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أحمد الملك

كهنة آمون
رواية
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إهداء :الى ذكرى شُهداء ثورة ديسمبر المجيدة.
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“يا دامي العينين و الكفين!
إن الليل زائل
ال غرفة التوقيف باقية
و ال زرد السالسل!
نيرون مات  ،ولم تمت روما...
بعينيها تقاتل!
وحبوب سنبلة تجف
ستمأل الوادي سنابل”!..
محمود درويش
...........................
 ...في عيونك
ضجة  ...الشوق  ...والهواجس
ريحه الموج البنحلم فوقو
 ..بي جية النوارس
ياما شان زفه خريفك
 ..كل عاشق أدي فرضو
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ومافي شمسا طاعمه طلت
 ..إال تضحكي ليها برضو
والغمام الفيكي راحل
 ..في الصنوبر يلقي أرضو
 ..والصباح امتد ياما  ..كلما جاوبني نبضو
أبو ذر الغفاري
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والدك مريض جدا رجاء أن تحضر فورا!
كاان ذلاك نا البرقياة التي تساااا رلمهاا ،قرأهاا من خال دخاان
الشايشاة الكفيف ال ي يعبه هواء البيت برائحة التفاح ال ُمترمر
الشبيهة برائحة الروث الجاف.
قرأ البرقية بصاوت فريم ،كان يمساك بالورقة بعيدا عن وجهه،
كأنه يريد أن يشااااطرل العالم ةااادمة ااخبار التي تنقلها برقية
مشاااا وماة الى ها ل ااحرائ الناائياة ،يبعادهاا عن وجهاه حتى
يسااااتقيا قراءة كلمااتهاا بادون أن يرهق نفساااااه باالبحا عن
نظارته القبية ،قرأ البرقية وهو يضاااغل على مرارج الحروف
يمرغهاا في وحال ةااااوتاه الغلير مفال مقرقاة ،في
وحوافهاا ،ر
ضاوء الغساق الباهت الحاحف نحو الظلمة الشااملة ،ال ي أعقى
ةاااوته مساااحة غرائبية ،يساااتحيل تمييحها عن الريل الرقيق
لحيااة موازياة تنشاااااأ في سااااحر الظلماة التي كاانات تتادفق من
المساتنقعات ومن سافوح الجبا والغابات المقيرة ،وضاوضااء
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يتمرن على
عصااااافير المغيأ .كأنه يقرأ بيانا عسااااكريا ،كأنه
ر
البيان ال ي سااايقوم بتساااجيله خال أيام قليلة ،فتوقف زمالئه
عن لعااأ الورق ربمااا انهم كااانوا يعرفون ردة أفعااالااه غير
المنققية التي ال تكون ذات ةااالة بالضااارورة بأية وقائا على
اارض .تشااا رمم الورقة ،كأنه سااايجد في رائحة الحبر والورق
تفساايرا للكلمات الساابا التي إحتوتها البرقية ،ثم ألقى بالورقة
بعيدا عن أنفه الضرم قبل أن ينفجر ضاحكا!
قا أحد زمالئه مندهشااا :ما اامر هل فهمت شااي ا آخر غير ما
سمعنال؟
ان قبل أن يقو ببلء ،كأنه ال يقو شاااي ا بل
مأل ةااادرل دبال اد ِخ د
ان  :،لم أر
تتدفق الكلمات من جوفه ،بسبأ امتالء ةدرل دبال اد ِخ د
أبي أبدا!
لم يفر إعالن عقوقاه لوالادل أياة ردة فعال ،أثاار مجرد ذكر والادل
بعض الادهشاااااة ،كاان وجودل يعقي دائماا انقبااعاا باأناه جااء
لوحادل إلى ها ا العاالم ،خرج وحادل من مكاان ماا ،نفض الغباار
عن ثيابه واستأنف الحياة كأنه كان موجودا من ااز .
قا زميل آخر :تعني أنه كان مسافرا؟
واةاااال كالماه البقيء كاأناه لم يسااااما شااااي اا ،كاأناه يرد على
شااارا غير مرئي يقبا في دواخله ،وليس على زمالئه ال ين
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خبروا نوبات جنونه العسااكرية ،أعلن دون حتى شااعور بالندم:
مات أبي قبل أن أولد!
