �ضفوت يرتدي ملب�ضه، ومل يكد يعقد رابطة عنقه حتى �ضمع 
احلار�ض يغلق الباب، عاد ي�ضعر بالقلق فتحرك اإىل الكومود والتقط م�ضد�ضه 
اأ�رصع  وقت«،  ومعندنا�ض  هتربد  »القهوة  يتعاىل  �ضربي  و�ضوت  يف حذر 
ُيكمل ارتداء ملب�ضه وعاد اإليه ليجده ُي�ضعل اإحدى �ضجائره من اأخرى دفنها 

يف املطفاأة بعنف ف�ضعر بالتوتر »فيه اإيه يا فندم؟«.
»الري�ض جمال مات« قالها و�ضحب نف�ًضا عميًقا من �ضيجارته وتابع دون 
اأن ُيبايل بتجمد �ضفوت يف مكانه »مفي�ض موؤامرات اأو اغتيال لو ده اللي جه يف 
دماغك.. الراجل تعب بعد ما خّل�ض املوؤمتر.. الياور قال اإنه بعد ما وّدع اأمري 

الكويت كانت رجليه م�ض �ضايله.. رجع على البيت.. ق�ضاء ربنا نفذ«.
ّظل �ضفوت متجمًدا يف مو�ضعه وكاأنه مل يتخيل اأن تاأتي حلظة الرحيل 
قط؛ كان يعلم تدهور �ضحة الزعيم، بل ورافقه يف اإحدى رحلته العلجية اإىل 
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الحتاد ال�ضوفيتي قبل اإقالته الر�ضمية؛ لكنه بالتاأكيد مل يتوقع اأن ت�ضري الأمور على 
هذا النحو »البقية يف حياتك«، قالها �ضربي واأ�ضار اإليه باجللو�ض »هنطلع من 

هنا على ق�رص القبة.. هن�ضتغل يف ترتيبات اجلنازة واإجراءات تاأمني الدولة«.
»ب�ض اأنا م�ض موجود ب�ضكل ر�ضمي«.

باإعادتك  قرار  »ده  مطوية  ورقة  يخرج  وهو  بادره  اتغري«،  »الو�ضع 
ملن�ضبك بتوقيع النائب اأنور ال�ضادات.. الراجل ب�رصاحة ما اعرت�ض�ض وقال 
يل اإنه ملّا بقى نائب اتكلم مع املرحوم على و�ضعك، واإن جمال الله يرحمه 
باجلميل  ي�ضعر  وهو  عينيه  �ضفوت  اأغم�ض  فدا«،  كب�ض  اأنك  عارف  كان 
عل�ضان  قهوتك  »ا�رصب  اجلديد  الرئي�ض  اأمام  ذمته  براأ  الذي  الراحل  للزعيم 

تبقى فايق وهنتحرك على طول«.
الق�رص، ظل  اإىل  الطريق  مل مت�ِض �ضوى دقائق حتى كان كلهما يف 
اجلديد.. كل  العهد  بالت�ضاوؤلت حول  الطريق وعقله ميوج  يتاأمل  �ضفوت 
قب�ضة  �ضوى  تكن جتمعهم  ال�ضلطة مل  الذين جمعتهم  الفرقاء  اأن كل  ُيدرك 
الزعيم الراحل و�ضعبيته اجلارفة التي مّكنتهم من البقاء رغم كل ما حدث، واأن 
كلًّ منهم الآن يرى نف�ضه الأجدر باجللو�ض يف مو�ضع الرجل الذي مل يواِر 
ج�ضده الرتاب بعد.. دار يف ذهنه كل املعلومات التي يعرفها عنهم جميًعا، 
وال�رصاعات التي مُيكن اأن حتدث يف الأيام املُقبلة، خا�ضة ال�ضادات الذي اأعاده 

اإىل من�ضبه وي�ضتعد الآن للجلو�ض على عر�ض البلد مكان �ضديق عمره.
اأفكاره  يقراأ  وكاأنه  قالها �ضربي  اأوي«  ال�ضادات  على  اأمل  »ما حتط�ض 
فالتفت اإليه بده�ضة بينما تابع »ده راجل جه بال�ضدفة عل�ضان كان اآخر واحد 
املرحوم بيثق فيه فعًل.. لكن الدينا�ضورات اللي ما�ضكني البلد من و�ضطها 
م�ض هي�ضمحوا بحد يلعب عليهم دور الرئي�ض.. يحمد ربنا لو �ضابوه على 
ابت�ضم  حتليلك؟«،  »ده  ده�ضة  يف  �ضفوت  حاجبا  ارتفع  �ضوية«،  الكر�ضي 
�ضربي يف ثقة »دي تقريًبا معلومات.. اأراهنك اأنهم هي�ضكتوا �ضوية عل�ضان 
ا يف اجلي�ض، لكن الكهنة اللي �ضندوا عبد النا�رص  ما حت�ضل�ض بلبلة خ�ضو�ضً

م�ض هيقبلوا اإن اأ�ضعف واحد يف املجل�ض يبقى على كر�ضي الفرعون«.
»انقلب؟«.
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»اأب�ضط من كده.. لو اتفقوا على واحد فيهم تاين يوم هيقولوا للراجل 
متعودين  اللي  من  ا�ضتفتاء  عايزاك..  م�ض  املركزية  اللجنة  مت�ضكرين.. 
عليهم.. رئي�ض جديد ب�رصعيته«، وغمز بخبث »هي دي الدميقراطية اللي 
عملناها«؛ هز �ضفوت راأ�ضه بدون اقتناع وغمغم »ال�ضادات م�ض �ضهل زي 
ما اأنت فاكر.. ده الوحيد فيهم اللي امترمط على حق.. جابها من حتت 

لفوق«.
عمره  اأ�ضحاب  حم�ض..  بل  املولد  من  خرج  اللي  فيهم  »والوحيد 
ُهّم  اللي ح�ضل..  وزير حربية حلد  قعد  والتاين  رئي�ض  بقى  واحد  التنني 
اأنه ظلمه ادى له جمل�ض  النا�رص ح�ض  ادوا له جرنال اجلمهورية، وملّا عبد 
جابه  مكن�ض  هو  ماعدا  مكانه  يف  طمعانني  كلهم  لقى  اأنه  ولول  الأمة.. 

نائب«.
»�ضدقني الراجل ده تعلب«.

لي�ضود  بوجهه  واأ�ضاح  قالها �ضربي  هتبنّي كل حاجة«،  اجلاية  »الأيام 
ال�ضمت بينهما حتى و�ضلت ال�ضيارة اإىل ق�رص القبة؛ لحظ �ضفوت ت�ضديد 
الإجراءات الذي بدا له طبيعيًّا للغاية يف ذلك الظرف واأخذ ينقل ب�رصه بني 
احلر�ض اجلمهوري حتى توقفت اأمام املبنى الرئا�ضي، فغادرها كلهما وانتقل 
الياوران وملحمه مك�ضوة باحلزن فبادره  لي�ضتقبلهما كبري  بخطوات �رصيعة 
مكتب  اإىل  ُي�ضري  وهو  و�ضافحهما  راأ�ضه  هز  فندم«،  يا  لله  »البقاء  �ضربي 

ال�ضكرتارية »ا�ضتنوين هنا حلد ما �ضيادة النائب ي�ضّجل البيان«.
الرجل  فرمقه  ال�ضارد،  �ضفوت  من  �ضدرت  الري�ض«  �ضيادة  »ق�ضدك 
بحدة وهم باحلديث لول اأن قاطعه �ضوت هادئ »النائب يا �ضفوت.. ملّا 
ال�ضتفتاء يتعمل ابقى قول يل يا ري�ض«، التفتوا اإىل ال�ضادات الذي بدا على 

وجهه حزن بالغ وهو ُي�ضافحهم وي�ضاأل الياور »الكامريات جاهزة؟«.
اإىل اخلطاب املقت�ضب الذي  اأخرى وكانت م�رص كلها ت�ضتمع  دقائق 
نعى فيه ال�ضادات اإىل الأمة العربية فقدان زعيمها لتنفجر موجات احلزن يف 
املنطقة من املحيط اإىل اخلليج، مل يفارق �ضفوت م�ضهد املحيطني بال�ضادات 
وقد تفجرت دموعهم يف حزن، حتى اإن اأحد امل�ضورين قد انهار من البكاء 
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وا�ضطروا اإىل ا�ضتبداله؛ اأما هو فكان طيلة الوقت �ضامًتا حتى انتهى ال�ضادات 
من ت�ضجيله الذي ا�ضتعان يف قراءته بنظارة وزير الإر�ضاد القومي بعد اأن ن�ضَي 

نظارته و�ضط الرتباك الذي �ضاد املوقف.
»يف حياتك الباقية يا �ضفوت«، هم�ض بها ال�ضادات مقاطًعا اأفكاره وهو 
يربت على كتفه اأثناء مغادرته الق�رص عائًدا اإىل منزل �ضديقه الراحل »ومربوك 

عليك رجوعك مكانك«.

***
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»اأنت هنا؟«..
انتف�ض اأكرم عند �ضماعه �ضوؤال جميلة التي فوجئ بوجودها خلفه يف 
ال�رصفة، نظر لها �ضامًتا وهو ُي�ضري بزجاجة الرباندي الرخي�ضة يف يده »لأ ل�ضه 
ما جت�ض«، جذبت الزجاجة �ضبه الفارغة وو�ضعتها على الإفريز »ما فكرت�ض 

كتري ملّا فوؤاد قال يل اإن تليفونك مقفول.. ركبت تاك�ضي وجيت«.
»وهو فني احليلة؟«، �ضاألها �ضاخًرا فاأبعدت وجهها من رائحة الكحول 
واأزاحها وحترك  ُمبالة  بل  راأ�ضه  �ضوية«، هز  تعبانة  »�ضافر لأمه..  النافذة 

لريمتي على اأقرب مقعد »يجي بال�ضلمة«.
علبتها  �ضيجارة من  تخرج  املجاور وهي  املقعد  جتاهلته وجل�ضت على 
وُت�ضعلها »اأنت متام يا �ضاحبي؟«، تلفت حوله حتى عث على بقايا زجاجة 
اأخرى �رصب ما بها مرة واحدة وهو ُي�ضري باإبهامه، ثم مد يده والتقط منها 
طوال  عليه  اعتادت  عما  يختلف  داخله  كبري  ب�رصخ  �ضعرت  ال�ضيجارة؛ 
الوقت. نظراته الواثقة تل�ضت ليخرج من بينها �ضبح دمعة متجمدة، �ضوته 
احلانية على  يدها  نحوه وو�ضعت  مالت  الهادئة �ضار خافًتا،  بنرباته  القوي 

كتفه »اأنت �ضكران طينة«.
باأن  �ضعرت  يتحدث،  اأن  دون  ح�ضنها  يف  وارمتى  الزجاجة  األقى 
تربت  بينما  اأكث  �ضدرها  اإىل  �ضمته  �ضيء،  مزاج  يتجاوز جمرد  املو�ضوع 
يدها على �ضعره الثائر، قّبلته يف جبينه وعادت حت�ضنه بقوة »طب ما حتكي 
يل«، قالتها وهي متد يدها لتاأخذ ال�ضيجارة، فاأبعد يده بعيًدا ونفث دخانه 
يحبها..  الواحد  ممكن  �ضفات  اأحلى  �ضايف  كنت  فرح  عرفت  ما  »اأول 
احلب اللي مفي�ض زيه.. ح�ضن يدمع من كتري الع�ضق، م�ض جمرد احتواء 
عارف  م�ض  حاجة  الروح..  بتملك  فرح  بالعك�ض،  منك،  وكاأنها جزء 
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اأو�ضفها حتى بالكلم.. كانت الع�ضق اللي مفي�ض زيه«.
»فاهمة«.

»ده كان يف الأول«، قالها وكاأنه مل ي�ضمعها، تابع بح�رصة بدت يف 
ملحمه وهو ي�ضحب نف�ًضا اآخر »الأيام عدت والنظرة بداأت تتغري.. القلب 
فيه  بقى  احل�ضن  بدل  ك�رص،  بقى  الطبطبة  بدل  واتنني،  مرة  منها  اتوجع 
حاجز، دمعة الع�ضق بقت انك�ضار وعجز، حتى النظرة اللي كانت بتطمن 

بقت موؤملة.. اللهفة قلبت وجع«.
»ليه التحول الغريب ده؟«.

»�ضنة احلياة.. م�ض هم بر�ضه بيقولوا كده.. م�ض عايزين تغيري.. اأهو.. 
تغيري من اللي يهد حياتك م�ض ب�ض يقلبها«. �ضمتت برهة ثم التقطت منه ال�ضيجارة 
و�ضحبت نف�ًضا »العلقات زي املخدرات.. دامًيا فيه تذكرة بودرة.. مهما تبعد 

عنها وت�رصب حاجة تانية هتلف وتدور وترجع تنتك�ض معاها«..
»تفتكري؟«، قالها �ضاخًرا وعاد يتلفت حوله وُي�ضري بيديه »روحها يف 
كل مللي يف املكان ده.. هنا �ضحكت ملّا قلت حاجة غبية لكن عجبتها.. 
هنا وقفت و�ضاورت يل على ال�ضالة و�ضحكت من وجودها يف الزريبة اللي 
اأنا عاي�ض فيها.. هناك كان اأول حمام لينا �ضوا.. ال�ضباك ده كنت ناوي 
اأقفله عل�ضان النطع جاري اللي يف ثانوي كان بيع�ضكر يف البلكونة اأول ما 

يلمحها طالعة.. وهنا«.
بالدموع »هنا  اإىل باب غرفته وعيناه متتلئان  ُي�ضري  �ضمت حلظات وهو 
الت�ضاقط فاأ�رصعت  اآخر مكاملة.. هنا ك�رصتني«. بداأت دموعه يف  كانت 
جميلة حتت�ضنه ودموعها ت�ضابق دموعه وهو ينهنه »فرح بقت اأمل حقيقي كل 

ما اأفكر فيها.. وجع للقلب قبل الدماغ«.
»واأنت ناوي تقعد �ضوية كده؟«.

»عايزاين اأعمل اإيه، بدل الك�رصة اتنني وبدل الف�ضل ع�رصة.. ل حب 
نفع، ول �ضاحب عاي�ض، ول حتى بنت بقيت قادر اأحبها«، رفع عينيه اإليها 
»على راأي املرحومة اأمي، خيبة الأمل راكبة جمل، واأقول لك.. حتى اخليبة 

دي كانت زمان، اجلمل نف�ضه خدوه مننا وف�ضخونا بيه.. فاكرة؟«.
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»وهو ده يتن�ضي يا �ضاحبي«؛ قالتها بخفوت ثم ابتعدت عنه وجل�ضت 
وهي ُت�ضعل �ضيجارة اأخرى »ب�ض خليك فاكر.. الوقت م�ض هاي�ضتنى حد، 
مالو�ض دعوة بحالتنا النف�ضية.. اأنا زيك واأنت عارف، بايظة معايا من كل 
اجتاه، ورغم كده بحاول، بطلع ُغلبي يف الكتابة«، نفثت دخانها وتابعت 

اأنت عارف اأنا بحبك قد اإيه«. 
»واأنتي عارفة اأنتي بالن�ضبة يل اإيه«. 

»اإحنا م�ض ب�ض ع�رصة، دا اإحنا ياما ا�ضتغلنا �ضوا.. م�ض حابة كل ده 
ي�ضيع«.

فهتفت  نف�ضه،  اإقناعه هو  ف�ضلت يف  بلهجة  منه  »هحاول«، �ضدرت 
» كلم فارغ.. قبل ما اآجي لك عديت على اجلورنال وقعدت �ضوية مع 
عبد الر�ضول. �ضيبك من الواد الإخواين املعفن اللي م�ض بيبطل كلم على 
لل�ضتيمة..  واتفرغت  الدنيا  يف  حاجة  كل  �ضبت  دلوقتي  اأنت  النا�ض.. 
حمد�ض �ضايفك بتعمل حاجة تانية.. بتلعن اأي جمهول ل�ضبب جمهول.. 
بت�ضتم كائن خفي �رصق اأحلمك اللي م�ض �ضايفاك جمتهد عل�ضان حتققها.. 

بتلعن الكائنات احلية بل متييز«.
على  وربتت  اقرتبت  ثم  اأع�ضابها  على  ال�ضيطرة  حماولة  �ضمتت 
لدون  بتتحول  بقيت  اإنك  لك  اأقول  اإين  اآ�ضفة  ب�ض  عليا..  »حقك  كتفه 
ما  وب�ض.. من غري حتى  بت�ضتم  الهوا..  بتحارب طواحني  كي�ضوت.. 
حد يفهم ليه ومني.. اأنا زعلنة لأين بقيت �ضايفاك زي الراجل اللي واقف 

عريان بيحدف العيال بالطوب يف ال�ضارع«.
ظل �ضامًتا وهو ينظر لها يف جمود فنه�ضت والتقطت حقيبتها واجتهت 
اإليه »ازعل مني لو عايز.. ا�ضتمني اأو  نحو الباب، ثم عادت تقف وتنظر 
اتخانق معايا لو حتب.. جتاهلني وده اللي بيح�ضل دلوقتي واأنا بكلمك.. 
ب�ض ماينفع�ض مكنت�ض اأتكلم معاك.. اأنت عارف مكانك عندي.. ممكن 
تكون �ضايف اإين قا�ضية معاك املرة دي.. ب�ض اأكيد اأنت عارف ليه«، قالتها 
وفتحت الباب ثم عادت تطل نحوه براأ�ضها »ما عندي�ض ا�ضتعداد اأخ�رصك«.

***
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»ادخل«..
اإىل مكتب �ضربي يف هدوء  يدلف  قامته يف حزم وهو  �ضّد �ضفوت 
لي�ضطدم بوجه رئي�ضه الذي اأ�ضار اإليه للقرتاب وهو ي�ضيح يف الهاتف منفعًل 
ويبدو على وجهه الغ�ضب ال�ضديد »لأ يا علي.. الكلم ده ما ينفع�ض.. 
من اإمتى يعني وحد بي�ضاألنا بتعملوا اإيه.. يا راجل ده جمال الله يرحمه نف�ضه 
ماعملها�ض«. اأ�ضار �ضفوت لرئي�ضه ل�ضتئذانه يف اخلروج والعودة مرة اأخرى 
اإيه.. هنبقى ن�ضوف.. م�ض  املكاملة »قال  ُينهي  باجللو�ض حتى  اإليه  فاأ�ضار 
عايز التقارير دي.. اأنتم خنقتوين.. ده رمى التقارير يف و�ض �ضامي، اأنت 
الهدوء يعود لوجه �ضربي فهز راأ�ضه وكاأنه  بداأ  بينما  متخيل«. عاد ل�ضمته 

يرى حمدثه »خل�ض يا علي.. هن�ضوف.. اتفقنا.. مع ال�ضلمة«.
اأنهى مكاملته والتفت اإىل �ضفوت الذي بدا عليه التحفز »خري يا فندم؟«. 
التقط �ضربي علبة �ضجائره واأ�ضعل اإحداها »ال�ضادات عامل يل فيها رئي�ض. 
اأو�ضاع معينة من  تقارير عن  امل�ضاعدين وطالب  يغري طقم  اإيه.. عايز  قال 
كل الأجهزة«، ابت�ضم �ضفوت يف هدوء وهو ُي�ضعل �ضيجارة بدوره »الُغربال 
اجلديد له �ضّدة«، بدا على �ضربي الغ�ضب مرة اأخرى فا�ضتدرك »ح�رصتك 
الأمور  زمان  من  ن�ضي  يعني  دولة،  رجل  بقى  ال�ضادات  كده.  قبل  قلتها 

بتم�ضي اإزاي«.
»واأنا بقى اللي هفّكره«. قطع حديثهما طرقات منتظمة على الباب، دخل 
�ضاعي املكتب حامًل �ضينية �ضغرية »قهوة �ضعادتك يا �ضربي با�ضا«، نظر اإليه 
�ضربي بده�ضة »اأنا يابني طلبت منك حاجة«، انفرجت �ضفتا ال�ضاعي لُيجيب، 
ولكن �ضفوت بادره »اأنا اللي طلبت منه قهوة �ضيادتك وقهوتي قبل ما اأدخل«. 
�ضمت �ضربي واأ�ضار للرجل بالن�رصاف فاأ�رصع ُيغادر وهو ُيغلق الباب بهدوء. 
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ارت�ضف �ضفوت اأوىل ر�ضفات قهوته ثم نظر اإىل رئي�ضه »�ضيادتك قلقان 
من اإيه. هو م�ض هيعرف يعمل حاجة. الراجل حتت عيون النا�ض بتاعتنا طول 
هّز �ضربي  احلّمام«،  اإيه يف  بيقول  ي�ضمعوا هو  الرجالة  ناق�ض  ده  الوقت. 
اإن املرحلة  راأ�ضه يف غ�ضب وا�ضح »ول هيعرف يعمل، اإحنا كلنا متفقني 
لزم تعدي باأي �ضكل، كنا عايزينه معانا فيها ولو حتى ب�ضكل موؤقت. اأهو 
يبقى رئي�ض �ضابق وياخد له تكرمي كوي�ض«، نفث دخانه بغ�ضب واأ�ضاف 

»ب�ض �ضكله كده عايز يبقى زي جنيب«.
اإليه  فنظر  �ضفوت  قالها  دي«،  للدرجة  ماتو�ضل�ض  الأمور  اإن  »اأمتنى 
واأجاب  دخانه  ينفث  وهو  تنحنح  كمان؟«،  اأنت  اإيه  »ق�ضدك  ده�ضة  يف 
بنف�ض طريقة جنيب ممكن تعمل ردود  اإقالته  البلد،  »�ضيادتك عارف و�ضع 
يبقى  عنه  ال�ضتغناء  من  مفر  مفي�ض  لو  يعني،  اجلي�ض.  اأفعال عك�ضية جوة 

ن�ضوف طريقة اأ�ضيك من كده«.
نفكر  نقعد  بقى  »دي  فابت�ضم يف خبث  اهتمام،  �ضاأله يف  »اإزاي؟«، 
فيها بهدوء وبعيد عن النفعال، ولزم ناخد راأي اجلماعة كلهم«، �ضمت 
نه�ض  ثم  قهوته  ُثمالة  �ضفوت  ارت�ضف  موافًقا،  براأ�ضه  يومئ  وهو  �ضربي 
تقدير  هتفيد يف  واأعتقد  اأراجعها  فيه حاجات لزم  اأنا.  �ضيادتك  »اأ�ضتاأذن 

املوقف يف اجتماعك مع اجلماعة«.
غادر �ضفوت املكتب و�ضفتاه حتملن ابت�ضامة حتامل على نف�ضه لكبتها، 
اإىل �ضحكة �ضاخرة كبرية جلجلت يف  اإىل مكتبه لتتحول البت�ضامة  و�ضل 
اأرجاء الغرفة وهو يقول لنف�ضه »يا عيني يا �ضربي«، قالها وجل�ض على مقعده 
الفاخر ومدد قدميه على املكتب وهو ي�ضرتجع تفا�ضيل اللقاء الذي اأدرك اأنه 

�ضيقوم بتغيري حياته اإىل الأبد.
اأرماين  منزل  باب  على  خفيفة  طرقات  �ضوت  على  ا�ضتيقظ  قد  كان 
الذي مل يعد يذهب اإليه كثرًيا منذ عودته ملن�ضبه، نظر يف ال�ضاعة فوجدها 
تقرتب من ال�ضابعة �ضباًحا. انتبه ليجد فريدة العارية ل تزال بجواره فغادر 
يف  بوجوده  علم  الذي  الطارق  عن  مت�ضائًل  �ضلحه  وحمل  بهدوء  الغرفة 
ال�ضقة رغم حر�ضه على ترك ال�ضيارات الر�ضمية وطاقم الأمن يف الفيل. فتح 
الباب ليجد �ضابًا طويل القامة ُمبت�ضًما »�ضباح اخلري يا �ضفوت بيه. اآ�ضف على 
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اأكث  مب�ضد�ضه  يت�ضبث  الأوامر جعلته  اأوامر«، كلمة  بنفذ  اأنا  لكن  الإزعاج 
ف�ضاأله يف حذر »اأوامر مني؟«، عاد ال�ضاب ليكرر ابت�ضامته وهو ُيخرج بطاقة 

�ضغرية من جيبه »�ضامل.. من مكتب الرئي�ض ال�ضادات«.
اإليه بالدخول  اأ�ضار  زفر �ضفوت بقوة وهو ينظر اإىل ال�ضاب منده�ًضا، 
الرئي�ض طلب ح�ضور  �ضيادة  مفي�ض وقت..  »للأ�ضف  اعتذاره  لكنه كرر 
�ضيادتك على وجه ال�رصعة وب�ضكل �رصي متاًما، وطلب مني اأبلغ �ضيادتك 

اإن مفي�ض داعي املكتب يعرف بالزيارة دي«.
»ليه؟«.

يل  وقالها  الري�ض  �ضيادة  تعليمات  دي  فكرة..  اأي  عندي  »مفي�ض 
بنف�ضه. هو �ضاحي ويف انتظار �ضيادتك«.

يرتدي  واأ�رصع  الباب  �ضفوت  اأغلق  معاك«.  وهكون  دقائق  »طيب 
ملب�ضه والت�ضاوؤلت متلأ عقله، ترك ورقة لفريدة ُيخربها مبغادرته ويطلب 
اأ�ضفل  اإىل  واأ�رصع  فيه،  يتواجدا  مل  وكاأنهما  املنزل  باإغلق  الهتمام  منها 
دلف  اأن  فور  انطلقت  التي  تنتظره،  الرئا�ضة  �ضيارات  اإحدى  ليجد  البناية 
اإليها. كانت �ضوارع القاهرة الهادئة يف ذلك الوقت تبدو كالو�ضع ال�ضيا�ضي 

الراكد منذ رحيل عبد النا�رص. ال�ضعور باخلواء ميلأ الأرجاء.
ت�ضاعفت الت�ضاوؤلت مع اقرتاب ال�ضيارة من ق�رص القبة، بدا من تعامل 
وكاأنهم  الزائر،  هوية  عن  الإف�ضاح  يودون  ل  اأنهم  العادي  البوابة  طاقم 
طرقات  ال�ضيارة يف  �ضارت  الزيارة.  �رصية  عن  الرجل  له  قاله  ما  يوؤكدون 
الق�رص بينما ذهنه ي�ضتعيد يوم وفاة عبد النا�رص »مات امللك.. عا�ض امللك«، 
هم�ض بها لنف�ضه وال�ضيارة تتوقف اأمام املبنى الذي يوجد به مكتب الرئي�ض. 
ظّلت  الرئا�ضي.  املكتب  اإىل  يتقدمه  والرجل  هدوء  يف  ال�ضيارة  من  ترجل 
الأفكار تلحقه، خا�ضة كانت معرفته القوية ب�ضخ�ضية ال�ضادات جعلته يف 
حرية من طلبه لقاءه، راودته الهواج�ض من حديث الرئي�ض معه يف املكتب 
�ضي�ضعه يف  اأيًّا كان  واأن حديثهما  م�ضجل،  اللقاء  اأن  قبل غريه  يعلم  بينما 

موقف حمرج. 
جالت بذهنه ع�رصات الحتمالت وهو يطرق الباب الفاخر الذي تدار 
ُمبت�ضًما  دلف  للدخول،  يدعوه  الواثق  ال�ضادات  �ضوت  �ضمع  م�رص.  منه 
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و�ضافحه يف هدوء، تبادل بع�ض كلمات املجاملة والرتحم على اأيام الرئي�ض 
اأمامه،  و�ضعها  جيبه  من  �ضغرية  ورقة  واأخرج  ال�ضادات  ابت�ضم  ثم  الراحل 
اإين مرتاقب..  املقت�ضبة »عارف  الكلمات  نظرة �رصيعة على  األقى �ضفوت 
هن�رصب ال�ضاي ونخرج نتكلم يف اجلنينة«. ظل يف حديثهما الظاهري حتى 
وهو ي�ضري معه يف طرقات الق�رص التي خلت من العاملني غري ال�رصوريني على 
عك�ض العادة، مل ي�ضتطع اإبداء ده�ضته حتى و�ضل اإىل مو�ضع يف احلديقة 
الرئي�ض  اإليه  التفت  عندها  من كل جانب،  الأ�ضجار  به  وحُتيط  مقعدين  به 
وابت�ضم »�ضوف يا �ضفوت.. اأنا راجل دوغري طول عمري« حنى �ضفوت 
راأ�ضه موؤمًنا على حديثه، فاأ�ضاف »اأنا عارف عنك كل حاجة من بدري، 

ما تن�ضا�ض اإن جمال الله يرحمه كان �ضديق عمري«..
»الله يطيب ثراه.. فقدناه كلنا«..

»يعني.. اأنا م�ض راجل دولة وب�ض زي ما �ضربي فاكر.. م�ض اأفندي 
�ضحكته  ال�ضادات  من  فانطلقت  ده�ضة  يف  �ضفوت  حاجبا  ارتفع  يعني«، 
اأكرت  املخ�ضو�ض  والقلم  الجنليز  اأفلت من  اأ�ضغر منك قدرت  »واأنا  املميزة 
من مرة. ع�ضت يف البلد دي من فوقها لتحتها. منت على الر�ضيف وحتت 
و�ضواق  فاكهة  تاجر  ا�ضتغلت  ال�رصف.  اإن�ضاءات  يف  وا�ضتغلت  الكباري 
نقل. وبعد كل البهدلة دي رجعت ظابط، وكمان كنت مندوب احلركة 
يف احلر�ض احلديدي. اأهم جهاز عند امللك«، �ضمت �ضفوت بينما اأ�ضعل 
باخلربة  واحد  »تفتكر  مبت�ضًما  اإليه  ينظر  وهو  دخانه  ونفث  غليونه  الرئي�ض 
دي هي�ضحك عليه �ضربي والأفندية اللي معاه، اللي قاعدين يتحكموا يف 
نافًيا  راأ�ضه  وهّز  �ضفوت  ابت�ضم  مكتبهم«،  من  يخرجوا  ما  غري  من  النا�ض 
فات�ضعت ابت�ضامة الرئي�ض »لكن اأنت م�ض زي الأفندية دول. عل�ضان كده اأنا 
 An offer you can’t ..هعر�ض عليك عر�ض عاقل زيك ل مُيكن رف�ضه

.”refuse
“واأنا حتت اأمرك يا فخامة الرئي�ض”..

قالها وجل�ض وهو ُي�ضري اإليه “اقعد عل�ضان جل�ضتنا  “يبقى ع الربكة”، 
هتطول �ضوية”.

***
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“الله اأكرب.. ما �ضاء الله ول قوة اإل بالله.. اأيوة كده”..
اجلهاز  �ضا�ضة  يف  ُيقّلب  وهو  عري�ضة،  بابت�ضامة  يحيى  ال�ضيخ  قالها 
يرتدين  جميلت  فتيات  �ضور  ا  ُم�ضتعر�ضً رجاله  اأحد  يحمله  الذي  اللوحي 
احلجاب، توقف اأمام �ضورة اإحداهن و�ضاأله “ودي منني؟”؛ اأ�رصع الرجل 
ُيجيبه باحرتام “اأوزبك�ضتان يا مولنا.. عندها 17 �ضنة.. اأبوها اتوفى يف 

ال�ضي�ضان و..”؛ قاطعه وهو ُي�ضري اإىل �ضورة اأخرى “ودي؟”.
“دي من �ضوريا.. 19 �ضنة.. و�ضلت هنا بال�ضلمة من يومني”.

“جهزوها طيب.. عقد القران عليها بعد الع�ضاء”، قالها وهر�ض يف 
الرجل فمه  اإمتى؟”. فتح  اإحنا عندنا اجتماع املجل�ض  ا�ضتنى..  “ل  راأ�ضه 
لُيجيب ولكنه فوجئ وال�ضيخ مبجدي يدخل لهًثا “ل موؤاخذة يا مولنا”؛ 
اأ�ضار ال�ضيخ اإليه باجللو�ض على املقعد املجاور له، ثم اأمر الرجل بالن�رصاف 
من  حد  “خلي  ال�ضيخ  فبادره  الباب  باإغلق  وهم  اجلهاز،  فحمل  �رصيًعا 

ال�ضباب يعمل لنا اتنني ليمون بالنعناع”.
�ضاد ال�ضمت اإل من اأنفا�ض جمدي اللهثة فمد ال�ضيخ يده وربت على 
نف�ضك  “خد  ُي�ضكته  فعاد  باحلديث  هّم  خري”،  ابني..  يا  “مالك  ظهره 
الأول.. اأهدى”، ارتكن جمدي بظهره على املقعد وال�ضيخ ُيخرج علبة 
�ضجائره وُي�ضعل اإحداها فنظر اإليه بده�ضة “اأنت م�ض عارف اإين بدخن؟”، 
املن�ضدة  املو�ضوعة على  العلبة  يلتقط منديًل من  نافًيا وهو  راأ�ضه  هز جمدي 
خملي  اأنا  “طبًعا  بعيًدا  دخانه  ال�ضيخ  فنفث  عرقه  ويجفف  بينهما  ال�ضغرية 
ابني.  اأنت  لكن  �ضبابنا،  عند  كقدوة  �ضكلي  عل�ضان  �رصي  ده  املو�ضوع 

وبعدين لزم تبقى فاهم اإن مفي�ض حد من غري اأخطاء.. وّل اإيه”.
“طبًعا يا مولنا.. الر�ضول قال لو مل تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم 
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يذنبون في�ضتغفرون فيغفر لهم”.
باملنظر ده؟”،  اللي جايبك  اإيه  “الله يفتح عليك.. قول يل بقى.. 
�ضاأله وهو يبت�ضم يف ت�ضجيع فاأجاب “اجلي�ض هيف�ض العت�ضام”، هتف بها 
واأخرج هاتفه وو�ضعه اأمامه “جت يل ر�ضالة من زميلنا املحرر الع�ضكري”. 
�ضمت ال�ضيخ وابت�ضامته تت�ضع لتتحول اإىل �ضحكة �ضاخرة “طب ما يف�ض 

يابني.. هم كانوا من بقية اأهالينا”.
“يعني اإيه يا مولنا؟”، �ضاأله يف حرية وهو يلتقط �ضيجارة اأ�ضعلها يف 
تردد، نه�ض ال�ضيخ و�ضغط على كتفه ليظل جال�ًضا ودار حوله “جرى اإيه يا 
جمدي.. واأنت فاكر يعني اإين م�ض عارف اإن قرار الف�ض �ضدر من �ضوية. 

يابني اإحنا بنلعب �ضيا�ضة، وم�ض مع اأي حد”.
“طيب والنا�ض اللي هتتبهدل؟”.

قا�ضية  ال�ضيخ  بدت ملمح  براأ�ضه،  فاأطرق  �ضاأله  عليهم؟”،  “زعلن 
ولهجته وكاأنه يعلمه در�ًضا “اإيه املُ�ضكلة.. دول ولد كلب وم�ض فاهمني 
حاجة، �ضيبهم ينزلوا، منها نقي�ض رد فعل ال�ضلطة، ومنها لو م�ضكوهم ما 

نخ�رص�ض واحد مدّرب من رجالتنا”.
“يعني اإيه يا �ضيخ؟”.

لو  حالنا  يف  هات�ضيبنا  م�ض  واحلكومة  غري،  �ضُ م�ض  املو�ضوع  “يعني 
ك�رصنا اأي اتفاق وقررنا نقف مع العيال دي.. يبقى نف�ضل يف اأمان وقدام 

النا�ض اإحنا بن�ضحي.. وّل اإيه؟”.
ال�ضباب  اأحد  اأعقبها دخول  الباب،  دقات  قطعته  الذي  ال�ضمت  �ضاد 
براأ�ضه  املطرق  جمدي  اإىل  ال�ضيخ  فاأ�ضار  الليمون  كوبا  عليها  �ضينية  حامًل 

“ا�رصب يابني ورّوق دمك.. حمد�ض ي�ضتاهل”.
اإحدى  اأمام  جتل�ض  وهي  ملل  تزفر يف  كانت جميلة  نف�ضه  الوقت  يف 
خيام العت�ضام مكتفية بتبادل التحيات مع رفاقها الذي يتجولون بني اخليام، 
هاتفها  والتقطت  اأ�ضعلتها،  �ضيجارة  اأخرجت  ثم  بقلق  �ضاعتها  يف  نظرت 
لتت�ضل بفوؤاد. نفثت دخانها يف حنق وهي ت�ضمع �ضوت اجلر�ض الرتيب حتى 

اأجاب فبادرته “اأنت فني يابني اآدم”.
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“اأنتي جالك زهامير.. قلنا هنجيب اأكل ونيجي”.
“واأنت بت�ضتغل يف املحل بتمن الأكل؟!.. بقالك �ضاعة”.
“ل ما هو �ضاحب املحل م�ض خايل.. اتقلي الله ي�ضرتك”.

“هقوم ام�ضي.. يابني اأنا عندي م�ضالح”.
“لأ..  ف�ضحكت  �ضاخًرا  قالها  الديوان؟”،  وراكي  يعني  �ضتي  “يا 

ورايا اأكل عي�ض يا �ضيدي.. �ضبت لك الديوان يا عم املهم”.
“م�ض هنتاأخر.. الأكل قّرب يخل�ض”، هّزت راأ�ضها موافقة وكاأنها 
تراه واأغلقت الهاتف، عادت تنظر اإىل العت�ضام الذي بدا وكاأنه فقد الكثري 
الفراغ  ميلأون  كانوا  الذين  امليدان  رفاق  من  العديد  تفتقد  ا  حقًّ قوته.  من 
بني اخليام بتحركاتهم اأو الهتاف، جالت بذهنها ابت�ضامة �ضعيد اخلجول يوم 
تعرف عليهم اأول مرة، والبت�ضامة الأخرية الغارقة يف الدماء، التي التقطها 
فالتقطت  عيناها  دمعت  اللحى،  اأ�ضحاب  يحطمها  اأن  قبل  بعد�ضته  راأفت 

اإحدى �ضجائرها واأ�رصعت ُت�ضعلها وهي تخرج من اخليمة وتنظر حولها. 
عادت ترتحم على الغائبني، بينما تتناهى اإىل م�ضامعها ب�ضع �ضيحات 
اأعقبها اأ�ضوات طرقات على الأعمدة املعدنية يف ال�ضارع، اأدركت اأن هناك 
هجوًما على املعت�ضمني، اأ�رصعت تتاأكد من وجود الأ�ضياء ال�رصورية معها 

وعادت تت�ضل بفوؤاد الذي اأجابها بنفاد �ضرب “هو اإحنا حلقنا”.
“اجلي�ض”، قالتها بارتباك وهي تتلفت حولها فراأت الآليات الع�ضكرية 
مدعومة بقوات الأمن تقرتب من العت�ضام فاأ�رصع ُيجيبها “ام�ضي.. ام�ضي 

ب�رصعة”.
“واأنتم؟”.

“جايني حاًل”.
“لأ”، �رصخت بها ولكن اأجابها �ضفري اإنهاء املكاملة، عادت تتلفت 
يطلقونها  التي  الر�ضا�ض  بطلقات  املمزوجة  ال�ضياح  اأ�ضوات  ت�ضمع  وهي 
لتمزيق اخليام  يتقدمون  بينما اجلنود  املعت�ضمني. تراجعت  لتفريق  الهواء  يف 
يف  للريح  �ضاقيها  اأطلقت  تفعل،  ماذا  تدِر  مل  املوجودين.  على  والقب�ض 
لتعرقل خطتها، �ضقطت  اأحد اجلنود امتدت  حماولة للهروب، لكن �ضاق 
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ال�ضيقان  ت�ضاعفت  بطنها.  يف  بعنف  يركلها  اجلندي  بينما  ت�رصخ  وهي 
والركلت مع ت�ضاعد �رصخاتها التي �ضقت ف�ضاء العت�ضام الذي بات خالًيا 
اإل من قوات اجلي�ض واملتعاونني معهم وبع�ض ال�ضحايا. بداأت الغيوم تتجمع 
اآخر ما راأته هراوة غليظة تقرتب من  اأمام ناظريها مع خفوت الأمل. كان 

جبهتها.

***
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املو�سوع مل يكن ثورة ت�سحيح بقدر ما كان �رصاًعا على ال�سلطة على 
خلفية الكثري من اخلالفات ال�سيا�سية، بع�سها حقيقي وبع�سها خمتلق، وقد 
اأ�سوة بحركة الت�سحيح  “حركة ت�سحيح”،  البداية  �سماها ال�سادات يف 
التي قام بها حافظ االأ�سد يف �سوريا قبل ال�سادات بعام؛ ثم حولها االإعالم 
اإىل “ثورة ت�سحيح” بعد ذلك، وقد �رصب ال�سادات خ�سومه من رجال 
احلريات  ق�سية  من  واتخذ  مقتل،  وقد �رصبهم يف  النا�رص،  عبد  وورثة 
الدميقراطية تكاأة و�سعاًرا يف هذه املواجهة، مما حقق له ت�سامًنا من قطاع 
ما من الراأي العام، ف�ساًل عن ت�سامن الفئة التي ت�رصرت من االإجراءات 

اال�سرتاكية.
                                                الكاتب واملوؤرخ �سالح عي�سي
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“افتح”..
اأ�رصعوا  الذين  لرجاله  القبة  ق�رص  بوابة  حر�ض  قائد  �ضيحة  ارتفعت 
ال�ضيف  �ضخ�ضية  من  التاأكد  فور  الرئا�ضة  �ضيارات  اإحدى  اأمام  الباب  بفتح 
ابتعاده عن اخلدمة  ين�َضها رغم  الذي اكت�ضبت ملحمه �رصامة ع�ضكرية مل 
ل�ضنوات، اأدى له ال�ضابط التحية يف قوة ك�ضفت عن اأهميته؛ عادت ملحمه 
الق�رص،  ال�ضائق؛ وال�ضيارة ت�رصع يف طرقات  اأن حترك  اإىل ال�ضرتخاء فور 
ملحمه  فا�ضتدعى  الرئي�ض،  مكتب  يحوي  الذي  املبنى  من  اقرتبت  حتى 
اأمناء الرئا�ضة، الذي قاده اإىل  اأحد  اأثناء ترجله وهو ُي�ضافح  الع�ضكرية ثانية 

مكتب الرئي�ض ُمبا�رصة، دون املرور على مكتب ال�ضكرتارية. 
مل يكن ال�ضيف �ضوى �ضفوت الذي �ضد قامته وهو يطرق الباب ُمرهًفا 
ليجد  الباب  ففتح  للدخول،  يدعوه  الرزين  ال�ضوت  �ضمع  حتى  �ضمعه، 
قالها  تعلب”،  يا  “تعاىل  الأوراق  بع�ض  يت�ضفح  جال�ًضا  ال�ضادات  الرئي�ض 
ُمبت�ضًما واأعاد الأوراق اإىل مكتبه وهو ي�ضحك “حقيقي ت�ضتاهل �ُضمِعتك”، 
“اأنا  راأ�ضه بحركة م�رصحية  واأحنى  الرئي�ض  يقرتب من  ابت�ضم �ضفوت وهو 
بحاول اأوؤدي واجبي بدقة يا فندم”؛ عاد الرئي�ض يبت�ضم “واأنت فعًل دقيق.. 
اإىل  ُم�ضرًيا   ونه�ض  قالها  قيا�ضي”،  وقت  يف  اتعمل  منك  طلبته  اللي  كل 
�ضحف اليوم على مكتبه “اأنا قلت لهم يكتبوا عن الأدلة اللي النائب العام 
بيحقق فيها عل�ضان كل حاجة تبقى وا�ضحة ُقدام النا�ض”، هّز �ضفوت راأ�ضه 
موافًقا “ده تعزيز لل�ضفافية اللي فخامتك ُم�رّص عليها”؛ حترك الرئي�ض فرتاجع 
�ضفوت ُمف�ضًحا له الطريق، ربت على كتفه واأ�ضار له “اأنا من ال�ضبح قاعد 

على الكر�ضي.. تعاىل نقعد يف اجلنينة ن�ضم هوا ونتكلم”.
وخلفه  املبنى،  يف  العاملني  حُميًيا  الع�ضكرية  بخطواته  الرئي�ض  �ضار 
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جانبية  �ضورة  ملح  طريقهما  اخلا�ض، يف  وحار�ضه  �ضفوت  �ضار  بخطوات 
لوجه لرئي�ض، خطر له اأن هذه الزاوية هي التي اعتاد ملوك الفراعنة الظهور 
بها على الر�ضم والتماثيل امللكية. اكتفى باخلاطرة حماوًل �ضغل ذهنه مب�ضريه 
مكانه  اإىل  و�ضل  حتى  ال�ضري  معه يف  ا�ضتمر  الكامل.  ولءه  اأبدى  اأن  بعد 
املُف�ضل يف حديقة الق�رص. جل�ض ال�ضادات واأ�ضار اإليه  باجللو�ض”اأنت عقل 
لزم الواحد يحرتمه يا �ضفوت.. اأنا كمان بحب اختار النا�ض اللي ُيعتمد 
عليهم.. امل�ضئوليات م�ض �ضهلة وجمال الله يرحمه �ضاب يل تركة كبرية.. 