ضحك زمالئه جميعا ه ل المرة.
قاا أحادهم ،كاأناه يحفاه على قراءة المحياد من ها ل الفوضااااى
اإلخباارياة البريادياة :يحادث ها ا أحيااناا ربماا البرقياة موجهاة
لشارا آخر وحكى الرجل قصاة حدثت لهم قبل سانوات ،كان
والادل يعمال لفترة متقتاة في ماديناة بعيادة ،حين وةاااالتهم يوماا
برقياة تفياد بوفااتاه ،وبعاد أياام من إقااماة العحاء وبادء مراساااام
الحداد عليه ،فوج وا به يدخل عليهم في البيت بشحمه ولحمه!
نظر حولاه بهادوء من ال يرغاأ حتى في أن يشااااااركاه أحادهم
هدوء أعصابه :البرقية موجهة لي شرصيا!
تعني أنهم ربما يقصدون والدتك؟
ال ،والدتي برير.
ثم ةمت.
وماذا ستفعل؟
سأسافر غدا ،سنعرف غدا كل شيء!
سااافر في الصااباح ،لم يرول مرة أخرى طوا بضااعة أيام حتى
فوج وا باه في جهااز التلفحيون وهو يقرأ بياان االنقالب ااو
لم تكن الصااور في جهاز التلفحيون واضااحة ،وبدا لهم ةااوته
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مرتلفا ،ال يشاابه الصااوت ال ي اعتادوا عليه طيلة إقامته معهم
في البيت الواقا داخل الحامية العسكرية.
(أيها الشاااعأ الكريم أن قواتكم المسااالحة المنتشااارة في طو
البالد وعرضااااهاا قلات تقادم النفس والنفيس حمااياة للتراب
الساوداني وةاونا للعرض والكرامة وتترقأ بكل أساى وحرقة
التدهور المريا ال ي تعيشاااه البالد في شاااتى أوجه الحياة وقد
كان من أبرز ةااورل فشاال ااححاب السااياسااية في قيادة اامة
لتحقيق أدنى تقلعاتها في اارض والعيش الكريم واالسااااتقرار
الساااايااسااااي حيا عبرت على البالد عادة حكوماات خال فترة
وجيحة ومااا يكاااد وزراء الحكومااة يتدون القساااام حتى تهتح
وتسااقل من شاادة ضااعفها وهك ا تعرضاات البالد لمساالساال من
الهحات الساياساية زلح االساتقرار وضايا هيبة الحكم والقانون
والنظام.
أيها المواطنون الكرام
لقد عايشاانا في الفترة السااابقة ديمقراطية محيفة ومتسااسااات
دساااتورية فاشااالة ،وإرادة المواطنين قد تم تحييفها بشاااعارات
براقة مضللة وبشراء ال مم والتهريج السياسي)
جلسااااوا بعااد نهاااياة تالوة البيااان ،حو جهاااز التلفحيون ،ال
يصااااادقون ماا ساااامعات آذانهم ،حتى أن أحادهم فحا جهااز
التلفحيون ليتااأكاد أن اامر ليس خادعاة ماا ،معتقاادا أن اامر
مجرد مححة مسجلة على شريل فيديو.
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قا أحد زمالئه أخيرا وكأنه يراطأ نفسااااه :هل أنت متأكد أنه
كتأ ه ا البيان بنفسه؟ لم أرل يوما يقرأ أو يكتأ شي ا!
أعلن ضاااابل ةاااغير الرتبة :طلأ مني مرة واحدة كتابة برقية
اساارته ،كنت مصااابا بجرح في يدي اليمنى ،فاعت رت أنني ال
أسااااتقيا الكتااباة ،لكناه لم يهتم بكالمي وقاا لي  :ها ا أمر
عساااكري اضاااقررت أن اساااتردم يدي اليسااارى ،يبدو أنهم
أرسالوا يبلغونه بوفاة شاقيق والدته ،كتبت برقية تعحية عاطفية
جدا وةافت وفاة خاله بالفقد الجلل ،ضاحك وقا لي حين قرأت
لاه ماا كتبات ،ال أقن فقادل ساااايكون جلال كاان رجال بريال رغم
أناه يملاك الكفير من الماا تاأخرت وفااتاه كفيرا بعض ااغنيااء
يعيشااااون أطو من عمرهم الحقيقي اعرف أبناائاه الباد أنهم
ساااعدوا سااارا لوفاته لكنهم بالقبا سااايبكون قليال أمام الناس
حتى ال يشعر الناس بشيء!