البلد حمتاجة كل عقل يقدر ي�ضيل معايا”.
“واأنا حتت اأمر فخامتك ورهن م�ضلحة البلد يا فندم”.

اأ�ضعل ال�ضادات غليونه ال�ضهري “اأنا عارف اأنك ذكي وعارف م�ضلحتك 
فني”، وابت�ضم غامًزا “وم�ض نا�ضي اللي ح�ضل لك بعد النك�ضة.. بتفكرين 
باأيام ما طردوين من اجلي�ض”، ابت�ضم �ضفوت جُمامًل وهو ُيحني راأ�ضه “مع 
من  ال�ضادات  قام  ُمنا�ضل”؛  لأي  علمة  جتربتك  �ضيادتك..  طبًعا  الفارق 
مفي�ض  اأمت�ّضى.. خل�ض  عايز  اأنا  دي  “املرة  خلفه  �ضفوت  فنه�ض  مقعده 

اأجهزة ت�ضمعنا تاين”.
اأ�ضار ال�ضادات حلار�ضه بالبقاء و�ضار بخطوته الر�ضينة و�ضفوت ي�ضري خلفه 
بن�ضف خطوة بروتوكولية مع انحناءة نفاق وا�ضحة لحظها الرئي�ض وجتاهلها 
“اأنا بعد كده م�ض فا�ضي للموؤامرات والكلم الفارغ اللي كان بيح�ضل حوالني 
ًبا  م خافتة حت�ضُّ جمال ده”، هز �ضفوت راأ�ضه موافًقا وهو ُيتمتم بكلمات ترحُّ
لرد فعل الرئي�ض الذي ابت�ضم، �ضعر برتدده فتابع “الله يرحمه كان عنده �ضعة 
�ضدر لكل ده، لكن اأنا عندي حاجات اأهم. حترير الأر�ض حمتاج تركيز، 

لزم البلد ُكلها تكون جاهزة للحظة عظيمة زي دي”.
وتفكري، مل  ا�ضتمتاع  غليونه يف  ينفث  وال�ضادات  �ضريهما  ا�ضتمرا يف 
اأف�ضل حلظات  اأنه يحيا  ُيقاطعه �ضفوت واكتفى مُبتابعة العقل اجلبار. اأدرك 
ُعمره بعد اأن اقرتب من الفرعون الذي األقى الكهنة القدامى يف ال�ضجن بل 
والتفت  فجاأة  ال�ضادات  وقف  بها؛  يحلم  التي  القوة  اأ�ضباب  من  ُي�ضعف  ما 
الده�ضة يف  تفجرت  للتقاعد”،  باإحالتك  قرار  هوّقع  اأنا  �ضوية  “كمان  اإليه 
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على  يده  وو�ضع  ال�ضادات  ف�ضحك  عنه  رغًما  ارجتف  الذي  �ضفوت  وجه 
كتفه “�ضيبك من الر�ضميات اللي متعود عليها. القرار بت�ضفية املكتب بتاعكم 
كله، واإحالة كل اللي فيه للتقاعد م�ض اأنت ب�ض. ده قرار ر�ضمي يتنا�ضب 

مع املرحلة اجلديدة”.
طماأنة  اأعادت  حديثه  يف  الرئي�ض  عليها  �ضغط  التي  “ر�ضمي”  كلمة 
�ضفوت الذي اعتاد العمل خارج القرارات الر�ضمية. اأدرك اأن الرئي�ض ينوي 
ال�ضتعانة به يف �ضيء ما فاكتفى بال�ضمت وال�ضادات ُيتابع “اأنا هويّف بوعدي 
اأنك هت�ضتغل معايا ُمبا�رصة، املرة دي مفي�ض حد زي �ضربي هيكون بينك 
وبيني”، هداأت ملحمه واكتفى بال�ضتماع للرئي�ض الذي نفث دخانه من 
تبعي  وزير..  درجة  يف  تعيينك  هيكون  هوّقعه  اللي  التاين  “القرار  جديد 
و�ضفتاه  عيناه  تاألقت  عروقه..  يف  تتدفق  بالقوة  �ضفوت  �ضعر  ُمبا�رصة”، 

تنطق ب�ضوت غري م�ضموع “هامان”.
ب�ضيارته  به  اأتت  التي  الرئا�ضة  ا�ضتبدل �ضيارة  الق�رص وقد  غادر �ضفوت 
ال�ضائق  نظرة على  األقى  له،  مثيل  ي�ضعر بخيلء ل  الر�ضمية اجلديدة، كان 
واحلار�ض القابعني اأمامه، واأتبعها بنظرة اأخرى اإىل �ضيارة احلرا�ضة التي تتبعه 
كظله عرب املراآة الداخلية لل�ضيارة. دارت العديد من الأفكار براأ�ضه. عادت 
الأمور ل�ضاحله بعد اأيام طويلة من القلق؛ هذه املرة ي�ضعر بالفعل باأنهم يحر�ضونه 
تفكريه  ال�ضائق  قطع  فندم؟”،  يا  البيت  على  “نطلع  منه  يحرت�ضون  ولي�ض 
املكتب  “على  م�ضطنعة  ب�رصامة  لهفته  ُيخفي  وهو  نافًيا  راأ�ضه  فهز  ُمت�ضائًل 
على طول.. �ضايفني اإن فيه وقت للراحة؟”؛ مل يرد عليه اأحدهما فاكتفى 
باأن اأدار راأ�ضه وتعلقت عيناه بالطريق وهو ي�ضرتجع العديد من ذكرياته.. 
راأى حياته انعكا�ًضا على زجاج ال�ضيارة منذ كان �ضابًطا يف اجلي�ض يتعاون 
للفرعون  وزيًرا  �ضار  وحتى  ال�ضيا�ضي  والبولي�ض  الربيطانية  املخابرات  مع 
الذين  النا�ض  خبايا  يف  يراه  ما  كمية  من  يتعجب  البداية  يف  كان  اجلديد. 
ُكِلف مبتابعتهم، فكما كان احرتامهم الظاهر ُيثري ده�ضته كانت ت�رصفاتهم 
حتت الأر�ض تك�ضف عن مر�ضى حقيقيني يحتاجون العزل. كم مرة راأى 
الطيب عنيًفا. والظامل ي�ضتحق ال�ضفقه، ال�ضيوخ ال�ضواذ، والعاهرات اللواتي 
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مُيكنه �رصد ق�ض�ضهن فت�ضتحق نوبل يف الأدب.. كان اجلميع يتعرى اأمام 
مراقبته املُحكمة، بينما عامل من القيئ النف�ضي ي�ضتمر يف متابعته كل يوم. 
اأن  بعد  ا�ضمئزاًزا  اأكث  قد جعله  العامل  بهذا  والتل�ضق  بل  القرتاب،  كان 

انفجرت كل ال�ضور اأمامه لتربز ب�ضاعتها.
اأن  النجاح،  درجات  اأوىل  به  �ضعد  الذي  قراره  تذّكر  عندما  ابت�ضم 
تقارير  جمرد  اأ�ضبحوا  لقد  ب�رًصا.  ُيتابعهم  من  باعتبار  التعامل  عن  يتوقف 
على مكتبه، اأما ت�ضجيلتهم فهي �ضينما جمانية لن يطالعها �ضواه حتى يرتك 
ويتلعب  اجلميع  ُيلعب  القوة،  اأ�ضباب  يف  يتدرج  ظّل  عندها  املن�ضب. 
بهم، حتى جاءت فر�ضته لللت�ضاق براأ�ض ال�ُضلطة. عندها حتّول من جمرد 

كومبار�ض ثقيل الظل اإىل بطل احلكاية كلها.
بالقرار وُيعترب نافًذا ُمنذ توقيع رئي�ض اجلمهورية عليه، وين�ضم  “ُيعمل 
اإىل القرارات ال�رصية التي ل يتم ن�رصها يف اجلريدة الر�ضمية”، دوت اجلملة 
يف ذهنه ُم�ضرتجًعا القرار الذي وّقعه الرئي�ض منذ قليل واأمر �ضكرتريه اأن يتم 
العمل به فوًرا. كعادته بدا اأن ال�ضادات اأعد كل �ضيء قبل حتى اأن ُيخربه. 
ملعت عيناه بالقوة وهو يعاود النظر اإىل مرافقيه الذين خرج من املبنى ليجدهم 

بانتظاره وحار�ضه يفتح له باب ال�ضيارة، عندها �ضعر بنف�ضه مرة اأخرى.
“و�ضلنا يا معايل الوزير”.

دوًما،  �ضماعها  متنى  التي  باجلملة  تفكريه  ليقطع  احلار�ض  �ضوت  عاد 
الفرعون،  بكاهن  يليق  بخيلء  ليرتّجل  الباب  له  ويفتح  ينزل  الرجل  اأ�رصع 
لُيبا�رص عمله و�ضط حرا�ضة  األقى نظرة على الفيل الهادئة التي مت تخ�ضي�ضها 
بالقوة. حترك �رصيًعا  الروؤ�ضاء فعادت عيناه تلمعان  كثيفة تكاد تبلغ حرا�ضة 
ُم�ضتمتًعا مبن يهرولون خلفه حتى و�ضل اإىل مكتبه الفاخر “نّورت مكتبك يا 
معايل الوزير”، ترددت اجلملة اأكث من مرة حتى ا�ضتقبله مدير مكتبه بالتهنئة 
اإنهم اختاروك مدير مكتبي. يف كل  “�ضكًرا يا عماد، كوي�ض  اإليه  فاأ�ضار 

الأحوال كنت هتبقى معايا”.
“بنتعلم من �ضيادتك يا فندم”، قالها وخرج �رصيًعا بينما جل�ض �ضفوت 
الباب  يقرع  عماد  عاد  حتى  خيلء  عر�ضه يف  وكاأنه  بدا  الذي  مقعده  على 
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يا  اجلديد  “�ضفوت  لمعتني  عينني  ذو  �ضاب  وب�ضحبته  ودخل  اأخرى  مرة 
معايل الوزير”، نظر لل�ضاب الواقف يف �ضمت بينما عيناه تتفح�ضان ما حوله 
“اأنت عارف مهمتك �ضكلها اإيه؟”، �ضاأله فاأجاب وهو يحني راأ�ضه يف نفاق 

“خدمة معاليك يا فندم.. ده ال�رصف الأول والأهم”.
“هن�ضوف”، قالها واأ�ضار اإليهما بالن�رصاف فاأ�رصعا باخلروج بينما �ضعر 
باملتعة تتدفق يف عروقه، اجته نحو الراديو الفاخر املو�ضوع على من�ضدة قريبة 
فاأداره وعاد اإىل الكر�ضي الذي بدا له اأ�ضبه بعر�ض �ضغري اإىل جوار ال�ضادات، 
ال�ضيخ  ارتفع �ضوت  ليتفقده، فجاأة  اإليه  الراديو �ضامًتا حتى كاد يعود  ظل 

حممد رفعت “اإِنَّ ِفْرَعْوَن َوَهاَماَن َوُجُنوَدُهَما َكاُنوا َخاِطِئنَي”.

***
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“نورت يا معايل الوزير”..
هتف بها مدير امل�رصح الكبري وهو يقف اأمام بابه ُم�ضتقبًل الوزير الذي 
دخل حماًطا برجاله ويف �ضحبته امراأة اأربعينية “ده نور امل�رصح يا كمال.. 

اأخبارك اإيه؟”.
“يف نعمة طول ما معاليك موجود”، قالها وهو ُيقبل يد املراأة دون اأن 
يجروؤ على النظر اإليها “نورتي يا هامن”، هزت راأ�ضها حميية يف رقة والوزير 
ي�ضع يده على كتفها “�ضاهيناز هامن املدبويل.. طبًعا تعرفها”، رفع الرجل 
عينيه وبدا عليه الرتدد حلظات ثم ات�ضعت ابت�ضامته “اأاأ.. طبًعا معاليك.. 

وهل يخفى القمر.. اتف�ضلوا”.
الوزير الذي  اإىل  بها  اأنك خليته مدير امل�رصح”، هم�ضت  “ما قلتلي�ض 
اأنك  ابت�ضم وهو يربت بيده على موؤخرتها “مكافاأة نهاية اجلوازة.. كفاية 

اتطلقتي منه من غري �ضو�رصة”.
ففتح  للوزير  املخ�ض�ض  املكان  اإىل  يتقدمهم حتى و�ضل  الرجل  اأ�رصع 
بعد دقائق”،  العر�ض هيبداأ  يا فندم..  “اتف�ضلوا  بنفاق  ينحني  الباب وهو 
اأ�ضار اإليه الوزير لين�رصف ثم التفت اإىل حار�ضه اخلا�ض “خلي الولد يرتاحوا 

يف الكافيترييا وتعاىل اتفرج معايا”.
رائعة  ب�ضيمفونية  العر�ض  وبداأ  القاعة،  اأظلمت  حتى  دقائق  مت�ِض  مل 
ا�ضتحوذت على انتباه املراأة التي بداأت حترك اأ�ضابعها مع النغمات. ا�ضتغرق 
كلهما يف العر�ض والوزير يكتفي ببع�ض الكلمات الهام�ضة يف اأذنها كانت 
تر�ضم على �ضفتيها ابت�ضامات ماجنة، ابت�ضم الوزير يف �ضخرية واألقى دعابة 
اأخرى فجرت �ضحكة جملجلة مل ت�ضتطع ال�ضيطرة عليها، حتى اإن املمثلني 
من  اإل  تام  �ضمت  امل�رصح  ف�ضاد  الأ�ضواء،  واأ�ضيئت  اأدائهم  عن  توقفوا 
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�ضحكتها التي انطلقت ثانية.
“فيه اإيه.. كّملوا”.

انطلقت ال�ضيحة من �ضفوت الذي ظهر مع ال�ضوء واقًفا اأمام امل�رصح، 
نظر اإليه املاي�ضرتو يف حرية فتابع “معاليه جاي يتفرج عليكم.. ا�ضتغلوا”. 
فور قوله انطفاأت الأ�ضواء مرة اأخرى وعادت الفرقة تعزف نغماتها، حترك 
�ضفوت حتى و�ضل اإىل مو�ضع الوزير وانحنى يف نفاق “اآ�ضف اإين هقاطع 

ا�ضتمتاع معاليك”.
“اأي ا�ضتمتاع فيهم؟ العر�ض وّل الهامن؟”.

“التنني يا فندم.. لكن.. فيه حاجة م�ض هت�ضتحمل تاأخري”، قالها 
ومال على اأذنه اأكث “ال�ضيخ يحيى بيجهز مر�ضح للنتخابات”. 

اأ�ضعل الوزير �ضيجاره الفاخر ونفث دخانه “م�ض ده التفاق”.
“عل�ضان كده قلت اأ�ضوف رغبة �ضيادتك قبل ما اأحترك واأخربها على 
ليمنحه  �ضفوت خطوة  فرتاجع  العميق  التفكري  الوزير  على  بدا  دماغهم”. 
فر�ضة التفكري وهم�ض “عندنا ف�ضحيتني جداد ممكن ندمر بيهم �ضمعة املر�ضح 

الأهبل اللي هم جايبينه ده و..”.
“لأ”، �ضدرت منه قاطعة فنظر اإليه �ضفوت بده�ضة “ب�ض يا فندم”، 
قاطعه وهو ينفث دخانه مرة اأخرى “لو عملت كده هتلقي النا�ض بتاعتهم 
بيعملوا منهم اأبطال. و�ضوية وتلقي ال�ضعارات التافهة بتاعة بيحاربوا الدين 
اللي  ال�ضخيف  الكلم  وكل  الإ�ضلمي  املر�ضح  و�ض  يف  ال�ضكة  وبيقفلوا 

حمد�ض فا�ضي له ده”.
“خليهم  راأ�ضه  الوزير  فهز  منحنًيا  بالعبارة  هم�ض  معاليك”،  “اأوامر 
اجلماعة  مع  اأقعد  لزم  الأحوال  كل  “يف  دخانه  ونفث  قالها  يت�ضلوا”، 
�ضيب  هيح�ضل  اللي  على  نتفق  ما  حلد  اإيه.  فيها  دماغهم  اأعرف  عل�ضان 
نحنحة،  �ضوت  حديثهما  قطع  و..”؛  عايزينه  هم  اللي  يعملوا  الدقون 
التفت كلهما فوجدا املدير الذي انحنى يف اأدب بالغ “اأنا اآ�ضف يا معايل 
الوزير.. ب�ض.. يعني”، بدا عليه الرتدد ال�ضديد فاأ�ضار اإليه الوزير بطرف 
ال�ضيجار لُيكمل “معاليك يعني.. الدخان.. اأ�ضل”، جتاهله الوزير بينما 
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نه�ض �ضفوت وو�ضع يده على كتفه وهو يخرج �ضيجارة من علبته وي�ضعلها 
“اأنت بتدخن؟”، اأوماأ الرجل براأ�ضه اإيجابًا فناوله ال�ضيجارة التي نظر اإليها يف 

تردد “يا �ضفوت بيه اأنا”.
عاد الرجل يهز راأ�ضه  اأنا م�ض هقول الكلمة مرتني”،  “خد دخن.. 
وهو يلتقط ال�ضيجارة وياأخذ نف�ًضا عميًقا ُمديًرا راأ�ضه لينفث الدخان بعيًدا، 
ابت�ضم �ضفوت وهو يربت على كتفه “كنت حمتاجها.. م�ض كده”، هز 
راأ�ضه مرة اأخرى بل معنى فتابع �ضفوت “عيب بقى.. اأتن�ضون اأنف�ضكم.. 
خالفت  اإنك  له  واأقول  فوقك  اللي  اأكلم  حتب  ول  �ضمري..  عندك  خلي 

اللوائح ودخنت يف القاعة وم�ض فارق معاك وجود معايل الوزير”.
“فر�ضة  ابت�ضم �ضفوت يف ظفر  اإيه”؛  فندم.. لل.. وعلى  يا  “ل 
لُيغادر  الرجل  فتحرك  ال�ضيجارة  منه  ياأخذ  قالها وهو  اتف�ضل”،  �ضعيدة.. 
التفت الرجل نحوه يف خوف فابت�ضم وهو  لكنه عاد لي�ضتوقفه “بقولك”، 
ُي�ضري اإىل واحدة من العازفات “خلي البنت دي تكلمني يف التليفون.. عايز 

منها حاجة”.
وغادر  الرجل  األقاها  �ضايفه”،  اللي ح�رصتك  فندم..  يا  “تعليماتك 
ُم�رصًعا وهو يحمد ربه على جناته. عاد �ضفوت ينحني على اأذن الوزير الذي 
ابت�ضم “البت عادية مفيها�ض حاجة يعني عل�ضان تطلبها واأنا قاعد”، بدا يف 
�ضوته رنة انت�ضار وهو ُيجيب “بك�رص نِف�ضه م�ض اأكرت معاليك.. هي م�ض 
مهمة اأ�ضًل”. هز الوزير راأ�ضه يف تفّهم واأ�ضار اإليه بالن�رصاف فعاد ينحني 
بنفاق وا�ضتدار ليبتعد، ولكن الوزير ا�ضتوقفه ثانية “قول يل يا �ضفوت.. 

هو اجلمهور اللي حواليا وقاعد بيتفرج معايا ده حقيقي؟”.
قالها بخبث  “يف خدمة معاليك يا فندم.. م�رص كلها يف اخلدمة”، 

وكرر انحناءته ثم غادر القاعة. 

***
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“حمدلله على ال�ضلمة ياخويا”..
برفق  فاأبعده  ال�ضجن  بوابة  اأمام  ب�ضدة  قالها جنيب وهو يحت�ضن �ضادق 
عرفت  اأنا  ده  راجل.  بقيت  اأنك  لدرجة  جنيب  يا  “كربت  يتفح�ضه  وهو 
راجل  اأبقى  رب  “يا  ي�ضحك  وهو  يحت�ضنه  اأخوه  عاد  بالعافية”،  �ضكلك 
زيك”، نظر اإليه يف ده�ضة فاقرتب من راأ�ضه وقّبلها و�ضار بجواره “اأوعى 
تكون فاكر اإين م�ضدق كلم معايل الوزير واأنك ان�ضميت للإخوان وعملت 

موؤامرة على البلد، اأمك الله يرحمها حكت يل كل حاجة”.
“معايل الوزير؟!”، ت�ضاءل يف ده�ضة، ف�ضحك وهو ُي�ضري اإىل �ضيارة 
بقى  الت�ضحيح. ده  بعد حركة  بقى وزير  اإن خالك  “اأنت ماعرفت�ض  اأجرة 
وزير مهم اأوي”. توقفت �ضيارة فدلف كلهما اإىل املقعد اخللفي و�ضادق 
اإيه اللي  يقول يف امتعا�ض “يعني من اإقالة بعد النك�ضة للوزارة.. ت�ضحيح 
يجيب �ضفوت وزير”، �ضحك جنيب وهو يهم�ض يف اأذنه “اأومال لو �ضفت 
كمية امل�ضئولني اللي ح�رصوا عزاء ماما الله يرحمها، من اأول ال�ضادات نف�ضه 
حلد اأ�ضغر واحد يف احلكومة، دا ال�ضيخ عبد البا�ضط عبد ال�ضمد بنف�ضه هو 

اللي كان بيقرا يف العزا”.
“الله يرحمها”، دمعت عينا �ضادق وهو يقراأ لها الفاحتة ب�ضوت خافت 
“البلد  ال�ضيارة  نافذة  ينظر من  ُيحدثه وهو  و�ضاركه جنيب �ضمته حتى عاد 
اتغريت كتري يف الكام �ضنة اللي دخلت فيه املعتقل”، انتف�ض �ضائق ال�ضيارة 
جنيب  اإليه  فاأ�ضار  خوف  يف  نحوهما  والتفت  اأذنه  الكلمة  اخرتقت  الذي 
“خل�ض يا اأ�ضطى مابقا�ض فيه معتقلت، اأنت ما�ضمعت�ض خطابات الري�ض 

وّل اإيه، وبعدين ده بدل ما تقول للراجل حمدلله على ال�ضلمة”.
الإن�ض”،  �ضياطني  من  ربنا جناك  اأ�ضتاذ..  يا  ال�ضلمة  على  “حمدلله 
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قالها ال�ضائق وهو ينظر ل�ضادق يف املراآة الداخلية فابت�ضم “لموؤاخذة يا اأ�ضطى 
ب�ض اأنا بقايل كتري جوة، اأخبار البلد اإيه على ِح�ضك”، �رصب ال�ضائق كفيه 
يقولوا  �ضوية  فاهم ول عارف حاجة.  اأ�ضتاذ حمد�ض  يا  “والله  تعجب  يف 
فهناأجل  املنطقة  مغطي  ال�ضباب  اأ�ضل  لك  يقول  يرجع  وبعدين  هنحارب، 
احلرب �ضوية. واحلال بقى يف النازل، املجهود احلربي �ضغال طول الوقت 
والأ�ضعار بتغلى. تت�ضور اإن الدولر بقى بتلتني قر�ض”، قالها وتنهد وهو 
“الله  ال�ضيارة  تابلوه  على  ي�ضعها  التي  النا�رص  عبد  جمال  �ضورة  اإىل  ينظر 
يرحمك يا ري�ض”. مل ي�ضاأ �ضادق جمادلته ب�ضاأن الزعيم املهزوم الذي �ضمح 
خلاله واأمثاله باإلقائه يف املعتقل وتدمري م�ضتقبله فاأ�ضاح بوجهه وعاد ينظر اإىل 

القاهرة التي عاد اإليها وكاأنه خرج من فجوة زمنية.
بدت الوجوه يف ال�ضارع كئيبة على غري ما عهد، راأى يف اإ�ضارة املرور 
اأع�ضابه، خطر  ينتظر فقدان  اأحدهم  املارة وكاأن  الكثري من الحتكاك بني 
له اأن هذه الوجوه العابرة تبدو اأحياًنا وكاأنها م�ضكلة اأخرى تنتظر احلدوث. 
كانت  الذي  اجلميل  �ضارة  وجه  تذّكر  فيها،  تتحدث  قد  ما  حلظة  تنتظر 
�ضئ  على  توبخه  وكاأنها  فتبدو  الزحام،  وقت  عبو�ض  يف  تتحرك  ق�ضماته 
مل يحدث، وكاأن مظهره كاف لهذا.. متنى لو كانت بدورها تنتظره مع 
جنيب وتت�ضبث به فور خروجه، �ضعر مبتعة هذا اللقاء الذي لن يحدث كثرًيا 

يف معتقله، رغم يقينه باأن هذه اللحظة لن تاأتي اأبًدا.
“وناوي تعمل اإيه ياخويا؟”، �ضاأله جنيب يف اهتمام لكنه جتاهل �ضوؤاله 
ما  على  يتعرف  حريته  �ضاعات  اأوىل  يف  يزال  ل  بينما  �ضيًئا  يعني  ل  الذي 
القاهرة  �ضوارع  اخرتاق  يف  ال�ضيارة  ا�ضتمرت  جديد.  مولود  وكاأنه  حوله 
التي بداأ الزحام يغزوها بينما مل يتوقف عن التفكري ولو حتى لثواٍن، جذب 
عينيه وال�ضيارة تعرب الإ�ضارة طفلة تنظر اإليه من خلف زجاج حافلة املدر�ضة، 
خطرت له فكرة اأنه جمرد م�ضهد عابر ينتهي مع اأول انحناءة للطريق. هكذا 

كان بالن�ضبة للكثريين، وهكذا �ضيظل اإن مل ي�ضتطع اإجابة �ضوؤال �ضقيقه.
فهز  احلديث  دفة  به  اأدار  ب�ضوؤال  �ضمته  ك�رص  اإيه؟«،  اأخبارك  »اأنت 
جنيب كتفيه »زي اأي �ضاب. خل�ض هتخرج ال�ضنة دي من كلية التجارة، 
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�ضفوت كان نف�ضه يدخلني احلربية ب�ض ماما حلفت عليه ما يح�ضل، قالت 
اأعلم  الله  اللي  الله يرحمه. لكن طبًعا هدخل اجلي�ض  له م�ض كفاية فاروق 
دمعة  �ضقطت  فاروق«.  زي  وّل  منه  هخرج  ترى  ويا  اإمتى.  منه  هخرج 
من عينه فاحت�ضنه �ضادق »وماله فاروق. ل�ّضه حي يا حبيبي. يا اإما هريجع 
لنا يف يوم، يا اإما بقى �ضهيد وهو حي يف ال�ضما. طب هو فيه اأح�ضن من 
»م�ض  وم�ضحها  جتاهه  راأ�ضه  فرفع  الت�ضاقط  جنيب يف  دموع  بداأت  كده«، 
اأح�ضن ما كان يبقى زي خالك«. �ضمت ال�ضاب وقد اأدرك مدى كراهية 
جتاه  نف�ضه  الغ�ضب  يحمل  يكن  به. مل  العتناء  الذي حاول  للخال  �ضقيقه 
ا كان كغريه ي�ضمع  �ضفوت الذي توله بالرعاية منذ وعيت عيناه الدنيا. حقًّ
احلكايات الأ�ضطورية عن ق�ضوته وظلمه، لكن ال�ضاب مل يبُد على ا�ضتعداد 

لدعم هذه الكراهية.
»اأخبار اجلريان اإيه؟«، عاد �ضادق ي�ضاأل فاأ�ضار جنيب اإىل ال�ضوارع »هم 
كمان اتغريوا زي ما كل حاجة اتغريت. اللب�ض، وال�ضوارع، واملحلت، 
اأنت عارفه«،  اللي  اتغريت عن  الكلم  والنا�ض. حتى طريقة  والعربيات، 
يف  ما�ضيني  اأموات  كلها  كاأن  النك�ضة  بعد  »البلد  ارتباك  يف  وابت�ضم  قالها 
ال�ضوارع، كل بيت بقى زي بيتنا، فيه واحد راح يف احلرب. زي ما قبله 

واحد تاين راح يف املعتقل«.
يحاول  وهو  لنف�ضه  �ضادق  بها  هم�ض  خال�ض«،  جديد  عامل  »كاأنه 
تفتح  مل  التي  املقربة  اإىل  �ضفوت  به  يزج  اأن  قبل  عامله  ذكريات  ا�ضرتجاع 
بابها اإل بقرار ال�ضادات نف�ضه. حاول جاهًدا اأن يتذّكر ملمح ذلك العامل، 
لكن �ضنوات املعتقل كانت ذاكرته احلقيقية التي �ضعر وكاأنه يود انتزاع خمه 

وا�ضتبداله باآخر جديد كهذا العامل الذي تعّرف فيه اأخاه ب�ضعوبة.
وعجلت  اأفكاره  جنيب  قطع  ال�ضلمة«،  على   حمدلله  »و�ضلنا.. 
الذي  اجلديد  امليدان  �ضكل  هاله  ميدان طلعت حرب.  تتوقف يف  ال�ضيارة 
التي �ضعر  الع�رصية  باملحلت  فيها  التي يحفظ كل �ضرب  املباين  فيه  امتزجت 
بها كج�ضم غريب ينّفره من املو�ضع الذي ق�ضى فيه اأغلب حياته القدمية، 
جالت عيناه بال�ضوارع التي كان يت�ضكع فيها مع ح�ضن ويت�ضاجران من اأجل 
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�ضارة العزيزة. ت�ضاءل عن مكانها الآن وهل ا�ضتقرت يف فرن�ضا كما يرغب 
اأبوها، اأم قادها م�ضريها لتكون واحدة ممن احتلوا الأر�ض. نف�ض عن راأ�ضه 
فكرة كونها واحدة من قوات الحتلل التي �ضفكت دم اأخيه، ورفع عينيه 
اإىل �رصفة اأرماين املغلقة التي �ضارت من ممتلكات خاله البغي�ض وهم�ض »الله 

يرحمك يا عم اأرماين«.

***
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»ولدي عطيتك بدل البالون ميت بالون..
انفخ وطرقع فيه على كل لون..

ع�ساك ت�سوف بعينك م�سري الرجال..
املنفوخني يف ال�سرتة والبنطلون..

وعجبي«..
                                                    �سالح جاهني
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املطبخ  من  يخرج  جعلته  متوترة  باأجرا�ض  اأكرم  �ضقة  رنني  ارتفع 
لتوه  اأنهى  اأن  بعد  الغليان،  على  ماوؤه  اأو�ضك  الذي  الرباد  جتاهل  متحفًزا، 
مكاملة مع رئي�ض حتريره اأبلغه فيها باأن قراًرا باعتقاله �ضدر من »م�ضتوى عاٍل 
ا«، ح�ضب تعبري عبد الر�ضول الذي كاد يتو�ضل اإليه يف الهاتف اأن يبقى  جدًّ
بيعًدا عن الأنظار لأيام قد ي�ضتطيع فيها اإقناع امل�ضئولني باإلغاء هذا القرار؛ كان 
الرجل - رغم مترغه يف خدمة النظام - يحافظ على ال�ضداقة التي جمعتهما 

على مدى �ضنوات من العمل امل�ضرتك التي تدفعه للحر�ض عليه. 
عاد اجلر�ض يدق باإحلاح فاقرتب من الباب بحذر لي�ضمع �ضوت جميلة 
اخلافت »اآدي اأخرة ال�رصعة.. اأديني ن�ضيت املفتاح«، مع قولها فتح الباب 
اإيه«  بالدخول �رصيًعا »فيه  اإليهما  فاأ�ضار  اللذين قفزا يحت�ضنانه  ليجدها وفوؤاد 
�ضاألهما وهو يغلق الباب، فقال فوؤاد ب�ضوته اللهث »طلع يل اأمر اعتقال يا 
معلم.. واأنا نازل من امليكروبا�ض عند البيت قف�ضني �ضاحب الك�ضك وقال 
جميلة.  وكلمت  بع�ضي  خدت  م�ضتنيك..  كمني  فيه  عل�ضان  ام�ضي  يل 

عدت خدتني وجينا على هنا«..
»احلال من بع�ضه«، قالها وهو ُيلقي ج�ضده على الأريكة ال�ضغرية فنظرت 
ل�ضه  الر�ضول  اإيجابًا »عبد  براأ�ضه  اأوماأ  »اأنت كمان؟!«،  اإليه جميلة منده�ضة 
قافل معايا.. بيقول اإن الأمر من فوق اأوي.. حد يدخل يكّمل ال�ضاي.. 
املية غليت«. مل يكد يتم عبارته حتى دق جر�ض الباب مرة اأخرى فانتف�ض، 
ولكن جميلة اأ�ضارت اإليه ليهداأ »ده �ضكري.. اأنا كلمته عل�ضان ن�ضوف فيه 
اإيه«، فتح فوؤاد الباب بينما اأغلق اأكرم عينيه وهز راأ�ضه »لموؤاخذة يعني م�ض 

بعيد يكون اأبوه هو اللي عملها«.
»اأنت اأتفه من اأنه يفكر فيك«، ارتفعت العبارة ب�ضوت �ضفوت الذي 
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دخل خلف �ضكري وتابع وهو يغلق الباب »ده راجل بيدّور بلد.. تفتكر 
اإليهم بالهدوء »اأنا  اأ�ضار  فا�ضي يدّور عليك«، نظروا جميًعا ل�ضكري الذي 
قفلت التليفون ولقيته قدامي.. قال يل اآجي معاك اأو اأبعت حد يجيبهم.. 

تفتكروا كنت ممكن اأعمل اإيه؟«.
»نّورت يا �ضفوت بيه« قالتها جميلة ب�ضخرية فقابلها ب�ضخرية اأ�ضد وهو 
ُيلقي معطفه على الكر�ضي املجاور لها »ده نور ب�رِصتك يا ُمّزة.. وحياتك لول 
اأنك غالية على �ضكري كان زمانك عندي يف البيت«، جتهمت ملحمها يف 
غ�ضب فاأ�رصع يقول »اإيه.. ُهّم بتوع الثورة مالهم�ض يف الهزار.. دا انتوا 

حتى مغرقني الفي�ض اإفيهات«..
»ت�رصب اإيه يا با�ضا؟«، �ضاأله فوؤاد وهو يتجه نحو املطبخ فاأ�ضار باأ�ضبعيه 
علمة الن�رص »ن�ضكافيه معلقتني �ضكر زي دمك كده.. م�ض بر�ضه �ضكرك 
م�ض مظبوط اليومني دول«، نظر اإليه بده�ضة واأدار راأ�ضه اإىل �ضكري الذي 
»اأكيد م�ض حمتاج يل عل�ضان يعرف ده«، هز  نف�ضه  يديه مدافًعا عن  رفع 
ال�ضغرية؛ خرج  الردهة  متفرقني يف  جل�ضوا  بينما  املطبخ  ودخل  راأ�ضه  فوؤاد 
فوؤاد ب�ضينية ال�ضاي واأعطى �ضفوت كوبًا خمتلًفا فنظر اإليه بغرابة »ما تخاف�ض 
يا با�ضا..  م�ض م�ضمومة«، �ضحك �ضفوت والتقط كوبه ور�ضف منه »ولو 

م�ضمومة.. م�ض اأول مرة«..
»را�ضبوتني ح�رصتك«، قالتها جميلة ب�ضخرية فانحنى بحركة م�رصحية 
اللي كان  املر�ض  نف�ض  اأنا عندي  الواحد كل حاجة..  بيدي  م�ض  »ربك 
اأكرم ومال  �ضغلنتي دي«، جتاهله  نفع يف  الأقل  اأهو ع  ب�ض  يف معدته، 
على اأذن �ضكري هام�ًضا »�ضيبك من كل ده.. لقيت ر�ضوى«، هز راأ�ضه 
لو  عارف..  »اأنت  ال�ضوؤال  التقط  الذي  �ضفوت  بينما �ضحك  بحزن  نافًيا 
عايز اأجيبها هعمل ده قبل ما ترم�ض«، �ضحك فوؤاد عالًيا واأ�ضاح بيده »عند 
اللي  الوحيد  الكتاب.. ده  اللي عنده علم  الراجل  فيه  �ضليمان كان  �ضيدنا 
قالها«؛ �ضحك اأكرم بدوره واأ�ضار اإىل �ضكري »ما هو يا اإما اأبوك بقى امللك 
�ضليمان، يا اإما لموؤاخذة �ضاحبتك تبقى بلقي�ض، ويف احلالتني اأ�ضدق اإن 
�ضاحبك ده ممكن يكون عفريت من اجلن«؛ �ضمت �ضكري وكلهما غارق 
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يف �ضحكاته بينما اأ�ضعلت جميلة �ضيجارتها بع�ضبية وهي تنظر اإىل �ضفوت 
الذي مل تفارقه ابت�ضامته الواثقة؛ ترك ال�ضديقان حتى فرغا من �ضحكاتهما ثم 

التف اإىل �ضكري قائًل »حتب جترب؟«..
»هتعمل اإيه«، �ضاأله �ضكري وقلبه يخفق ب�ضدة، ّهم ب�ضوؤاله مرة اأخرى 
بب�ضع  هم�ض  ثم  رقًما  وطلب  ال�ضغري  هاتفه  واأخرج  بال�ضمت  اإليه  فاأ�ضار 
كلمات واأعاده اإىل جيبه وهو ُي�ضري للباب »قوم افتح.. عندنا �ضيوف«. مل 
يتحرك �ضكري وظلت عيناه على الباب وكاأنه �ضينفتح تلقائًيا، بينما اأدركت 
بدقة  جر�ضه  ارتفع  الذي  الباب  لتفتح  ببطء  فتحركت  بداخله،  ما  جميلة 
واحدة مفاجئة، فانتف�ضت لرتتفع �ضحكة �ضفوت العالية »افتحي يا �ضاطرة 
باأحد  لُتفاجاأ  الباب  فتحت  ثم  حلظات  جميلة  ترددت  تك�ضبي«..   ميكن 

رجاله ُي�ضري اإىل فتاة بالدخول.
»ر�ضوى!«.. 

هتف �ضكري با�ضمها فاأ�ضار �ضفوت اإليه بال�ضمت وهو ُي�ضري ب�رصامته 
املعهودة للرجل الذي وقف منتظًرا اأمًرا جديًدا »بّلغ حر�ض �ضيادة ال�ضفري اإن 
عندهم كام �ضاعة راحة.. اإحنا مطّولني هنا �ضوية«، اأحنى الرجل راأ�ضه وهو 
يرتاجع وُيغلق الباب ليلتفت �ضفوت اإىل �ضديقه »وميكن يبات كمان.. هو 
و�ضوقه«؛ مل ينب�ض اأحدهم بكلمة بينما احت�ضن �ضكري فتاته بقوة وكاأنه يريد 

اأن ُيدخلها �ضلوعه رغم كل ما حدث. 
التفت يف ت�ضاوؤل لتابع اأبيه فيما �ضقطت منه دمعه، حاول الكلم ُليبادره 
�ضفوت »اعتربها خدمة ماقدرت�ض ما اعملها�ض رغم اأوامر �ضيادته.. نزوة.. 
ركعتني قرر اإبلي�ض ي�ضّليهم رغم اإنه يائ�ض من الرحمة.. معندي�ض تف�ضري.. 
فوؤاد  اأخرج  بينما  متفهًما  راأ�ضه  �ضكري  هز  هقوله«؛  م�ض  عندي  لو  وحتى 
�ضيجارة ملفوفة واأ�ضعلها، نظر له �ضفوت ب�ضخرية ونه�ض اإىل معطفه واأخرج 
من علبة كبرية فتحها لتربز منها عدة �ضجائر حم�ضّوة »ولّع من دي بدل تنب 
اأوماأ  للعلبة، ولكن �ضكري  ينظر  فوؤاد وهو  تردد  متعود عليه«؛  اللي  البهامي 
اإليه براأ�ضه ُم�ضجًعا وهو ي�ضم ر�ضوى اأكث، فاأطفاأ �ضيجارته والتقط �ضيجارة 
واأ�ضعلها، دّخن ب�ضعة اأنفا�ض واأعطاها لأكرم الذي اأراد اأن ُيغيظه فالتقطها 
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وهتف »ما�ضي.. تدوم ال�ضطباحة يا جرنال«، امتع�ض وجه �ضفوت من 
اللقب وهو يعود جلل�ضته الواثقة، فاأ�رصع فوؤاد ُيكمل �ضاخًرا »اإيه.. اللقب 
م�ض قد املقام؟«، ابت�ضم �ضفوت ب�ضخرية اأكرب وانتفخت اأوداجه وهو يلتقط 
�ضيجارة اأخرى وي�ضعلها »العفو يا راجل.. اجلرنالت ليهم مكانهم.. ده 
م�ض بتاعي«، قالها واأعطى جميلة ال�ضامتة ال�ضيجارة ثم التقط منه �ضيجارته 
من  كلمتي  نف�ضهم..  امللوك  خّدام  اأنا  اأهم..  اأنا  »لكن لموؤاخذة  وتابع 
النا�ض  قّدام  يتحرك  اللي  الدراع  اأنا  هيبته..  من  هيبتي  الوزير..  كلمة 
واأكمل »ومع كل  ُمتتابعة  اأنفا�ض  ب�ضعة  اأخذ  بينما  لقوله  فيخافوا«، �ضمتوا 
اأنا عندي حرية م�ض عند ول جرنال من اللي �ضورهم برتعبكم.. ُهّم  ده 

متكتفني يف البدلة والنيا�ضني.. اأنا حمد�ض يقدر مي�ّضني«..
�ضكري وهو  �ضاأله  النهارده؟«،  اللي ح�ضل  اأنت كنت عارف  »يعني 
يف  حت�ضل  حاجة  مفي�ض  حبيبي  »يا  براأ�ضه  فاأوماأ  بجواره  ور�ضوى  يجل�ض 
البلد دي من غري تخطيطي.. وانتم فاكرين انتوا اتلميتم هنا اإزاي«، قالها 
اإليهم »طبًعا ما عدا �ضكري حمد�ض فيكم  باأ�ضلوبه امل�رصحي واأ�ضار  ونه�ض 
اعتقال..  اأوامر  يا جوز اخليل طلع لكم  اأنتم  بيته..  يرّوح  النهارده  يقدر 
يا �ضاطرة طبيعي  اأكرم.. واأنتي  اأ�ضتاذ  يا  الر�ضول كلمك يبلغك  اأظن عبد 
اأنك م�ض هت�ضيبي اأ�ضحابك يف ظرف زي ده.. اأما �ضكري فمتاأكد طول 
الوقت اإن وجوده حماية ليكم.. وطبًعا مفي�ض غري ال�ضقة املعفنة دي اللي 
عاد  بينما  بينهم  ال�ضمت  �ضاد  حاجة«،  عنها  يعرف  حمد�ض  اإن  فاكرين 
�ضفوت لُي�ضري اإىل اأكرم »باملنا�ضبة اأنا اللي قلت لعبد الر�ضول يكلمك.. ما 

تن�ضا�ض اإنه الراجل بتاعنا«.
التي  ر�ضوى  اإىل  تنظر  وهي  جميلة  �ضاألته  دي؟«،  القعدة  ليه  »طيب 
»بت�ضلى«،  وهم�ض  ناحيتها  براأ�ضه  �ضفوت  فمال  اأكث،  ب�ضكري  الت�ضقت 
بكل  اإن  عاجبني  ح�ضد..  ت�ضلية..  »اعتربوها  فتابع  بده�ضة  اإليه  نظروا 
وترجعوا  مرة  األف  بتتخانقوا  اأ�ضحاب..  ل�ّضه  وفيكم  لكم  بيح�ضل  اللي 
تتجمعوا.. بتحبوا بع�ض م�ض طمعانني يف بع�ض.. حتى واأنتم بينكم ابن 
اأهم راجل يف م�رص ما فكر�ض حد منكم يطلب حتى يطّلع رخ�ضة«، �ضمتوا 
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بينما تابع وهو ُي�ضري اإليهم واحًدا بعد الآخر »بتكّملوا بع�ض ويف نف�ض الوقت 
يقول  وهو  يدمع  يكاد  �ضديقه  اأن  �ضكري  لعيني  ُخيل  بع�ض«،  حمتاجني 
»لكن اأنا بكل اللي عندي واللي حتت اإيدي لوحدي.. لو جت يل واحدة 
اللي يفرح  بي�ضمع كلمي عل�ضان خايف..  اللي  اأو خايفة..  يبقى عايزة 

ي�ضتخبى لأين هعدم فرحته«..
»حا�ضب  بحدة  له  فالتفت  فوؤاد  قالها  لوحده«،  »ال�ضيطان طول عمره 
واأنتم م�ض مليكة..  �ضيطان خال�ض،  اأنا م�ض  امللك..  يا عم  جناحك 
م�ض عاجبكم حال البلد واأنتم خاربني حالكم.. خمدرات ون�ضوان ولّف 
يف ال�ضوارع.. �ضاعتني �ضغل يف اليوم والباقي و�ضاخة.. يا اأخي دا اأنتم لو 

حتى كنتم مليكة كان زمانكم خربتوا الدنيا«..
»ا�ضتغفر الله« �ضدرت من ر�ضوى التي نظر اإليها �ضفوت بطريقة جمدت 
الدم يف عروقها رغم وجود �ضكري »م�ض معنى اإين �ضمحت لك تظهري اأنك 
هت�ضاوي نف�ضك بيا وتقعدي تتكلمي معايا.. الله.. تعريف عنه اإيه يا جربوعة 
يا بنت �ضواق التوك توك عل�ضان تتكلمي با�ضمه.. اأنا اأعرف عنه اللي خلفوكي 

ما فّكرو�ض يعرفوه.. اأمك ال�ضغالة حافظة اآية الكر�ضي بالعافية«..
اإليها  فالتفت  جميلة  قالتها  علم«،  ال�ضماء  اأهل  اأكرت  من  كان  »اإبلي�ض 
عملوا  بال�ضهوة  ابتلهم  ربك  ملّا  مليكة..  كانوا  وماروت  »وهاروت 
النا�ض  قتلوا.. عّلموا  كل حاجة.. عل�ضان واحدة حلوة زيك كفروا.. 
�ضلطة  اإيه..  يعمل  زيي  اللي  ال�ضعيف  اآدم  البني  بقى  يل  قويل  ال�ضحر.. 
ون�ضوان وجاه وُملك.. حر�ض وعبيد وخدم.. بلد بحالها حتت رجلينا«، 
�ضمتوا وجميلة ُت�ضيح براأ�ضها بعيًدا وهو ُي�ضري اإىل �ضكري »اأنت لو كنت مكان 
اأبوك كنت عملت اأ�ضعاف اللي عمله عل�ضان يبقى الوزير.. حظك اإن الو�ضع 
اتبدل ياللي اتولدت يف ق�رص من دهب«. التفت اإىل اأكرم وفوؤاد »واأنتم بكل 
لو قعدمت يوم مكاين  بيها  بيها واللي مليتوا دماغ �ضكري  قارفينا  اللي  املبادئ 
هتعملوا اأكرت من كده«؛ التقط ب�ضعة اأنفا�ض واأ�ضار اإىل ر�ضوى »احل�رصة دي 
ياللي ع�ضقت بنت قارون.. ب�ض ن�ضيبها  كان ممكن تبقى مكان �ضاحبتك 

كده«..
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القدر  عن  بتتكلم  »طاملا  اإليها  يلتفت  فعاد  جميلة،  �ضاألته  »واأنا؟«، 
والن�ضيب و�ضايف نف�ضك من اأهل العلم.. تفتكر كان ممكن اأبقى اإزاي؟«، 
»اللي زيك ما  اإليها  اأنفا�ض �ضيجارته واأ�ضار  اآخر  بقوة وهو ي�ضحب  �ضحك 
بيتغري�ض.. دامًيا فيه حد موزون.. احل�ضن اللي بيلم النا�ض كلها.. طول 
اللي  امليزان  رمانة  الكورة..  بتوع  بيقول  ما  زي  الُن�ض  خط  اأنتي  الوقت 
حت�ض�ض الكل اإنه را�ضي.. رغم اأن عمرك ما هتح�ضي بالر�ضا«، قالها وغمز 

»زيك زي اأول اأولد اآدم.. ن�ضيبك كده«.
�ضاد ال�ضمت بينهم فنه�ض �ضفوت يلتقط معطفه واجته نحو الباب وهو 
اأوامر  بكره  خل�ضم..  الف�ضف�ضة  »كلمتني  اأحد  اإىل  ينظر  اأن  دون  يقول 
تعليمات  هّدي  نازل  واأنا  بيوتكم..  تروحوا  تقدروا  هتتلغي..  العتقال 

للحر�ض اأنك هتنزل ال�ضبح يا معايل ال�ضفري.. ليلتك حمرا«.

***
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يف متام ال�ساعة الثانية ع�رصة ظهًرا �سدرت االأوامر اإىل رئي�ش هيئة 
وو�سع  اال�سرتاتيجى  امل�رصوع  خرائط  بنزع  القيادات  باإبالغ  العمليات 
خرائط خطة العمليات احلقيقية، ومت اإغالق جميع االأبواب، ويف نف�ش 
الوقت توجه الفريق اأحمد اإ�سماعيل اإىل ق�رص الطاهرة ال�سطحاب الرئي�ش 
اإىل املركز دون علم اأي اأحد، وكنت يف �رصف ا�ستقباله، وكانت كل 
اأع�سابي م�سدودة واأنا اأقوم بتحيته، حيث �سيتقرر م�سري تلك االأمة خالل 
فى  �سين�رصنا  ربنا  الله  وباإذن  بالتوفيق  له:  وقلت  فقط،  واحدة  �ساعة 

معركتنا، فرد قائاًل وهو ي�سد على يدي: على بركة الله.
                       اللواء ح�سني اجلريديل - مذكرات �سابط م�رصي

ال �سيء اأق�سى على نف�سي من كتابة ما حدث يف اأكتوبر، فلم يكن 
ذلك حدًثا رهيًبا فقط واإمنا كانت ماأ�ساة عا�ست و�سوف تعي�ش معي حتى 
املوت، فلقدت وجدت نف�سي فجاأة اأمام اأعظم تهديد تعر�ست له اإ�رصائيل 
منذ ن�ساأتها ومل تكن ال�سدمة فقط يف الطريقة التي يحاربوننا بها، ولكن 

ا الأن عدًدا من املعتقدات االأ�سا�سية قد انهارت اأمامنا. اأي�سً
                                                               مذكرات جولدا مائري
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»الله اأكرب.. األف مربوك يا معايل الوزير.. احلمدلله«..
ارتفعت حتيات وتهليل العاملني يف مقر الوزير وهو يتحرك ب�ضحبة عماد 
و�ضفوت اجلديد قا�ضًدا مكتبه، ابت�ضم عماد ومال على اأذن �ضفوت »اأومال 
لو كنا �ضغالني يف القيادة كانوا عملوا اإيه«، بادله �ضفوت البت�ضامة وهم�ض 
بينهم  الفرق  التانية.  القيادة  اإنهم يف  الوزير »هم عارفني  ي�ضمعهما  حتى ل 
خلي  اأخي  »يا  واأ�ضاف  نف�ضها  بالبت�ضامة  منه  اقرتب  املريي«،  البدلة  وبينا 

النا�ض تفرح«.
بدا الوزير رائًقا وهو ُي�ضري اإليهما بالدخول، ليدلف كلهما ويحتلن 
ُي�ضعل  كلهما  فاأ�رصع  الفاخر  �ضيجاره  اأخرج  ملكتبه،  املواجهني  املقعدين 
 you« قداحته، فاختار قداحة عماد ونظر اإىل �ضفوت الذي �ضعر بخيبة اأمل
still young my boy.. بكره يجي عليك الدور”، ابت�ضم �ضفوت ونظر 
له عماد وهو ُي�ضري للوزير “ب�رصاحة يا فندم �ضفوت بيتطور بطريقة تفوق كل 
ات�ضعت ابت�ضامة  التوقعات. كل املهام اللي مت اإ�ضنادها له جنحت بامتياز”، 
�ضفوت بينما اأطلق الوزير �ضحكة عالية ونفث دخانه الكثيف “مفي�ض �ضفوت 

بيف�ضل يا عماد”.
“ب�ض..”، ملح الوزير يف �ضوت مدير مكتبه نربة خبيثة فت�ضاءل “فيه 
عماد  فاأ�ضاف  بنظرته،  نف�ضه  الت�ضاوؤل  وزيره  �ضفوت  �ضارك  م�ضكلة؟”، 
“مو�ضوع البنت اليونانية اللي معاليك طلبتها ل�ّضه ما خل�ض�ض”، اأدار الوزير 
تقارير  يا فندم.  اأولويات ب�ض  فيه  “كان  الذي تنحنح  وجهه نحو �ضفوت 
اجلبهة الداخلية وطلبة اجلامعة والراأي العام كانت مطلوبة على وجه ال�رصعة، 
وعماد بيه قال يل اإن �ضيادتك طلبت اإنها تو�ضل الريا�ضة قبل الأجهزة التانية”.
القيادة  اأوامر  واأكيد  التقارير دي،  الري�ض كان طلب  �ضيادة  “فعًل. 
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حالة  يف  البلد  اإن  ا  خ�ضو�ضً تاين.  طلب  اأي  على  الأولوية  لها  ال�ضيا�ضية 
الغفران  ال�ضعداء وكاأنه منحه �ضك  فتنف�ض �ضفوت  الوزير  قالها  حرب”، 
ابت�ضم  لكن الوزير تابع “لكن م�ض معنى ده اإن اأوامري اأنا كمان تتاأخر”. 
عماد يف ت�ضفي وا�ضح، فتنحنح �ضفوت “ب�رصاحة �ضيادتك.. كتري بح�ض 

اإين م�ض فاهم”.
“وهو اأنت املفرو�ض تفهم؟ اأنا عايزك تنفذ يا �ضاطر”.

“على الأقل اأفهم اجلزء اللي هنفذه”، نظر اإليه الوزير ب�ضخرية جعلت 
ركبتيه ترتطمان ببع�ضهما البع�ض، قام من مقعده واجته نحو الثلجة ال�ضغرية 
“�ضيب الفهم للي بيفهم.. اأنا عايزك تعمل ده.. اأعمله”، هز راأ�ضه موؤمًنا 
اإحدى  اأخرج  بدر�ض ملفها”،  ل�ضه  “البنت دي غريبة وكنت  على حديثه 
فنفث  باملوافقة  الوزير  اإليه  اأ�ضار  باإ�ضعالها،  الإذن  منتظًرا  اإليه  �ضجائره ونظر 
اأول اأدخنته و�ضاأله يف خفوت “طب افر�ض �ضيادتك اإن هي مار�ضيت�ض؟”.

عندي  تكون  اأنها  اأعرفه  عايز  اللي  كل  اأنا  عندك..  امل�ضكلة  “تبقى 
بكره.. زي ما ولدتها اأمها.. التفا�ضيل دي م�ض هوجع بيها دماغي.. 

هبقى اأب�ض عليها يف الورق بعدين”. 
اأحنى كلهما راأ�ضه يف طاعة فاأ�ضاف “الكلم ده ما يتكرر�ض. اتعلم 

تعمل األف حاجة يف وقت واحد واأنت م�ضيطر على الأمور كلها”.
“تلمذة معاليك يا فندم”، قالها �ضفوت بنفاق وا�ضح ف�ضمت الوزير 
وهو يتفر�ض يف ملحمه، ثم اأ�ضار اإىل مدير مكتبه باجتاه الباب “�ضيبنا �ضوية يا 
عماد. عايز التلميذ اجلديد يف كلمتني”. اأ�رصع عماد باخلروج ولكن الوزير 
ا�ضتوقفه “قبل ما تروح مكتبك خليهم يعملوا لنا اتنني �ضاي”، بدت الده�ضة 
على وجه عماد “م�ض هت�رصب قهوة معاليك”، هّز راأ�ضه نافًيا “قلت �ضاي 

يا عماد. من اإمتى بكرر كلمتي مرتني”.
“اأوامر معاليك”، قالها يف خجل وكاأنه ارتكب خطاأ فادًحا وان�ضحب 
�رصيًعا وهو ُيغلق الباب خلفه. ظل �ضفوت على �ضمته بينما نفث الوزير ب�ضعة 
اأنفا�ض من ال�ضيجار “هو اأنا ممكن اأثق فيك يا �ضفوت؟”، تعّجب ال�ضاب من 
ال�ضوؤال فخرجت اإجابته مرتبكة “اأنا راجل معاليك يا فندم. دراعك اللي بينفذ 
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“فيه حاجة �ضدرت مني  قالها وابتلع ريقه ب�ضوت م�ضموع  كل الأوامر”، 
اأ�ضار الوزير بالنفي وبدا عليه التفكري “�ضوف.. اأنت  �ضايقت معاليك؟”، 
بقالك معايا �ضنتني تقريًبا. حمد�ض �ضاف عليك غلطة اأو اتلكعت يف تنفيذ اأمر. 

تقاريرك كلها ممتازة واللي برة التقارير بيقول اإنك �ضاب موهوب وطموح”.
“كلم معاليك �رصف ليا”.

بالنهو�ض لكنه  قالها ونه�ض، فاأ�رصع �ضفوت  “م�ض عايز تعري�ض”، 
�ضغط على كتفه ليعاود اجللو�ض “وم�ض عايز مقاطعة لكلمي. ميكن اللي 
هقوله ده يكون غريب. لكن قبل ما اأقوله اأنا واثق يف ردة فعلك”. ا�ضتمر 
له وتابع حديثه وهو  املواجه  املقعد  الوزير يف  �ضفوت على �ضمته، جل�ض 
البلد م�ض هتخل�ض،  الأمور هتتغري. م�ضاكل  “بعد احلرب  عينيه  ينظر يف 
على العك�ض هتزيد. النا�ض كانت �ضاكتة لأن كان فيه هدف كبري حمد�ض 
يقدر يتكلم عل�ضانه. لكن دلوقتي خل�ض اإحنا بنحرر الأر�ض. الأيام اللي 

فا�ضلة بعد كده م�ض كتري”.
�ضمت الوزير مع دقات الباب التي اأعقبها دخول ال�ضاعي الذي و�ضع 
�ضينية ال�ضاي اأمامها ثم ان�رصف �رصيًعا، ظل الوزير على �ضمته حلظات ثم 
اللي كانت  تب�ض على  هتبداأ  النا�ض  هتتغري،  الأحداث كلها  “خريطة  تابع 
عمل  بخطة  جاهزين  نكون  لزم  ده  الوقت  يف  عليه.  تب�ض  فا�ضية  م�ض 

جديدة. لزم نلهي النا�ض يف حاجات تانية”.
“ب�ض احلرب هتقعد �ضوية”.

“حتى لو قعدت.. بالونة احلرب والفرحة والزهو وكل الكلم ده م�ض 
هياخد وقت كبري زي ما اأنت فاكر. طلبة اجلامعة مثًل هيتخرجوا ويقعدوا 
يف ال�ضوارع بعد ما كانوا بيف�ضلوا يف اجلي�ض. دول طاقة كبرية ممكن اأي 
حد ي�ضتغلها �ضد م�ضلحة البلد اأو النظام، القت�ضاد منهار متاًما وحلد دلوقتي 
مفي�ض اأي كلم اأو خطة م�ضتقبلية عن تطويره. حتى بالونة اخلطط اخلم�ضية 

ما عدت�ض تنفع”.
“واحلل يا فندم؟” ت�ضاءل �ضفوت يف حرية ،فابت�ضم الوزير وهو يلتقط 
كوب ال�ضاي “هنا يجي دورنا. النظام ده لزم ي�ضتمر لأن من غريه اأنا هبقى 
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نبقى  نفكر ونحط خططنا. لزم  ال�ضارع. لزم  واأنت هترتمي يف  معا�ض 
عارفني كوي�ض اإيه اللي هيح�ضل لع�رص �ضنني ُقّدام.. ده دورك”.

قالها بحما�ض، فابت�ضم الوزير ب�ضخرية “ل وحياة  “رقبتي يا فندم”، 
اأبوك بل�ض الكلمتني دول.. جربناهم قبل كده والبلد كلها اتعكت فيها”، 
�ضحك �ضفوت وقد فهم ما رمى اإليه “اآ�ضف �ضيادتك. اأنا عايزك تكون واثق 
ابت�ضم الوزير واأ�ضار اإىل الباب اجلانبي الذي يوؤدي  يف كلمي وقدراتي”، 

اإىل مكتب عماد “واأوعى تثق يف حد غري نف�ضك. فاهم؟”.
يا  “�ضحيح  �ضيًئا  تذكر  ثم  بالن�رصاف  اإليه  الوزير  اأ�ضار  “بالتاأكيد”، 
اإليه “ما ينفع�ض واحد  اإليه وقد �ضّد قامته فاأ�ضار  التفت �ضفوت  �ضفوت”، 
الداخلية  كّلم  ابقى  ح�ضي�ض..  يجيب  عل�ضان  اجلمالية  ينزل  من�ضبك  يف 
يبعتوا لك اللي يكفيك كل �ضهر. ابت�ضم �ضفوت يف خجل وهو ُيغادر “متام 

معاليك”.

***
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العياط  مر�سي  حممد  فوز  الرئا�سية  لالنتخابات  العليا  اللجنة  اأعلنت 
يف انتخابات الرئا�سة، ليكون الرئي�ش االأول بعد ثورة اخلام�ش والع�رصين 
من يناير، والرئي�ش اخلام�ش الذي يتوىل �سدة احلكم يف م�رص؛ وانطلقت 
مئات  اجتمع  القاهرة، حيث  و�سط  التحرير  ميدان  احتفاالت كبرية يف 
االنتخابات  نتيجة  اأيام النتظار  ثالثة  من  اأكرث  منذ  امل�رصيني  من  االآالف 

الرئا�سية.
يف  الهواء  يف  نار  اإطالق  مع  عفوي  ب�سكل  احتفاالت  وانطلقت 
كافة مناطق قطاع غزة فور اإعالن فوز مر�سي؛ واأطلق ع�رصات امل�سلحني 
من اأ�سلحة متنوعة يف مناطق خمتلفة من القطاع النار يف الهواء احتفااًل؛ 
واعترب حممود الزهار، القيادي البارز يف حركة حما�ش، اأن فوز مر�سح 

جماعة االإخوان امل�سلمني برئا�سة م�رص “حلظة تاريخية وانت�سار كبري”.
                                                                  اأخبار �سحفية



234

47

“�ضفوت بيه و�ضل يا معايل ال�ضفري”.
ارتفع �ضوت مديرة مكتب �ضكري الواقف اأمام نافذته املطلة على النيل 
لتنتزعه من اأفكاره، فانتف�ض ج�ضده والتفت اإليها يف غ�ضب فاأ�ضارت اإىل الباب 
“اأنا خّبطت مرتني”، تراجع عن توبيخها وهز راأ�ضه وهو ُي�ضري اإليها لُتدخل 
اإليها يف وقاحة  اأ�ضار  الذي  ب�ضفوت  فا�ضطدمت  تراجعت خطوة  ال�ضيف، 
“املوؤخرة دي بتقول اإنك هتبقي يف مركز مهم.. ابقي كلميني”، تراجعت 

الفتاة وهي تغلق الباب خلفها يف ده�ضة فاأ�ضار اإليها “رقمي على تليفونك”.
“�ضيبك من اللي �ضغالني معايا”، قالها �ضكري وهو ُي�ضري اإليه باجللو�ض 
“اإحنا  يجل�ض  اأن  دون  اإليه �ضفوت  اأ�ضار  بيه”،  يا �ضفوت  عزيزة  “خطوة 
ل�ّضه هنعمل م�ضيفة.. يّل يا عم”. نظر اإليه �ضكري يف ده�ضة وهو يجل�ض 

“اإيه.. معاليه عايزين تاين؟”.
“لأ.. املرة دي اأنا اللي عايزك”، قالها �ضفوت ببطء فعاد ينظر اإليه لُيتابع 
“�ضيبك من اآخر مرة قعدنا فيها مع اأ�ضحابك. اأنا واأنت بقالنا كتري ما قعدنا�ض 
�ضوا.. اأنا عارف اأنك زعلن مني عل�ضان اللي ح�ضل، لكن اأنت عارف يا 
�ضاحبي اإن دي اأوامر. وبعدين تيجي مني واأكون واخد بايل من كل حاجة 
بدل ما حد تاين ينفذ اأوامره. �ضاعتها م�ض هتلقي اأثر لها بقيت عمرك”. هز 

�ضكري راأ�ضه موافًقا ونه�ض من مقعده “هن�ضهر فني بقى املرة دي؟”.
“�ضهرة زبالة م�ض هتن�ضاها”.

�ضفوت  رجال  من  واحًدا  �ضكري  ليجد  �رصيًعا  اخلارجية  مقر  غادرا 
للتفكري  الفر�ضة  يعِطه  مل  �ضفوت  لكن  خيفة  توج�ض  �ضيارته،  اأمام  منتظًرا 
البيت”،  قدام  عربيتك  هيو�ضل  املفاتيح..  له  “اإدي  للرجل  ُي�ضري  وهو 
اأخرج �ضكري مفاتيح �ضيارته واألقاها للرجل وا�ضتقل مع �ضفوت �ضيارته التي 
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انطلق بها �رصيًعا وهو ُي�ضغل الراديو ب�ضوت عاٍل “بر�ضه م�ض هتقول يل على 
مهبب حمد�ض  “مكان  املعتادة  �ضحكته  �ضفوت  فاأطلق  ي�ضاأله  عاد  فني”، 

ممكن يعرفك فيه”.
“واأنت؟”.

“اأنا طوب الأر�ض عارفني يا �ضاحبي.. م�ض حمتاج اأ�ضتخبى”، قالها 
ونظر اإليه يف �ضخرية “على الأقل يف وجودي حمد�ض هي�ضاأل اأو هيقول لك 
رايح فني اأو اأنت مني”. ابت�ضم �ضكري واأ�ضار اإىل الطريق “اإجابة ُمقنعة”. 
انطلق  بينما  املُت�ضاعدة،  الأنغام  بهز يده مع  ُيعلق �ضفوت واكتفى  مل 
ذهن �ضكري ي�ضرتجع ذكرياته مع حبيبته التي امنحى ذكرها من الوجود. 
اأن الن�ضيان لي�ض واحًدا ممن يتلقون  اأبوه - متاأكدون من  اجلميع - واأولهم 
بتلبية  في�رصع  دوًما  الغا�ضبة  الوزير  ملمح  تكفهر  حني  ياأتي  ل  الأوامر، 
اأمره، ولي�ض ك�ضفوت العاجز عن الرف�ض  الأوامر. لي�ض مثله مغلوبًا على 

مهما اأوتي من اأ�ضباب القوة.
وهو  ذكرياته  �ضفوت خمرتًقا  قالها  عليها”،  �ضاألت�ض  ما  اأنك  “غريبة 
يوقف ال�ضيارة، اأ�ضار بيده بل معنى ونزل من ال�ضيارة. دخل املكان الذي 
عنها  بحًثا  املكان  جتوبان  وعيناه   ،Night Clubلـ منه  للكباريه  اأقرب  بدا 
رغم يقينه باأنها لي�ضت هناك “عادي.. م�ض ميكن اكتفيت بالليلة اللي اأنت 
اأ�ضعل �ضفوت �ضيجارة وناوله اأخرى “ما�ضي يا  حّنيت عليَّ فيها وجبتها”، 

�ضاحبي.. براحتك”.
جتاهل قوله واأ�ضعل �ضيجارته يف �رصود.. مل يكن متاأكًدا ما اإذا كان 
ا - كان يريد الق�ضاء على  الأمر ل يزال يعني له �ضيًئا حقيقيًّا، لكنه – حقًّ
هواج�ضه. يرغب يف معرفة الإجابة حول ال�ضوؤال الذي طارده �ضهوًرا منذ 

تلك اجلل�ضة. ماذا لو راآها؟
فتظاهر  اخلفيفة  يده  ارجتافة  يراقب  وهو  �ضفوت  �ضاأله  “مالك؟”، 
وجهه  اإىل  واأ�ضار  عالية  �ضحكة  �ضفوت  اأطلق  �ضوية”،  “مرهق  بالبت�ضام 
حممد  يف  طلقة  خدت  �ضاحبتك  ملا  كانت  ده  باملنظر  �ضفتك  مرة  “اآخر 

حممود.. اإيه؟.. خايف ت�ضوفها؟”.
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“بطل تتذاكى عليا”.
“بطل اأنت تخاف اأنك ت�ضوفها”.

قطع حديثهم ما بدا اأنه �ضاحب املكان اأو مديره وهو ي�ضتقبلهما بحفاوة 
لهما  ُيف�ضح  الرجل  اأ�رصع  اأمامهما.  الأر�ض  �ضُيقّبل  بدا وكاأنه  فيها،  ُمبالغ 
ا وهو ياأمر اثنني من رجاله بالوقوف رهن اإ�ضارتهما طيلة الليل،  مكاًنا خا�ضً
تلفت �ضكري حوله وهو ي�ضاهد املكان الذي ينحدر بعد التوا�ضع بدرجات 
»بقى �ضفوت با�ضا اللي باأمر يحرك بلد يجي ي�ضهر يف مكان زي ده«. اأطلق 
اللي  اإل  يعرف  هنا  »حمد�ض  اجلال�ضني  اإىل  واأ�ضار  عالية  �ضحكة  �ضفوت 
جنبه.. ده لو كان يعرفه اأ�ضًل«، غمز له �ضكري »ميكن«، اأ�ضار �ضفوت 
اإىل اأحد الرجلني الذي هرول نحوه �رصيًعا »وميكن الواحد بيحن لأ�ضله.. 
لول �ضوية حاجات ح�ضلت كان زماين حتة تاجر معاه فلو�ض يرميها حتت 

رجلني الن�ضوان«.
»بر�ضه م�ضتغربك«، عاد �ضكري يكرر ده�ضته فابت�ضم »ب�رصاحة حبيت 

اأوريك حاجة عملي.. بيان على املعلم زي ما كنا بنقول زمان«. 
ازدادت ده�ضة �ضكري فرفع حاجبيه »خري«، األقى �ضفوت اأوامره اإىل 
الرجل ثم اأخرج من جيبه علبة �ضجائر حم�ضوة اأ�ضعل اإحداها واأعطاها له ثم 
براأ�ضه  �ضكري  اأوماأ  الَك�رص دول«،  الن�ضوان  »�ضايف  لنف�ضه  الأخرى  اأ�ضعل 

اإيجابًا فتابع »من غريك كانت �ضاحبتك بقت واحدة منهم«.
يطفن  اللواتي  اأولئك  من  واحدة  ر�ضوى  يتخيل  وهو  �ضكري  �ضمت 
نفث  موجود«،  اأنا  اإن  »كوي�ض  ال�ضورة  ا  ناف�ضً راأ�ضه  فهز  ال�ضكارى  حول 
�ضفوت دخان �ضيجارته »كوي�ض اإين كنت بطاوعك يف كل اللي بتعمله.. 

لول وجودي كانت �ضاحبتك اتنحلت من التقفي�ض يف املظاهرات«.
اأحد  على  بالتحيات  انهال  الذي  النبط�ضي  �ضوت  على  كلهما  انتبه 
تعزف  احلال  متوا�ضعة  الفرقة  بينما  الع�ضكرية  واملوؤ�ض�ضة  ال�ضباط  الزبائن من 
راأيك«،  »اإيه  باأنغام راق�ضة، مال �ضفوت على �ضديقه  مار�ضات ع�ضكرية 
�ضحك �ضكري »ب�رصاحة �ضايفها اأكرب اإهانة للموؤ�ض�ضة �ضفتها يف عمري«. 
عاد �ضفوت ُيطلق �ضحكة عالية كادت تهز اجلدران »وتخيل.. ده بيح�ضل 
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رغم اإن النا�ض فاكرة اإن املو�ضوع خل�ض«.
ما  بتوعكم  واملر�ضحني  خل�ض  املو�ضوع  �ضاحبي..  يا  خل�ض  »ما 

عملو�ض حاجة.. دلوقتي اجلماعة اإياهم ركبوا الكر�ضي«.
»يا راجل عيب«، قالها �ضفوت وهو ُيطلق �ضحكة اأخرى »الكلم ده 
يقوله عّيل من اللي قاعدين ع الندوة، م�ض واحد زيك اأبوه بيحكم البلد.. 

�ضبت اإيه بقى للمحللني ال�ضرتاتيجيني«.
»ق�ضدك اإيه؟.. هرتجع لهم«.

اإنهم  اأ�ضًل ع�ضان ترجع.. تقدر تقول  »هي ما طلعت�ض من حجرهم 
واخدين اأجازة، ودلوقتي بيق�ضوا يومني قبل ما ينزلوا امللعب«؛ عاد الرجل 
وو�ضع اأمامهم زجاجة فاخرة �ضب منها كاأ�ضني ثم تراجع ليقف على مقربة 
فيديو  و�ضّغل  هاتفه  واأخرج  �ضكري  ابت�ضم  جديد،  اأمر  انتظار  يف  منهما 
للرئي�ض اجلديد »�ضفت ده.. دي ف�ضيحة.. اخلارجية بتحاول تلم املو�ضوع 

لكن مفي�ض فايدة«.
حاجباه  ارتفع  ب�ضديري«.  قرد  املطلوب..  ده  يت�ضلوا..  »خليهم 
الهواء  على  الربوتوكول  جتاهل  الذي  الرئي�ض  اإىل  واأ�ضار  ال�رصيح  للت�ضبيه 
واأخذ ينظر يف �ضاعته متنا�ضًيا وجوده مع رئي�ضة اأكرب قوة يف اأوروبا »وهو فيه 
اأجازة تخلي واحد زي ده يفرد رجليه ع الكر�ضي«؛ هز �ضفوت كتفيه وابت�ضم 
هو   ..?But when« ال�ضعب امل�رصي جاهز للدميوقراطية«، وغمز بعينه«

ده ال�ضوؤال؛ اأنت �ضايف، ده ال�ضكل اللي جابته دلوقتي”.
اأنا  “�ضحيح  ُمبت�ضًما  كر�ضيه  يف  وتراجع  �ضيجارته  �ضكري  اأ�ضعل 
خ�رصان.. ب�ض بحرتم اللعبة احللوة”، قالها و�ضفق ببطء؛ �ضحك �ضفوت 
�ضوية  بتخ�رص  عل�ضان  “خ�رصان  والتقط كاأ�ضه  بدوره  �ضيجارة  واأ�ضعل  عالًيا 

العيال واملُّزة القدمية.. لكن يف كل الأحوال اأنت اللي ك�ضبان”.
“م�ض هكون زي البا�ضا الوالد اأبًدا. اأنت عارف ده”.

�ضغلتك،  م�ض  امللوك  مع  اللعب  بتاعك.  م�ض  ده  تقدر..  “ول 
اأنت �ضفري، حتة بو�ضطجي بني امللوك مهما و�ضلت، حتى لو بقيت وزير 
اخلارجية”، �ضحب نف�ًضا عميًقا واأفرغ كاأ�ضه دفعة واحدة “وم�ض اأي وزير 
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يقدر يكون مكان اأبوك، هنا �رص اللعبة.. �ضفوت بي�ضّلم �ضفوت”؛ جتمد 
�ضكري لعبارته فعاد يغمز له “ما تزعل�ض.. دا كان اأقل واحد يف اخلدمة، 

ب�ض الظروف رفعته ملكانه ب�رصعة”.
“واأنت عايز تبقى وزير؟”.

حلمت  “لو  فاأكمل  وجهه  لتعبري  عالًيا  �ضحك  احلم�ض”،  “ما 
هيفع�ضك.. هي ما�ضية كده، الوزارة دي ب�ض ل ت�ضقط بالتقادم.. لزم 

الظروف الإلهية تغريها”.
اإىل  بالنظر  ت�ضاغل  جيبه،  اإىل  هاتفه  �ضكري  واأعاد  كلهما  �ضمت 
اإحدى الفتيات التي ُت�ضبه ر�ضوى اإىل حد كبري “�ضبهها.. م�ض كده؟”، 
عاد �ضفوت يقتحم اأفكاره وكاأنه يقراأها بالفعل، نظر اإىل الظلل التي تعطي 
وجهه مظهًرا خميًفا بينما ي�ضع �ضاًقا فوق الأخرى فبدا له مع الدخان املت�ضاعد 
وكاأنه ال�ضيطان نف�ضه “ب�ض اأنا عارف اإن مهما عرفت م�ض قادر تن�ضاها”، مل 
يجبه والتقط كاأ�ضه وملأها ثم اأفرغها يف جوفه دفعة واحدة “م�ض عارف”، 
عاد �ضفوت ي�ضخر منه “عيل خايب”، ابت�ضم وملأ الكاأ�ض مرة اأخرى “اأنت 

متخيل اأنا عامل اإزاي!”.
وهو  ده�ضة  يف  �ضكري  حاجبا  فارتفع  قاطعه  منه،  �ضدرت  “لأ”، 
يراه ي�رصب من الزجاجة نف�ضها ثم ُيكمل “اأنا اتعودت اإن ال�ضباع اللي ناوي 

يتعبني اأقطعه”.
“وتفتكر دي حياة؟”.

بتحبني  نا�ض  اأنا عندي  اأعي�ضها.. ل  عليا  املفرو�ض  اللي  احلياة  “دي 
فعًل.. ول اأبويا دفع فيا كتري وعمل مني بني اآدم يفخر بيه.. ول البنت 
اللي امتنيتها قدرت اأو�ضل لها اإل ملّا بقى عندي جربوت مفي�ض زيه.. ول 
عمري كنت اأقدر اأحلم لأن اأمي كانت بتكمل ع�ضاها نوم.. كل ده عمره 

ما كان عندي.. ول هيكون”.
لحظ اهتزازه وهو يتحدث فقال ب�ضفقة “اأول مرة اأ�ضوفك �ضكران.. 
ويف مكان عام ُقّدام النا�ض”، �ضحك ب�ضدة حتى كادت الزجاجة ت�ضقط 
فتابع  اإليه يف ده�ضة  نظر  اأنت م�ضدق”،  “اأحا..  من يده واأ�ضار حولهما 
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ب�ضوت عاٍل”اأنت فاكر اإن اللي حواليك دول نا�ض”، اأ�ضار اإليه اأن يخف�ض 
�ضوته حتى ل حتدث م�ضكلة يك�ضف فيها عن نف�ضه، فاأبعد يده بحدة ثم مال 
عليه “اأنت فاكر اإن اأنا زي النا�ض ينفع اأ�ضكر واّطوح يف ال�ضارع عادي.. 

يبقى بت�ضحك على نف�ضك”.
�ضيجارته  واأعطاه  بعيًدا  ورماها  منه  فالتقطها  �ضيجارة  �ضكري  اأ�ضعل 
رجالتنا..  دول  قاعدين  اللي  تبعنا..  ده  “املكان  يقرتب  وعاد  امللفوفة 
مقعده  تراجع يف  باعتاهم”،  اللي  هي  الآداب  مباحث  الن�ضوان دي  حتى 
البا�ضا.. واأنا خدام  ابن  البا�ضا  “اأنت  الده�ضة فعاد �ضفوت يقرتب منه  من 
قالها ووقف لي�رصخ “اأنا اأعمل اللي اأنا  اأبوك.. ودول اخلدامني بتوعي”، 

عايزه. م�رص ملكي اأنا”.
فتلفت �ضفوت  املو�ضيقى  املكان كله فجاأة وتوقفت  ال�ضمت يف  �ضاد 
حوله “جرى اإيه يا معر�ضني.. كما كنت منك له.. اللي بي�رصب يطفح 
 Aujourd'hui libre.. Faites ce ..واللي بيلعب يف اللي جنبه يكمل

.”que vous voulez
عاد كل من يف املكان جميًعا اإىل ما كانوا فيه وحتا�ضوا النظر اإىل �ضفوت 
الذي اأ�ضار اإىل فتاتني على البار »واأنتم تعالوا هنا.. من اإمتى واأنا ترابيزتي 

نا�ضفة«.

***
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 fat االإجنليزي   للتعبري  عربية  كرتجمة  ال�سمان  القطط  و�سف  جاء 
التي  واالقت�ساد  املال  عاملي  يف  النافذة  القوى  اإىل  ُي�سري  الذي   ،cats
اللعبة ال�سيا�سية من وراء ال�ستار يف املجتمعات الغربية، و�ساع هذا  تدير 
امل�سطلح يف العامل العربي انطالًقا من م�رص، بعد بدايات �سيا�سة االنفتاح 
املقاولني  كبار  من  ال�رصيحة  تلك  عن  ال�سادات  اأنور  الرئي�ش  عهد  يف 
من  اال�ستفادة  قيا�سية  فرتة  خالل  ا�ستطاعوا  الذين  االأعمال  ورجال 

ال�سيا�سات اجلديدة وراكموا ثروات هائلة ب�سكل غري م�سبوق.
هو الدكتور رفعت  ال�سمان”  “القطط  اأطلق م�سطلح  اأول من  كان 
الثمانينات يف و�سف  ال�سعب يف  املحجوب، الذي �سار رئي�ش جمل�ش 
هذه الطبقة الطفيلية التي �سيطرت على االقت�ساد امل�رصي بعد انتهاء مرحلة 

حرب اأكتوبر.
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“اأهل يا جنيب بيه”..
على  بدا  مكتبه،  يف  �ضقيقته  ابن  ي�ضتقبل  وهو  الوزير  �ضوت  ارتفع 
ويحت�ضن  جانًبا  ال�ضغرية  حقيبته  ي�ضع  وهو  الوا�ضح  الثاء  املبت�ضم  ال�ضاب 
اإيه؟”،  وّل  العيلة  تن�ضى  خلك  ال�ضغل  الوزير،  معايل  يا  “واح�ضني  خاله 
�ضحك الوزير واأبعده عنه متاأمًل، ات�ضعت ابت�ضامته وهو يتفح�ض ثيابه “اإمنا 
�ضحكات  ارتفعت  بقى”،  اإحنا  ن�ضتخبى  ولد.  يا  كلها  دي  ال�ضياكة  اإيه 
ما  بع�ض  “من  املكتب  على  و�ضعها  �ضيجار  علبة  احلقيبة  من  واأخرج  جنيب 
عندكم. ا�ضمح يل واقبل الهدية دي”. التقط الوزير علبة ال�ضيجار وتاأملها 

يف اإعجاب “هافانا.. وكمان طازة”.
“وهو فيه اأهم من معاليك يف البلد عل�ضان تيجي له هدية زي دي”.
يا  “ها  باجللو�ض  اإليه  واأ�ضار  يحت�ضنه  عاد  بّكا�ض”،  يا  واد  يا  “اآه 
حبيبي.. ت�رصب اإيه”؛ عاد جنيب يفتح حقيبته وُيخرج منها زجاجة نبيذ “لو 
الزجاجة  باإ�ضارة من يده والتقط  الوزير  ا�ضتوقفه  عندك تلج يبقى جميل”، 
يف  يرتفعان  الوزير  وحاجبا  راأ�ضه  جنيب  هز  املكتب”،  يف  �رصب  “مفي�ض 
انبهار وهو يقراأ التاريخ املدّون عليها “1802.. ودي بقى جبتها منني”، 
ابت�ضم جنيب بزهو واأ�ضار اإليها “من قبو النبيت بتاع بونابرت نف�ضه. �ضحيح 
دفعت فيها ر�ضوة حمرتمة. لكن الغايل للغايل يا خالو”. نظر اإليه الوزير يف 
اإعجاب ونه�ض مم�ضًكا بيده “يبقى تعاىل اأعزمك على الغدا. ن�رصب الإزازة 

ونتكلم”.
دقائق وكان موكب الوزير ينهب الأر�ض �رصيًعا نحو بيته. كان جنيب 
ال�ضيارات  يف  بدا  الذي  ال�ضطوة  باإح�ضا�ض  م�ضتمتًعا  بقوة  الهواء  ي�ضتن�ضق 
ليعرب مع خاله دون مناف�ض،  الطريق  تفتح  التي  البخارية  املحيطة والدراجة 
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الرجل  املا�ضي ملك  املُقبلة �ضتكون ملكه كما كان  الأيام  اأن  دار يف ذهنه 
الذي يفتح له جميع الأبواب.

“اأخبار اأخوك املجنون اإيه؟”، �ضاأله الوزير فبدت على ملحمه ال�ضيق 
“�ضادق بقى عامل يل فيها �ضيخ. رايح من اجلامع وراجع منه وخل�ض. 
راف�ض اأي م�ضاعدة مني من �ضاعة ما رجعت من احلرب وعرف اإين ا�ضتغلت 

معاك، وكل اللي اأنا فيه جايل عن طريقك”.
“طول عمره غبي”.