قا أحدهم ضاحكا :ومن ال ي كتأ له ه ا البيان إذا؟
قاا أحاد زمالئاه وكاأناه يتا كر شااااي اا :هال تا كرون وفاد ححب
(االخوان المساالمين) ال ي زار حاميتنا قبل أشااهر ،وقدموا لنا
بعض التبرعااات والمواد الغ ا ائيااة؟ لقااد رأياات رئيس الوفااد
يتحاادث ما اا العمياد ،كنات قاد خرجات اللتقااط بعض ثماار
المانجو من ااشاجار القريبة من البيت ،حين وجدتهما يجلساان
أرضاااا خلف ااشاااجار ،شاااعرت كأنر قهوري أمامهما فجأة قد
أربكهماا قليال ،فاانسااااحبات معتا را معتقادا أنهماا يتحادثاان في
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موضاو شارصاي ،ححب اإلخوان كان هو الححب الوحيد ال ي
نوابهم في الجمعية التأسااايساااية
أبدى اهتماما بالجيش ،بل أنر ر
تنازلوا عن السااايارات التي منحتها لهم الحكومة لصاااال دعم
الجيش كان واضااااحا للكفيرين أنر تبرعاتهم كانت اسااااتفمارا،
لكن ال أحد توقا أن يتم اامر به ل السرعة!
هال تعني أنر رئيس الوفاد اتفق معاه هناا خلف أشااااجاار الماانجو
على قيادة االنقالب!
ال أعرف لقد قلت لكم ما شاهدته فقل كانا يتهامسان ،من ال ي
يصاادرق أنر اا العميد ،يمكن أن يجلس ما شاارا ما ليضااا
خققا لإلساتيالء على السالقة أو اية شاه يمكن أن يحدث غدا،
لم يكن اا العميد من عشار اق وضاا الرقل ،حتى وهو يحارب
كانت كل تحركاته عشااوائية ،ال يسااتقيا أي من رفاقه أن يتنبأ
برقوته القادمة!
مرات على
البااد أنهم كتبوا لااه البيااان وجعلول
يتمرن عاادة ر
ر
قراءتاه هال رأيتم كيف مساااا عن وجهاه كال آثاار ال مبااالتاه،
وساارريته من كل ما حوله ،لقد بدا في غاية الجدية ال أة ادرق
أنه أةب فجأة جادا ونسي المباالته واستهتارل بكل شيء!
هناك من يقف خلفه ،أوضاا زميل آخر :من يضااا له عالمات
حمراء في كلماات البياان حتى يتجهم وجهاه أحيااناا ،أو يرفا
ةااااوتاه ليتكاد جاديتاه في فرض هيباة الادولاة والقضااااااء على
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الفوضااى الححبية ،أو يرفض ةااوته وينفرج وجهه قليال حين
يعد الناس باامن والرخاء والعدالة!
قا أحد زمالئه :البد إنه قضااى الليلة السااابقة كلها يقرأ البيان
ويعيد قراءته عدة مرات ،تحت إشاراف الرجل ال ي كتبه ،حتى
يتأكد أنه لن يقا في أية أخقاء أثناء القراءة!
مرت فترة ةاااامات ،كاأنهم كاانوا في انتظاار بياان آخر ،يكا رب
ر
البياان ااو  .كانوا في انتظاار أن يأتي أحدهم ضاااااحكاا ويقو :
هال أعجبكم أدائاه؟ إناه ممفال هااو اقتحم االسااااتاديو بسااااالحاه
وفرض عليناا إذاعاة ها ل الفقرة الضااااااحكاة انتظروا أن يعلن
أحدهم ضاحكا أن ذلك كان برنامج الكاميرا الرفية
يا للكارثة قا ضابل برتبة العقيد :ه ا البلد ذاهأ إلى الجحيم!