“حتى املرتب اللي بابعته له كل �ضهر بريميه يف و�ض الرجالة بتوعي. 
بتاع اجلامع”، �ضمت  التربعات  اإنه عاي�ض من �ضندوق  اآخر حاجة عرفتها 
حلظات ثم نظر اإىل خاله “واأكيد �ضيادتك عندك معلومات اأكرت مني بكتري، 
كتفيه  الوزير  هز  اأكرت”.  م�ض  الدرد�ضة  باب  من  �ضاألتني  اأنك  عارف  اأنا 
متعجًبا “يابني الواد ده طول عمره بي�ضوف اخل�ضارة فني وبريوح لها. �ضيبك 

منه ومات�ضغل�ض بالك. اأنا هت�رصف معاه”. 
عاد ال�ضمت ي�ضود بينهما، وجنيب ي�ضتعيد اليوم الذي واجهه فيه �ضادق 

بحقيقته، يومها �ضعر وكاأن بابًا من جهنم انفتح يف وجهه.
“خمدرات يا جنيب.. بتتاجر يف املخدارات؟”، كان �ضادق قد �ضاح 
بها وهو مي�ضك بتلبيبه فنف�ض يديه و�رصخ يف وجهه “عقارات وخمدرات 
حاول  فلو�ض”،  وجتيب  بالك  يف  تيجي  حاجة  اأي  و�ضم�رصة..  و�ضلح 
�ضادق احلديث ولكنه مل مُيهله “كنت عايزين اأعمل اإيه؟.. حرب.. مرة 
اأخوك راح ومارجع�ض، والتانية خلتني قاعد على كر�ضي �ضهور قبل ما اأقدر 
اأقف على رجلي تاين. اأمك ماتت عل�ضان الدوا م�ض موجود، وقالوا معل�ض 
اأ�ضلنا يف اقت�ضاد حرب. حتى اأخوها ماقدر�ض يجيب الدوا. �ضوف كام 
واحد مات زيها. واأنت يا مولنا كفاية عليك خدمة امل�ضجد. كنت بقى 

عايزين اأ�ضحت وّل اأروح اأم�ضح جزم عل�ضان اأعي�ض”.
“تقوم تختار التجارة الو�ضخة دي؟”.

امتزجت  الوزير”،  معايل  خالك  فيها  واحد  واأول  الدولة،  “وبعلم 
“هم  املحتقن  بوجهه  اأخوه  تابع  بينما  �ضادق  وجه  على  بالغ�ضب  الده�ضة 



244

قالوا انفتاح، واللي عايز يعمل حاجة يعملها. اللي يقدر يجيب قر�ض يبقى 
�ضاطر. وهو قال اللي م�ض هيغتني يف عهدي ُعمره ما هي�ضوفها”. حاول 
�ضادق احلديث لكنه مل مُيهله “مالها املخدرات. كله عايز يتكيف من املرار 
اإيه.. حتى  بيتكيفوا.  النهار  القيادات هم كمان طول  �ضايفه، حتى  اللي 
فاقوا  لو  اإنهم  عارفني  هم  تخاف�ض،  ما  ل  الغلبة..  عن  هامينعوه  الكيف 

هيولّعوا الدنيا ويك�رّصوا البلد عل�ضان خم�ضة تعريفة”.
“يعني اإيه؟”.

وهتف�ضل كده،  واحدة  م�ضلحتنا  عليا..  تخاف�ض  ما  بالعربي  “يعني 
طول ما النا�ض عاي�ضة يف الدخان الأزرق واحلكومة م�ضيطرة يبقى حمد�ض 
يقدر يكلمني. ولو حد فّكر يجي ناحيتي معايل الوزير موجود. مي�ضحه من 

على و�ض الدنيا”.
“م�ض ناوي تفرحني بيك بقى يا حبيبي”. قطع الوزير ذكرياته فالتفت 
اإليه مبت�ضًما “اأي فرحة فيهم يا معايل الوزير. اإحنا كل �ضفقة جديدة بنعملها 
اأكرت”  فرحان  بيخليني  معاليك  بتو�ضية  بيجي  تخ�ضي�ض  اأمر  كل  بنفرح. 
اأ�ضعل �ضيجاره الفاخر وغمز له “وبعدين اإيفا الفرن�ضاوية م�ض خملياين حمتاج 
حاجة”. �ضحك الوزير عالًيا وقر�ضه من خده “يا واد بتكلم على اجلواز. 
يعني كل الفلو�ض اللي اأنت بتعملها دي هرتوح فني. م�ض لزم حد يجي 

ي�ضيل الفلو�ض دي”.
�ضاأله ُمبت�ضًما فاختفت ابت�ضامته  “واأنت فلو�ض معاليك هرتوح فني؟”. 
وانقب�ضت ملحمه فجاأة، �ضعر جنيب بالرتباك وحاول احلديث لكنه بادره 
عارف  اأنا  لكن  ده.  عملت  كنت  فريدة  اجتوز  ينفع  كان  لو  “تعرف.. 
اأخرتي، كل الفلو�ض دي هتيجي لك، اأنا مالي�ض وريث غريك يا حبيبي”، 
�ضمت حلظة ابتلع فيها ريقه واأ�ضاف “ميكن بقولك كده عل�ضان اأطمن على 

فلو�ضنا اإحنا التنني”.
“ربنا يخليك ليا يا معايل الوزير”، ا�ضتمر الوزير يف �ضمته فعاد ُيداعبه 
بل  بل جواز  خلينا حلوين كده  النكد.  يحب  فيه حد  راجل  يا  “وبعدين 
نيلة. ويا �ضيدي �ضاعة اخللفة هبقى اأجيب حتة عيل من اإيفا. على الأقل يطلع 
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عيل ملّون وحلو كده بدل ما يبقى �ضبهنا”.
احلرا�ضة  رجال  اأ�رصع  املنزل.  اأمام  ال�ضيارة  توقفت  حديثه  نهاية  مع 
ُي�ضري لأحد رجاله  تعاٍل والوزير  ليهبط كلهما يف  ال�ضيارة  اأبواب  يفتحون 
ابن  بيد  مُي�ضك  وهو  البوابة  وجتاهل  قالها  بيه”.  جنيب  �ضنطة  يجيب  “حد 
ن�ض  خلل  يف  الغدا  عايز  اأنا  ل�ضعيد  “قولوا  احلديقة  اإىل  به  واجته  �ضقيقته 
�ضاعة”، اأ�رصع اأحد رجاله لتنفيذ الأمر، بينما تاأكد حار�ضه اخلا�ض من خلو 
ل من اأجهزة التن�ضت فاأ�ضار اإليه بالن�رصاف والتفت اإىل جنيب  مو�ضعه املُف�ضّ

“ها يا حبيبي. قول يل بقى حمتاج اإيه؟”.
“طول عمرك اأ�ضتاذ يا معايل الوزير” قالها واأطلق �ضحكة عالية وجل�ض 

ولُيخرج ب�ضعة اأوراق من جيب �رصي يف حقيبته “�ضوف يا �ضيدي”.

***
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من حممد مر�سي رئي�ش جمهورية م�رص العربية
اإىل �ساحب الفخامة ال�سيد �سيمون برييز رئي�ش دولة اإ�رصائيل

عزيزي و�سديقي العظيم..
التي تربط حل�سن  اإظهار عالقات املحبة  ملا يل من �سديد الرغبة يف 
االأهل  �سيد  �سامل  حممد  عاطف  ال�سفري  ال�سيد  اخرتت  قد  بلدينا  احلظ 

ا من قبلي لدى فخامتكم. ليكون �سفري فوق العادة ومفو�سً
والعتمادي على غريته وعلى ما �سيبذل من �سادق اجلهد ليكون اأهال 
فتحوطوه  تتف�سلوا  اأن  فخامتكم  اأرجو  تقديرها  وح�سن  فخامتكم  لعطف 
بتاأييدكم، وتولوه رعايتكم، وتتلقوا منه بالقبول ومتام الثقة ما يبلغه اإليكم 
من جانبي، وال �سيما اإذا كان يل ال�رصف باأن يعرب لفخامتكم عما اأمتناه 

ل�سخ�سكم من ال�سعادة ولبالدكم من الرغد.

�سديقكم الويف
حممد مر�سي

حتريرا بق�رص اجلمهورية بالقاهرة
يف 29 �سعبان 1433

19 يوليو 2012
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“رايح فني؟”..
اأمام  يحيى  ال�ضيخ  �ضيارة  ُم�ضتوقًفا  الوزير يف �رصامة  قائد حر�ض  قالها 
البوابة ورجاله يرفعون اأ�ضلحتهم يف تاأهب. التفت ال�ضائق اإىل ال�ضيخ اجلال�ض 
يف املقعد اخللفي، الذي فتح زجاجه واأجاب بهدوء “ال�ضيخ يحيى.. فيه 
اإىل اأحد رجاله فاأ�رصع ينظر يف دفرت  القائد  اأ�ضار  معاد مع معايل الوزير”. 
الزيارات وهّز راأ�ضه اإيجابًا فاأ�ضار القائد اإىل حار�ض الباب الذي اأ�رصع يرفع 
اأمام  توقفت  الأمن حتى  اأعني رجال  ببطء حتت  ال�ضيارة  لتتحرك  احلاجز، 

الباب الرئي�ضي الذي ينتظره اأمامه �ضفوت مبت�ضًما.
اأ�رصع ال�ضيخ يفتح الباب وقفز من ال�ضيارة قبل اأن ت�ضتقر ومّد يده اإىل 
�ضفوت الذي �ضحك �ضاخًرا “نّورت يا مولنا”، اأحنى ال�ضيخ راأ�ضه “ربّنا 
هازًئا  كتفه  على  �ضفوت  ربت  �ضيادتك”،  اإزي  بيه..  �ضفوت  يا  يعّزك 
“زي ما اأنا.. ما بتغري�ض”. عاد ال�ضيخ ُيحني راأ�ضه و�ضفوت يقوده حتى 
بقلق  ال�ضيخ  هم�ض  ال�ضخم  املكتب  باب  من  اقرتابهما  مع  الوزير،  مكتب 
“يا.. يا ترى �ضيادتك عارف معاليه طلبني ليه؟”، توقف �ضفوت ونظر اإليه 

لريتبك اأكث “اإحنا ب�ض اللي بن�ضاأل.. وّل ن�ضيت يا �ضيخ”.
خطواته  �ضفوت  فتابع  يقولها  اأ�رصع  العفو”،  ن�ضت�ض..  ما  ل  “ل 
الواثقة وهو ُي�ضري اإليه ليتبعه. توقفا اأمام الباب الأثري، فدق �ضفوت دقتني 
وفتح الباب ثم انزاح ُم�ضرًيا اإليه بالدخول “خلي بالك.. مزاج معاليه م�ض 
اأمام  ليتوقف  خطواته  ُي�رصع  وال�ضيخ  الباب  ُيغلق  �ضفوت  اأ�رصع  رايق”. 
املكتب ال�ضخم اأمام الوزير الذي بدا وكاأنه من�ضغًل بقراءة �ضحيفة.. �ضعر 

باحلرية قبل اأن يتنحنح لريفع الوزير عينيه اإليه “اإزيك يا يحيى؟”.
“احلمد لله.. يف ف�ضل ونعمة طاملا معاليك را�ضي”.
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املقعد  اإىل  ال�ضيخ  فاأ�ضار  متوعًدا  قالها  را�ضي؟”،  اأنا  اإن  قال  “ومني 
املواجه له ُم�ضتئذًنا اجللو�ض “طيب ممكن اأقعد.. الكلم �ضكله كده هيطّول 

�ضوية”.
“لأ”، اأجابه ب�رصامة فازداد توتر ال�ضيخ، ويده ت�ضغط ل�ضعوريًّا على 
بيده  وُي�ضري  نحوه  نظره  ويرفع  القراءة  منظار  يخلع  والوزير  املقعد،  طرف 
وّل  بجد  بتحكموا  نف�ضكم  افتكرتوا  نف�ضكم!..  ن�ضيتم  “اأنتم  غ�ضب  يف 

اإيه؟!.. اإيه الهبل اللي اأنتم بتعملوه ده؟!”.
“يا فندم.. كل حاجة قبل ما حت�ضل نالت ر�ضا معاليك”.

“يعني بعد ما اأقنعت اجلماعة اأننا ندي لكم فر�ضة، وقلنا ميكن يزيحوا 
�ضوية من احلمل اللي علينا، تروحوا جتيبوا واحد اأهبل باملنظر ده.. وكمان 
خال�ض”،  مخ  مفي�ض  اإيه..  ناق�ضة؟..  هي  �ضبهه..  معاه  �ضغالني  اللي 
حاول ال�ضيخ احلديث فاأ�ضار اإليه لإ�ضكاته “لأ.. واإيه كمان.. مرة يقول 
تعملوا  وبعدين  كده..  قبل  عليا  قب�ضوا  دول  اللواءات  اأ�ضل  الهوا  على 
اجتماعات �رصية وتذيعوها ع الهوا بر�ضه.. نف�ضي اأعرف مني احلمار اللي 
بي�ضور عليكم بكده؟!”، ازداد ارتباك ال�ضيخ والوزير ُي�ضعل �ضيجاره الفاخر 

وينفثه يف وجهه “اإيه.. اأ�ضحابكم اللي بره بّطلوا ي�ضوروا عليكم؟!”.
“معاليك.. اإحنا.. بنحاول”.

“اأنتم فهمتم اللي ح�ضل غلط.. �ضحيح الكل كانوا عارفني اإن مفي�ض 
منكم رجا، وحكاية اإن ربنا اإداكم توكيل حتكموا النا�ض اللي بت�ضحكوا بيها 
على الغلبة مع الزيت وال�ضكر دي كلم فارغ. لكن.. حبينا نخلي النا�ض 
جترب.. كنا عارفني اأنكم هتخربوها.. لكن م�ض بالغباوة وال�رصعة دي”.

اإحنا ب�ض بنحاول ن�ضاعد ونحل  بالله عليا..  “يا معايل الوزير �ضربك 
م�ضاكل البلد”.

الفارغ ده تقولوه يف  “اإحنا م�ض بنتكلم على الهوا يا �ضيخ.. الكلم 
قنواتكم”، �ضاح بها الوزير غا�ضًبا وهو ي�رصب بقب�ضته على مقعده “حكم 
“لو  الرجل  ارتباك  ازداد  يحيى”،  يا  الع�ضابات  اأمور  تنظيم  غري  الدول 
�ضيادتك �ضايف اأنه ما ينفع�ض، يبقى اإحنا نحاول نحافظ على متا�ضك الأمور 
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ون�ضوف حد غريه ينزل الفرتة التانية مثًل”، نفث الوزير دخانه يف وجهه مرة 
اأخرى “تانية!.. اأنت فاكرها زي البت الرقا�ضة اللي كل ما واحد فيكم 

يطلقها التاين يتجوزها”.
“طيب اإحنا ممكن ن�ضوف له اأي عذر ونعمل انتخابات مبكرة و..”..
“العذر ده تقول لك عليه املدام ملّا تبقى الإ�ضارة حمرا.. م�ض تروح 
مبلقاط..  الف�ضيحة  على  بيدور  واإعلم  منك  اأطول  ل�ضانه  ل�ضعب  تقوله 

عارف امللقاط يا يحيى”.
�ضمت ال�ضيخ وعاد يفتح فمه ويغلقه يف تردد خ�ضية اأن يقول �ضيًئا ُيثري 
غ�ضب الوزير ثانية. نظر له الرجل بطرف عينيه ُم�ضتمتًعا بحاله وعاد ي�ضحب 

اجلريدة وي�ضع املنظار على عينيه اإمعاًنا يف جتاهله.
“اأوامر معاليك”، قالها ال�ضيخ بانك�ضار فتاألقت عينا الوزير وعاد ينفث 
دخانه دون اأن ينظر اإليه “اللي بوظتوه حّلوه.. الأهبل ده يقلل ظهوره.. 
على قد ما تقدروا.. اأوامر النا�ض تتنفذ.. وحتلوا م�ضاكلكم مع العيال بتوع 

الثورة.. واإل”.
عاد ال�ضيخ يقف مرتدًدا وهو ل يدري ماذا يفعل، اأنقذه �ضوت الطرقات 
على الباب ودخول �ضفوت وخلفه اأحد ال�ضعاة يحمل �ضينية عليها فنجان واحد 
من القهوة و�ضعها وان�رصف، نظر ال�ضيخ اإىل �ضفوت مرتدًدا فاأ�ضار اإليه بازدراء 
“ا�ضكر معاليه على وقته يا �ضيخ واتف�ضل بال�ضلمة.. الراجل اللي قدام الباب 
هيو�ضلك حلد عربيتك.. �رصفت”؛ مد ال�ضيخ يده اإىل الوزير وظهره يكاد 
يتقو�ض من النحناء، اإل اأن الوزير جتاهله ومد يده والتقط فنجان القهوة “اأنا 

م�ض هعيد الكلم ده تاين يا �ضيخ يحيى.. مع ال�ضلمة”.
اإىل  اإعطاء ظهره  اأن يجروؤ على  املكتب دون  ال�ضيخ يخرج من  اأ�رصع 
اإىل  التفت  ثم  خلفه،  الباب  اأغلق  حتى  �ضفوت  نظرات  لحقته  الوزير، 

وزيره “تفتكر معاليك هينفذ الأوامر؟”.
ُيتابع  وهو  بده�ضة  �ضفوت  حاجبا  فارتفع  بح�ضم  قالها  طبًعا”،  “لأ 
“اللي زي اجلماعة بتوع يحيى عندهم ذاكرة �ضمكة.. بعد �ضوية هريجعوا 
يفتكروا نف�ضهم بيحكموا، هيغلطوا تاين وتالت، حلد ما تيجي الغلطة اللي 
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بعيد يف خلل فرتة قريبة تلقيهم  الذبيحة، م�ض  تقلبهم على ظهرهم زي 
بيحاولوا يخل�ضوا مني اأو الري�ض بتاعهم يفتكر اإنه ممكن يحيلني للتقاعد”.

“يبقى غباء منقطع النظري!”.
املرحلة  يف  يكونوا  دول  اخرتنا  ليه  فاكر  اأنت  اأومال  “طبًعا.. 
التخطيط  من  نوع  اأي  حمتاج  م�ض  احلرق..  ذاتية  كروت  النتقالية.. 
عل�ضان يلّفوا حوالني نف�ضهم حبل امل�ضنقة.. كل اللي تعمله اأنك تو�ّضع لهم 

ال�ضكة”.
“ولكن”، حاول �ضفوت مناق�ضته فاأ�ضار باإ�ضبعه ليوقفه “م�ض هنقعد 
عند  احلقيقة  “دامًيا  نفاق  يف  راأ�ضه  اأحنى  كده”،  الأ�ضياء  اأ�ضل  نرغي.. 
معاليك”، �ضحك الوزير ب�ضدة وتناول كوب املاء اأمامه “وكل اللي حواليك 
يف اللعبة كمان عارفني احلقيقة.. حمفوظ قال اإن اآفة حارتنا الن�ضيان.. اأنا 

خمتلف معاه.. اآفة حارتنا التنا�ضي”.
“باملزاج؟”.

“اأو بالغ�ضب.. م�ض هتفرق.. احلاجة الوحيدة اللي ممكن تفرق اأنت 
هت�ضتفيد اإيه ملا تتنا�ضى.. هتكون مب�ضوط.. هت�ضيل وجع دماغ.. تخل�ض 
من حد عامل لك �ضداع”، هم باحلديث مرة اأخرى فاأ�ضار اإليه وهو يتناول 
ر�ضفة من الكوب وتابع “اأو حتى هتبعد اخلوف عن قلبك.. ما تب�ض�ض على 

احلدوتة مبنظور واحد”.
“ب�ض.. اأنا اآ�ضف معاليك، يعني، ال�ضحية م�ض هتن�ضى”.

“ول اجلّلد بين�ضى.. اأومال اأنت فاكره بيقتل اأكرت ليه.. عل�ضان تبقى 
زحمة �ضحايا يف دماغه، ويبقى م�ض مركز مع �ضحية واحدة.. املو�ضوع 
معاه بيتحول من جرمية ويبقى �ضغل.. يركز فيه حلد ما يبقى ا�ضتمتاع”، 

قالها ونظر اإليه بخبث “وّل اأنت ن�ضيت اللي اتعلمته يا �ضفوت؟”.
“العفو معاليك”. 

عاد الوزير يرفع اجلريدة اإىل عينيه مرة اأخرى فتنحنح �ضفوت “بعتذر 
هز  بقهوتك”.  ت�ضتمتع  معاليك  عل�ضان  اأنا  ا�ضتاأذن  فندم..  يا  اإين طّولت 
الوزير راأ�ضه واأ�ضار اإليه لين�رصف، تراجع �ضفوت وفتح الباب فعاد الوزير 
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ي�ضتوقفه “�ضحيح”. اأ�رصع �ضفوت يغلق الباب ويعود نحوه بخطوات �رصيعة 
فابت�ضم “اأنا عارف اإن �ضكري �ضاحبك الوحيد واأنت بتحب تخدمه.. ابقى 
خلي البنت اإياها تظهر وتق�ضي معاه يومني”، ارت�ضمت الده�ضة على ملمح 
�ضفوت، وبدا على الوزير ال�ضجر “اأمه يا �ضيدي م�ض عاجبها حاله ول اإنه 
م�ض عايز يجي الق�رص عل�ضان ما ي�ضوفني�ض.. طبًعا هي م�ض عارفة ال�ضبب، 
لكن اأنا م�ض ناق�ض �ضداع”؛ اأوماأ �ضفوت براأ�ضه متفهًما “اأوامر معاليك.. 

النهارده تكون معاه”.
“ابقوا ن�ضفوها الأول.. م�ض عايز الولد يجي له ولو دور برد.. اأمه 
هت�ضّدعني زيادة”. ابت�ضم واأجاب بلهجة من تلقى اأمًرا ع�ضكريًّا اعتربها يف 
اأ�رصع باملغادرة والتفت الوزير اإىل �ضورة جتمعه بزوجته  املغ�ضلة معاليك”، 
و�ضكري وابت�ضم “خليهم يت�ضلوا.. اأّما ن�ضوف اأخرتها اإيه يا ابن بنت حممد 

علي”.   

***



253

بتاريخ  القاهرة  فى  االأمريكية  ال�سفارة  اأر�سلتها  وثيقة  ك�سفت 
االإخوان  ا�ستخدام  االأمريكية، عن  اخلارجية  وزارة  اإىل   1975 اأكتوبر 
والنا�رصية،  الي�سارية  القوى  وتفتيت  ل�رصب  اجلامعة  يف  واالإ�سالميني 
وذلك عقب �سنوات من االإق�ساء ال�سيا�سي جلماعة االإخوان امل�سلمني يف 
معهم  بعالقة حتالف  بداأ  الذي  النا�رص،  الراحل جمال عبد  الرئي�ش  عهد 
وا�ستخدام  املناورة  اإىل  حكمه  بداية  فى  ال�سادات  نحا  �رصيًعا،  انهارت 
االإخوان امل�سلمني كورقة �سيا�سية ي�رصب بها التيارات الي�سارية، ليم�سي 

بخطى واثبة فى اإنفاذ �سيا�ساته.
  “ 1976CAIRO04727_b“ وتك�سف املرا�سلة ال�رصية التى حتمل الرقم 
بعنوان “احلكومة امل�رصية ت�سجع على ظهور ميني اإ�سالمي”، التى اأر�سلتها 
االأمريكية  للقن�سلية   1976 اأبريل   9 يوم  بالقاهرة  االأمريكية  ال�سفارة 
و�سفاراتها  بوا�سنطن،  االأمريكية  اخلارجية  وزارة  وكذلك  ببور�سعيد، 
ال�سعودية، و�سوريا،  العربية  اأبيب، وعمان، ورو�سيا، واململكة  فى تل 
جماعات  ت�سمل  ميينية  كتلة  وتاأ�سي�ش  متويل  امل�رصية  احلكومة  قرار  عن 
التيار الدينى، لتبقى على امل�رصح ال�سيا�سي يف مواجهة الكتلتني النا�رصية 

واملارك�سية اللتني اأ�سعلتا امل�سهد ال�سيا�سي امل�رصي اآنذاك.
                                   وثائق “ويكليك�ش”
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50

“انتباه”..
غرب  ال�ضغري  الع�ضكري  باملطار  ال�رصف  حر�ض  قائد  هتاف  انطلق 
على  نظرة  األقى  الثابتة.  بخطواته  الطائرة  �ضلم  يهبط  الوزير  بينما  القاهرة، 
�ضفوت الواقف متاأهًبا اأمام باب ال�ضيارة برفقة ال�ضائق، الذي اأ�رصع ي�ضافحة 
يا معايل الوزير”، ربت على كتفه يف اإرهاق وهو  ال�ضلمة  “حمدلله على 
الركب  اإىل  حار�ضه  اأ�ضار  بينما  بجواره،  يركب  فاأ�رصع  ال�ضيارة  يدخل 
بالتحرك “وا�ضح اإن �ضيادتك تعبان”، زفر الوزير “الِف�ضال يعمل اأكرت من 
كده. دي م�ض مفاو�ضات!، النا�ض دي بتفا�ضل”، قالها وربت على كتف 
ال�ضائق “اطلع على املكتب نو�ضل �ضفوت وبعدين هنطلع اإحنا على الريا�ضة 
يا ح�ضن”، اأوماأ ال�ضائق براأ�ضه بينما ت�ضاءل �ضفوت منده�ًضا “�ضيادتك م�ض 

هرتجع البيت”، هز راأ�ضه نافًيا “مفي�ض وقت”.
الأول  رجله  اإىل  يلتفت  الوزير  عاد  ثم  ال�ضمت  من  برهة  �ضادت 
“ا�ضمع.. عايزك تراجع كل ملفات الإخوان والعيال بتوع اجلماعات اللي 
عندك. �ضوف كل واحد بطحته اإيه و�ضّد عليه احلزام”. اأوماأ �ضفوت براأ�ضه 

موؤكًدا الأمر وت�ضاءل “خري يا فندم، هنحتاجهم الأيام اجلاية وّل اإيه؟”.
العمل  يفّعل  قرر  الري�ض  بنتناق�ض.  قاعدين  كنا  جنيف  يف  “واإحنا 
ال�ضيا�ضي يف ال�ضارع، قال يل كفاية بقى �ضغل احلزب الواحد، ناوي يعمل 
تعددية بعد ما زهق من العيال اللي قارفاه ب�ضرية املرحوم عبد النا�رص، العيال 

دي فاكرينها عافية وم�ض فاهمني يعني اإيه �ضيا�ضة”.
دول واخدينها  فاهمني.  اللي  دول  هم  يعني  �ضيادتك،  يل  “ا�ضمح 

بال�ضلح م�ض بالدراع. �ضيادتك عارف هم بيفكروا اإزاي”.
»ل�ّضه بر�ضه �ضوية عليك يا �ضفوت«، قالها مبت�ضًما بخبث وبدت عليه 
البيت  فار يف  عندك  يبقى  »ملّا  در�ًضا جديًدا  تلميذه  ُيعطي  الذي  املُعلم  هيئة 
جمننك وم�ض عايز تقتله عل�ضان تخّوف بيه مراتك، لكن مهما تدور عليه 
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م�ض عارف تلقيه، مرة تلقيه اأكل حتة من �ضجادة ال�ضالون، ومرة تانية 
يقر�ض يف كر�ضي ال�ضالة. يبقى تطلع الفار تتفرج عليه يف قف�ض وتخّوفها 
بيه وقت ما حتب، وّل ت�ضيبه ياكل يف َعف�ض بيتك؟«، بوغت �ضفوت من 
ال�ضوؤال ولكنه اأدرك مق�ضده واأجاب �رصيًعا »يف قف�ض طبًعا«، ابت�ضم الوزير 
الو�ضخ هيف�ضل طول عمره و�ضخ.  اإن  اإحنا عارفني  له »ب�ض كده.  وغمز 

يبقى نطلعهم ن�ضتخدمهم وهم بر�ضه حتت اإيدينا«.
»ب�ض دول مالهم�ض اأمان«.

اأخرج  يابني«،  �ضيا�ضة  دي  حد،  اأي  ول  اأنت،  ول  اأنا،  »ول 
ما  اأيام  النافذة »دول عامل و�ضخة، من  يفتح  واأ�ضعله وهو  الفاخر  �ضيجاره 
كانوا بيتفقوا مع الإجنليز على امللك، ولول املرحوم عبد النا�رص دفنهم حتت 
الأر�ض كانوا خربوا الدنيا. زي ما قلت لك قبل كده، كله كان �ضاكت 
يرجعوا  مينعهم  �ضبب  مفي�ض  خل�ضت،  احلرب  وخل�ض  احلرب.  عل�ضان 
يلعبوا تاين«، جذب نف�ًضا عميًقا من �ضيجاره واأ�ضاف »دا غري اأنهم بيحاولوا 
يتوا�ضلوا مع الأمريكان عل�ضان ي�ضغطوا علينا.. وفاكريني م�ض عارف.. 
ُمقلًدا  فابت�ضم �ضفوت بخبث  قالها واأطلق �ضحكة عالية  الو�ضاخة«،  �ضفت 

اإياه »مفي�ض حاجة تخفى على معاليك«.
ظل على �ضمتهما حتى غادر �ضفوت ال�ضيارة. مل ين�َض الوزير التاأكيد 
على رجله قبل مفارقته باأهمية املطلوب منه، وما اأن انطلق املوكب لُيكمل 
م�ضاره لق�رص القبة، وبينما مير يف طريقه ب�رصيط الرتام الذي يقود اإىل من�ضية 
البكري تذّكر فجاأة اأيام ما بعد النك�ضة، عندما مت �ضلحه من كل المتيازات 
وكان �ضربي ي�ضتعد للخل�ض منه لول اأهمية ما يعرفه، كان حينذاك ي�ضتقل 
الرتام يوميًّا لروؤية �ضقيقته ُمتجنًبا نظرات ال�ضماتة يف عيني من اكتووا بنريان 
�ُضلطته. كانت جل�ضته الأوىل يف الرتام قد اأتاحت له فر�ضة للعودة اإىل التاأمل 
يف وجوه الب�رص، مل يكن فقط قد امتنع عن اخلروج منذ اأن األقى عبد النا�رص 
خطابه الأخري، وكانت مظاهرات املنافقني ومدمني اخلديعة قد زادت من 
حدة ال�ضخط بداخله. كان ُيدرك كواحد ممن عملوا طويًل يف مطبخ القرار 
اأن الزعيم يخدع �ضعبه بكلماته الرنانة، ويف الوقت ذاته كان زبانيته الذين 
كان واحًدا منهم، يرتكون عر�ض البلد ليعبث به ال�ضهاينة، ليتفرغوا هم 
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لقمع من يتفوه بلفظ واحد يف حق اأ�ضطورة الزعيم املهزوم.
من  ال�ضادات  الذي حماه  الرنان  ال�ضم  عاد  الثورة«،  حماية  »مكتب 
ال�ضجلت الر�ضمية يرتدد يف ذهنه، فيما كانت الوجوه يف تلك الأيام البائ�ضة 
ت�ضي باآلم النك�ضار، كان واحًدا من اجلميع الذين ي�ضعرون باأنهم قدموا 
كل �ضيء، هناك من قدموا حتى حريتهم نف�ضها من اأجل م�رص املوجودة يف 
التي �ضنعها  الرئي�ض واأغاين عبد احلليم واأ�ضعار چاهني، ل م�رص  خطابات 

ورفاقه يف اأقبية ال�ضجون ومكاتب التحقيقات. 
بل  وكرامتهم،  اأر�ضهم  فقدوا  اأن  املقابل  وكان  �ضدقوهم،  هوؤلء 
وجي�ضهم القوي الذي كان من املفرت�ض اأن ُيلقي العدو ال�ضهيوين يف البحر. 
ابت�ضم عندما قاده تداعي الأفكار اإىل طفولته عندما كان �ضبيًّا يعمل يف حمل 
من  وُخد«  »هات  مبداأ  تعّلم  لكنه  اآنذاك  ال�ضغري  �ضنه  رغم  يهودي،  بقال 
الرجل العجوز ذي الأنف املعقوف والنظرة الباهتة. الرجل الذي كان اأول 
من عّلمه اأن »الِكيف« مهما كان نوعه ُيجرب �ضاحبه على فعل كل �ضيء، 
ُيذل القوي وينه�ض اجلبابرة،؛ وتعّلم كذلك اأن املُم�ضك بزمام هذه الأ�ضياء 
يجب اأن يكون قا�ضًيا مع ابت�ضامة خفيفة، كانت جتربته الأوىل مع عادته التي 
اأن  اأن زبون ال�ضجائر والبفرة يجب  تعلمها من »اخلواجة« عندما كان ُي�رص 
ياأخذ منه النقود اأوًل، يف البداية، وككل العادات التي تاأ�ضلت يف اأعماقه، 
مل يكن يجد لها �ضبًبا �ضوى اأن اخلواجة كان يفعل هذا، ومع مرور ال�ضنوات 
اأ�ضبحت عادته هو الآخر احل�ضاب اأوًل. البت�ضامة تعني اأنه بالطبع »ال�ُضكك 
ممنوع والزعل مرفوع« كما تقول اللفتة التي ل تزال يف مكانها يف ذاكرته 

منذ علقها اخلواجة اأول مرة.
»و�ضلنا الريا�ضة يا فندم«.

قطع �ضائقه في�ض الذكريات، فانتبه و�ضد قامته وا�ضًعا منظاره ال�ضم�ضي 
اأن يدخل  ليتاأكد من قناعه احلاكم قبل  الداخلية  املراآة  على عينيه. نظر يف 
تاريخ  حلقة يف  مع كل خطوة جديدة  ي�ضنع  اأنه  له  راق  الفرعون،  للقاء 

البلد التي �ضهدت مراحل هوانه حتى �ضار يف ذلك املو�ضع.     

***
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»نّورت يا غايل.. مب�ضوط اأنك قبلت دعوتي«.
فتح  منزله،  يف  �ضكري  ي�ضتقبل  وهو  عري�ضة  بابت�ضامة  �ضفوت  قالها 
اإىل  بال�ضمت ونظر  اإليه  فاأ�ضار  الدعوة،  للتعبري عن ده�ضته من  فمه  الأخري 
يف  ا�ضتنى  وبعدين  احلرا�ضات  على  اأنت  »اأّمن  �ضديقه  يرافق  الذي  رجله 

العربية.. هنخرج كمان �ضوية«.
عم  يا  »ادخل  �ضديقه  اإىل  �ضفوت  اأ�ضار  بينما  ُيغادرهما  الرجل  اأ�رصع 
مفي�ض حد كا�ضف را�ضه«. دخل �ضكري يف ف�ضول، تلفت حوله فوجد 
بريق  عينيها  يف  بدا  اجلمال،  رائعة  لفتاة  بالزيت  لوحة  الأنيق  احلائط  على 
يده على كتف  قوية. و�ضع  �ضخ�ضية  النا�ضعة عن  خا�ض، ومنت جبهتها 

�ضفوت »مني دي؟«.
»ا�ضرب.. اأنا جايبك هنا عل�ضان اأحكي لك.. ويف الآخر ليك عندي 
مفاجاأة«، قالها واأزاح يده »Make yourself at home” ؛ �ضحك �ضكري 
اإىل املدفاأة من  الطراز الإجنليزي واأ�ضار  وهو يجل�ض على كر�ضي فاخر من 
ذات الطراز “هنعمل زي اأحاديث روزفلت؟”، اأجابه وهو يلتقط كاأ�ضني 
من دولب �ضغري وي�ضعهما ثم يخرج زجاجة نبيذ عتيقة “هو م�ض اأح�ضن 

مني، روزفلت حكم اأمريكا. اأبوك من خليل بيحكم م�رص”.
هز �ضكري كتفيه دون اأن ُيعّلق، جل�ض �ضفوت اأمامه وفتح الزجاجة 
علبة  اأخرج  ثم  كاأ�ًضا  لكليهما  �ضب  م�ضتمتًعا،  عينيه  واأغم�ض  وت�ضممها 

�ضجائره املح�ضوة وو�ضعها بينهما “كده الكلم يحلّو”.
فارتفع  منه  وارت�ضف  والتقط كاأ�ضه  يده  مبت�ضًما ومد  قالها  “وماله”، 
حاجباه باإعجاب ثم التقط الزجاجة وقراأ تاريخها “1910!.. دا اأنت كمان 
اإليها “هدية  برن�ض يف احلاجات دي!”؛ ارتفعت �ضحكات �ضفوت واأ�ضار 
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حاجات  ال�ضلح..  �ضم�رصة  �ضكة  يف  خدمة  له  عملت  خليجي  اأمري  من 
ب�ضيطة كده، ما ت�ضغل�ض بالك”.

“ما قلتلي�ض بقى.. مني احللوة دي؟”.
ما  اللي  كمان  والوحيدة  حياتي..  يف  حبيتها  واحدة  اأكرت  “دي 

طولتها�ض”.
“غريبة”.

اأ�ضعل �ضفوت �ضيجارة من علبته ونفث دخانها يف عمق “ما ت�ضتغرب�ض. 
اعتربها حلظة �ضعف. حتى اللي زيي يخاف يجرب حب عمره على حاجة”.

“وبعدين؟”.
الرجالة عينه عليها كل يوم.. مهمته ي�ضورها  “عينت لها واحد من 
يف اأح�ضن حالتها ويبعت يل ال�ضور”، نظر اإليه يف ده�ضة “ليه؟.. بتطمن 

عليها ول مزاجك تعذب نف�ضك؟”.
اإن  اأفتكر  كده  اأ�ضوفها  ما  كل  بتقويني..  دي  ال�ضور  “بالعك�ض.. 
حتى وجعي مالو�ض قيمة، واإين عمري ما كنت يف دماغها من الأ�ضا�ض.. 
اأف�ضل قوي، بدل ما الوجع  اأعي�ض.. لزم  اإنها عاي�ضة، واأنا كمان لزم 
مي�ضك يف روحي زي ال�رصطان.. واإين غلطت ملا فتحت الباب من غري اأي 

ح�ضابات”.
“تفتكر؟”، �ضاأله وارت�ضف من كاأ�ضه ثانية واأبعد عينيه اللتني ملعتا بدموع 
مكتومة فنفث �ضفوت دخان ال�ضيجارة ثانية وناولها له “اأحا.. دا اأنت بتحبها 
بجد”، تناولها منه وهو ُي�ضري اإليه بيده الأخرى “اأكدب عليك يعني”، ارتفع 
�رصموطة!”،  “دي  ُيخفيها  فاأ�رصع  به  تليق  ل  اأنها  وجد  ده�ضة  يف  حاجباه 
ما حب�ض  فينا  “ومني  عميًقا  َنف�ًضا  ياأخذ  وهو  فابت�ضم  ده�ضته  “�ضكري”  ملح 
اإن �رصموطة  اأقرب واحدة لقلبك.. تنكر  �رصموطة.. تقدر حتكي يل عن 
زيها كانت الدفا اللي كنت بتدور عليه، وم�ض لقيه عند حد.. البت�ضامة 
الرايقة ملا تفتكر حاجة حلوة واأنت قاعد يف مكتبك الفخم الكئيب، وكانت 
ب�ضبب موقف بينك وبينها.. اإح�ضا�ض الع�ضيقة اللي اأنت خمبيها عن الدنيا كلها 
وم�ضتمتع بيه لوحدك، م�ض هي كانت �ضببه.. دمعتك اللي ما تقدر�ض تنزلها 
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ُقدام حد، تنكر اإنك نزلتها على �ضدرها.. قول يل عن مرة كنت م�ض طايق 
نف�ضك فيها وحبيت فيها تريح دماغك، ما ات�ضلت�ض بيها”، اأطلق كلماته مع 
الدخان وقام ُيعطيه ال�ضيجارة “وعلى فكرة.. اأنت اأكرت واحد عارف اللي اأنا 

بقوله.. ب�ض �ضغلنتك بتخليك �ضاكت”.
اأحكي  “حتب  وابت�ضم  لثواٍن  وجهه  فت�ضنج  واحدة  دفعة  كاأ�ضه  �رصب 
لك عن �رصموطة؟”، هز راأ�ضه اإيجابًا؛ التقط �ضفوت �ضيجارة اأخرى اأ�ضعلها 
و�رصدت عيناه “كانت اأحلى واحدة يف ال�ضارع. تفا�ضيلها اأيام الفقر كانت 
ب�ض  بيحلموا  ال�ضباب  م�ضيتها. كان كل  �ضعرها، و�ضطها،  تتن�ضي�ض،  ما 

اأنها تب�ض عليهم”.
منها  م�ضتني  “كنت  ُيتابع  وهو  عينيه  التاأثر يف  مّرة  لأول  �ضكري  ملّح 
ف  بتن�ضّ اأمه  اللي  البو�ضطجي  ابن  �ضايفاين  دامًيا كانت  لكن  اهتمام..  اأي 
العراي�ض عل�ضان تعرف جتيب له حق ك�ضاكيل املدر�ضة؛ واللي اأمه زغرطت 
ملّا خاله ال�ضيكا بتاع لواء كبري ِعرف يدّخله الكلية. حتى بعد ما اتخرجت 
تها �ضايفة القمي�ض اللي يقرف واجلزمة اللي دابت.. دلوقتي اأقل  كانت ب�ضّ
�ضيجارته  اإ�ضعال  فيها  اأعاد  حلظات  �ضمت  كردان”،  بيري  من  عندي  بدلة 
كعب  وتلح�ض  الفلو�ض  تع�ضق  كانت  املرة.  بنت  دّيتها  عارف  “كنت 
ال�ضلطة، عل�ضان كده اأول ما عرفت اإن اأبويا، اللي ما ر�ضي�ض اأبًدا ي�ضيب 
اأول  عندنا يف  �ضاكن  ديلر  مع  اتخانق  له،  و�ضلت  اأنا  اللي  كل  رغم  بيته 

ال�ضارع نزلت اأ�ضوفه”.
مكتب  “معايا  الثعلب  فابت�ضم  بخبث  قالها  لوحدك”،  م�ض  “وطبًعا 
املكافحة والعمليات اخلا�ضة.. كانت عملية نوعية م�ض ماأمورية �ضبط تاجر 
العر�ض  بعد  طبًعا  جاحد..  “يا  ب�ضدة  �ضكري  �ضحك  تافه”،  خمدرات 
ينظر  وهو  واأزاحها  عنقه  رابطة  فك  ُقدامك”؛  �ضخ�ضخت  ده  الع�ضكري 
اتهبلت..  يل..  بيعّظموا  واللواءات  العربية  من  نازل  “�ضافتني  للنافذة 
وقعت يف و�ضط ال�ضارع وهي جاية بتجري ت�ضلم عليا.. طلبت مّني نقعد 

نتكلم عندها �ضوية”.

“واتكلمتوا؟”.
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اأيام ورا بع�ض الكلم ما خل�ض�ض.. ب�ض ت�ضدق.. اأّول مّرة  “اأربع 
قالها  نف�ضها”،  تعر�ض  اأنها جت يل  م�ضّدق  م�ض  اأمل�ضها كنت خايف.. 

وعيناه تلمعان “اأنا اللي خربت الدنيا جيت عند دي.. وعِطلت �ضوية”.
م�ض ميكن  ده كانت كده؟..  اإبهارك  غري  من  اإنها  لك  قال  “ومني 

تكون انبهرت بيك؟.. م�ض جايز تكون غلطان؟”.
“اإحنا ما بنغلط�ض يا عزيزي.. �ضاعتي مظبوطة على حركة الكون.. 
مكاين يف الهرم معروف وثابت.. كل اللي اأفكر فيه حم�ضوب ومتخطط 

له”، والتفت اإليه بابت�ضامة �ضاخرة “ُعمرك �ُضفت فرعون بيغلط؟”.
“قال للنا�ض اأنا ربكم الأعلى”.

“وهم �ضّدقوه.. �ضيبك من اأنهم ُمغفلني.. بالن�ضبة لهم الراجل ده ما 
بيغلط�ض”، �ضحك عالًيا والتقط القداحة واأ�ضار بها “واللي قدامه �ضق البحر 
وقلب الع�ضاية حّية.. وّراهم املعجزات وقال لهم اإن �ضاحب املُلك قال ما 
تعبدو�ض امللك.. املغفلني بعد ما �ضابوا عبادة امللك راحوا عبدوا الِعجل”.

“ب�ض على الأقل كان عندهم فر�ضة التفكري”.
“حمد�ض ا�ضتغلها.. كل واحد فّكر هو عايز اإيه.. اللي قال له هات 
لنا ن�رصب.. واللي قال للي بعده خّلي ربك يبعت لنا اأكل.. دول تفكريهم 
البيزن�ض  عل�ضان  حاربوه  كلمه  معجزته  كانت  اللي  حتى  دا  حمدود.. 
بتاعهم.. طول ُعمر الب�رص كده” قالها وغمز له “عايزين ربنا يق�ضي لهم 

اأي م�ضلحة عل�ضان يوؤمنوا بيه”.
“وهي كانت م�ضلحتها اإيه معاك؟”.

“لو قلت لك على ا�ضمها م�ض هت�ضدق. قعدت فرتة واحدة من �ضيوف 
الف�ضائيات. يوم ما اتاأكدت اإين عايزها معايا �ضوية قالتها يل، نف�ضها تبقى 
واحدة يف  اأ�ضهر  كانت  يومني  بعد  اأرخ�ض.  والطلب  رخي�ض  م�ضهورة. 

م�رص كلها”.
“وح�ضل اإيه؟”.

“ف�ضلت م�ضهورة.. ب�ض ملّا ا�ضمها اتنقل �ضفحة احلوادث وعلى عينيها 
�رصيطة �ضودا”، اأ�ضعل �ضكري �ضيجارة اأخرى “اأنت ما برتحم�ض”.
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“ربك هو الغفور الرحيم.. عايز بر�ضه خملوق غلبان زيي ياخد �ضفة 
قالها و�ضحك  بالله”،  اأعوذ  اأخي..  يا  يبقى ُكفر  من اخلالق.. ده حتى 
ب�ضدة ُثم اعتدل “يا اأخي كل الرغي ده حلد ما قّربت اأن�ضى اأنا عزمتك هنا 
عاد الت�ضاوؤل اإىل ملمح �ضكري فاأ�ضار اإىل غرفة جانبية “�ضاحبتك  ليه”، 
وحاول  ده�ضته  ت�ضاعفت  حياتك”،  وعي�ض  �ضحيها  ادخل  جّوة..  نامية 
حد  يبعت  هيفّكر  م�ض  معاليه  اللي  الوحيد  املكان  “ده  اإليه  فاأ�ضار  احلديث 
فيه.. واأنا زي اأي �ضيطان عندي حلظات �ضعف. حلظة �ضعفي اإين بحب 

اأ�ضوف �ضاحبي الوحيد مب�ضوط”.
الباب  املُلقى على مقعد �ضغري بجوار  نه�ض �ضفوت والتقط اجلاكيت 
اأنهم  رغم  عليك..  حلل  العلبة  يف  واللي  والنبيت  عم  “يا  اإليه  والتفت 
خ�ضارة يف بنت اجلرابيع دي.. ب�ض خلي بالك.. تخرج لوحدك هتلقي 

عربيتك. تخرج بيها هتلقي قنا�ض يحرمك منها للأبد”.
ي�ضحك  فعاد  �ضاخًرا،  �ضكري  قالها  قنا�ضة”،  معندنا�ض  اإحنا  “ب�ض 
“ل ما تقلق�ض.. اجلل�ضة دي م�ض ع الهوا.. على راأي الهرم، اأنا �ضحيح 

ببيع، لكن لو �ضاألتني.. هنكر”.
رفع �ضكري يده بالتحية بينما فتح �ضفوت باب منزله ثم عاد والتفت اإىل 

�ضكري وهو يغمز “ليلتك حلوة”.

***
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“حمدلله على ال�ضلمة يا مولنا”..
�ضاح بها فتحي وهو يهرع لتقبيل يد ال�ضيخ عمرو الذي ربت على راأ�ضه 
يف ر�ضا وهو ي�ضحب يده “الله ي�ضلمك يا فتحي”، رفع الفتي راأ�ضه و�ضاأله 
بابت�ضامة عري�ضة “لعل لقاءك مع ال�ضادات كان خري”، ابت�ضم ال�ضيخ بدوره 
وعيناه تلمعان “احلمدلله.. فر�ضة عظيمة قد يفتح الله لنا بها خرًيا و�ضلطاًنا 
باب  له  ليفتح  ُي�رصع  وهو  وقال  ر�ضا  يف  راأ�ضه  فتحي  هز  م�ضبوق”،  غري 

حجرته “اإن �ضاء الله.. حتب اأكلم اإخواننا عل�ضان الجتماع دلوقتي؟”.
“لأ.. ا�ضتنى �ضوية الواحد يرتب اأفكاره، النقا�ض كان كتري وال�ضادات 
مو�ضعه  يف  ويجل�ض  عباءته  يخلع  وهو  ال�ضيخ  قالها  �ضهل”،  راجل  م�ض 
ل ُمداعًبا �ضبحته يف ا�ضتمتاع. وقف فتحي بجوار �ضيخه كالتمثال حتى  املُف�ضّ
نظر اإليه و�ضاأله “هو يحيى هنا وّل ل�ّضه يف اجلامعة”، اأوماأ فتحي براأ�ضه اإيجابًا 
اأ�ضلي  “خليني  راأ�ضه  ال�ضيخ  هّز  حل�رصتك”؛  اأناديه  مولنا..  يا  “موجود 
الع�رص الأول وبعدين اأقعد معاه. وخلي حد يعمل يل �ضاي”، ابت�ضم الرجل 
يف حما�ض “بنف�ضي يا مولنا.. وهو اأنا اأطول ال�رصف ده”، قالها وانطلق 
ال�ضاي يف هدوء  يرت�ضف  الفري�ضة �رصيًعا وجل�ض  ال�ضيخ  اأدى  بينما  خارًجا 

وذاكرته تعود اإىل �ضاعة م�ضت التقى فيها الرئي�ض ووزيره اخلا�ض.
“�ضوف يا عمرو.. اإحنا دلوقتي بنبني البلد، خل�ض احلرب خل�ضت 
واإحنا لزم نرتب البيت اللي اتبهدل من احلرب. �ضحيح احلرب خل�ضت 
لكن ل�ّضه عندي حرب تانية ما تقل�ض خطورة. مفاو�ضات كتري �ضغالة عل�ضان 

نرّجع بقية الأر�ض من غري ما دم اأولدنا ي�ضيل تاين”.
“الله يكون يف عون �ضيادتك”، قالها ال�ضيخ يف نفاق وا�ضح وهو يرفع 
يديه لل�ضماء “كلنا بندعي لك ربنا يوفقك وين�رصك، والله يا فندم ل تخلو 
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كل �ضلة جمعة من هذا الدعاء”؛ اأجابه الوزير بنربة �ضاخرة “التقارير بر�ضه 
بتقول كده”. جتاهل الرئي�ض نفاق ال�ضيخ و�ضخرية وزيره وتابع “الدعاء م�ض 
فاكر  بالنوايا..  بتتقدم  م�ض  البلد  �ضغل.. حركة..  عايز  اأنا  كفاية.. 

ق�ضة الراجل اللي الر�ضول قابله يف امل�ضجد وكان قاعد فيه طول الوقت”.
“عليه ال�ضلة وال�ضلم”.

“ملّا الر�ضول عرف اإن اأخو الراجل هو اللي بيق�ضي له حاجته قال لل�ضحابة 
اأخوه اأعبد منه.. العمل عبادة اأكرب من القعدة الفا�ضية و�ضوية الدعوات اللي 
من غري حركة”، اأوماأ كلهما موافًقا وابت�ضم الوزير “النهارده �ضيادة الري�ض 
بيقّدم لك اأنت واجلماعة بتوعك فر�ضة عمركم.. �ضفحة جديدة من غري 

م�ضاكل.. لكن كل ده ب�رصط مهم.. نلعب �ضوا”.
ح يل اأكرت”، بدت ملحة من نفاذ ال�ضرب على وجه  “ممكن �ضيادتك تو�ضّ
الرئي�ض عاجلها الوزير “وماله.. ركز معايا يا �ضيخ، الفرتة اجلاية حمتاجني 
مزاديات  عايزين  الري�ض. م�ض  �ضيادة  تكون ورا  البلد  اللي يف  القوى  كل 
انت�رصت  م�رص  الُعّمال.  وو�ضط  اجلامعة  يف  بن�ضوفه  اللي  من  فارغ  وكلم 
البايخ اللي بيرتدد يف ال�ضارع كل  اإيه الكلم  واأبهرت العامل، يبقى لزمته 

�ضوية”.
قالها ال�ضيخ موؤّمًنا على حديثه وهو يتفر�ض  “كلم مظبوط يا فندم”، 

يف وجهه “اأاأ.. بيتهياأ يل اإين قابلت �ضيادتك قبل كده. ب�ض..”.
لك  جابت  ال�ضجن  يف  القعدة  اإن  الظاهر  عمرو..  يا  اإيه  “جرى 
الن�ضيان.. رّكز يا راجل يف و�ضي كوي�ض”، قالها الوزير وعلى ثغره ابت�ضامة 
�ضاخرة جعلت ال�ضيخ يتذكره على الفور فخرجت كلماته مرتبكة “هو.. 
�ضفـ.. اأيوه.. فاكر معاليك.. واأنا اقدر اأن�ضى.. ب�ض”؛ قاطعه ال�ضادات 
وهو ُي�ضري للوزير بال�ضمت “ما علينا.. الكلم ده كان زمان وخل�ض.. 
كان له ظروفه واأحداثه اللي م�ض ناويني نكررها.. املهم اللي اإحنا فيه”، 

قالها واأ�ضار اإليه حُمّذًرا “وّل انتم ناويني تلعبوا بديولكم معايا؟”.
معاها”،  رقابهم  اأقطع  بعيد  وم�ض  فندم..  يا  لهم  نقطعها  “�ضاعتها 
يقول  وهو  �رصيًعا  عينيه  اأبعد  الذي  ال�ضيخ  عيني  ينظر يف  وهو  الوزير  قالها 
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للرئي�ض “يا فندم وهو حد تيجي له فر�ضة يتولد من جديد ويقول لأ.. ده 
الوزير  اأ�ضاف  بينما  را�ضًيا  ال�ضادات  ابت�ضم  و�ضه”،  من  تزول  النعمة  حتى 
تخليك  النعم كلمته واحدة.. كلمة  اإن ويّل  فاكر  “بال�ضبط.. وخليك 
قاعد معانا زي ما اأنت �ضايف.. وكلمة تخليك حتت الأر�ض.. زي ما 

اأنت فاكر”.
ظهره  اأ�ضفل  يتح�ض�ض  وهو  قالها  اأن�ضى”،  اأقدر  اأنا  وهو  “اأكيد.. 
امل�ضّوه من التعذيب فعاد الوزير يبت�ضم بخبث بينما نه�ض الرئي�ض وهو ينظر 
يف �ضاعته “يبقى اتفقنا.. اقعد مع معايل الوزير اتكلموا يف التفا�ضيل، هو 
اأهًل بيك  عارف تعليماتي وعنده �ضورة كاملة عن ت�ضّور الأيام اجلاية.. 
حار�ضه  اإىل  واأ�ضار  الأخرية  عبارته  قال  عمرو”،  يا  تانية  مرة  ال�ضيا�ضة  يف 
مبرافقته، وهو يبتعد بخطواته الريا�ضية، بينما تنحنح ال�ضيخ وهو ينظر اإىل 

الرجل الذي اأ�رصف على تعذيبه ل�ضنوات و..
“ف�ضيلتك طلبتني يا مولنا”.

قطع �ضوت يحيى اأفكار �ضيخه وهو يطرق الباب بهدوء فانتف�ض الأخري 
وهو ينظر اإليه �ضامًتا، ارتبك ال�ضاب حلظات ا�ضتعاد فيها �ضيخه رباطة جاأ�ضه 
ثم اأ�ضار اإليه بالقرتاب “تعاىل يا يحيى”، دلف ال�ضاب يف هدوء ُمقرتبًا منه 
ُثم انحنى ُمقبًل يده “بارك الله فيك.. اقعد”. جل�ض يحيى قريًبا منه وظل 

�ضامًتا منتظًرا اأوامره فتنحنح “اأخبار اجلامعة اإيه؟”.
“احلمدلله على كل حال”.

“اإيه؟.. م�ض مرتاح؟”، بدا ال�ضاب مرتدًدا ولكن نظرة �ضيخه �ضجعته 
على احلديث “الدرا�ضة احلمدلله ما�ضية كوي�ض، لكن.. لكن ا�ضتفزازات 
العيال الي�ضاريني وامللحدين زادت اأوي يا مولنا.. بي�ضحكوا علينا وبيرتيقوا 
ا ملّا نتجمع ونلف عل�ضان ندعو الزملء للهداية..  طول الوقت، خ�ضو�ضً
ربنا  اإن  عليهم يف كل �ضلة  بدعي  بقيت  اأنا  على حاجة..  اأقولك  طيب 

يخ�ضف بيهم الأر�ض وياخدهم اأخذة عزيز مقتدر”.
يربت  وهو  ُمبت�ضًما  �ضيخه  اأجابه  يابني”،  لدعواتك  ا�ضتجاب  “وربنا 

على كتفه “قوم اأقفل الباب وتعاىل.. فيه اأمر جلل هتكلم معاك فيه”.
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ت�ضاءل يف حرية وهو يعود ليجل�ض بجوار �ضيخه  “خري يا مولنا؟”، 
امل�ضحف  على  تق�ضم يل  عايزك  “الأول  م�ضحفه  يلتقط  وهو  ابت�ضم  الذي 
اإن الكلم اللي هيدور بيني وبينك م�ض هيخرج برة الأو�ضة دي. وبعدين 

هفهمك كل حاجة”.

***
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“تعايل يا مرمي”..
ناداها جمدي بحزم وهو يخرج من مكتب رئي�ض التحرير وُي�ضري اإليها، 
دون  لتمتثل  اإليها  اأ�ضار  اللذين  واأكرم  راأفت  اإىل  ونظرت  �ضيق  زفرت يف 
م�ضاكل، نه�ضت وتبعته اإىل املكتب الذي كان يف ال�ضابق يدخله مرجتًفا، 
اأعواًما  الر�ضول  عبد  احتله  الذي  املقعد  على  ا�ضرتخاء  يف  جال�ًضا  وجدته 

طويلة، عادت تزفر يف �ضيق “اأفندم؟”.
قالها وهو ُي�ضري اإليها  “بالراحة ب�ض.. م�ض تتف�ضلي تقعدي الأول”، 
باجللو�ض فاألقت بج�ضدها على املقعد وتعمدت اأن ت�ضع �ضاًقا فوق الأخرى 
يف مواجهته “خري يا جمدي؟.. وّل حتب تطّلع عقدتك واأقول لك خري يا 

ري�ض؟”.
“يا �ضتي مفي�ض عقد.. هو عل�ضان الواحد ربنا اأدى له من ف�ضله يبقى 
معقد وهيطلع عقده على النا�ض؟.. حاجة غريبة”. التقطت علبة �ضجائرها 
واأ�ضعلت �ضيجارة فطقطق بفمه حمذًرا “ممنوع التدخني يف مكتبي”، نفثت 

دخانها بتحد يف وجهه “يبقى حولني حتقيق اأو اطردين”.
“اأنتي عارفة اأين م�ض هعمل ده”.

“واأنت عارف اأن كل اللي بتعمله مفي�ض منه فايدة”.
دخان  تنفث  فعادت  بربود،  اأجابها  اأحاول”،  هبّطل  م�ض  “واأنا 
ال�ضيجارة يف وجهه “بقول لك اإيه يا جمدي.. م�ض عل�ضان الأرجوازات 
النا�ض بقت �ضعيفة، لأ  اإن  يبقى هتفتكر  اأنت منهم خدوا كل حاجة  اللي 
حا�ضب يا حبيبي، الكام �ضهر اللي نطيتم فيهم على الكر�ضي دول م�ضريهم 
يخل�ضوا ب�رصعة، واأراهنك اأنكم هرتجعوا اجلحر تاين”. �ضمت وبدا على 
يف  قعدتك  اإن  فاكر  اأنت  “ولو  حولها  ت�ضري  وهي  فتابعت  الغ�ضب  وجهه 



267

مكتب عبد الر�ضول هتخليني اأغري راأيي فيك تبقى اأكرب غلطة �ضطانك وّزك 
عليها”.

“اأ�ضتغفر الله العظيم.. ربنا يبعد عنا ال�ضيطان”.
اأنت  اللي  العيال  �ضغل  وان�ضى حتى  يا حبيبي  “يبقى خليك يف حالك 
كنت قارفني بيه ده”، قالتها ونه�ضت فتحرك من مكانه لي�ضتوقفها، اأم�ضك 
يدها وحاول احلديث فنظرت له بازدراء ليعود اإىل مو�ضعه “وبعد كده خلي 

كلمنا ر�ضمي، لو عايز مني حاجة كّلم رئي�ض الق�ضم بتاعي”.
“ما هو ده اللي اأنا عايزك فيه”، قالها وهو يرتاجع ببطء دون اأن يبعد 
عينيه عنها، ظلت يف مو�ضعها تنظر اإليه بده�ضة وهو يخرج من مكتبه ورقة 
بقى  يعني كلمك  الق�ضم.  رئي�ض  اأنتي  اإمبارح  من  “اعتباًرا  اأمامها  و�ضعها 

معايا مبا�رصة”.
“واأكرم؟!”، ت�ضاءلت بده�ضة فبداأ يعبث يف حليته با�ضتمتاع “موقوف 
الأخرية  التغطية  يف  كتبه  اللي  ب�رصاحة  للتحقيق..  ومتحول  العمل  عن 
يختلف مع ال�ضيا�ضة التحريرية، وكمان مناه�ض لل�ضيا�ضة اجلديدة للدولة”.

“وده كلمك ول تعليمات ال�ضيخ يحيى بتاعك؟”.
ولو  اإدارتك،  حتت  دلوقتي  من  الق�ضم  اإن  املهم  هتفرق..  “م�ض 
�ضمحتي واأنتي خارجة بّلغي اأكرم اأنه ما يدخل�ض اجلورنال حلد ما ال�ضوؤون 
القانونية يكلموه”. نظرت اإليه يف �ضخرية واأ�ضارت اإىل اخلارج “على فكرة 
هو قاعد برة ممكن تبلغه بنف�ضك.. وّل خايف؟”؛ عاد الرتباك اإىل ملحمه 

“خايف.. واأنا هخاف ليه.. اتف�ضلي ابعتيه”.
“حا�رص.. ب�ض بقول لك”.

م�ض  “اأنا  ب�ضخرية  البت�ضامة  فبادلته  وا�ضعة  بابت�ضامة  قالها  “توؤمري”، 
موافقة اإين اأم�ض دم زميلي.. اإذا كانت دي عادتك اأنت ونا�ضك فده م�ض 

من عادتي، ول من اأخلق ديني.. ول من اأخلق دينك”.
تغزو  العرق  وقطرات  يرجتف  وتركته  عنف  خلفها يف  الباب  �ضفعت 
جبينه. ل يدري هو نف�ضه مِل يتم�ضك بها اإىل هذا احلد!، يختلفان يف الدين 
التحق  منذ  ذهنه؛  من  اإخراجها  ي�ضتطيع  لكنه ل  التفكري،  واملظهر وطريقة 
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باجلريدة ويراها الأنثى الكاملة بالن�ضبة له، حتى طريقة غ�ضبها وانفعالها النابعة 
من قوة �ضخ�ضيتها مل تزد منه اإل الت�ضميم على البقاء معها. حتى واإن كان 
منذ  اجلماعة  عليه يف  ن�ضاأ  ما  يحيى وكل  ال�ضيخ  تعليمات  يختلف عن  هذا 

نعومة اأظفاره.
قطع تفكريه �ضوت الباب واأكرم يندفع داخل املكتب وي�ضيح “اأنت 
�ضدقت نف�ضك وّل اإيه؟”؛ ارتعد بداخله لكنه حاول التما�ضك “اأنت اإزاي 

تدخل مكتبي كده؟”.
“لأ فوق.. اأنت افتكرت اأنك رئي�ض حترير بجد وّل اإيه؟”.

“ده غ�ضب عنك وعن اأي حد.. اأعرف اأنت بتقول اإيه كوي�ض”. 
يا  “ل  ي�ضيح  واأكرم  املكتب  اإىل  العايل دخل زملوؤهما  مع �ضوتهما 
اأ�ضتاذ يا ما�ضح جزم ودقون جماعتك.. اللعبة رايح جاي على فكرة.. 
النهارده معاكم بكره اجلزمة هرتجع فوق رقبتكم تاين.. ويف الأول والآخر 
املجد للعيال الغلبة اللي بيندا�ض على اأحلمهم من البا�ضوات واملعر�ضني اللي 
نف�ضكم  كان  وقبلها  خل�ض،  دورهم  ما  بعد  بلطجية  بقوا  اللي  زيك.. 
الظرف  بياخد  وغريهم  حاجة،  بيعملوا كل  كانوا  اللي  معاهم..  تقعدوا 
فاحتني  اللي  والبنات  الرجالة  ال�ضا�ضة..  على  الثورة  حتليل  فقرة  بعد  املتني 
ح�ضاب ع القهوة، وغريهم ح�ضابه يف البنك بيزيد.. واللي كانوا بيتنفخوا 

يف املتحف، وغريهم قاعد مع اجلرنالت، نا�ضي وّل اأفكرك”.
“لأ.. اأنا عايزك اأنت اللي تبقى فاكر اإن اإحنا بنحكم م�رص دلوقتي”.
بتوع  م�ضايخك  من  حد  يقوله  ده  الكلم  اأهبل..  يا  �ضدقت  “اأنت 
جمل�ض ال�ضورى بتاعكم قدام التلفزيون”، حاول جمدي اأن يفتح فاه فاأ�ضار 
اإليه بيده ال�ضليمة “العيال كانت بتموت وعيونهم برتوح يف ال�ضارع، وهم 
فيه  دلوقتي  حلد  اإيه.  وي�ضيبوا  اإيه  هياخدوا  بي�ضوفوا  اجلرنالت  مع  قاعدين 

حاجات ممنوعة عليكم”.
“م�ض حقيقي”.

“هاأو.. ابقى تعاىل تف على تربتي.. واأنت فاكر اإن ال�ضتنب بتاعك 
وّل جمل�ض البللي�ض اللي جاي بالزيت وال�ُضّكر هيحلم مثًل يب�ض على ميزانية 
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الدفاع وّل ي�ضتجوب وزير الداخلية؟!.. تبقى بتحلم اأنت ودقونك”.
الذين  زملئه  من  التخل�ض  يحاول  وهو  اأكرم  قاطعه  “اأنت...”، 
اإيدك  لو كان يف  “اأنت م�ض هتعرف تعمل حاجة..  بينهما  اأقاموا حاجًزا 
حاجة كنت ف�ضلتني اأو ف�ضلت راأفت اللي م�ضطهده من يوم ما �ضفته لأنه 
م�ضيحي و�ضغله اأح�ضن منك ومن ع�رصة زيك.. م�ض زي اجلبان تاخد قرار 
تبلغني.. طب  وتتم�ضح يف مرمي عل�ضان  تقوله  العمل وتخاف  بوقفي عن 

اأهي رف�ضت �ضفقتك الو�ضخة يا قذر”.
تهدئته،  يحاولون  وهم  املكتب  خارج  اأكرم  جذب  يف  الزملء  بداأ 
واكت�ضف جمدي اأن اجلميع يغادرون ويرتكونه وحيًدا وهم يرمونه بنظرات 
الزدراء. �ضمت واأغلق الباب جيًدا حتى ل يدخل اأحد عنوة مرة اأخرى، 
والتقط هاتفه وات�ضل ب�ضيخه “ال�ضلم عليكم.. اإزيك يا مولنا.. فيه اإهانة 

كبرية ح�ضلت للجماعة وف�ضيلتك �ضخ�ضيًّا”.

***
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55

“�رصفتني يا خالو”..
�ضاح بها جنيب يف مرح ليتغلب على �ضجيج املو�ضيقى املت�ضاعدة من كل 
مكان حوله، احت�ضن الوزير الذي ربت على ظهره واأ�ضار ل�ضفوت الواقف 
خلفه ليتعرف اإليه “جنيب يا�ضني.. ابن اأختي”، �ضافحه �ضفوت يف احرتام 
بالغ “وهل يخفى القمر معاليك. جنيب بيه اأكرب رجل اأعمال يف البلد”، ابت�ضم 
الوزير واأكمل التعارف “�ضفوت.. دراعي اليمني”، اأحنى جنيب راأ�ضه يف 

حتية واأ�ضار اإليهما “اتف�ضلوا.. اأهًل بيكم يف حفلتي ال�ضغرية”.
كما   - املجتمع  �ضفوة  من  بخليط  امتلأت  التي  احلديقة  اإىل  قادهما 
يطلقون على اأنف�ضهم - من رجال اأعمال وم�ضئوليني �ضيا�ضيني وفنانني. مل 
يكد اأغلبهم يلمحون الوزير حتى تركوا لهوهم واأ�رصعوا مل�ضافحته واحلديث 
اإليه حتى اأ�ضابه ال�ضجر فالتفت اإىل جنيب “واأنت جايبني حفلة وّل جايبني 
يتعمل عليا احلفلة”، ابت�ضم جنيب يف خجل وبدا عليه ال�ُضكر وهو يهم�ض يف 
اأذنه “�رصيبة القوة يا معايل الوزير. كل واحد نف�ضه يف كلمة ر�ضا عل�ضان 
يطمن على م�ضتقبله”، اأ�ضار بيده متفهًما يف �ضجر “طيب تعاىل عايزك”، 
اإليه جنيب لريافقه داخل الفيل فالتفت اإىل �ضفوت الواقف يف �ضمت  اأ�ضار 
“ما ت�ضوف النا�ض دي يابني. هو اأنا جايبك اأف�ّضحك”. اأ�رصع �ضفوت يقف 
حائًل بني الوزير ومن يحاولون اللحاق به، وجد نف�ضه حمط اهتمام اجلميع 
الذين اأدركوا اأن ا�ضطحاب الوزير له يعني مكانته الرفيعة من وجهة نظرهم. 
عاتقه، لحظ يف  على  الأمر  واألقى  بال�ضجر  الرجل  �ضعر  ملاذا  اأدرك 
اأ�ضابهن  وجهه  تعرفوا  ممن  ال�ضيا�ضيني  وزوجات  املمثلت  بع�ض  اأن  خبث 
الرتباك وبداأن ين�ضحنب من احلفل دون توديع املُ�ضيف »عامل جن�ضة«، هم�ض 

بها لنف�ضه وهو يتوجه نحو البار ويطلب من النادل كاأ�ًضا.
بقوامها  وترتاق�ض  اأنيًقا  �ضهرة  ف�ضتان  ترتدي  كانت  ملحها.  فجاأة 
املم�ضوق مع بع�ض الفتيات على اإحدى اأغنيات فرقة اآبا التي اجتاحت �ضهرتها 
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العامل، مل يدِر كيف تعلق بابت�ضامتها الرقيقة حتى اختفى احلفل كله من حوله 
ومل يعد هناك �ضواها. فّكر يف القرتاب منها لكن طبيعته الثعلبية منعته من 
احلديث اإليها قبل اأن يعرفها. تلّفت حوله حتى وجد واحًدا من الدبلوما�ضيني 
البت�ضامة  لكن  روؤيته  عند  الرجل  ارجتف  فناداه.  قبًل  معهم  تعامل  الذين 
املُطمئنة غري املُعتادة التي وجدها على وجهه �ضّجعته ليقرتب منه »والله زمان 

يا �ضفوت با�ضا.. حمد�ض �ضاف �ضيادتك من زمان«.
»مني دي؟«، �ضاأله وهو ُي�ضري نحو فتاته ُمتجاهًل ترحيبه املُنافق، نظر 
اأ�رصة  اأحفاد  اأ�ضغر  راأفت،  الربن�ض  بنت  »�ضريين..  وابت�ضم  اإليها  الرجل 
بتاعة  التاأميم  مذبحة  من  يفلتوا  قدروا  اللي  من  واحد  اأبوها  علي.  حممد 

املرحوم عبد النا�رص«.
فعاد  ا�ضتعاد �ضخ�ضيته مرة واحدة  قالها يف حدة وكاأنه  »مذبحة؟!«، 
الرجل يرجتف »اأنا اآ�ضف.. ق�ضدي قرارات التاأميم«، رماه �ضفوت بنظرة 
جمدت الدماء يف عروقه فابتلع ريقه ب�ضعوبة واأ�ضاف »ق�ضت اأغلب عمرها 
الربن�ض موجود هنا«.  بتظهر يف حفل، ميكن عل�ضان  ملّا  نادًرا  برة م�رص. 
عاد  جابه؟«،  اللي  واإيه  »اأها..  ا�ضتمتاع  يف  كاأ�ضه  من  �ضفوت  ارت�ضف 
الرجل يرجتف »م�ض عارف ب�رصاحة يا فندم. هو فيه حاجة بخ�ضو�ضها؟«.
اأوماأ  �ضغلتي«،  الأ�ضئلة  القن�ضل.  جناب  يا  بي�ضاألني  حد  اإمتى  »ومن 
الرجل براأ�ضه يف طاعة »pardon..  اللي اأعرفه اإن الربن�ض راأفت �ضم�ضار 
ميكن  ب�ض.  حكومتنا  م�ض  كتري..  حكومات  مع  وبيتعامل  كبري  �ضلح 

اأغلب حكومات املنطقة”. 
احل�ضور  بني  تنقلت  التي  ال�ضابة  الفتاة  يتابع  وهو  يبت�ضم  �ضفوت  عاد 
توزع ابت�ضاماتها، واإن مل يبُد اأحد منهم من اأ�ضدقائها ح�ضبما اأنبئته خربته يف 
لغة اجل�ضد. �ضمت القن�ضل برهة ثم عاد ي�ضاأله “ت�ضمح يل اأقول ل�ضيادتك 
حاجة”، رغبته يف معرفة املزيد عن �ضاحرته جعلته يهز راأ�ضه اإيجابًا فت�ضجع 
الرجل وهم�ض يف اأذنه “دي دلّوعة اأبوها.. مفي�ض حد قدر يقرب منها، 
�ضفوت  له  نظر  الأر�ض”،  بيه  يخ�ضف  ممكن  اأبوها  ي�ضايقها  حاول  واللي 
يف غ�ضب فانكم�ض “لو تفتكر حكاية ابن الوزير ح�ضني. اللي فجاأة �ضدر 
قرار باإحالته للتقاعد وطرد اأبوه من الوزارة. اللي �ضمعته من الوزير بتاعنا اإن 
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الربن�ض كّلم الري�ض ال�ضادات لأن الواد �ضايقها اأكرت من مرة”.
اكتفى �ضفوت مبا �ضمعه فاأ�ضار للرجل بالن�رصاف، دار بذهنه اأن الفتاة 
ت�ضتحق املخاطرة، بينما ذلك الأمري لن ي�ضتطيع اإقالته من من�ضب غري موجود 
تغيبا  عيناه ل  بينما  الآخر  تلو  يرت�ضف كاأ�ًضا  البار  اأمام  ر�ضميًّا. ظل جال�ًضا 
عنها. �رصد ذهنه حلظات يف كيفية القرتاب منها دون اأن ُيثري �ضيقها. فجاأة 
اأحب  بيه.  “�ضفوت  منه  اقرتب  الذي  القن�ضل  ذلك  ب�ضحبة  اأمامه  وجدها 

اأعّرفك ب�ضمو الأمرية �ضريين راأفت”.
قالها بفرن�ضية �ضليمة اأثارت اإعجابها وهو ُيقّبل يدها باأناقة   ،”Salut“
فابت�ضمت “Heureux de vous voir..  لهجتك يف الفرن�ضاوي حلوة.. 
ابت�ضم وهو ُي�ضري للرجل بطرف خفي ليبتعد “�ضغلي  اأنت اتعلمتها فني؟”، 
ف�ضحكت  طريقته  لها  راقت  الربن�ض�ض”،  �ضمو  حاجة  كل  اأتعلم  بيخليني 

“اأنت دبلوما�ضي؟”.
“اأنتم اتعرفتم!”، قطع �ضوت جنيب حديثهما فالتفت اإليه �رصيًعا ليجده 
ب�ضحبة الوزير ورجل اأنيق يف منت�ضف اخلم�ضينات “اأعّرفك بالربن�ض راأفت 
يا �ضفوت”، ابت�ضم �ضفوت ومد يده ُي�ضافح الرجل الذي اأ�ضاف “والهامن 

ال�ضغرية دي بنتي �ضريين يا معايل الوزير”.
 “Que ce soit.. �ضكلكم هتتكلموا يف �ضغل.. ا�ضتاأذن”، قالتها 
وجهه  �ضفوت  ا�ضتعاد  بينما  بعيًدا،  وحتركت  برقة  �ضافحتهم  التي  �ضريين 
الر�ضمي وانهمك يف حديث ر�ضمي مع وزيره و�ضم�ضار ال�ضلح، الذي فهم 

اأن ح�ضوره احلفل كان لإنهاء �ضفقة مع الوزير.
مل مت�ِض �ضاعة حتى غادرت �ضريين احلفل ب�ضحبة والدها الذي طلب 
الوزير  معايل  مع  م�ضوار  عندي  “اأنا  �ضائقه  برفقة  املنزل  اإىل  الذهاب  منها 
هخل�ضه واآجي على طول”، اأبدت تفهمها من ت�رصفات والدها التي اعتادتها 
ال�ضيارة وفتحت حقيبتها لت�ضع عطرها  ا�ضتقلت  اأقام �ضفقة جديدة،  كلما 
املكتوبة  الورقة  بورقة مطوية ل تخ�ضها، فتحت  يدها  فا�ضطدمت  ل  املُف�ضّ

بخط اأنيق وابت�ضمت من عبارتها املخت�رصة “ à plus tard.. �ضفوت”.

***
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56

“هت�ضيبني تاين؟”..
هم�ضت بها ر�ضوى وهي جال�ضة يف ح�ضن �ضكري يف منزله، ابت�ضم 
اليومني دول.  اأقابلك  اإين عرفت  ربنا  “احمدي  راأ�ضها بحب  وربت على 
اأقرب منك حلظة. كان زمانه ن�ضفك  اأقدر  البا�ضا م�ضغول مكنت�ض  اإن  لول 

وم�ضح ذكرك من الدنيا”.
الظلم  “ليه  فاأكملت  اإليها يف ده�ضة  فنظر  بها  �ضاحت  “ليه كده؟”، 
ده. يا اأخي اإحنا بنحب بع�ض، واملثل بيقول خدوهم فقراء يغنيهم ربنا”؛ 
كتم ابت�ضامته وعاد ي�ضمها “يا حبيبتي الكلم ده م�ض عند اأبويا.. اأنا اآ�ضف 
اأنه  نا�ضي  اجلبار،  ا�ضمه  غري  ربنا  عن  مايعرف�ض  معاليه  لكن  ده،  بقول  اإين 
الرحمن الرحيم، والدليل اأنه حتى ما رحم�ض ابنه الوحيد و�ضابه مع البنت 

اللي بيع�ضقها”.
معاك  اأكون  قررت  ليه  اأنا  “عارف  اأكث  به  وت�ضبثت  عيناها  دمعت 
واأختارك اأنت وب�ض. ح�ضيت اإن فيك �ضيء خمتلف، نظراتك اأول ما �ضفتها 
عرفت اإن م�ض واحد عايز يلعب ويق�ضي �ضوية وخل�ض. ميكن ح�ضيت اأن 
دي اآخر حاجة يف دماغك.. اأنت عايز حاجة تانية.. اأنت ابن با�ضوات 

وتقدر جتيب اأي واحدة راكعة حتت رجليك”.
“وعرفتي؟”.

“ميكن عل�ضان تفكريي وتعليمي على قدي م�ض عارفة اأو�ضل.. لكن 
اديتك  كده  عل�ضان  معاك..  واأنا  اأعرفها  وعايزة  حبيتها،  اأنا  دي  احلاجة 
الوحيد  اأنك  ح�ضيت  بالر�ضا.  اإل  تطلع  ميكن  ل  واللي  عندي  حاجة  اأهم 
اللي ت�ضتاهل، رغم اإن احلاجة دي اتاخدت مني غ�ضب قبل كده. كانت 
دموعها  مع  وتابعت  ح�ضنه  يف  نف�ضها  فاألقت  كتفها  على  ربت  تقرف”. 



274

“على فكرة اأنا كنت دلوعة اأبويا واأنا �ضغرية.. مكن�ض حد فرحان زيي.. 
كان بيحبني اأوي، وبيعمل يل كل حاجة، حتى اأخواتي اللي كانوا رجالة 
اأكرب مني يجي بع�رص �ضنني مكن�ض حد فيهم يقدر يرفع �ضوته عليا، وكان 
راجل كوي�ض ومعاه فلو�ض.. لكن ملّا خ�رص فلو�ض كتري اأوي كان �ضايلها 
اللي  يعّو�ض  عل�ضان  حاجة  اأي  بيعمل  كان  بعدها  يتغري،  بداأ  الريان  عند 

خ�رصه.. �ضهر ورا التاين وبقى بيحاول ين�ضى”.
“ون�ضي؟!”.

باقي  اللي  التانية كانوا احلل. اجتوز واحدة خدت  “البودرة واجلوازة 
اإنه ن�ضي  اأمي لدرجة  بيها. ن�ضي  بين�ضى  اللي كان  البودرة  يف جيبه وعّلمته 
يطّلقها، ن�ضي ولده الرجالة وكل واحد فيهم خد حاجة وراح يف ناحية”، 
�ضمتت حلظات ثم عادت تنفجر يف البكاء “ون�ضيني حلد ما �ضحيت لقيت 
نف�ضي يف ال�ضارع بعد ما اأخو مراته اغت�ضبني ورمى له تذكرة تكّفيه يومني”.
تقل�ضت ملمح �ضكري من الأمل وهو ي�ضتمع اإليها، اأدرك اأن حديث 
ال�ضخرية.  �ضبيل  بها مل تكن على  التي ولد  الذهبية  امللعقة  له حول  �ضفوت 
حديث ر�ضوى جعله ي�ضتوعب معنى احلياة البائ�ضة لـ”ملح الأر�ض” كما يقول 
�ضديقه. خطر بذهنه اأن يلعن اأباه ومن ي�ضبههه ممن قادوا البلد اإىل هذا الو�ضع.
مع �ضمته وجدته ر�ضوى ي�ضمها ل �ضعوريًّا بقوة اأكرب، اأعطت رقبته 
بل معنى  راأ�ضه  هز  اإيه دلوقتي؟”،  “وهتعمل  تهم�ض  ثم عادت  قبلة طويلة 
بدا  �رصقة؟”،  نتقابل  كده؟!..  “هنف�ضل  ت�ضاأله  فعادت  �ضوؤالها  ُمتجاهًل 
�ضبح ابت�ضامة على �ضفتيه، وبدا لها وكاأن هزة راأ�ضه ُت�ضري باملوافقة فوا�ضلت 
بانفعال “طب اعمل اأي حاجة”؛ �ضدرت منها بغيظ فعاد يرفع عينيه نحوها 
بنظرة خالية من التعبري فتابعت “اأهو.. حتى نظرتك دي حمد�ض يعرف اإيه 

وراها.. �ضكوت غريب، كاأنك بتب�ض من ورا حاجز”.
قالها واعتدل ُم�ضعًل �ضيجارة، وتراجع بظهره يف هدوء  “حقيقي”، 
“هي دي احلدوتة.. قبل كده كان عندي طاقة اأتكلم واأ�ضمع واأتخانق.. 

اأحب.. واأكره.. اأمل الدنيا انفعالت”.
عايز  وم�ض  خل�ضت  “طاقتي  �ضيق  يف  فزفر  �ضاألته  “ودلوقتي؟”، 
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اأملها.. حمد�ض ي�ضتحق.. جّو ال�ضحن والتفريغ ده تلقيه يف املواين، 
لكن اأنا كده متام”؛ نظرت اإليه يف حنق “وبتلومني اأنا؟.. يا اأخي يا رب 
اأموت وترتاح مني”. ابت�ضم وهو ينظر ل�ضعرها الذي تعقده �ضفرية “بعيد عن 
الكلم اللي مابيجب�ض فايدة.. واأنك اأ�ضًل مبنتهى الب�ضاطة ممكن تقويل يل 

واأنت مالك بتتكلم ليه”.
“قول”، قالتها وبداأت يف جذب �ضفريتها، فابت�ضم وو�ضع ال�ضيجارة 
يف املطفاأة “بب�ضاطة بر�ضه اأنتي ما تعرفي�ض حاجة عن الدنيا واملوت عل�ضان تقويل 

عايزة اأموت.. ل عارفة اللي اأنتي فيه ول عارفة اللي عايزة تروحي له”.
و�ضخة  ولد  كلهم  زفت،  اأ�ضكال  بقابل  غريك  من  زهقت..  “اأنا 

عايزين ينه�ضوا فيا”.
“الواحد طول ما هو موجود بيتخبط، ويقوم ويقع وينك�رص، ويطلع 
بيها  يعرف  خبطة  كام  غري  من  قوي  هيكون  ما  الواحد  عمر  اأمه..  عني 
�ضكري..  �ضلم..  “يا  بذراعيها  اأ�ضارت  فني”.  لغاية  بي�ضتحمل  ظهره 
ان�ضحك  طبيعي..  “ده  ي�ضمعها  مل  وكاأنه  حديثه  اأكمل  ماجتنني�ض”، 
عليكي.. عادي.. احتطيتي يف م�ضاكل �ضايفاها اأكرب منك.. طاملا جت 
لك تبقى بتاعتك.. ل�ضه ماكربتي�ض و�ضفتي الأو�ضخ من كده.. ما�ضفتي�ض 
ما  فيكي..  لزق  واللي  الأقرب  خيانة  م�ضفتي�ض  علني..  بتبيعك  النا�ض 

عرفتي�ض اإزاي ابت�ضامة يف و�ضك.. وتقطيع فيكي بر�ضه مع البت�ضامة”.
ابن  اأنت  ب�ض  حبيبي..  يا  لموؤاخذة  ده..  عن  اإيه  تعرف  “واأنت 
با�ضوات”، جتاهلها والتقط ال�ضيجارة مرة اأخرى وهو ينه�ض ويتحرك نحو 

الباب “ن�ضيحة.. فكري ك�ضبتي اإيه من كل ده وممكن تكملي اإزاي”.
“واأنت؟”.

التقط  “�ضوية موجود واأغلب الوقت لأ.. �ضدقيني ده مل�ضلحتك”، 
مفاتيحه وفتح الباب “طبًعا اأنتي عارفة هتنزيل من هنا اإزاي واإمتى”.

قالها وغادر دون اأن يلتفت.

***
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نائب  القي�سوين،  املنعم  عبد  الدكتور  حتدث   1977 يناير   17 يف 
رئي�ش الوزراء لل�سئون املالية واالقت�سادية اأمام جمل�ش ال�سعب بخ�سو�ش 
م�رصوع امليزانية لذلك العام، اأعلن فيه اإجراءات تق�سفية لتخفي�ش العجز، 
الدويل  والبنك  الدويل  النقد  �سندوق  مع  االتفاق  ب�رصورة  هذا  وربط 
لتدبري املوارد املالية االإ�سافية الالزمة. كان رد فعل املواطنني اخلروج يف 
ال�سادات على  الرئي�ش  يناير، واأطلق  18 و19  بال�سوارع يومي  تظاهرات 
التظاهرات “ثورة احلرامية” وخرج االإعالم الر�سمي يتحدث عن “خمطط 

�سيوعي الإحداث بلبلة وا�سطرابات يف م�رص وقلب نظام احلكم”.
نزل اجلي�ش ملنع املظاهرات، واأعلنت حالة الطوارئ وحظر التجول، 
ومت زج االآالف يف ال�سجون بتهم امل�ساركة باأحداث ال�سغب اأو االنتماء 
القانون  املعتقلني عدد كبري من رجال  �سيوعي، وكان من �سمن  لتنظيم 
والكتاب والفنانني، وتوزعوا على �سجون طرة و�سجن اال�ستئناف و�سجن 

اأبو زعبل.

تقارير �سحفية
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“هو اإيه اللي بيح�ضل؟”..
فاجاأت بها فريدة الوزير وهو يدخل الفيل مع �رصوق ال�ضم�ض، التفت 
ونفثت  حُميية،  توتر  راأ�ضها يف  هزت  اخلري”،  “�ضباح  مبت�ضًما  ببطء  اإليها 
اآ�ضفة اإين جيت لك من غري اتفاق.. لكن.. فيه  دخان �ضيجارتها “اأوًل 
اأنا كنت خايفة اأوي واأنا جاية لك، ولول الت�رصيح  هي�ضترييا يف البلد.. 
لتهداأ  بيده  اأ�ضار  قب�ض عليا”،  اجلي�ض  للطوارئ كان  معايا  �ضايبه  اأنت  اللي 

وابت�ضم “اأنا كنت هبعت لك.. خليهم يح�رصوا لنا الفطار”.
هدوء  و�ضعد يف  الأمر  لتنفيذ  الذي حترك  حار�ضه  اإىل  فاأ�ضار  �ضمتت 
درجات ال�ضلم لكنها �ضعدت خلفه “اللي م�ضتغربة منه اأنك توافق على اللي 
احلكومة عملته ده، يقب�ضوا على اأكرت من األف بني اآدم يف يوم واحد، النا�ض 
قالتها وغمزت بخبث “م�ض ده  م�ض عايزة اأكرت من اأنهم يعرفوا يعي�ضوا”، 
اللي متوقعاه منك”. اأنت اللي قلت يل قبل كده اإن طاملا البطن مرتاحة العقل 
يقر�ض  وهو  �ضحكاته  ارتفعت  ثم  طويًل  اإليها  ونظر  �ضمت  راحة”.  يف 

خدها “بقيت حا�ض�ض اإنك مراتي يا فريدة. ده كلم زي املتجوزين”.
“يا اأخي جاوبني حتى عل�ضان الع�رصة. دا اإحنا بقالنا عمر مع بع�ض”؛ 
وخليهم  ال�ضباحة  حّمام  عند  ا�ضبقيني  “طيب  وجنتها  على   وربت  ابت�ضم 
يبعتوا لنا الفطار على هناك واأنا جاي لك”. هّزت راأ�ضها باملوافقة واأ�رصعت 
باخلروج، كررت تعليماته لأقرب من وجدتهم من رجاله ثم �ضارت حتى 
�ضحف  لتجد  املن�ضدة  على  نظرت  ال�ضباحة.  حو�ض  اأمام  ل  املُف�ضّ مقعده 

ال�ضباح التي اأح�رصوها، بداأت يف ت�ضفحها وقد ازداد توترها اأكث.
يقوله حول  ال�ضادات  كان  ما  اأن كل  اللحظة  هذه  لديها يف  تاأكدت 
التلفزيونية  ل�ضورته  التلميع  من  مزيد  �ضوى  لي�ض  املُعتقلت  واإلغاء  احلريات 
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يف الغرب. فقط لُتعطي ال�ضورة باإبحاره اأكث بعيًدا عن الحتاد ال�ضوفيتي، 
عندها �ضعرت باأنه فقط األقى عباءة الإخفاء على اأمثال �ضفوت هوؤلء، بينما 
ا�ضتخدمهم كاأذرع خفية لل�ضيطرة على البلد بقب�ضة رمبا ت�ضري اأكث حديدية 

مما فعله �ضلفه الراحل. 
مع ا�ضتغراقها يف قراءة ال�ضحف فوجئت بالوزير ُيداعب كتفيها “اإيه.. 

م�ض هتنزيل معايا �ضوية”، التفتت اإليه يف حرية “طب فهمني الأول”.
املو�ضوع  وهتعدي..  ح�ضابها  عامل  كان  منهم  حمد�ض  “هوجة 
نظرة  وُيلقي  ال�ضحف  اإحدى  يلتقط  بجوارها وهو  قالها وجل�ض  ب�ضيط”، 
بيده يف ل  اأ�ضار  اللي ح�ضل؟!”،  “رغم كل  ت�ضاأله  فعادت  عناوينها  على 
عايزين  فعًل  اأنهم  م�ضدق  “واأنت  ت�ضاأله  عادت  “طبًعا”.  وابت�ضم  ُمبالة 
اأ�ضار اإىل ال�ضحف اأمامه “التقارير اللي و�ضلت للحكومة  يحرقوا البلد؟”، 

بتقول كده”.
“اأنا ب�ضاألك اأنت”، كررتها يف غ�ضب، ف�ضحك واألقى ال�ضحف “ما 
تبقي�ض زي اخلرفان اللي بيكرروا اأي حاجة ي�ضمعوها يف التلفزيون.. الكلمتني 
دول عل�ضان ال�ضتهلك املحلي، النا�ض زهقت.. هاجت.. دي احلدوتة”.

“للدرجة دي؟”.
“اإحنا يف فراغ ما بعد احلرب.. النا�ض فجاأة م�ض لقية حاجة تعملها.. 
دول اخليبانني اللي م�ض عارفني يعملوا فلو�ض”، �ضمت حلظات واأ�ضار اإليها 
بالقرتاب “عارفة اإن احلكاية دي م�ضلحة”، نظرت اإليه يف ده�ضة، ولكنها 
ذكية..  كانت  ال�ضادات  خدها  اللي  “القرارات  فتابع  ال�ضمت  وا�ضلت 
�ضيبك من العيال الي�ضاريني، دول زي الولية الزنانة، لو مالقو�ض حاجة يزّنوا 
حاجة  كل  اإن  هي�ضدق  ال�ضارع  يف  اللي  القطيع  لكن  هيخرتعوها..  فيها 
حلظات  �ضمت  خاطرهم”،  عل�ضان  كلمه  يف  رجع  والراجل  عل�ضانهم 
اأ�ضعل فيها �ضيجاره الفاخر “وكده القرارات الأخطر هتاخد اإقبال �ضعبي”.

“واأنت؟”.
فيه  اللي احلكومة  الوقت  بيح�ضل ده، يف  اللي  الك�ضبان يف كل  “اأنا 
والراجل  بيقولوا.  ما  زي  الآخر  من  ملتها. جبت  اأنا  نف�ضها  حوالني  بتلف 
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اتاأكد �ضاعتها اإين ل�ّضه قادر اأحميه. م�ض كربت وخرفت زي ما البهوات 
اللي حواليه حاولوا يفّهموه”. قالها ونه�ض يخلع ملب�ضه ا�ضتعداًدا لل�ضباحة، 
الزمن  ُيغريها  التي مل  اإىل ملحمه  والإعجاب  ال�ضمئزاز  من  مبزيج  نظرت 
كثرًيا بينما كرر �ضوؤاله “اإيه.. بر�ضه م�ض هتنزيل معايا. �ضعرت بتيار هواء 
دار  به،  املُحيطني  احلر�ض  هولء  كل  من  خوف  بق�ضعريرة  امتزج  خفيف 
الذي  البو�ضطجي  ابن  اأمام  نف�ضها  بتعرية  ارت�ضت  قد  اإذا كانت  اأنها  بذهنها 

�ضار وزير الفرعون، فكيف مُيكن اأن تفعل ذلك يف وجود كل هوؤلء؟
ابت�ضم الوزير بخبث وكاأمنا قراأ اأفكارها “�ضمعتي عن الإن�ضان الآيل؟”، 
التفتت اإليه يف ده�ضة “قريت حاجة اإن اليابان بتعمل ده”، �ضحك با�ضتمتاع 
اأنتي �ضايفاهم دول زيه بال�ضبط.. م�ض بيعرفوا غري حاجة واحدة،  “اللي 
يحموين.. غري كده حت�ضي اإنهم م�ض متو�ضلني بالكهربا”؛ ارتفع حاجبها 
ي�ضحك  وعاد  �ضوية”،  طّولت  لهم  تك  ب�ضّ “اأ�ضل  فغمز  رقيقة  ده�ضة  يف 
لده�ضتها “اأنا ما و�ضلت�ض للي فيه ده بال�ضاهل.. لأ.. بده”، قالها واأ�ضار 

اإىل راأ�ضه “عل�ضان كده اأ�ضتاهل كل احلماية دي”.
اأ�ضار اإليها بالن�رصاف فرتكت مكانها  “اأنا هطلع ارتاح �ضوية فوق”، 
على �ضوت �ضحكاته العالية ونف�ضت فكرة ال�ضتمتاع عن راأ�ضها، �ضعدت 
اأنه ي�ضتطيع  الباب، ورد يف راأ�ضها  لها واأغلقت  التي خ�ض�ضها  اإىل غرفتها 
ب�ضهولة اأن يفتح جميع الأقفال “�ضغلته” قالتها لنف�ضها واأخرجت ال�ضندوق 
البار  اإىل  ب�ضع �ضجائر وحتركت  اأخرجت  امللفوفة؛  الذي يحوى �ضجائرها 
القادمة.  الأيام  حتمله  فيما  تفكر  وعادت  كاأ�ًضا  لنف�ضها  �ضبت  ال�ضغري، 
اأ�ضعلت �ضيجارتها الأوىل بينما اخرتق �ضمعها �ضجيج طائرة هليكوبرت تطري 
على ارتفاع منخف�ض، نفثت دخانها وهم�ضت “تلقي دي كمان بتحميه”.

***
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2013 يف توقيت كان حمدًدا م�سبًقا  30 يونيو  جاءت مظاهرات 
الذي  مر�سي،  حممد  الرئي�ش  برحيل  املتظاهرون  طالب  اأ�سابيع.  منذ 
اأم�سى عاًما واحًدا يف احلكم. يف اليوم االأول من وقوع قتلى وجرحى. 
واأحرقت مكاتب جلماعة االإخوان امل�سلمني، ومقرها يف املقطم بالقاهرة. 
، يف ع�رص اليوم التايل، 1 يوليو، اأ�سدرت القيادة العامة للقوات امل�سلحة 
الظرف  اأعباء  لتحمل  �ساعة   48 مدتها  مهلة  ال�سيا�سية  القوى  ميهل  بياًنا 
التاريخي، وذكر البيان اأنه يف حال مل تتحقق مطالب ال�سعب خالل هذه 
املدة فاإن القوات امل�سلحة �ستعلن عن خارطة م�ستقبل واإجراءات ت�رصف 
بياًنا  ال�رصعية  لدعم  الوطني  التحالف  اأ�سدر  الليل،  ويف  تنفيذها.  على 
جاء فيه اإعالن الرف�ش البات واملطلق حماولة البع�ش ا�سرتداد هذا اجلي�ش 

لالنق�سا�ش على ال�رصعية واالنقالب على االإرادة ال�سعبية.
 2 الثالثاء  من  االأوىل  ال�ساعات  بياًنا يف  امل�رصية  الرئا�سة  اأ�سدرت 
يوليو جاء فيه اأن الرئا�سة امل�رصية ترى اأن بع�ش العبارات الواردة يف بيان 
اجلي�ش “حتمل من الدالالت ما ميكن اأن يت�سبب يف حدوث اإرباك للم�سهد 

الوطني املركب”.
يف 3 يوليو، وبعد انتهاء املهلة التي منحتها القوات امل�سلحة للقوى 
ال�سيا�سية، يف التا�سعة م�ساًء، وبعد لقاء مع قوى �سيا�سية ودينية و�سبابية، 
اأعلن وزير الدفاع الفريق اأول عبد الفتاح ال�سي�سي – وقتها - اإنهاء حكم 
العليا  الد�ستورية  املحكمة  رئي�ش  يتوىل  اأن  على  مر�سي،  حممد  الرئي�ش 

اإدارة �سئون البالد حلني اإجراء انتخابات رئا�سية مبكرة.
                                                               تقارير �سحفية
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“اأنت فني يا مولنا؟”.
اجلريدة  مبنى  عن  مبتعًدا  �ضيارته  يقود  وهو  فزع  بها جمدي يف  �ضاح 
و�ضط زحام املحتفلني باإ�ضقاط حكم اجلماعة، بدا �ضوت �ضيخه متوتًرا وهو 
يقول “حمنة واإن �ضاء الله هتعدي يابني.. اإن الله ل ي�ضيع اأجر ال�ضابرين”.
عاد  ثم  حلظات  ال�ضمت  ف�ضاد  ي�ضاأله  عاد  ح�ضل؟”،  اللي  اإيه  “هو 
ال�ضوت املتوتر “تكاتلوا علينا واأفرطوا يف ا�ضتخدام القوة. تخيل اإن الرئي�ض 

معتقل دلوقتي؟”.
“وبعدين.. هنعمل اإيه؟”.

“لله الأمر من قبل ومن بعد.. اأنت اإيه اأخبارك؟”؛ اأجابه وهو يدور 
ويطلقون  اأعلم م�رص  يحملون  الذين  املحت�ضدين  من  بال�ضيارة حول كومة 
قالها وتابع “ما قدرت�ض حتى اأدخل اجلورنال.  ال�ضافرات “زي الزفت”، 
زمايلي وقفوا على الباب ورموا حاجتي يف ال�ضارع ومنعوين اأدخل.. بقينا 

عاملني زي الفريان و�ضط �ضفينة بتغرق يا مولنا”.
م�ض  “دي  فانتف�ض  �ضيخه  من  ال�رصخة  جاءته  تقول كده”،  “اأوعى 
اأول حمنة تعدي علينا.. قربنا على قرن من الزمن ومهما عمل فينا الأعداء 

برنجع تاين.. اإحنا اللي باقيني”.
“اأنا قلقان اأوي ف�ضيلتك.. اإيه اللي هيح�ضل بعد كده؟”.

“اإحنا اأطلقنا النفري العام.. كل واحد يدين لنا بالولء دلوقتي بيجهز 
وعلى ا�ضتعداد للدفاع عن الرئي�ض ال�رصعي وخدمة الدعوة.. م�ض هن�ضيب 
الدم..  اأنهار من  لو م�رص دي بقت  اللي و�ضلنا له، حتى  حد يهدم كل 
يا  “طبًعا.. طبًعا  الرتدد يف �ضوته وهو يجيب  بدا  يا جمدي؟”.  فاهمني 

مولنا”.
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اأغلق هاتفه و�ضار يف ال�ضوارع مبتعًدا عن الزحام قدر الإمكان، وكاأنه 
يخ�ضى اأن يراه اأحد معارفه؛ مل ي�ضعر بهذا اخلوف من قبل، حتى عندما مت 
يكذب  مل  الثورة؛  قبل  مرات  عدة  الدولة  لأمن  ا�ضتدعاوؤه  اأو  عليه  القب�ض 
بذهنه كلمات  �ضفينة غارقة، جالت  ي�ضعر كفاأر يف  اأنه  ل�ضيخه  قال  حينما 
الذي رفعه لأعلى  النظام  اأيام  باأن  اأخربه  اأكرم يف �ضجارهما الأخري عندما 
ا وت�ضاءل ما اإذا كان حديثه نبوءة اأم  درجات كانت معدودة، لعن اأكرم �رصًّ

معلومات ح�ضل عليها.
هم  ب�ض  اأ�ضابيع  من  �ضّغال  املو�ضوع  نف�ضك..  على  هت�ضحك  “اأنت 
اللي كانوا اأغبياء”، ظل يردد اجلملة الأخرية ب�ضوت عاٍل وكاأنه يفرغ معها 
توتره. عاد ال�ضوؤال يطوف بذهنه عن م�ضريه بعد دمار نظام اجلماعة وا�ضتيلء 
ي�رصب  وهو  ع�ضبي  انهيار  �ضفا  على  بدا  اأخرى؛  مرة  ال�ضلطة  على  اجلي�ض 

بقب�ضته على املقود ويردد “م�ض هي�ضيبوين”.
مع توتره ال�ضديد انزاحت كافة ال�ضور لتحتل �ضورة مرمي كيانه، بداأ 
عقله يف ر�ضم ال�ضيناريوهات الب�ضعة حول �ضخريتها ورفاقها منه ومن جماعته 
بعد ما حدث “وم�ض بعيد يكونوا بي�رصبوا �ضتل كمان على روح النظام”. 
ت�ضوره هذا زاد من غ�ضبه ف�ضغط دوا�ضة الوقود اأكث وهو ُيدير ال�ضيارة على 
يتح�ض�ض  باجلنون وهو  املدينة، ملعت عيناه  اإىل و�ضط  الطريق عائًدا  جانب 
ليا م�ض  “لو م�ض  يهتف  ال�ضيارة وهو  مقعد  منذ زمن حتت  القابع  امل�ضد�ض 

هتكون لغريي.. م�ض ه�ضيبها لراأفت.. م�ض ه�ضيبها حلد”.
مع ا�ضتدارته عاد رنني هاتفه يرتفع بالنغمة املميزة لل�ضيخ يحيى، التقط 
اأنفا�ضه ب�ضعوبة واأجاب الهاتف حماوًل بث الهدوء يف �ضوته “حتت اأمرك يا 

مولنا”.
“ا�ضمعني كوي�ض يا جمدي.. فيه ترتيبات �رصيعة اإحنا بنعملها عل�ضان 

ننقذ املوقف.. تعاىل يل ب�رصعة على العنوان ده”.

***



284

59

“ال�ضلم عليكم ورحمة الله.. ال�ضلم عليكم ورحمة الله”..
فرغ �ضادق من �ضلة الفجر بامل�ضجد وجل�ض وحيًدا يذكر الله. كان 
اأن قرر الرحيل واملوافقة على عر�ض  ال�ضابقة، بعد  الليلة  يغمره الهدوء منذ 
العمل الذي قّدمه له الدكتور اأمين رفيق ال�ضلة يف امل�ضجد، كان يعلم اأن 
�ضنه الذي اقرتب من اخلم�ضني، و�ضل�ضلة الإخفاقات التي ُتلحقه منذ خرج 
من املعتقل، ل يوؤهلنه للعمل يف اإحدى دول اخلليج التي تتحالف اأنظمتها 
القذرة  اأخيه  نف�ضه كان اكت�ضافه لأعمال  الوقت  النظام امل�رصي. ويف  مع 
التي تتم مبباركة خاله مل تكن لُتبقيه طويًل بعيًدا عن الق�ضبان. جال بذهنه 

حديثه مع الرجل عندما طرح عليه الأمر لأول مرة.
“اأفغان�ضتان!.. ودي هعمل فيها اإيه دي يا دكتور؟”.

“يا اأخي اأي �ضغل. البلد هناك اأغلبها م�ضلمني زينا وخري ربنا فيها كتري. 
على الأقل بدل القعدة يف اجلوامع ل �ضغلة ول م�ضغلة”، �ضعر �ضادق باجلرح 
من كلماته فخف�ض راأ�ضه بينما ارتبك الرجل “اأنا اآ�ضف يا اأخ �ضادق.. ربنا 
اتقفلت يف  الرزق  اأبواب  اإن  اأنا ب�ض ق�ضدي  اإين بكلمك كاأخ فعًل.  يعلم 
الله ل ي�ضاحمهم م�ض خمليني حلد فر�ضة  وجوهنا هنا، وال�ضادات ونظامه 
يعمل حاجة طاملا م�ض على هواهم. واأنت زي ما حكيت يل ل ناوي مت�ضي 
يف ال�ضكة البّطالة اللي اأخوك م�ضي فيها، ول اأنت هت�ضرت�ضى خالك اللعني 
اللي حكيت يل عنه”، �ضمت �ضادق فت�ضّجع الدكتور على احلديث اأكث 
“واإحنا �ضننا بيكرب، والبلد هنا فر�ضة ال�ضباب فيها بقت �ضيقة. يبقى ن�ضوف 

رزقنا يف بلد الله”.
“واأنت تعرف حد هناك يعني؟”.

“طبًعا” قالها بثقة واأ�ضاف “ليا �ضديق �ضعودي ربنا فاحتها عليه بيعمل 
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هناك م�رصوعات تنموية كتري، هت�ضتغل معاه، هو بيحب م�رص وامل�رصيني 
اأوي، ولول حتالف اخلونة اللي بني الأنظمة كان زمانه بياخدك من اإيدك حلد 

مكانه هناك. ال�ضيخ اأ�ضامة ده بر�ضه راجل بتاع ربنا. اأنا اأ�ضمنه برقبتي”.
هكذا قرر الرحيل بعد فرتة من التفكري. كان يعرف طيلة الوقت اأنه ل 
ميُلك علم اخِل�رص، لكنه و�ضط كل هذا ت�ضّلح بالّنية “اإنك لن ت�ضتطيع �ضرًبا” 
قاعدة مل ُيدركها من اأنعم اخلالق عليه وحّدثه بنف�ضه، هكذا كان يبت�ضم اأمام 
اجلميع و�ضط حمنته التي مل يدِر كيف بداأت ول متى تنتهي، عا�ض �ضنوات 
اأدرك بعدها اأنه كان مثله كمو�ضى الذي خرج من م�رص مع قومه، ولي�ض 

كيو�ضف الذي خرج من ال�ضجن لُي�ضبح على عر�ضها ملًكا. 
بعدها  وظل  ر�ضالته  اأنهى  قد  الواحد  الإله  باأن  له  قيل  فيما  يوًما  فّكر 
�ضامًتا.. هراء.. كانت احلقيقة هي ما ُيدركها منذ اأن �ضعر اأن ربه ُيحادثه 
بالعلمات ويتوىل م�ضئوليته مبا�رصة منذ رحل كل من اأحبهم وق�ضى �ضنوات 
اإدارة  انتظار طويل يف  بعد �ضاعات كان يقف يف طابور  الق�ضبان.  خلف 
اجلوازات لُينهي اإجراءات وت�ضاريح �ضفره. اختلطت يف م�ضامعه هم�ضات 
النا�ض واأحاديثهم التي يقتلون بها ال�ضجر يف انتظار املوظف الذي “خرج ومل 
يعد”، ح�ضبما قال اأحد املنتظرين �ضاحًكا، يف اإ�ضارة لإعلنات ال�ضحف 

ال�ضهرية عن املفقودين.
“واأهي يا �ضيدي بركات الرئي�ض املوؤمن”، نظر اأمامه فوجد املوظف 
اللتني  والقدمني،  اليدين  ُم�ضّمر  وهو  املزدحم  مكتبه  اإىل  يدلف  املفقود 
ا�ضتقرتا يف �ضب�ضب بل�ضتيكي، بينما تت�ضاقط نقاط املاء منه، حاول البع�ض 
ف�ضاح  املبنى  بوابة  قارب على اخلروج من  الطابور  باأن  وتنبيهه  اإليه  احلديث 
فيهم بعنف “اإيه يا كفرة.. الظهر اأّذن.. م�ض عايزينا ن�ضلي.. فيه ُن�ض 
�ضاعة �ضلة.. يل”، بداأ كثري من النا�ض يخرجون من املكتب ُمف�ضحني له 
الطريق عدا �ضاب ا�ضتند اإىل مكتبه وهو يغمز، جتاهله املوظف وبداأ ُي�ضلي، 
�ضمت هو الآخر ووقف بعيًدا ُيراقبه. انتهى املوظف من �ضلته واأدار راأ�ضه 

اإىل جانبيه “ال�ضلم عليكم ورحمة الله”.
“حرًما.. تقّبل الله”، قالها ال�ضاب وهو ي�ضع �ضيًئا يف جيبه، نظر له 
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ال�ُضّنة واأرجع  اأ�ضلي  اأ�رصب �ضاي على ما  “مّنا ومنكم..  ُمبت�ضًما  املوظف 
اأخل�ض لك امل�ضلحة على طول”.

اأحد املنتظرين  “طب وده ير�ضي ربنا” خرجت منه دون وعي فلكزه 
مثله “يا عم الله ير�ضى عليك خليك يف حالك. طاملا م�ض قادر تدفع يبقى 
“اأنت م�ض من  ينهره  اآخر  فاأ�رصع  الرد عليه  ت�ضكت زي حالتنا”، حاول 
البلد دي وّل اإيه يا اأ�ضتاذ. والنبي لت�ضكت اأح�ضن املوظف ياأجل ورقنا كلنا. 
دا اأنا ما �ضدقت جايل العقد يف ال�ضعودية”، نظر لهما يف ده�ضة وبداأ يحوقل 
فاأ�ضاف �ضاب اآخر يبدو عليه البوؤ�ض “البلد دي ما بقت�ض بتاعتنا يا حاج. يبقى 

خلينا نغور منها بقى. ربنا يكفينا �رص احلوجة و�ضوؤال النا�ض”.
انتهى حتى  اإن  الله، وما  بذكر  الطويل  انتظاره  �ضمت �ضادق و�ضغل 
خرج والعرق يغمره، ورغم ذلك قرر اأن يعود لبيته �ضرًيا على الأقدام “ميكن 
ما اأرجع�ض البلد دي تاين”، قالها لنف�ضه ُمتجاهًل الأتوبي�ض املزدحم الذي 
مر اأمامه، بداأ يتجول يف �ضوارع و�ضط البلد التي كان يحفظها يوًما كظهر 
يده. مع كل خطوة كانت ع�رصات الأفكار والأ�ضوات من املا�ضي تتداخل 

يف ذهنه حتى �ضعر وكاأن خمه يتمزق.
اإيه.. ب�ض لنف�ضك يا راجل ال�ضف  بنو وطني.. واأنتم فرقتوا عنهم 
�ضاحبي..  يا  اأن�ضى  الثورة..  حمكمة  �ضادة..  وقهوة  �ضاي  التاين.. 
قدام  اإيه  هتعمل يل  تقول يل  تقدر  اعتقال..  قرارات  الع�ضاكر جننوه.. 
خالك.. واإحنا مفي�ض حيلتنا غري الكلم.. منرة 26.. اأنت الظابط اللي 
خ�رّصين كل حاجة حلوة.. اأنا مفي�ض زيي.. اأيوة بتاجر يف املخدرات.. 

منهم لله الكفرة.. تقبل الله.
»يا رب«.

�رصخ بها يف و�ضط ال�ضارع فالتفت اإليه املارة. نظر اإليهم جميًعا مبرارة 
ثم عاد ينظر اإىل ال�ضماء ودموعه تنهمر على وجهه، فجاأة وجد اأحد املارة 
ي�ضع �ضيًئا يف يده، نظر فوجده اأعطاه ربع جنيه. تلفت حوله لريى من فعلها 
يده وحت�ض�ض  للعملة يف  نظر  واأكمل كٌل طريقه.  قد جتاهله  اجلميع  فوجد 

جواز �ضفره الذي تنق�ضه التاأ�ضرية داعًيا اأن يرحل يف اأ�رصع وقت ممكن. 
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اأكمل طريقه ليجد اأحد باعة الذرة ُينادي على ب�ضاعته ب�ضوت عاٍل، 
قفزت اإىل ذهنه �ضارة حينما كانت تقول له يف دلل »هات يل درة«، كان 
ذلك طلبها ال�ضهري الذي اعتاد عليه، وقتها كان يتخل�ض من اأعبائه يف الثالثة 
ظهًرا. يرتدي البدلة ال�ضيفية الأنيقة، وتتعطر هي وتلمع يف جيبتها البي�ضاء 
معها حتى  مي�ضي  قليًل؛ كان  الأربعينات  من  امل�ضتوحى  والقمي�ض  الق�ضرية 

�ضينما اأوديون ويدخلن فيلم املو�ضم يف اأ�ضبوعه الأول.
باعة الكتب يف م�رص، الذي حكى  اأ�ضهر  مر يف طريقه على مدبويل 
له رفاق العتقال عن اعتيادهم �ضوؤاله عن اآخر الُكتب املُحّرمة.. عم عبد 
اإىل ذاكرته، ل يدري مِلَ كل هذا الآن.. تذّكر  امل�ضيح هو الآخر يقفز 
جل�ضة رثائه قبل خروجه من املُعتقل »القرب ما بيتقفل�ض اإل على ثلثة« قالها 
له يومها وكاأنه كان يعلم اأنه نهايته يف ذلك املكان الب�ضع »ونف�ضي اأخل�ض 
يعرب  وهو  الطريق  يف  الرتكيز  حماوًل  راأ�ضه  نف�ض  منهم«؛  واحد  واأكون 
امليدان رافًعا راأ�ضه لأعلى فقفز يف ذهنه اأرماين الراحل، انتقلت عيناه تلقائيًّا 

اإىل �رصفته التي احتلها �ضفوت.
»حا�ضب«، ارتفعت ال�رصخة بينما مل ي�ضتوعب اأنها له اإل عندما فوجئ 
بدفعة خاطفة رفعته لأعلى.. وجد نف�ضه يطري يف الهواء.. �ضعر اأن ذكرياته 

تتدفق منه بل توقف، ال�ضقوط كذلك نزف حكايات اأخرى.
»يا �ضاتر يا رب«.

الرتطام جاء بقفزة اأخرى �ضغرية ثم ا�ضتقر �ضاكًنا.. مل يَر ما حوله، 
واإمنا ملأت عينيه �ضور كثرية ملن يفتقد.. ابت�ضم عندما راأى �ضارة اجلميلة 

متد يدها للعبور معه.
»حد ينادي ع�ضكري ويجري ينادي الإ�ضعاف«.

مع  �ضدى  اإىل  يتحول  الأمر  اإنقاذه..  حتاول  مهتزة  �ضبحية  اأ�ضوات 
�ضوى  تبَق  مل  هت�ضكوك..  اأفلم  اأحد  يف  �ضاهد  كما  التدريجي  الإظلم 

مو�ضيقى ت�ضويرية يختارها بنف�ضه..
»ل حول ول قوة اإل بالله.. الراجل راح«.

***
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اإىل حالة من  اجتاه خُمالف، فقد و�سلنا  االأمور �سارت يف  اأن  »اإال 
واأ�سبح  خطورة،  اأكرث  االنق�سام  من  وحالة  ق�سوة،  اأ�سد  اال�ستقطاب 

الن�سيج املجتمعي ُمهدًدا بالتمزق الأن العنف ال يوّلد اإال العنف.
هذا  لف�ش  �سلمية  بدائل  هناك  اأن  اأرى  كنت  فقد  تعلمون،  وكما 
اال�ستباك املجتمعي، وكانت هناك حلول مطروحة ومقبولة لبدايات تقودنا 
اإىل التوافق الوطني، ولكن االأمور �سارت اإىل ما �سارت اإليه. ومن واقع 
ثمًنا  بعد تكبدنا  النهاية، ولكن  �ستاأتي يف  املُ�ساحلة  فاإن  املُماثلة  التجارب 

غالًيا كان من املمكن - يف راأيي- جتنبه«.

                                       من ا�ستقالة الدكتور حممد الربادعي - 
نائب الرئي�ش املوؤقت للجمهورية- اأغ�سط�ش 2013
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من  واخلروج  الإخلء  املعت�ضمني  جميع  على  الأخري..  »الإنذار 
ملحقة  بعدم  تتعهد  الداخلية  وزارة  الأمن..  قوات  توؤمنها  التي  املمرات 
اأي �ضخ�ض ما مل يكن مطلوبًا ق�ضائيًّا.. �ضيتم ف�ض العت�ضام خلل ع�رص 

دقائق«..
عاد جمدي يتلفت حوله يف توتر وهو يتجول بعيًدا عن اخلطوط الأمامية 
بحًثا عن ال�ضيخ يحيى الذي بدا وكاأنه تبّخر من املنطقة فجاأة، ارجتف ج�ضده 
التي  اخلروج  ممرات  نحو  يندفعون  الذين  للمعت�ضمني  الع�ضوائية  احلركة  من 
اأقامتها ال�رصطة؛ كان اأغلبهم ل ناقة له ول جمل يف هذه املعركة وتواجدوا 
طمًعا يف اإعلء كلمة احلق كما اأوهمهم رجال اجلماعة، اأو من اأجل الوجبة 
كاملة،  باأ�رصهم  اأتوا  ممن  املعت�ضمني  اأحد  عنهم  اأخربه  التي  جنيه  واملائتي 
م�ضاعدة  به  ي�ضتطيع  مبلًغا  ليجمع  باأ�رصته  ُي�ضحي  الذي  الرجل  من  تعّجب 
ابنته اليتيمة يف الزواج. حاول الت�ضال بال�ضيخ عدة مرات، اإل اأن الأمن 
قام بالت�ضوي�ض على الت�ضالت حت�ضًبا لأي تفجريات حمتملة؛ اأعاد هاتفه اإىل 
جيبه وقادته قدماه اإىل ال�ضفوف الأوىل، عندها اأيقن اأن جمزرة �ضتقع بعد 
اأثار  اأحاطت بالعت�ضام قدر ما  التي  الهائلة  القوات  باأعداد  ُيفاجاأ  قليل. مل 
يَرها منذ  اإعداد حت�ضينات واأ�ضلحة مل  بداأوا يف  الذين  امللثمون  اأولئك  رعبه 
اأنهى خدمته الع�ضكرية »ربنا ي�ضرت«، هم�ض بها ثم فوجئ بيد غليظة تو�ضع 
لثامه  نزع  الذي  امللثم  التفت حمدًقا يف  ده.. جمدي!«،  »اإيه  كتفه  على 
ليجده اأحد رفاق اجلي�ض القدامى فهتف »ح�ضني.. اإيه اللي جابك هنا«..

»ياه.. دا اللقا ن�ضيب �ضحيح«.
فينك طول  هنا..  واألقيك  اأرا�ضيك،  فني  عارف  م�ض  �ضنني  »بقى 
الزمن ده؟«، ربت ح�ضني على كتفه و�ضار به نحو اأحد التح�ضينات القريبة 
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من ال�ضف الأول »م�ضري احلي يتلقى يا �ضيخ جمدي.. اأنا بعد ما خرجت 
الكفرة  الأمريكان  وملّا  خايل..  مع  اأ�ضتغل  العراق  �ضافرت  املعتقل  من 
دخلوها رحت على الأردن، ا�ضتغلت هناك وبعدين ولد احللل �ضفروين 
على غزة، هناك ان�ضممت للمقاومة �ضد ال�ضهاينة.. ورجعت عل�ضان اأقف 

جنب الدكتور وهو بيحكم ب�رصع ربنا«.
»واأديك �ضفت اللي ح�ضل«..

مع  اأمان  يف  دلوقتي  هم  القيادات..  نهّرب  قدرنا  اإننا  »احلمدلله 
اإخواننا.. وفيه منهم اللي خرج بره البلد كمان«، �ضعر جمدي باحلنق وقد 

اأدرك ملاذا اختفى ال�ضيخ يحيى »طب واإحنا؟«..
اأحد  اإىل  قالها واأ�ضار  الله«،  باإذن  فئة كثرية  قليلة غلبت  فئة  »كم من 
ال�ضباب امللثمني الذي اأ�رصع اإليه ويف يده �ضلح اآيل »ل�ّضه بت�ضّمي قبل ما تن�ّضن 
طلقات  ويعطيه  كتفه  ال�ضلح يف  ُيعلق  وامللثم  تردد جمدي  بطلت؟«؛  وّل 

اإ�ضافية »اأنا.. اأنا ما�رصبت�ض نار من �ضاعة ما خدت �ضهادة اجلي�ض«.
الكفرة  �ضد  احلق  معركة  الذكريات..  نرّجع  فر�ضتك  »واأهي جت 
يقول  عاد جمدي  واإ�رصائيل«؛  اأمريكا  عل�ضان  ال�ضالح  الراجل  حب�ضوا  اللي 
ب�ضدة  الرجل  �ضحك  بتخرج«؛  كتري  نا�ض  فيه  ما  »طيب  مرجتف  ب�ضوت 
وهو ُي�ضري لبع�ض ال�ضباب الذين انت�رصوا باحرتافية »ومن اإمتى والكفرة ليهم 
اأنت ما �ضمعت�ض اللي قاله الك�ضافة بتوعنا.. اللي بيخرج بريكب  عهد.. 

عربية الرتحيلت اأو بي�رصبوه بالنار مكانه«.
املطرقة  بني  اأنه  �ضعر  وقد  جمدي  قالها  بالله«،  اإل  قوة  ول  حول  »ل 
اأن هرب �ضيخه واأحاطت بهم قوات الأمن واجلي�ض من كل  وال�ضندان بعد 
جانب »يا ح�ضني.. اأنت ع�ضكري قدمي وعارف.. دول حماوطني املنطقة«.
»ربنا يبارك يف ولدنا اللي على املاأذنة واأ�ضطح العمارات.. منهم كام 
�ضاب تربيتي«، قالها واأخذ نف�ًضا عميًقا وهو يربت على كتفه »اتوكل على 
الله وخد مكانك بني ال�ضباب.. دول حتى لو هجموا بالهليكوبرت معانا اللي 

يوّقفهم«.
»وبعد كده«.
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»ربنا هين�رص احلق والدكتور هريجع ملكانه«، هّز جمدي راأ�ضه واجته 
اليوم  يلعن  الرملية، وهو  ال�ضكائر  �ضاتًرا من  ت�ضكل  التي  املوا�ضع  اأحد  اإىل 
الذي �ضّدق فيه ال�ضيخ يحيى وان�ضم للجماعة التي يلعنها الآن األف مرة، مل 
يدِر ملاذا جال بذهنه رفاق اجلريدة.. عبد الر�ضول الذي ن�ضحه طويًل لكن 
�ضهادته جمروحة ب�ضبب ولئه للنظام، راأفت امل�ضور الذي جتنبه رغم طيبته 
لأنه م�ضيحي.. حنان الرقيقة التي ا�ضتهاها يف نف�ضه طويًل رغم �ضخريتها من 
حليته؛ حتى اأكرم الذي نا�ضبه العداء بعد تاأييد اجلماعة للمجل�ض الع�ضكري 
ا. ارت�ضمت على �ضفتيه ابت�ضامة خفيفة عندما تذكر  �ضعر الآن باأنه كان حُمقًّ

رده وهما يتجادلن حول �ضبب ان�ضمامه..
»عارف .. واأنا �ضغري كنت دامًيا بح�ض اإين لوحدي.. مكنت�ض عايز 
من حد حاجة كبرية.. كلمة حلوة.. نظرة اهتمام.. يا �ضلم لو لقيت 
ح�ضن اأترمي فيه.. الُيتم كان حياة كاملة م�ض جمرد اإح�ضا�ض.. كربت 
وفهمت ليه ربنا هيعاقب اللي يت�ضبب يف بكاء طفل اأبوه يف الرتاب.. الأب 
ظهر وقوة وعزوة.. حاجز بينك وبني قذارة الدنيا .. اأول ما احلاجز ده 
بيقع بيبداأ �ضيل الدموع.. الظهر بينك�رص والقوة برتوح والعزوة بتنف�ض.. 
ميكن عل�ضان كده م�ض عاوز اأكون اأب.. م�ض عايز اأك�رص �ضهر حد«..

»وهم بقوا �ضهرك؟!«..
»معاهم لقيت العزوة اللي كنت بدور عليها.. تفتكر اأنا ا�ضتغلت هنا 
اللي  البيت  والنظام حبايب..  ما كانوا هم  اأيام  منهم  بتو�ضية  اإزاي؟!.. 
اأنا فيه واحد منهم اأجره يل ب�ضعر حنني.. بعد ما كنت زيك بقيت ب�ضلي 

واأ�ضوم واأعرف ربنا«..
»ربنا م�ض مّدي حلد التوكيل عل�ضان يتعامل با�ضمه«..

هنا  م�ض  حتة  كل  يف  ده  هتلقي  اإخوة..  املوؤمنون  اإمنا  قال  »ب�ض 
علينا  كتري  اأخي..  يا  اإيه  للم�ضيحيني..  اأخوّيات  فيه  اأوروبا  يف  ب�ض.. 

نبقى زّيهم«..
يف  بال�ضكائر  حمتمًيا  يقفز  جعلته  طويلة  اإنذار  �ضافرة  ذكرياته  قطعت 
�رصعت  التي  القوات  من  الر�ضا�ض  من  وابل  فيها  انهال  التي  اللحظة  نف�ض 
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يف الهجوم، اأ�رصع ي�ضبط �ضلحه الذي طاملا ا�ضتخدم طراًزا قدمًيا منه يف 
اأيقن  منها،  باأ�ضخى  الر�ضا�ضات  يرّدون  ورفاقه  بداأ  الع�ضكرية..  خدمته 
ا عندما برز بع�ض ال�ضباب وهم يحملون على اأكتافهم  اأن ح�ضني كان حمقًّ
لتف�ضح  اأمتاًرا  تراجعت  التي  الأمن  قوات  نحو  اأطلقوها  �ضاروخية  قواذف 
الطريق للجي�ض الذي بداأ يتعامل مع الأ�ضلحة املتطورة. بداأ ُيطلق ر�ضا�ضاته 
بع�ضوائية بينما ان�ضحب عقله م�ضتعيًدا ع�رصات التفا�ضيل التي متنى اأن يعي�ضها 

لكنه اكتفى بامل�ضاهدة..
 الباب املوارب.. اإ�ضاءة ن�ضف مظلمة.. يا اأ�ضتاذ فتحي.. اإيه حوار 
نف�ضي  عبده..  حاج  يا   ..855 اأ�ضطى..  يا  البا�ضورد  الأرقام..  لعبة 
اأح�ضنك.. رئي�ض عبيط.. ح�ضي�ض.. الباب.. طب اإيه.. ال�ضقف.. 
كيوت اأوي.. م�ض عارف.. حكم الع�ضكر.. هرتوح مني.. �ضوت 

حرميي.. وعايزين اأك�ضبها.. ال�ضباك.. بي�ض.. انتظار.. حلوة..
تفككت قناعاته حول ال�ضمود وهو يرى املحيطني به يت�ضاقطون واحًدا 
عنها ح�ضني  التي حتدث  الهليكوبرت  هدير  م�ضامعه  اإىل  تناهى  الآخر..  تلو 
وهي تق�ضف اأعلى املباين املجاورة.. ل بد اأن هوؤلء هم قنا�ضة اجلماعة.. 
�ضمع �ضوت ح�ضني املميز ي�رصخ، التفت فوجده تلقى ر�ضا�ضة حمكمة يف 

عنقه.. 
»هذه هي اللعبة يا �ضديقي.. ي�ضنعون الفرعون.. يتيهون يف حبه.. 
وي�ضبحون  يركعون  اإجنازاته..  مدح  يف  يتفانون  الق�ضائد..  له  ينظمون 
اإليه  ينظرون  قلوبهم..  قبل  بيوتهم  ي�ضعون �ضوره يف  باأنفاقه وكباريه.. 
باأطراف اأعينهم بانتظار حلظة ال�ضقوط.. ويف النهاية ينفجرون يف ال�ضجيج 
العجوز..  الطاغية  ال�ضيخ يحيى يوم �ضقوط  بنهايته«، �ضمعها من  احتفاًل 

لعن الله كليهما، اأحدهما خرب البلد والآخر دّمر م�ضتقبله..
ُيطبق  بينما  ُيلقي �ضلحه  لديه.. ل يدري مِل مل  اآخر خزانة ر�ضا�ض 
عليه رجال العمليات اخلا�ضة، ا�ضتمر يطلق ر�ضا�ضاته بينما ميد قدمه حماوًل 
جذب �ضلح ُملقى بالقرب منه بجوار جثة ل�ضاب ع�رصيني ُن�ضفت ملحمه 

تقريًبا بطلقة قنا�ض..
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منه  يقرتب  وهو  ال�ضباط  اأحد  بها  �رصخ  ال�ضلح«..  وارمي  »اثبت 
حمذًرا بينما زملوؤه ينت�رصون حول اجلثث املتناثرة يبعدون اأ�ضلحتها باأقدامهم 
ثم  �ضيحاكمونه  جدوى..  هناك  تعد  مل  فائدة..  ل  ويتقدمون.. 

يعدمونه.. ل داعي لإطالة الوقت اإذن..
»الطلقة اللي هتقتلك م�ض هت�ضمع �ضوتها«.. مل يتذكر متى �ضمع هذه 
اجلملة؛ فقط رفع �ضلحه للمرة الأخرية متجاهًل التحذير وهو يلعن ال�ضيخ 
يحيى للمرة الأخرية.. ل يدري هل ملح راأفت يلتقط بع�ض ال�ضور اأم اأن 

ذلك الومي�ض كان للطلقة التي اخرتقت راأ�ضه.

***
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61

»اأهًل �ضفوت با�ضا«..
اأمام باب  ُي�ضافح �ضفوت  قالها �ضكرتري الأمري راأفت يف احرتام وهو 
مواعيده  كمان  هو  �ضيادتك..  انتظار  يف  الأمري  »�ضمّو  اإليه  ُم�ضرًيا  الق�رص 
دقيقة«، ابت�ضم �ضفوت وهو ينظر حوله كعادته »املواعيد جزء من �ضغلنا.. 
اآ�ضف..  �ضمّوه عارف كده«، قالها وهّم اإىل داخل الق�رص فا�ضتوقفه »اأنا 
اإىل  فاأ�ضار  ُمت�ضاءلة  ده�ضة  يف  �ضفوت  حاجبا  ارتفع  �ضيادتك«،  اعذرين 
نظر  �ضمّوه«،  تعليمات  دي  جّوة..  الأ�ضلحة  اأو  احلرا�ضة  »ممنوع  مرافقه 
الرجل  اإىل  والتفت  ليهداأ  اإليه  اأ�ضار  ولكنه  ع�ضبية  يف  اإليه  �ضفوت  حار�ض 

»لكن اأنا تعليماتي..«.
الأمري  �ضوت  ارتقع  يدخلوا«،  كلهم  ال�ضيوف  طلعت..  يا  »عيب 
الرجل واأ�رصع  الباب فتغريت ملمح  الهادئ من مكربرِّ �ضوت �ضغري بجوار 
ُيف�ضح الطريق »اتف�ضلوا«. قادهم �رصيًعا يف طرقات الق�رص حتى توقف اأمام 
مكتب الأمري ودّق بابه يف احرتام وتنحى جانًبا وهو يفتحه »اتف�ضل �ضيادتك«.
بعد  �ضيقابله  الذي  الرجل  بابنة  م�ضغول  وذهنه  بثقة  �ضفوت  حترك 
حلظات، مل يت�ضور اأن تلك ال�ضاحرة ذات ال�ضم الفار�ضي وامللمح الهادئة 
�ضوف تخلب ُلّبه اإىل هذا احلّد، عاد ذهنه اإىل اليوم التايل للحفل عندما ظّلت 
�ضورتها ُمعلقة يف ذهنه طيلة الطريق اإىل مكتبه، لأول مرة مل ُيباِل بتحيات 
كل املُحيطني به، كان يرد �ضلمهم بهزة راأ�ض ُتذّكره بهزة راأ�ضه لتحيتها، 
دخل حجرته وجل�ض على مكتبه الفاخر بينما ُم�ضاعده ال�ضاب يتحدث فيما 
بدا له كلم فارغ، فقاطعه »كفاية.. مالي�ض مزاج دلوقتي«، �ضمت ال�ضاب 
فوًرا وغرّي حديثه »�ضكل �ضيادتك م�ض رايق.. فيه حاجة بخ�ضو�ض معايل 
الوزير؟«، �ضاأله ال�ضاب فنظر له بغ�ضب دفعه للرتاجع للوراء »اأنا قلت حاجة 
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غلط يا فندم«، اأ�ضار له بال�ضمت واأغلق عينيه ُثم  عاد يفتحهما والتفت اإليه 
»فيه بنت كانت يف احلفلة اللي رحتها مع معايل الوزير«.

»مالها يا فندم؟«.
»هدي لك ا�ضمها.. عايز اأعرف كل حاجة عنها من يوم ما اتولدت«.
»اتف�ضل يا فندم«، قطع الرجل ذكرياته فابت�ضم �ضفوت ودخل بهدوء 
متاأمًل حجرة املكتب الفاخرة التي متتلئ بالتماثيل النادرة واأمهات الكتب، 
 bienvenue .. il»ملح الأمري انبهاره فنه�ض من جمل�ض مل�ضافحته وابت�ضم
اإليه باجللو�ض على الأريكة “ما  واأ�ضار   ،”est le plaisir de vous voir

بحب�ض الر�ضميات.. خلينا نقعد هنا”.
منت�ضًبا  يجل�ض  وهو  وا�ضح  نفاق  يف  قالها  �ضمّوك”،  ت�ضوفه  “اللي 
�ضفوت  ابت�ضم  بر�ضه”،  كده  بتقولوا  م�ض  “ا�ضرتح..  الأمري  ف�ضحك 
قالها  املريي”،  بيطّبق�ض  ما  بتاعكم  املكتب  “وّل  الأمري  له  فغمز  جُمامًل 
ا”، عاد  و�ضحك ف�ضاركه �ضفوت �ضحكاته “معلومات �ضمّوك غزيرة جدًّ
ُم�رصف  “اأنا كنت  واحًدا  وُيعطيه  الفاخر  �ضيجاره  ُي�ضعل  يغمز وهو  الرجل 
على الأمن يف ق�رص مولنا، يعني الوزير بتاعك كان واحد من رجالتي.. 
كان يف  نف�ضه  بتاعك  “الرئي�ض  وهم�ض  اأكث  منه  اقرتب  هو”.  ب�ض  م�ض 

احلر�ض احلديدي.. تعرف ده”.
“اإحنا بنتعلم ل�ّضه”.

وافقت  كده  عل�ضان  ب�رصعة..  يكربوا  عايزين  اللي  اأحب  “واأنا 
مابحب�ض  ال�ضادات..  زي  كمان  “اأنا  اإليه  ُم�ضرًيا  ونه�ض  قالها  اأقابلك”، 
اأتكلم يف حاجة مهمة غري واأنا بتم�ضى”، بدت ده�ضة �ضفوت على ملحمه 
ا “البيزن�ض بتاعنا م�ض لنب  وهو ي�ضري معه اإىل احلديقة فابت�ضم الأمري ُم�ضتعر�ضً
يبقى  اأنا م�ض هعرف كل ده  لو  تفتكر  امللوك.  بنتعامل مع  اإحنا  اأطفال.. 

هقدر اأتعامل معاهم”.
يف  املُف�ضل  جمل�ضه  اإىل  فاأ�ضار  ُينافقه،  �ضفوت  عاد  “بالتاأكيد”، 
ال�ضلح  اإن �ضفقة  مثًل عارف كوي�ض  “اأنا  ليجل�ضا ووا�ضل حديثه  احلديقة 
ال�ضفقة  جابك،  اللي  ال�ضبب  هي  م�ض  اأمريكا  من  تخل�ضوها  عايزين  اللي 
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هناخد  بتاعك  والوزير  اأنا  هي�ضرتوا..  دول  هيبيعوا..  دول  ُمنتهية.. 
ح�ضتنا.. خل�ضت”.

“ا�ضمح يل ب�ض اأاأكد على �ضمّوك ب�ض بع�ض التفا�ضيل”.
“ما تقلق�ض”، ابت�ضم وهو ُيعيد اإ�ضعال �ضيجاره “لو كان جللة امللك الله 
يرحمه كان عرف حاجة عن �ضفقات الأ�ضلحة بتاعة حرب فل�ضطني، اللي اأنا 
خّل�ضتها، اأو ال�ضادات بتاعك عرف ال�ضفقات اللي بتخل�ضوها ل�ضاه اإيران، 
اأدرك �ضفوت اأنه اأمام عقلية جبارة فعاد ُيحني  يبقى ال�ضفقة دي هتتعرف”. 
جبهته “متام.. اعذرين �ضمّوك”. �ضمت الأمري برهة وهو يتفر�ض ملحمه ثم 
باغته “�ضكلك م�ض عبد املاأمور زي ما هم فاكرين.. اأنت طموح”. ارتبك 

�ضفوت فاأ�ضار اإليه با�ضتح�ضان “ده عظيم.. اأنا اأحب ده”.
وا�ضل �ضفوت �ضمته وهو ينظر اإىل الأمري الذي حتدث وكاأنه ل يراه 
العيلة.. ما  اأي واحد يف  اأذكى من  ما �ضريين كلمتني عنك كنت  “اأول 
وقفت�ض و�رصخت زي الأفلم اللي عملتوها عننا، ول قلت يعني اإيه حفيدة 
بدت ملمح  دبورة”.  اإن على كتفه  تتجوز فلح ملجرد  با�ضا  حممد علي 
الذي  الأمري  عن  لإخفائها  �ضيجاره  دخان  ونفث  �ضفوت  على  الغ�ضب 
�ضحك ب�ضخرية “دي م�ض اإهانة يا �ضفوت بك.. ده و�ضف. ما تزعل�ض، 
لو حد له حق يزعل يبقى اأنا. مبنطق اأفلم ال�ضتينات لزم اأقولك خر�ضي�ض 
نر�ضي�ض واأدّور على الكرباج اللي مع عبد ال�ضمد”، عاد ي�ضحك وهو ُي�ضري 
حاجة  اأهّم  بيتغري.  الزمن  اإن  وعارف  عاقل  راجل  اأنا  “لكن  بالهدوء  اإليه 

عندي اإين اأف�ضل على القمة”.
باإعجاب وا�ضح بدون  قالها �ضفوت  ا يف ده”،  “و�ضمّوك ناجح جدًّ
نفاق فهز الأمري راأ�ضه “وعل�ضان اأنت ذكي فعًل زي ما �ضمعت عنك بقى 
عندي اأ�ضباب كتري خلتني اأوافق اإين اأقابلك”، انحنى �ضفوت يف نفاق “ده 

�رصف ليا �ضمّوك”.
اأ�ضعل  �ضوية”،  عني  لك  اأحكي  خليني  ده..  ال�رصف  نزّود  “خلينا 
�ضيجاره الثاين وا�ضرتخى اأكث يف مقعده “ملّا عملنا �ضفقة الأ�ضلحة اأيام حرب 
فل�ضطني، واكت�ضفت اخلدعة اللي عملها الو�ضيط الإجنليزي، ح�ضّيت اإن فيه 
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حاجة هتح�ضل. احلملة ال�ضحفية اللي كانت وا�ضعة �ضاعتها خلت غ�ضب 
مولنا �ضديد، وقتها اأخت مولنا، الإمرباطورة فوزية، اللي اجتوزها ال�ضاه 
ن�ضحت مراتي، اللي كانت و�ضيفتها يف م�رص، اإننا ننقل كل حاجة تخ�ضنا 
اأمر ملكي غا�ضب. �ضحيح املو�ضوع عّدى وفيه  اأي  لدول تانية حت�ضًبا من 
نا�ض �ضالت املو�ضوع، لكن الن�ضيحة ف�ضلت يف دماغي”، �ضمت حلظات 
نفث فيها دخانه وتابع “بعدها بداأت اأ�ضتغل مع حكومة ال�ضاه، ومن احلكومة 
دي حلكومات غريها، البيزن�ض بتاعي كان بيكرب يوم ورا التاين، اتعلمت 

�ضم�رصة ال�ضلح الدولية”.
وتابع  التعليق  الأمري  جتاهل  بينما  بحما�ض،  �ضفوت  قالها  “عظيم”، 
“وملّا البكبا�ضية بتوعك نّطوا على البلد وخدوا كل حاجة كنت وقتها خّلفت 
تّوقع  وكاأنه  بخبث  ابت�ضم  ال�ضم؟”؛  معنى  تعرف  بريهان،  الكبرية،  بنتي 

ال�ضوؤال “احل�ضناء امللئكية، ده ا�ضم فار�ضي”.
“بال�ضبط.. يا اإما اأنت مثقف زي ما �ضريين قالت يل اأو �ضكلك مذاكر 
قبل ما تقابلني. املهم، كانت و�ض ال�ضرت عليا زي ما اأنتم بتقولوا. ف�ضلت 
يل  حتفظ  عادية  �ضفقات  يف  اتعاملت  املادي.  و�ضعي  على  حمافظ  �ضنني 
الو�ضع ده”، �ضمت حلظات واأ�رصق وجهه “حلد ما خّلفت �ضريين”. ابت�ضم 

�ضفوت لدى �ضماعه ال�ضم فقال “الفتاة اجلميلة، بر�ضه ا�ضم فار�ضي”.
الفار�ضية كمان.. �ضريين  نوع من احللويات  اأنه  “و�ضيف ملعلوماتك 
بقى كانت و�ض الرزق، اأول ما جت جايل معاها �ضفقات خرافية وعلقات 
وا�ضعة. ملوك العامل كلهم بقوا حتت اإيدي”، تنحنح �ضفوت ُمبت�ضًما “مع 

احرتامي �ضمّوك.. امللوك م�ض كل حاجة”.
“ذكاءك وا�ضح، لكن يف غري حمله املرة دي”، بدت نظرة مت�ضاءلة 
يف عيني �ضفوت لكنه اكتفى بال�ضمت منتظًرا تف�ضري الرجل “اأنا بتكلم على 
امللوك احلقيقيني.. النا�ض اللي يف اإيديهم احلل والعقد.. رجال اأعمال، 
انفتح يل  معاهم  بقى  دول  بتاعك؛  الوزير  زي  وزراء  روؤ�ضاء حكومات، 
باب الدنيا. عل�ضان كده قررت اإن �ضريين بالذات م�ض هجّوزها لأي حد”؛ 
اأنك م�ض لعبة  اأبهرتها. �ضفت يف عينيها  اأنت  “لكن ب�رصاحة  قالها ونه�ض 
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ممكن ت�ضليها �ضوية وبعدين تزهق، تابعت املو�ضوع وف�ضلت �ضاكت، من 
اأول ما ظهرت لها بعد احلفلة اللي عرفناك فيها حلد ما كنتم �ضوا يف نادي 
ال�ضيارات اإمبارح. ملّا رجعت وقالت يل اإنها عايزة تتجوزك كنت جمعت 

كل تفا�ضيلك”.
على  “حافظ  الرجل  فابت�ضم  حذر  يف  �ضفوت  ت�ضاءل  “يعني..”، 
ذكاءك.. �ضوف.. مفي�ض اأ�رصة زي حممد علي تاين، لكن زي ما كنا 
اللي  اجلديد.  الق�رص  بتحكموا  اأنتم  وبقيتم  دارت،  الدنيا  ال�رصاي  بنحكم 
عل�ضان  بتاعك..  الوزير  مكان  وتبقى  تكرب  بكره  الع�رص.  با�ضاوات  زيك 
يا  “مربوك  اأمامه  املبهوت  ُي�ضافح �ضفوت  قالها ونه�ض  اأنا موافق”،  كده 
ان�ضى  “اآه.. �رصط ُمهم.  فاأوقفه  لُي�ضافحه  مد �ضفوت يده  بنتي”،  زوج 
ويف  م�رص،  يف  طبقة  اأعلى  و�ضط  عاي�ض  دلوقتي  اأنت  البو�ضطجي.  اأبوك 

امل�ضتقبل هتكون من �ضفوة العامل كله”.
“مربوك عليا �ضمّوك”.

***
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لت�ضويه  امل�ضللون  �ضي�ضعى  الأم�ض..  اأحداث  بعد  املواجهة  “وتقرتب 
امل�ضاندة  بعد ما فعلوه من  الع�ضكر، حتى  اأبطال امللحم �ضد  تبقوا من  من 
للإطاحة بحكم اجلماعة احلمقاء ورئي�ضها الذي مل ي�ضتحق البقاء على عر�ض 
م�رص ولو �ضاعة. �ضُتقام املحاكمات، ويتم الت�ضهري بهم وجتريدهم وحماولة 
اإفناء اأفكارهم، كما فعلت الكني�ضة و�ضيوخ ال�ضلطان يف الع�ضور الو�ضطى. 
�ضاغية.  اأذًنا  يجدون  الأر�ض حتى ل  ال�ضيطان يف  ت�ضويرهم كظل  �ضيتم 
ويف النهاية، ومهما اختفى من تبقوا من تلك الأيام، �ضتنت�رص الفكرة ويعود 

للثوار اعتبارهم. 
ويقرتب العنف من جولته الأخرية، فبينما يقوم كل طرف بتعبئة قواته 
من  مّلوا  الذين  احلرافي�ض  الآخر.  بعد  يوًما  �ضخونة  الأزقة  حكايات  تزداد 
ِقبل  ل  عملق  “عا�ضور”  جميًعا  يكونوا  اأن  قرروا  “عا�ضور”  عن  البحث 
لأحد به.. رمبا بعد انق�ضاء هذه الهوجة قد نرى الفتوات وهم يتفرقون مرة 
اأخرى يف الأزقة باحثني عما ي�ضرت عوراتهم بعيًدا عن زيهم الر�ضمي.. متاًما 

كاملرة ال�ضابقة اأو اأ�ضد �رصاوة.
تنطلق  اأن  حتى  وقبل  بالفعل،  عكا  وايل  ن�ضيب  نالوا  فقد  اخلونة  اأما 

الر�ضا�ضة الأوىل. هذا ما راأيناه باأعيننا جميًعا”.
اأنهى اأكرم ما يكتبه مع الر�ضفة الأخرية من كوب ال�ضاي على املقهى، 
اآلمه من  فوؤاد  اإىل  الفارغ بجواره وتذّكر يوم جل�ض ي�ضكو  املقعد  اإىل  نظر 
اأحد يعلم مو�ضعه،  اأ�ضباب. الآن فوؤاد خمتٍف ول  التي هجرته دون  فرح 
ا�ضتح�رص ذلك اليوم واعت�رص قلبه واأ�رصع ُيلقي بال�ضحاب اإىل النادل ويلملم 

اأ�ضياءه ويغادر املكان.
يف طريقه مر مبحل الورد الذي اعتاد اأن ياأتي لفرح منه، كانت املرة 



301

الأخرية عندما �ضدمته بالنك�ضار الأول، يومها ا�ضتطاع كبح دموعه لفرتة 
حمدودة مكنته من الذهاب لإح�ضار باقة من الورود التي حتبها. عاد يطرق 
بابها مرة اأخرى رغم اأنها طلبت منه األ يعود اإىل �ضقتها ال�ضغرية اأبًدا. عندها 
منه  اأفلتت  الذي  الوقت  بالورود يف  يده  لتجده ميد  باندها�ض  الباب  فتحت 
دمعتان “مهما ح�ضل بينا.. كل �ضنة وانتي طيبة.. النهاردة عيد ميلدك يا 
فرح”. عندها مل ت�ضدق ما فعله وقفزت اإىل ح�ضنه �رصيًعا. كانت عودتها 

موؤقتة، لكنها منحته يف تلك الأيام ما يفي�ض من الع�ضق لبقية حياته.
األقى  ببطء.  اجلريدة  مكتبه يف  يدخل  وهو  احلزينة  الذكريات  توالت 
نحو  بعيًدا  جل�ض  ثم  �رصيًعا،  كتبه  ما  لري�ضل  وجل�ض  رفاقه،  على  التحية 
النافذة التي تطل على ال�ضارع املزدحم. مل ي�ضعر باأمل يف قلبه كما يحدث 
جعله  الذي  ال�ضعف  منه  مّكن  اأ�ضدقائه  اأقرب  واختفاء  فتاته  فقدانه  الآن. 

عاجًزا حتى عن القيام من مقعده، بدت اأنفا�ضه البطيئة وكاأنها الأخرية.
كان �رصيط الذكريات مير باأق�ضى �رصعة، بل جاءه لأول مرة ال�ضعور 
احلنني  يتذكر  عاد  تردد.  الراحلة  والدته  كانت  كما  برتوح”  “روحه  باأن 
بها  والتي ع�ضفت  التي كانت موجودة،  احلب  طاقة  اأمامها..  وال�ضعف 
انقطاع  تنزف بل  التي  التي احرتقت.. روحه  اأحلمه  ب�ضيطة..  بكلمات 
منذ الت�ضال الأخري. دار بذهنه تعليق فوؤاد ال�ضاخر باأن ل�ضانه الطويل اأ�ضبح 
منه  فوجد  معه  اجلدال  حاول  يومها  ال�ضلم؛  رد  على  حتى  يقوى  ل  ثقيًل 
جدية مفاجئة مل يدِر �ضببها “كل يوم بيكون نف�ضك اإنه يبقى خمتلف.. اأي 
تغيري ولو ب�ضيط هيفرق جواك.. مكان م�ض متعود عليه.. نا�ض جديدة.. 
�ضاعات  ال�ضحكة..  بيقتل  حواليك  اللي  اجلمود  ب�ض  ت�ضحك  عايز  بتبقى 
نف�ضك  واأنت  هتح�ضل،  م�ض  اإنها  عارف  حاجات  يف  بدماغك  ت�رصح 
�ضايف اإنها جمرد خيال.. تكلم حد واح�ضك �ضوته.. تبت�ضم من موقف 
تغري  عايز  بتكون  �ضاعات  قدمي..  وحت�ضن حب  عينيك  تغم�ض  عدى.. 

حياتك بالكامل.. لكن ل بتغريها.. ول عارف ترجع زي زمان”.
بها  فني!”، هم�ض  اأنت كمان رحت  ترى  يا  �ضاحبي.  يا  والله  “اآه 
بخفوت وحتامل على نف�ضه لينه�ض، خرج من الباب يف �رصود، حتى اإنه مل 
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ينتبه اإىل مرمي التي ارتطم بها “ما حتا�ضب يا عم”، قالتها مبرح ثم نظرت اإىل 
ملحمه بقلق “مالك يا اأكرم؟”.

يلتقط  ب�ضوت خافت وهو  اأجابها  ب�ض”،  �ضوية  تعبان  “�ضلمتك.. 
هنا  ل�ضه  الدكتور؟. كان  على  لك  “اأنادي  بيده  فاأم�ضكت  ب�ضعوبة  اأنفا�ضه 
بيطمن على اإ�ضابات راأفت وح�ضام”، هّز راأ�ضه نافًيا و�ضاألها “هم مالهم؟”.

“كانوا بيغّطوا عند جامع الفتح.. ب�ض حاجات ب�ضيطة احلمد لله”.
“حمدلله على �ضلمتهم.. ابقى �ضلمي يل عليهم”.

على  ربت  التنفيذ”؛  يف  جوة  هي  جميلة؟.  على  لك  اأنادي  “طيب 
كتفها بهدوء “مفي�ض داعي”، قالها وحاول ال�ضري لكن قدميه خانتاه ف�ضقط 
فجاأة  املوجودون.  اإليها  فهرع  فزعة  �رصخة  مرمي  اأطلقت  الأر�ض،  على 
برزت جميلة من و�ضطهم ورفعت راأ�ضه عن الأر�ض واأ�ضندتها اإىل �ضدرها 
الطبيب، واجلميع  اإىل  اأ�رصعت مرمي  “حد يجيب دكتور”.  وهي ت�رصخ 
اأنفا�ضه.  ليلتقط  م�ضاحة  تركوا  نف�ضه  الوقت  عليه ويف  الطمئنان  يحاولون 
نظر اإىل جميلة ب�ضعف وابت�ضم ابت�ضامة باهتة “�ضكلي �ضحكت عليكي وم�ض 

هلحق اأدفنكم كلكم”.
“ب�ض يل مفي�ض الكلم ده.. اأنت �رصبت كتري وّل اإيه؟”، هز راأ�ضه 
نافًيا ب�ضعف “ول جيت ناحيته.. اإحنا يف ن�ض ال�ضهر يا هبلة”؛ �ضحكت 
لتغلب قلقها ولكن �ضقطت منها دمعة على وجهه فحاول رفع يده “لأ.. اإيه 
ال�ضغل الرخي�ض ده.. اأنا متام”. حاولت دفعه لينه�ض “طب قوم معايا”، 

هز راأ�ضه ب�ضعف “دي حمطتي.. اأنا عارف اإين نازل هنا”.
الدموع  قالتها وبداأت  بالق�ضوة دي”،  ما كنت  “هت�ضيبنا!.. عمرك 
ت�ضيل من عينيها فحاول اأن ميد يده ليم�ضحها “يوم ما خ�رصتها عرفت اإن ل 
ميكن هكمل اأو هكون زي الأول. مكن�ض عندي اأغلى منها. يومها ق�ضوتها 

علمتني اأكون كده”.
منه  راأ�ضها  لتقرب  اأ�ضار جلميلة  بعد عبارته،  ال�ضمت بني اجلميع  �ضاد 
ففعلت ليهم�ض “دّوري على الواد فوؤاد وملّا يرجع خلي بالك منه. ده عّيل 
م�ض  وجودي  اإن  لفرح  قويل  وابقي  جنانه،  على  ي�ضيطر  حد  ولزم  اأهبل 
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اأجمل  يا  هتوح�ضيني  اإيه.  لك  اأقول  عايز  اأنا  عارفة  واأنتي  تاين.  هي�ضايقها 
جميلة”.

“و�ّضعوا للدكتور”؛ ارتفع �ضوت مرمي بالعبارة وهي تزيح رفاقها الذين 
رفعوا روؤو�ضهم نحو الطبيب، جل�ض الرجل على ركبتيه ونظر لوجه اأكرم 

الذي خل من احلياة ثم رفع عينيه اإىل جميلة “�ضدي حيلك”.

***
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يف ال�ساعة الثانية من �سباح اخلمي�ش 3 �سبتمرب 1981، �سنت مباحث 
اأمن الدولة حملة وا�سعة للقب�ش على الن�سطاء املعار�سني للرئي�ش الراحل 
ا�ستمرت  التى  االعتقاالت  �سملت  منازلهم.  وداهمت  ال�سادات،  اأنور 
والقانونية  والثقافية  ال�سيا�سية  ال�سخ�سيات  اأبرز  من  قائمة  ال�سهر  طوال 

املعروفة من التيارات الفكرية واحلزبية املختلفة.
                                                       تقارير �سحفية

كان االنق�سا�ش من خالل حملة اعتقاالت وا�سعة �سملت 3 اآالف 
الطلبة  من  ال�سباب  �سفوف  بني  االعتقاالت  بع�ش  وكانت  �سخ�ش، 
واأع�ساء اجلماعات الدينية �سهلة ن�سبيًّا، لكن اعتقاالت ال�سا�سة واملثقفني 
تخطيطها  جرى  وامل�سيحيني،  امل�سلمني  من  الدينية  القيادات  من  وعدد 

بعمليات �سبه ع�سكرية.
                                   حممد ح�سنني هيكل- خريف الغ�سب

كل  من  خ�سومه  �سد  ال�سادات  بها  قام  التى  الوا�سعة  االعتقاالت 
القطاعات اأعطت انطباًعا باأنه يفقد ال�سيطرة على املوقف ب�سورة اأكرب من 
ت�سديد قب�سته، وتعترب بداية النهاية لع�رص ال�سادات، حيث مل مير �سهر على 
املعار�سة  رموز  1536 من  يقل عن  ما ال  التى طالت  االعتقاالت  تلك 
ورجال  وال�سحفيني  الكتاب  من  عدد  جانب  اإىل  م�رص،  فى  ال�سيا�سية 
ال�سادات حتفه على يد خالد االإ�سالمبوىل ورفاقه فى  الدين، حتى لقى 

حادثة املن�سة.
                      جوزيف فينكل�ستون - ال�سادات.. وهم التحدي
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»و�ضلنا يا فندم«..
الوزير يقرتب من  بوابة  بالغ وقائد حر�ض  قالها �ضائق �ضفوت باحرتام 
اعتدل  الباب،  لفتح  جنوده  اإىل  ُي�ضري  ُثم  عليه  روتينية  نظرة  ُملقًيا  ال�ضيارة 
�ضفوت يف مقعده وهو ينظر اإىل �ضاعته ويهز راأ�ضه كما يفعل الوزير دوًما. 
ثواٍن اأخرى وتوقفت ال�ضيارة اأمام املبنى الرئي�ضي وفتح حار�ض اآخر الباب، 

غادر ال�ضيارة متلفًتا حوله كعادته ثم دخل ب�ضحبة احلار�ض اإىل الداخل.
ُي�ضري  بينما  املبنى  الواثقتني يدوي يف ممرات  كان وقع خطوات قدميه 
الباب الذي يوؤدي  الوزير وجتاهل  اإىل مكتب  بالتحية، و�ضل  العاملون  اإليه 
اإىل مدير مكتبه وتقدم خطوات اإىل الباب املبا�رص الذي يقف اأمامه احلار�ض 
باحرتام  مرتني  الباب  دق  الذي  احلار�ض  �ضاأل  فا�ضي؟«،  »معاليه  اخلا�ض 

وهم�ض وهو يفتحه »ويف انتظار �ضيادتك«.
ُي�ضعل  الوزير وهو  املنتظمة ف�ضحك  الع�ضكرية  دخل �ضفوت بخطواته 
�ضيجاره الفاخر »يابني بقايل �ضنني بقول لك ُفّكها.. اإحنا بره املريي«، اأبطاأ 
خطواته وهو ُيحني راأ�ضه يف نفاق حتى توقف اأمامه »متام معاليك.. اإحنا 
متلقه  يك�ضف  وهو  �ضاخًرا  الوزير  غمز  �ضيادتك«،  من  بنتعلم  الوقت  طول 

الفا�ضح »عملتها قبلك.. اقعد«. 
جل�ض �ضفوت منتبًها فاأ�ضار الوزير اإىل ملف راب�ض اأمامه »اأنت عارف 
ا  الظروف واأجواء التحري�ض اللي �ضّغالة �ضد الري�ض اليومني دول، خ�ضو�ضً
اأن  دون  موؤمًنا  راأ�ضه  �ضفوت  هز  ديفيد«،  كامب  من  رجعنا  ما  بعد  من 
ُيجيب، تابع الوزير بدوره وكاأنه ل ينتظر تعليًقا »كان �رصوري اإن اأجهزة 
الأمن تعمل موجة العتقالت اللي ح�ضلت الأيام اللي فاتت دي، التقارير 

اللي قدامي بتاأكد اإنهم املحر�ضني على التوترات والتمرد يف ال�ضارع«.



307

يناير ويف الآخر  »ا�ضمح يل معاليك.. عملوها قبل كده يف م�ضكلة 
املحكمة قلبتها على دماغهم و�ضّحكت النا�ض عليهم.. كان �ضغلهم كلم 

فارغ«.
»فارغ!«، رددها الوزير بده�ضة حتمل ملحة من الغ�ضب فرتاجع �ضفوت 
»ق�ضدي معاليك اإن التحريات كانت �رصيعة وغري دقيقة.. كمان مكن�ض 
فيه معلومات عند اأي جهاز اأمن بوجود كيان اأو تنظيم قادر على حتريك كل 
النا�ض اللي نزلت دي.. اأمن الدولة افرت�ضوا اإن املو�ضوع ده يتلم بالطريقة 
دي وم�ضيوا ورا فر�ضيتهم. لكن لو ت�ضمح يل، ده �ضغل نا�ض عايزين يقّفلوا 

ورق وخل�ض«.
»برافو« قالها الوزير وهو ُي�ضفق يف بطء وُي�ضري اإليه با�ضتح�ضان »كلمك 
مظبوط مية يف املية.. وا�ضح اإن اجلواز من بنت الربن�ض راأفت خلك تهتم 
بال�ضغل وتفا�ضيله اأكرت«، ابت�ضم �ضفوت يف خجل فغمز له الوزير �ضاحًكا »هي 
البنت طلعت نكدية وّل اإيه«، �ضحكا يف مرح ثم عاد الوزير اإىل حديثه »حتليلك 

للموقف بيقول اإنك در�ضت املو�ضوع بدقة.. عل�ضان كده اأنا بعت لك«.
»تعليمات معاليك يا فندم«.

احلجرة  اأرجاء  يف  يتحرك  بداأ  واقًفا،  �ضفوت  فانتف�ض  الوزير  نه�ض 
الأر�ض«.  ن�ضتلم  ما  بعد  ينفث دخانه »فيه �ضغل جديد وكلم جديد  وهو 
نا�ض كتري املرحلة اجلاية.  يلتقط امللف وُيعطيه لرجله »هنحتاج ن�ضّفي  عاد 
م�ض عايزين بعد كده جو نظرية املوؤامرة واخلرة ده، عايزين نخل�ض احلاجت 
املهمة اللي ورانا. الد�ضتور اتعدل وممكن الري�ض يكّمل رغم اإنه قال يل اإنه 

عايز يتقاعد بعد ما الأر�ض ترجع«.
»ب�ض ده م�ض هيت�ضبب مبوجة غ�ضب �ضيادتك؟«، ت�ضاءل �ضفوت فنظر 
اإليه يف �ضمت لربهة »بتقرا لنجيب حمفوظ؟«، �ضاأله وهو يعود ملقعده فتنحنح 
�ضفوت »اأحياًنا«، اأ�ضار الوزير اإليه ُمنبًها »لزم تقرا كتري وبكل اللغات اللي 
تعرفها، ده مهم. دامًيا تقدر تلقي امل�ضتقبل واللي يفيدك يف الكتب«، اأوماأ 
براأ�ضه موافًقا لي�ضتكمل الوزير »فاكر الرواية اللي امتنعت عل�ضان ما تزعل�ض 

الأزهر، والري�ض جمال طّيب خاطر الراجل بكلمتني بعدها«.
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»كان  وتابع  م�ضتح�ضًنا  الوزير  فابت�ضم  �رصيًعا  اأجابه  حارتنا؟«،  »اأولد 
اآفة حارتنا الن�ضيان.  فيها جملة مهمة اأوي تنفع تتحط يف الد�ضتور بتاعنا. 
كل النا�ض بتن�ضى اأي وكل حاجة مع الوقت.. �ضوية قرارات جديدة على 
خلبطة يف يومهم وهتعدي. م�ض فارق هنا مواطن من م�ضئول. طاملا كله 

حتت �ضيطرتك يبقى هتعدي. املهم اأنك تاخد بالك واأنت بتعمل ده«.
»متام معاليك«، قالها و�رصح ذهنه يف ماهية ال�ضيطرة التي يعنيها اأ�ضتاذه. 
للأوامر هو خطيئته وف�ضيلته  المتثال  اأن  ُيدرك  نف�ضه كان  الوقت  بينما يف 
العظمى يف الوقت ذاته. ال�ضلم الذي ارتقى به اإىل هذا املو�ضع بعدما ترك 
اإىل  و�ضل  حتى  روؤ�ضائه  من  عليه  مُيلى  ما  لكل  م�ضت�ضلًما  قربه  يف  ال�ضمري 
اأكربهم. هي الطريقة نف�ضها التي �ضعد بها اجلال�ض اأمامه. �ضار وزيًرا بعدما 
ق�ضى اأكث من عقد يف خدمة الأوامر، وكان مبلغ اإعجابه به هو اأنه مل ين�َض 
اأبًدا اأن تنميته لنف�ضه وقدراته هي ما جعل ال�ضادات ي�ضطفيه وزيًرا. ل بد واأن 
هامان الذي ا�ضتوىل على عقل فرعون م�رص كان بدوره ي�ضغل حجرة مكتبه 

يوًما كما يحلم هو الآن ب�ضغل هذه احلجرة الفاخرة.
اأفكاره  الوزير  �ضوت  اقتحم  معايا؟«.  اأنت  يابني؟..  فني  »رحت 
فاأعاده اإىل عامل الواقع، �ضد قامته وهو ينظر اإليه »بالتاأكيد يا فندم«، ابت�ضم 
الوزير يف خبث وقد لحظ نظرته ال�ضاردة اإىل مقعده »اأنت ما �ضاألت�ض نف�ضك 

قبل كده ليه اخرتتك؟«.
»ليا ال�رصف يا فندم«.

فاأطلق  راأ�ضه يف حرية  وهز  �ضفوت  �ضمت  ال�ضبب«،  عن  ب�ضاأل  »اأنا 
حريته  زادت  بو�ضطجي«.  اأبوك  »عل�ضان  ُيجيبه  وهو  عالية  �ضحكة  الوزير 
اأكث وقابلت نظرته املت�ضاءلة نظرة حنني غري مفهومة من الوزير الذي اأ�رصع 
ونف�ض ذكريات املا�ضي عن راأ�ضه »املهم.. رّكز معايا يف اللي هقوله لأن 
مفي�ض وقت«. اأحنى �ضفوت راأ�ضه يف احرتام »متام يا فندم.. اتف�ضل«، 
قالها وبداأ ي�ضتمع اإىل وزيره الذي ا�ضتفا�ض يف �رصح خطة الأيام القادمة. 
يحكم  الذي  املميز  بالكر�ضي  ُمعلقتان  عيناه  بينما  موؤمًنا،  براأ�ضه  يوؤمي  كان 
�ضاحبه فرعون م�رص. بدت له الأيام القادمة وكاأنها حتمل يف طياتها الكثري 
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مما يخ�ضونه، لكنه يف الوقت نف�ضه اأيقن من اأن الثعلب اجلال�ض اأمامه ي�ضتحق 
كل ما هو فيه من �ضلطة مل تتوافر لأحد قبله.

غادر �ضفوت الوزارة واجته اإىل منزله اجلديد الذي ح�ضل عليه كمكافاأة 
لزواجه، دخل غرفته فوجد ورقة من �ضريين ُتخربه باأنها ا�ضطحبت اخلادمة 
ُمبالة  الورقة يف ل  املر�ض موؤخًرا، مّزق  الذي داهمه  اأبيها  لروؤية  وذهبت 
وقام بتغيري ملب�ضه. حترك للخارج وحانت منه التفاتة اإىل مو�ضع �ضجارهما  
»اأنا حفيدة  بانفعال  ت�رصخ  املتعالية وهي  نربتها  يتذكر  ابت�ضم وهو  الأخري، 
حممد علي با�ضا«، فجاأة تعالت �ضحكاته يف الردهة اخلالية وهو يتذكر مواءها 
كقطة وتاأوهاتها ال�ضارخة وهي تتلوى عندما مُيار�ضان العلقة التي تتنافى مع 
عنجهيتها »بنت الكلب خدامة �رصير«، قالها لنف�ضه وهو يلقي بج�ضده على 
الأريكة الفاخرة التي اأهداها له الوزير من مقتتيات امللك ال�ضابق. مد يده اإىل 
ال�ضابق يف زيارته  الأمري  الذي تركه  ال�ضيجار  بقايا  ال�ضخمة والتقط  املطفاأة 
الأخرية قبل ا�ضتداد مر�ضه. ت�ضممه ثم اأخرج ولعته الذهبية التي اأهداها له 

يوم زفافه.
يف تلك الليلة اأعطاه الأمري �ضيجاًرا كهذا واأ�ضعله بها وابت�ضم »عل�ضان 
ت�ضتمع باحلاجة لزم تقدر قيمتها وتديها اللي يليق بيها. ال�ضيجار الفاخر ده 
بيطلع للملوك وحا�ضيتهم من اأ�ضياد العامل. ب�ض عل�ضان ت�ضتمتع بقيمته لزم 

تولعه بولعة زي دي«.
»متام �ضمّوك«.

ونفث  بدوره  �ضيجاره  واأ�ضعل  قالها  بنتي«،  جوزتك  كده  »عل�ضان 
عرفو�ض  ما  لأنهم  الوجود  من  وامت�ضحوا  اتبهدلوا  العيلة  من  »كتري  دخانه 
فاأطفاأها  اأن يجيب  الرماديتني دون  بقيمتهم«، نظر يف عينيه  ي�ضرتوا ولعة 

وو�ضعها يف يده »خلي دي معاك عل�ضان ما تن�ضا�ض«.
التلفزيون  اجلديدة،  بلعبته  ُم�ضتمتًعا  وجل�ض  الذكرى  ذهنه  عن  نف�ض 
امللون، وهو ُي�ضاهد خطاب ال�ضادات يف جمل�ض ال�ضعب، ورغم اأنه امتنع 
اإليه  ترد  التي  التقارير  غري  يف  ديفيد  كامب  توقيع  بعد  خطاباته  متابعة  عن 
يوميًّا، فاإن حركة العتقالت التع�ضفية التي اأجراها يف الأيام الأخرية دفعته 
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ملعرفة ما �ضيقوله الداهية العجوز.
واأن  اأع�ضابه،  فقد  قد  املوؤمن  الرئي�ض  اأن  اأدرك  الأوىل  الدقائق  منذ 
النزعة الفرعونية قد متلكته حتى باتت تهديداته اأ�ضبه بعم �ضعيد، الرجل الذي 
كان يوؤرق طفولته ويقف ُمهدًدا من يلعبون بالكرة اأمام حمله العتيق، بدا له 
بو�ضوح اأن الزعيم يخدع نف�ضه قبل �ضعبه بكلماته الرنانة، واأن اجلميع يعلم 
اأن ما يحدث لي�ض �ضوى ت�ضفية ح�ضابات بينه وبني من عار�ضوا ال�ضلم مع 
باإحالتهم  ا�ضتمتع  نف�ضه  هو  كان  واإل  متاآمرين،  ول  خونة  فل  اإ�رصائيل، 
للق�ضاء، خطر له �ضاخًرا اأن الرئي�ض يكاد يقول للنا�ض »اأنا ربكم الأعلى« بعد 
اأن فعل كمن �ضبقوه وا�ضتغل اأوج جمده لي�ضنع هزميته، دار بذهنه اأن هذا 
متاًما كما فعل حممد علي وعبد النا�رص من قبله، واأن كليهما بداأ النهيار 
يف قمة العظمة. مل ي�ضتطع اإكمال اخلطاب، اأغلق لعبته وقام لي�ضنع ع�ضاءه 

بنف�ضه ُمغمغًما »الراجل ده اجتنن.. بيحفر قربه بكلمه«.

***
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64

»حلوة دي اأوي«..
تتاأمل  ال�رصير  يف  بجواره  راقدة  وهي  �ضفوت  رفيقات  اإحدى  قالتها 

اأ�ضورة ما�ضية، ابت�ضم يف تفاخر واأ�ضار اإليها »عجبتك؟«.
»اأوي!«.

اعتربيها  ب�ض  علي..  حممد  حفيدات  من  واحدة  بتاعة  كانت  »دي 
بتاعتك«.

دي  »بيبي  لُيبعدها  يده  فمد  باحت�ضانه  وهّمت  قالتها  بيبي«،  يا  »بجد 
التانية..  مراته  بواقي  من  اأ�ضبانيا  من  ف�ضتان  جايب  وهو  جلوزك  تقوليها 
كوي�ض اإين خمليكي تقويل يل يا �ضفوت من غري األقاب«. نظرت له ولنف�ضها 
يف ده�ضة وهّمت باحلديث فاأكمل »حتى لو كنا يف �رصير واحد.. اأوعي 
تن�ضي نف�ضك.. اأنتي هنا عل�ضان مزاجي. فاهمة؟«. اأوماأت براأ�ضها اإيجابًا 
واأنا جواكي  ب�ض حتى  تزعلي�ض..  بيده على خدها »ما  انك�ضار فربت  يف 

لزم تفهمي اإن فيه فرق كبري اأوعي تفكري يف يوم وتعديه«.
�ضجائره  علبة  التقط  ثم  الق�ضري،  �رصواله  وارتدى  ال�رصير  من  نه�ض 
اأنك  مينع�ض  ما  ده  »ب�ض  الب�ض  ينظر جل�ضدها  اإحداها وهو  واأ�ضعل  املح�ضوة 
اأعمل  األف مكان  اإن فيه  الطبيعي  البيت هنا..  اإين جبتك  عاجباين لدرجة 
فيه ده. لكن عل�ضان بينك وبني نف�ضك حت�ضي اإن ليكي ميزة عن اأي واحدة 

منت معاها«.
»ربنا يخليك ليا وما يحرمني�ض منك«.

قالها ونفث دخانه  اللي بجيبها لك.. م�ض كده؟«؛  الهدايا  »ول من 
و�ضحك ب�ضدة ووجهها ميتقع. جتاهلها وجل�ض على مقعده املف�ضل يف الغرفة 
وو�ضع �ضاًقا فوق الأخرى، بدا عليه التفكري فاحرتمت �ضمته وهي تنظر اإليه 
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مبزيج من اخلوف والزدراء، جال بذهنها اأن تغادر ال�رصير بدورها وتذهب 
اإىل احلمام لكنها خ�ضيت اأن تقطع تفكريه. 

دقائق طويلة من ال�ضمت بدت لها ك�ضاعات حتى التفت اإليها �ضفوت 
»تعايل«؛ اأ�رصعت تلف ج�ضدها بامللءة وذهبت لتجل�ض على حجره مبت�ضمة، 
نفث دخانه يف وجهها واأعطاها ال�ضيجارة »تفتكري اللي زيي لو فكر ي�ضتقيل 

ممكن ي�ضتغل اإيه؟«.
»م�رص كلها تتمنى وجودك معاهم«.

»م�ض عايز كدب«، قالها ب�رصامة جّمدت الدم يف عروقها وتابع »ما 
هو اإما اإنك بتكذبي وبتعر�ضي يل، وده م�ض ليق عليكي، يا اإما اأنتي غبية 
ما  هيبقى ول حاجة مبجرد  ده  �ضايفاه  اأنتي  اللي  اإن كل  فاهمة  وم�ض  فعًل 

اأكتب ورقة ا�ضتقالتي«.
»ب�ض علقاتك«.

�ضايفاها  حاجة  »كل  واأكمل  �رصيًعا  قاطعها  اخلوف«،  على  »مبنية 
واحد  حقهم..  خايفة.  النا�ض  كل  اخلوف،  على  مبنية  عنها  �ضمعتي  اأو 
يخليهم  اأو  مليون  ت�ضعني  يذل  يقدر  املنطقة،  يف  بلد  اأكرب  يحّرك  باإ�ضارة 
اأغلقت  حاجة«.  اأ�ضوى  اأنا  دي  القوة  غري  من  تفتكري  مب�ضوطني.  يباتوا 
فمها واكتفت بتدخني ال�ضيجارة خ�ضية اأن تقول ما ُيغ�ضبه، ابت�ضم ب�ضخرية 
وتابع »اأنتي نف�ضك بتيجي هنا خايفة.. اخلوف هو اللي جايبك قبل الطمع. 
انب�ضط�ض عل�ضان �ضاعتها هارميكي واأجيب غريك.  بتنامي معايا وخايفة ما 

ولو رميتك يبقى مالكي�ض لزمة يف الدنيا«. 
هذه  بعيًدا  دخانها  نفث  اأخرى  �ضيجارة  ُي�ضعل  وهو  �ضمتها  وا�ضلت 
اإىل  ُي�ضري  وهو  بدوره  لينه�ض  فنه�ضت  بلطف  موؤخرتها  على  ربت  املرة، 
اللي  اعملي  قومي  حمام..  تاخدي  عايزة  اأنك  عارف  »اأنا  الغرفة  حمام 

يعجبك.. اأنا هنام حلد ما تخل�ضي«.
تدخني  يف  م�ضتمًرا  ببطء  ال�رصير  اإىل  هو  وعاد  احلمام  اإىل  حتركت 
ال�ضيجارة التي بدت له اأثقل من املُعتاد، خطر له اأن تاجر املخدرات الذي 
فا�ضًدا  ح�ضي�ًضا  واأر�ضل  اخلبال  اأ�ضابه  قد  �ضهريًّا  فاخرة  قطع  ب�ضع  له  ير�ضل 
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فهم�ض »لو ما �ضلح�ض غلطته هجيب له اإعدام«. 
�ضفوت  اإىل  نظرت  احلمام،  من  املراأة  خرجت  حتى  �ضاعة  مرت 
فعله  ردة  ب�ضوت خافت خ�ضية  مناداته  نائًما يف عمق، حاولت  بدا  الذي 
»�ضفوت.. �ضفوت«، قالتها بهم�ض ثم بداأ �ضوتها يعلو �ضيًئا ف�ضيًئا؛ ترددت 
فبدا كجوال  دفعته مرتني  باإيقاظه،  اأمرها  اأنه  تذكرته  ثم  لي�ضتيقظ  تهزه  اأن 

خاٍل. ترددت مرة اأخرى ثم اأم�ضكت مع�ضمه الأي�رص.
»اأخرًيا«.

قالتها وهي ُتطلق زغرودة خافتة، عادت تهز ج�ضده لتتاأكد من وفاته ثم 
ب�ضقت على ج�ضده العاري »روح يا �ضيخ الله يلعنك.. اإلهي تو�ضل جهنم 
باأ�رصع من اأذيتك للنا�ض«، اأطلقت زغرودة خافتة اأخرى والتقطت حذاءها 
نا�ض  وموت  نا�ض  �رصدت  ياما  اأنت  »دا  ت�رصبه  واأخذت  العايل  الكعب  ذا 
بح�رصتها.. كان لزم متوت كده زي الكلب لوحدك ول حد يعرف.. 

غور«.
دقائق اأخرى وغادرت املكان يف كامل اأناقتها.. األقت ابت�ضامة �ضاحرة 
اإىل احلار�ض الواقف يف �ضمت »البا�ضا م�ض عايز حد ي�ضحيه. اأ�ضله تعبان 
اأوي«، هز الرجل راأ�ضه يف فهم واأ�رصع يفتح لها باب �ضيارتها التي انطلقت 

بها �رصيًعا، وهي تب�ضق على املنزل للمرة الأخرية.

***
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»اأجرى ال�ضيد النبوي اإ�ضماعيل وزير الداخلية ات�ضاًل بالرئي�ض ال�ضادات، 
حيث قام بتحذيره من طول الطريق من منزله اإىل املن�ضة، واحتمال اأن تقوم 
جمموعة اإرهابية من الهاربني املطلوب �ضبطهم بال�ضعود على مبنى واإطلق 
اأن  موؤكًدا  طماأنه  الرئي�ض  لكن  الركب،  تفجري  اأو  والقنابل،  الر�ضا�ض 
لكن  خطابه،  فى  تناولهم  بعدما  خا�ضة  الختفاء،  �ضيحاولون  الهاربني 
النبوي ك�ضف لل�ضادات عن اأن اأحد م�ضادره ال�رصيني التقى مقدم املخابرات 
القيام بعمل  نية تنظيم اجلهاد فى  الزمر، وعلم منه  الهارب عبود  الع�ضكرية 

كبري بعد اكت�ضاف اأمرهم«.
اإليه ب�ضورة عاجلة فجًرا وعاد لريت�ضف  األقى الوزير التقرير الذي ورد 
قهوته. اأثارت املعلومات التي وردت بالتقرير قلقه من تنامي هذه املجموعات 
املتطرفة التي طاملا حّذر ال�ضادات من اإتاحة الفر�ضة لهم لل�ضعود بعد اأعوام من 
امللحقات. تذّكر �ضخرية الرجل منه عندما طالبه باإلقائهم يف ال�ضجون مرة 
اأخرى بعد اأن ا�ضتفحل اأمرهم »واأجيب اأنا حد مالو�ض م�ضكة يبقى مكانهم 
ويقف قدام العيال اللي لب�ضني قمي�ض عبد النا�رص من غري ما اأ�ضيطر عليه!.. 
بتاعنا..  يكون  لزم  �ضيا�ضة  يلعب  حد  اأي  قلنا  �ضفوت..  يا  اإيه  جرى 

و�ّضخوه وهاتوه.. اأنت ن�ضيت«.
»ربنا ي�ضرت«.

العر�ض  حل�ضور  ا�ضتعداًدا  ملب�ضه  يرتدي  وهو  لنف�ضه  بها  هم�ض 
الع�ضكري. كانت املرة الأوىل التي ي�ضعر فيها بهذا التوتر لدرجة اأن يفكر 
يف الت�ضال بالرئي�ض والعتذار عن ح�ضور العر�ض، لكنه كان يعلم اأهمية 
بالفعل ومل يعد  اأنياب الدميوقراطية  ا وقد ك�رّص الرجل عن  اليوم، خ�ضو�ضً
هناك جمال للرتاجع. اأنهى ارتداء ملب�ضه ووقف اأمام اأ�ضلحته ليختار واحًدا 
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يرافقه يف املنا�ضبة؛ رغم مكانته اجلديدة فاإنه مل يتخَل عن عادته التاآمرية القدمية 
يف الحتفاظ ب�ضلح يف حزامه حت�ضًبا للأزمات، فقط يتغري حجم ال�ضلح 
ح�ضب املنا�ضبة التي يذهب اإليها. متنى لو ا�ضتطاع الذهاب لفريدة اأوًل كي 
لديه  يعد  اأنه مل  واأدرك  �ضاعته  اإىل  فنظر  الفكرة  توتره، راودته  ُتخفف من 

وقت ليفعل، زفر يف �ضيق وارت�ضف ثمالة قهوته. 
بداأ ي�ضعر  الر�ضمية،  لي�ضتقل �ضيارته  دقائق وكان يهبط درجات منزله 
بال�ضجر رغم اإخلء الطريق ملوكبه وهو يتذكر كم ال�ضيا�ضيني الذين ينبغي 
عليه م�ضافحتهم بعد قليل، تذّكر �ضاخًرا تعريفه لل�ضيا�ضي الذي قاله ل�ضفوت 
اجلديد عندما بداأ يف تعليمه مهام وظيفته »ال�ضيا�ضي حرامي ن�ضيف �ضوية.. 
تب�ض  ياعيني  ب�ض  �ضيك..  يقول كلم   ..perfume ويحط  بدلة  يلب�ض 
عليه من جوه تلقيه ي�ضعب على الكافر.. �ضفيحة زبالة عاي�ضة جوه كي�ض 
بل�ضتيك �ضكله حلو”. كانت ده�ضة الفتى يف البداية تذكره مبا مّر به عندما 
بداأ عمله. ل ُينكر اأن تعليماته اآتت اأُكلها بعد اأ�ضهر، فالآن �ضفوت اجلديد 
ل ُي�ضق له غبار، جالت يف ذهنه فكرة ترقيته لكنه نف�ضها �رصيًعا، رمبا دفعته 

الأيام املُقبلة ل�ضتخدامه يف نف�ض املو�ضع.
“و�ضلنا معاليك”.

�رصيًعا  ال�ضيارة  غادر  املن�ضة،  اأمام  يتوقف  وهو  اأفكاره  �ضائقه  قطع 
اإىل  يقوده  الرئي�ض  ياور  بينما  الأول،  م�ضاعده  عماد  بعدة خطوات  وخلفه 
مقعده خلف ال�ضادات. اأثار انتباهه قبل اأن يجل�ض الكر�ضي اخل�ضبي املو�ضوع 
اأ�ضفل املن�ضة حتت مقعد الرئي�ض، كاد يعود لي�ضاأل كبري الياوران عن ذلك 
املنظر الذي يتنافى ومظاهر العظمة التي يحر�ض ال�ضادات دوًما على املُبالغة 
نائبه  اإىل  احلديث  يف  املنهمك  الرئي�ض  بجوار  الرجل  وقوف  اأن  اإل  فيها، 

ووزير دفاعه جعله يعدل عن ذلك. قرر ال�ضمت واكتفى مبتابعة العر�ض.
ال�ضلح..  م�ضادر  تعدد  �رصورة  على  اأكدت  التي  املرياج  “الطائرة 

وهي طائرة متعددة املهام.. وهي �ضناعة فرن�ضية”.
ا الأ�ضلحة اجلديدة التي  �ضوت املُعّلق ل يكف عن �ضّم اأذنيه ُم�ضتعر�ضً
يتذكر  وهو  نف�ضه  قرارة  يف  ابت�ضم  موؤخًرا.  امل�رصي  اجلي�ض  عليها  ح�ضل 
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اإمتام  “جمهوده” يف  اأوروبا يف مقابل  انهالت على ح�ضابه يف  التي  الأرقام 
تلك ال�ضفقات، �ضعر ببع�ض احلزن عندما تذّكر اأن ل اأحد من �ضلبه �ضريث 
كل هذه املبالغ ال�ضخمة، كاد ي�ضتغرق يف هذا لول اأن عاد �ضوت املذيع 

يطغى على اأفكاره.
“ويعترب هذا ال�ضاروخ هو التفوق النوعي حللف الأطلنطي على التفوق 
اجلي�ض  يف  للدبابات  امل�ضادة  الأ�ضلحة  اأهم  من  وهو  للدبابات..  النوعي 

الأمريكي.. ميكنه تدمري اأقوى الدبابات من م�ضافات بعيدة”.
التي  الب�ضيطة  اللحظة. حياته  تلك  الراحل يف  والده  تذّكر  مِل  يدِر  مل 
كافح خللها من اأجل احلياة. امل�ضهد الذليل الذي مل ين�َضه لإحلاقه باجلي�ض. 
جتراأت  حينما  الأخري  �ضجارهما  احلربية.  الكلية  من  تخّرج  عندما  فرحته 
�ضقيقته واأخربته مبا يفعله من ظلم؛ فجاأة ا�ضتعاد رده الذي اأثقل قلب الرجل 
ليموت بعدها ب�ضاعات “واأنت اإيه اللي خلك ت�ضيبني كده.. وقفت تتفرج 
لنف�ضك يف  تب�ض  ونا�ضي  حايل  على  تت�ضعب  �ضفايفك..  ومت�ضم�ض  عليا 
املرايا.. ظامل!.. اأح�ضن ما اأكون زيك.. عمرك خدت بالك و�ضعرك 
وهي  ابت�ضامتك  بينطفي..  ونورها  عينك  بيتجعد..  و�ضك  بيقع.. 
اللي ف�ضلت تت�ضحب  بتتكرم�ض حلد ما بقت زي ورقة احلمام.. روحك 
اللي من كرت ما �ضكت  لغاية ما احتولت ل�ضل على احليط.. ل�ضانك  منك 
اجتمد يف مكانه.. عملت اإيه وكل ده بريوح منك غري ال�ضتاير اللي غطت 
رحموك  وظلمي  �ضلطتي  اللي  الذل  اأيام  غري  اإيه  اأجنزت  حاجة؟..  كل 

منها.. دلوقتي بقيت احلاج، بعد ما كنت حتة نفر عند البا�ضا”.
“والآن تتقدم الطائرة فانتوم الأمريكية ال�ضنع”.

املفاو�ضات  تذّكر  جديد.  من  انتباهه  لُي�ضتت  الرخيم  ال�ضوت  عاد 
الطويلة مع اجلانب الأمريكي التي ح�رص جزًءا منها، بينما تّوزع وقته الآخر 
على م�ضت�ضفيات لو�ض اأجنلو�ض وهيو�ضنت التي ف�ضلت جميًعا يف اإعادة قدرته 
 Sorry.. Nobody can fix this problem till now Mr“ الإجنابية 
minister”.. كان على ا�ضتعداد للزواج من فريدة اأو غريها لو كان يف 

العامل علج حلالته.
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اأن �ضهرة  التنف�ض مل ُيلزمه من قبل. جال بذهنه  بداأ ي�ضعر ب�ضيق يف 
ينتهي  العر�ض الذي ل  التوتر؛ بداأ يلعن  ُتزيل كل هذا  �رصيعة مع فريدة قد 
واملذيع الذي ل يكف عن الكلم. نظر اإىل ال�ضادات الذي ل يكف عن 
بالفعل  يت�ضلل خارًجا؛  اأن  بذهنه  وامل�ضري. جال  النائب  اإىل  تعليقاته  اإ�ضدار 
بداأت عيناه البحث عن حار�ضه الذي يقف بعيًدا �ضمن اأطقم احلرا�ضة التي مت 
اإبعادها حتى ل ُيف�ضد مظهرها هيبة املن�ضة ويوحي للعامل با�ضطراب ال�ُضلطة 

بعد العتقالت املُكثفة التي قامت بها.
 “والآن طابور املدفعية”.

ال�ضجن  بع�ض  به  اجلي�ض  العمل يف  بداأ  الذي  القدمي  �ضلحه  ذكر  اأثار 
يقرتب  الذي  ال�ضيارات  طابور  تابع  اجلديدة،  املعدات  لُي�ضاهد  راأ�ضه  فرفع 
بانحراف �ضغري.  اأمامه  الأوىل  العربة  توقفت  الرئي�ض حتى  اأمام  املرور  من 
باأهم  يليق  ُمفاجئ ل  ُعطل  اأنه  بدا  مما  ا�ضتياًء  اجلال�ضني  من  �رصت همهمات 
عر�ض ع�ضكري خلل العام، ملح ال�ضابط امل�رصف على الطابور يقف وكاأنه 
�ضيوؤدي التحية للرئي�ض الذي نه�ض ا�ضتعداًدا لرد التحية؛ نه�ض بدوره لي�ضتغل 

املوقف ويت�ضلل خارًجا، اإل اأن اأبواب اجلحيم انفتحت فجاأة.
مل يلمح كغريه الر�ضا�ضة الأوىل التي انغر�ضت يف عنق ال�ضادات بينما 
فقط  عليه،  للإجهاز  املن�ضة  نحو  متجًها  ال�ضيارة  من  يقفز  ال�ضاب  ال�ضابط 
يخرتق  ببع�ضها  لي�ضعر  العربة،  من  القادم  الر�ضا�ض  باأ�ضوات  اأذنه  امتلأت 
يحاول  عاد  املن�ضة.  اجتاحت  التي  العارمة  الفو�ضى  و�ضط  في�ضقط  �ضدره 
حماولت  و�ضط  تده�ضه  الأقدام  ع�رصات  بينما  ب�ضعوبة  اأنفا�ضه  التقاط 
ال�ضادات  يد  يغلفهما  والظلم  عيناه  راأته  ما  اآخر  بحياتهم،  الفرار  اأ�ضحابها 

املرتع�ضة وهو يلفظ اأنفا�ضه بدوره حتت ع�رصات الكرا�ضي.
 

***
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“النداء قبل الأخري لطائرة اخلطوط الإيطالية.. على الركاب املتوجهني 
اإىل روما التوجه اإىل بوابة 205 �رصيًعا.. �ضكًرا”..

كررت موظفة ال�ضتعلمات باملطار النداء بلغات اأخرى فنه�ضت جميلة 
م�رصعة وهي ترت�ضف ثمالة قهوتها لتلحق بالطائرة، �ضعرت ب�ضعف بالغ يف 
باأحد  ان�ضغالها ارتطمت  اأكث، مع  اأن ت�رصع  ال�ضري، حاولت  قدرتها على 
فوجئت  مبت�ضمة.  راأ�ضها  ترفع  بالإجنليزية وهي  �رصيًعا  اعتذرت  الركاب، 
بالراكبة الأخرى تت�ضمر يف مو�ضعها. دققت يف ملحمها لتجدها فرح وقد 

ه. غريت لون �ضعرها وقامت بق�ضّ
“اإزيك يا جميلة؟”.

“م�ضافرة”، قالتها يف تهكم وا�ضتدارت لتلحق بطائرتها فاأم�ضكت بها 
“طيب اتكلمي معايا ولو دقيقة”، خّل�ضت جميلة ذراعها بهدوء وحاولت 
البتعاد مرة اأخرى فوقفت فرح اأمامها “اأنتي م�ض عارفة حاجة.. اأنا لزم 

اأحكي لك”.
“رحلتي كمان ربع �ضاعة”.

تقويل  “ل  بحدة  جميلة  قاطعتها  لك”،  اأقول  عايزة  كنت  ب�ض  “اأنا 
ول اأقول يا بنت النا�ض. ياما قلت لك من ف�ضلك بل�ض تعملي معاه ده، 
اأنا الوحيدة اللي عارفة ماله، ا�ضتحمل كتري.. �ضنني طويلة وهو قافل على 
نف�ضه.. م�ض عايز يح�ضل له اللي ح�ضل بينكم ده.. كان عاي�ض و�ضاكت 
ورا�ضي.. ن�ضي كل حاجة.. مفي�ض حب.. مفي�ض ارتباط.. م�ضكلته 
اإنه كل ما كان بيحب كان بيدي اللي بيحبها كل اللي جواه.. عل�ضان كده 

قعد خايف عليكي قبل ما يخاف منك”.
“اأنا”.
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“اأنا اللي �ضجعته.. قلت له جرب.. واأنتي طمنتيه.. اإديتي له احل�ضن 
اللي كان نف�ضه فيه.. احلب اللي بيدور عليه.. احلنان اللي كان �ضايفه يف 
اأحلمه وب�ض.. ح�ضيت اأنه فعًل ارتاح جواكي.. عمري ما �ضفته مب�ضوط 

اإل معاكي.. اأول مرة �ضفته بيدعي لبني اآدم كان اأنتي”.
“لو �ضبتيني اأفّهمك”، قالتها فرح وبداأت دموعها يف النزول ف�ضاحت 
جميلة “م�ض م�ضتاهلة �ضدقيني. اأنتي جيتي خدتي منه كل حاجة، مفي�ض 
عايزة  ف�ضولية وم�ض  م�ض  اأنا  باله،  ماخد�ض  بعيد  اأو  يعرفه  �ضواء كان  حد 
اأعرف حاجة. ب�ض كل اللي اأقدر اأقوله اإنك خدتي من و�ضطنا اإن�ضان �ضحيح 
وانهمرت  قالتها  موجود”؛  كان  الأقل  على  لكن  نف�ضه،  على  قافل  كان 
ميوت  ما  قبل  فرح..  يا  مات  “اأكرم  متح�رصًجا  �ضوتها  وخرج  دموعها 
اإنه م�ض هي�ضايقك تاين.. وفوؤاد اختفى.. واأنا كمان  اأقول لك  اين  و�ضّ

�ضايبة البلد كلها وما�ضية. بعد اإذنك”.
اأ�رصعت جميلة تتجه نحو بوابة الطائرة مع النداء الأخري، بينما ظلت 
الب�ضيط  وتف�ضد مكياجها  لتغرق وجهها  �ضالت دموعها  فرح يف مو�ضعها. 
الذي طاملا اأحبه اأكرم، جال بذهنها حياتهما مًعا منذ تعرفت اإليه لأول مرة. 
خطر بذهنها اأن تغادر املطار وتبحث عن فوؤاد ليدلها على قربه حتى تتحدث 
قد  الفظة  ب�ضخ�ضيته  فوؤاد  اأن  تعرف  لكنها  ي�ضاحمها،  اأن  منه  وتطلب  اإليه 

يت�ضبب يف اإهانتها يف اأي مكان.
اأ�رصعت اإىل دورة املياه لتزيل اآثار البكاء �رصيًعا، اأخرجت من حقيبتها 
لت�ضجيع  املقهى  على  جل�ضا  يوم  اإليها  اأكرم  اأهداها  قد  كان  �ضغرية  قلدة 
طائرتها  نداء  الأخرى  هي  �ضمعت  امل�ضئومة.  بور�ضعيد  حادثة  يف  الأهلي 
امل�ضيفة يف وجهها وهي  ابت�ضمت  املذكورة،  البوابة  اإىل  فاأ�رصعت  الأخري 

تطلب منها نطق ا�ضمها فهم�ضت “فرح.. فرح جنيب يا�ضني”.

***
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ا�ستمرت حالة االنفالت االأمني ملدة اأ�سبوع اأعلن فيها حظر التجول، 
جنود  من  العديد  واعتقل  القاهرة،  �سوارع  يف  اجلي�ش  قوات  وانت�رصت 
االأمن املركزي، وبعد انتهاء هذه االأحداث وا�ستقرار االأمن مت رفع حظر 
التجوال، و�سدر قرار باإقالة اللواء اأحمد ر�سدي وزير الداخلية اآنذاك، 
القرارات  من  العديد  اتخاذ  ومت  االأمنية،  القيادات  من  العديد  وعزل 
خارج  مع�سكراتهم  ونقل  اأعدادهم،  من  واحلد  اجلنود  اأحوال  لتح�سني 
الكتلة ال�سكنية، كما اتخذت قرارات بتحديد نوعية اجلنود الذين يلتحقون 

باالأمن املركزي م�ستقباًل.
                                    26 فرباير 1986- تقارير �سحفية

قد  االأمور  كانت   ،1986 فرباير   27 يوم  وهو  التايل  اليوم  يف 
ا�ستقرت يف ال�سارع والقوات �سيطرت متاًما على املوقف، وكنا جمموعة 
قليلة مع امل�سري يف مقر القيادة رغم اأننى ل�ست ع�سكريًّا، ولكن قربي منه 
�سمح يل بزيارته يف ذلك اليوم. مل يكن اجتماًعا ومل يكن �سيًئا ر�سميًّا، 
ولكن كان لقاء به قدر من االرتياح يح�ش به القائد الذي اأنقذ البلد وهو 
ا  امل�سري اأبو غزالة. يف هذا اللقاء، قال اأحد القادة الع�سكريني القريب جدًّ
يق�سد   - منه  خّل�سنا  امل�سري،  �سيادة  يا  كده  كفاية  غزالة:  اأبو  امل�سري  من 
اأبو غزالة على  امل�سري  البلد. فرد عليه  ي�ستقر  بقى حتى  مبارك -  الرئي�ش 
واإن  ذلك  اأفعل  اأن  يل  ميكن  ال  الواحد:  وباحلرف  حزم  وبكل  الفور، 

اأخطاأت وفعلت، ف�سُيفعل معي فيما بعد.
                              مذكرات الدكتور كمال اجلنزوري



322

67

�رصيرها  العتدال يف  وحاولت  بعيًدا  اجلارديان  �ضحيفة  �ضريين  األقت 
يف م�ضت�ضفى »امللك جورج« يف العا�ضمة الربيطانية وقد ن�ضيت اآلم الولدة 
األقت نظرة  اأن قراأت عن ال�ضطراب الذي �ضهدته القاهرة،  القي�رصية بعد 
بالقلق حول م�ضتقبل  على وليدها الذي مل يتعَد يومه ال�ضابع وعقلها يفي�ض 
زوجها اإذا ما اأطاح جنود الأمن املركزي بنظام الرئي�ض اجلديد الذي ارتقى 
يعّلقون  وهم  الإيطاليني  �ضورة  بخلدها  دار  اأعمدته.  اأحد  لُي�ضبح  زوجها 
مو�ضوليني وع�ضيقته يف �ضوارع روما كاخلراف، ارجتفت وعادت تنظر اإىل 

الطفل ال�ضغري الذي ينتظر والده القادم من العا�ضمة املُ�ضتعلة ليختار ا�ضمه.
ذات  النحيلة  املمر�ضة  دخول  اأعقبها  الباب  على  رقيقة  دقات  ارتفعت 
 Excuse me madam.. Your husband« مبت�ضمة  الزرقاوين  العينني 
is her”، كادت تقفز من الده�ضة وهي ترى الوزير يدخل الغرفة بابت�ضامة 
هادئة واأحد رجاله يتبعه حامًل باقة من الورود، اأ�ضار اإليه لُيعطيها للممر�ضة 
لرجله  ُم�ضرًيا  قالها   ”Thank you.. I’ll call you if we need that“
على  “حمدلله  ُمبت�ضًما  اإليها  ي�ضتدير  وعاد  الباب  اأغلق  بدوره،  باخلروج 

ال�ضلمة يا اأم �ضكري”..
“م�ض بلدي ال�ضم ده؟!”..

حتت  من  طالع  راجل  اأنا  �ضمّوك..  علي  حممد  اأ�رصة  من  م�ض  “اأنا 
الأر�ض”..

“وده مينع اأنك تختار ا�ضم �ضيك؟”..
�ضكري  يف  بتموتي  حتى  اأنتي  دا  وح�ض..  ال�ضم  اإن  قال  “ومني 
�رصحان”، �ضحكت عالًيا وقد ن�ضيت توترها ثم عادت ت�ضتعيده عندما حترك 
الكلب دول”،  اأوي ولد  املو�ضوع  “مهّولني  األقتها  التي  ال�ضحيفة  ليلتقط 
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ارتفع حاجباها يف ده�ضة بينما جل�ض على الكر�ضي املواجه لها وعيناه تتابعان 
العناوين. �ضمتت حلظات ثم احرتقت بف�ضولها الأنثوي “هو اإيه اللي ح�ضل 
اإليها ُمبت�ضًما “اأنتي ل�ّضه خارجة من الولدة.. ما  يف م�رص؟”، رفع عينيه 

ت�ضغلي�ض دماغك”..
اأطلق  ابنك”،  اأم  اأنا مراتك.. ودلوقتي  اأخي رّيحني مرة.. دا  “يا 
�ضوته  اإزعاج  من  لتحذره  الغرفة  تدخل  املمر�ضة  جعلت  عالية  �ضحكة 
للمر�ضى فاأ�ضار اإليها معتذًرا، اأغلقت الباب فرفع اأ�ضابعه على �ضكل م�ضد�ض 
برقة  �ضحكت  اأعدمتها”،  كنت  م�رص  يف  كانت  لو  دي  الكلب  “بنت 
ورفعت يديها وكاأنها تتو�ضل اإليه فهز راأ�ضه “ما�ضي يا �ضّتي”، قالها ونه�ض 
ت�ضمع  عايزة  م�ض  نا�ض  فيه  اإن  املو�ضوع  “كل  حما�رصة  ُيلقي  وكاأنه  وبداأ 
الكلم.. �ضحيح �ضغلهم حلو لكن الأهم من ال�ضغل اإن اللي موجود ي�ضمع 

الكلم”..
“كلمك طبًعا”..

يبقى  حتى  دا  كبريهم..  كلم  بي�ضمعو�ض  ما  كهنة  �ضفتي  “عمرك 
عيب”..

“وبعدين؟”..
“اللي را�ضه تعلى على الريح تتقطع”..

“يعني كل ده م�ض حقيقي”..
“ما ت�ضدقي�ض دامًيا مو�ضوع الظروف.. اإحنا اللي بن�ضنع الظروف”؛ 
�ضمتت وبدا عليها تفكري عميق فعاد يبت�ضم “اإيه.. مالك؟”، هزت راأ�ضها 

بل معنى “م�ض عارفة وم�ض فاهمة.. اأوّمال لو اأنا مواطن عادي”.
التي  ال�رصفة  من  واقرتب  قالها  حبيبتي”،  يا  دماغك �رصبت  “كانت 
ل “م�ض مطلوب من املواطن اإنه يفهم.. املطلوب  اأ�ضعل بها �ضيجاره املُف�ضّ

اإنه يعي�ض وخل�ض”.
فارتبكت،  دون وعي  ال�ضهرية  الرواية  ا�ضم  منها  خرج   ،”1984“
زي  “حاجة  ال�رصفة  من  اخلارج  الكثيف  دخانه  اإىل  ينظر  عاد  ُثم  اإليها  نظر 
اأنا كمان ملّا اأقول 2+2= 5 يبقى كل النا�ض لزم تقول زيي”.  كده.. 
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ال�ضادات  املرحوم  حروب..  “مفي�ض  حديثه  فاأكمل  بخوف  اإليه  نظرت 
قالها.. والراجل اجلديد م�ض عايز وجع دماغ”.. 

“يعني النا�ض لزم تعي�ض وهي �ضاكتة”..
“واإيه الغلط يف ده” ارتفع حاجباها يف ده�ضة فابت�ضم “يا بنت امللوك.. 

عمرك ما هتفهمي النا�ض زيي”..
�ضغريه  من  اقرتب  بال�ضمت..  اإليها  فاأ�ضار  احلديث  توا�ضل  كادت 
الوزير  بخدمة  التحق  عندما  عمله  بدايات  ذاكرته  ا�ضتعادت  بينما  الوحيد 

ال�ضابق. ا�ضتغرق وقًتا طويًل حتى ظّنت اأنه �ضيظل هكذا بقية حياته،
“رحت فني”، اأفاق على �ضوت �ضريين فعاد اإليها مبلحمه اجلامدة “اأنا 
قالها وحترك ثم  راجع م�رص دلوقتي.. فيه �ضوية حاجات لزم تخل�ض”، 
توقف اأمام الباب وعاد يغمز لها “اأهم من ال�ضغل الهتمام بال�ضغل.. مربوك 

يا اأم �ضكري”.
***
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اأغلق �ضا�ضة الكمبيوتر وهو يفرك عينيه يف اإرهاق، ت�ضاءل يف نف�ضه عما 
اإذا كان الرجل الذي ا�ضتغرق �ضاعات يف قراءة اأوراقه حاوًيا حتى ي�ضتطيع 
لنف�ضه ونه�ض  قالها  اإيه”،  بيعمل  “كان عارف هو  النغما�ض يف كل هذا 

ليلتقط الهاتف الداخلي ويطلب رقًما ق�ضرًيا.
“معاليك فا�ضي دقيقتني.. قلت ل�ضعادتك اإين م�ض هنام قبل ما اأكون 
خّل�ضت كل حاجة.. اأقل من دقيقة”، اأغلق الهاتف وحترك ُمرتدًيا �ُضرتته، 
�ضّد من قامته وهو يخرج، �ضعد اإىل الطابق الأعلى، دقيقة وكان يقف اأمام 

مدير مكتب الوزير الذي بادره بابت�ضامة �ضارمة “متام؟”.
“وُمنتظر تعليمات �ضعادتك”.

“املرحوم كان قادر ي�ضيل كل حاجة”، قالها بنربة حتذير وهو يتحرك 
يف املمر الفخم، فاأجاب بهدوء متعمًدا التاأخري ن�ضف خطوة حتى ل ي�ضبقه 
“ما تقلق�ض �ضيادتك.. اأنا ذاكرت كوي�ض”. نظر الرجل يف �ضاعته وهما 
يتوقفان اأمام الباب ال�ضخم الذي ُتدار منه الأمور، نظر اجلديد للباب بانبهار 
والآخر ي�ضتاأذن يف الدخول بثلث دقات حذرة وهو يتنحنح، مّد يده ليفتح 

الباب ثم عاد ُي�ضري اإليه باإ�ضبعه وكاأنه تذّكر �ضيًئا مهًما.
“باملُنا�ضبة.. من النهارده هيكون ا�ضمك �ضفوت”.

متت
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اأغلق اآدم امللف، ونظر يل بعينني ُمرهقتني من القراءة “طويلة اأوي.. 
اأخل�ضها”، وابت�ضم  ملّا  اأقفل غري  ما قدرت�ض  ما هي عاجباين  لكن من ُكرت 
ا�ضتغليت  “واأنت  اأمامنا  الفارغة  بالأكواب  املزدحمة  للمن�ضدة  ينظر  وهو 
الفر�ضة و�رصبت لك بتاع ع�رصة �ضاي، واملُغّفل اللي بينزل احلاجة ما بي�ضل�ض 
الفوارغ”، �ضحكت واأنا اأُ�ضري للمطفاأة الثالثة التي امتلأت باأعقاب ال�ضجائر 

“وحرقنا لنا بتاع خرطو�ضة �ضجاير”.
“طبًعا.. واأنت دافع حاجة”، قالها �ضاخًرا ونه�ض وهو يتمطى “اأنت 
عارف اأنك ملّا هتن�رصها م�ض ب�ض احتمال تت�ضادر. ده فيه احتمال اأكرب اإن 
الُعلب  �ضيجارة و�ضط  اأبحث عن  واأنا  تتحب�ض”؛ فركت كّفي  اأنت كمان 
الفارغة “طب قول يل بذمتك.. كنت اأكتبها وّل اأجتنن.. كل اللي اأنت 
قريته ده كان موجود هنا”، واأ�رصت لراأ�ضي “دلوقتي الكلم ده كله نزل 

الرباح.. اإيه.. م�ض عاجبكم ليه؟”.
“ل يا �ضاحبي.. اإحنا بنتكلم ب�ضكل �ضخ�ضي”، قالها موؤكًدا ما اتفقنا 
عليه يف بداية حديثنا، وحتّرك نحو مكتبه وهو ي�ضع عليه امللف “اأنا واأنت 
عارفني اإن فيه حاجات من كل ده ح�ضلت وبتح�ضل، كل واحد هتلقي 

عنده ذكرى من اللي اأنت كتبتها، ب�ض اأنت فاهم بر�ضه”.
“يا اأخي خلي النا�ض تنب�ضط، وبعدين اأنا ل بكتب تاريخ ول ليا دعوة 
وّل  الدراما..  �ضياق  يف  لأنه  هنا  ا�ضمه  جه  حقيقي  �ضخ�ض  اأي  بحد.. 
ال�ضياق ده بتاع البو�ض الهادف ب�ض يا اأخي؟”، فتح درج مكتبه واأخرج علبة 
�ضجائر جديدة اأعطاين اإحدى �ضجائرها “وهو لزم النب�ضاط عندك يكون 

فيه فكرة.. يا اأخي م�ّضيها”.
را�ضه  على  اللي  هوى  على  جاي  م�ض  بتاعي  النب�ضاط  هو  “يعني 
بطحة.. يا اأخي دا حتى كبريهم قالها.. خليهم يت�ضلوا.. اأدينا بنت�ضلى”.

“ا�ضمع.. اأنت عارف ُم�ضكلتك اإيه؟”.
بذيئة  بلفظة  رميته  الكلمة وكاأين  من  امتع�ض وجهه  با�ضا”،  يا  “قول 
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اأنت  بتكلم واحد معاه دكتوراه، ويف تخ�ض�ضك،  اأنت  “يا حبيبي  للغاية 
ن�ضيت اإننا اأ�ضًل دفعة واحدة يف اجلامعة؟ وّل اأنت فاكرين بنزل اأجيب كام 
ُثم  بيده  واأ�ضاح  قالها  املُعاملة”،  اأرقى يف  النا�ضية.. خليك  على  ديلر من 
تابع “املهم.. اأنت م�ض ب�ض بتفّكر.. كمان بتخلي غريك يفّكر معاك.. 
بقت  كانت  ده  الهري  و�ضغل  وا�ضتقطاب  ُمعني  لطريق  بت�ضّلمه  لو  اأنت  دا 
وغمز  اإيّل  ونظر  مبعرفته”،  قراره  وياخد  هيفكر  ده  لأ..  لكن  �ضهلة.. 
�ضاعتها  اأوي..  حقيقية  اأمثلة  له  مطّلع  ب�ضياعتك  “واأنت  الو�ضيم  بوجهه 
هيختار �ضكة بتاعته.. بعد كده مفي�ض را�ض تقدر مت�ضك منها اأي حاجة”.

“وطبًعا ده م�ض مطلوب”.
فكري  م�ضتوى  فيه  ويبقى  ينظبط  حالها  ملّا  �ضنني..  بعد  “مطلوب 

ُمعني”.
تديني  تقدر  و�ضاألته  توكيد  ب�ضيغة  قلتها  هيح�ضل”،  ما  ده  “وعمر 

�ضبب؟”
“اأنا م�ض قادر.....”، �ضمُت وقد اأدركت األ جدوى من النقا�ض 
- فهو كعادته لن ُيعطي يل �ضوى ما ُيريد - نظرت اإىل ال�ضاعة “م�ض ناوي 
ابت�ضم رفيق اجلامعة القدمي وهو  ت�ضيب يل تليفوين بقى واأنا قاعد معاك؟”، 
ا بجوار الهاتف الداخلي “دا اأنت ما بتعملها�ض  يجل�ض على مقعده وي�ضغط زرًّ
يف ق�ضم �رصطة”، واأ�ضار اإىل قداحتي التي ن�ضيتها “اأنتوا اللي بت�ضيبوا اأ�ضياءكم 
ابت�ضمت ولكن ملحمه عادت للجدية “فّكر تاين.. �ضعب تتن�رص  اأهو”، 
اأ�ضاعدك لأن ده ماينفع�ض”،  بينا م�ض هتخليني  اللي  دلوقتي.. وال�ضداقة 

هززت راأ�ضي حُميًيا يف نف�ض الوقت “عارف.. ومقّدر”.
عدت اإىل املنزل �رصيًعا هذه املرة، ا�ضتقبلتني ابنتي ال�ضغرية ب�ضجيجها 
اعرت�ضت  الأخبار،  واأ�ُضاهد  الع�ضاء  اأتناول  واأنا  بجواري  جل�ضت  املُعتاد. 
كعادتها ولكني اأخر�ضتها “�ضوية وهنام وابقي اعملي اللي عايزاه”، �ضمتت 
قليًل ُثم عادت ُت�ضري اإىل التلفاز الذي ظهر عليه اأحد هوؤلء املهمني الذين ل 
ندري ماذا يفعلون بال�ضبط “بابا.. ده با�ضا”، جتاهلتها ومل اأهتم وتذكرت 
تعليق �ضديقي على الكلمة، اأكملت طعامي فكررت ُجملتها ُثم نظرت اإيّل 
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و�ضحكت “طاملا با�ضا.. يبقى حرامي”.  
 

=متت خال�ش=
القاهرة - 2017
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