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أوقف عبد الرحيم سااايارة أجرة وطلأ من الساااائق االتجال إلى
منققة الصاااحافة ،كان يبدو متعجال فاليوم يوم زفافه ،قبل قليل
تمت مراسااايم عقد الحواج ،وانفض الحضاااور على أمل العودة
للمشاااركة في الحفل مساااء ،عبد الرحيم كان مرتبكا قليال لكنه
كاان واعياا اهمياة الحياارة التي علياه القياام بهاا انن ،رغم
شااعورل باإلرهاق من ساايل الحيارات التي تعين عليه القيام بها
من حضاااورل قبل يومين ،من إحدى دو الرليج التي يعمل بها
من سنوات.
هناأل سااااائق عرباة التااكسااااي العجوز على الحواج ،دهش في
الباداياة ثم انتباه إلى الحنااء في يادياه ،والتي الباد أن الساااااائق
عرف منها أنر الرجل تحوج أو أنه على وشاااك الحواج ،شاااكر
السااائق ،مازحه السااائق حين علم أنر حفل الحواج ساايكون في
مساااااء اليوم نفسااااه قائال :في زماننا لم يكن يساااام للعريس
باالرروج من البيات حتى نهااياة حفال الحواج ،وفي فترة الحظر
المنحلي ،تقوم أخواتاه وخااالتاه بتادلياك جسااااماه يومياا باالحيات
والعقور المحلية.
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توقفت الساايارة أمام بيت ةااغير تظلل مدخله شااجرة نيم ،هر
عبد الرحيم داخال ،كان المسااااء يرخي سااادوله ،وساااما دقات
السااعة الساابعة تنقلق في جهاز الراديو ،اساتقبله عمه المقعد
بحفااوة باالغاة وبادمو غحيرة أغرقات عباد الرحيم في نوباة
بكااء ،فمنا وفااة والادل المفااج اة قبال ساااانوات تولي عماه عباد
الكريم تربيتهم هو وإخوتاه ِوت ِ ِح امال نفقاة تعليمهم ،كاان البيات
خاليا إال من عمه ال ي ذهبت زوجته إلى بيتهم للمشاااااركة في
مراساايم الحواج ،جلس بجانأ عمه وساااعدل على أداء ةااالة
المغرب ،ثم دخال إلى المقب وةاااانا كوبين من الشااااااي لاه
ولعمه ،وقبل أن يساااتأذن خارجا قام بتشاااغيل جهاز التلفحيون
الصااااغير في الفنااء وفي تلاك اللحظاة جااءت جاارتهم لالطم ناان
على الرجال المقعاد فوجادت عباد الرحيم يسااااااعادل لالنتقاا من
الكرسي إلى فراشه.
قا العم :اذهأ يا ولدي البد أنهم في انتظارك.
فقا عبد الرحيم سنراك غدا ،سنحضر أنا والعروس.
وساأله العم :هل ساتبقي طويال أم أنر عقلتك قصايرة ،فقا عبد
الرحيم لألساااف عقلتي قصااايرة البد أن أعود خال أسااابوعين
فقل واال واجهتني مشكلة في إقامتي هناك.
ودعاه عباد الرحيم منادهشاااااا من الادمو الغحيرة التي كاانات
تنقلق من عينياه ،هااتف خفي لم يكترث لاه كاان يوحي باأنهاا
دمو الودا  ،أنه لن يري عمه مرة أخرى.
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خرج من البيت مساارعا علي أمل أن يسااتقل أو ساايارة أجرة
قرر أن
يصاادفها ،كان البيت يقا على شاار جانبي ةاغير ل لك ر
يح الرقي باتجال الشااار الرئيسااي حي يسااهل العفور على
سايارة أجرة ،بمجرد أن توقف وأشاار بيدل توقفت سايارة أجرة،
كان السااائق رجال مساانا يقود ساايارة بيجو قديمة ،يرتلل هدير
محركها ما ةااوت ارتجاج هيكل الساايارة المتهالك ،فت الباب
ر
ليستقل السيارة بجانأ السائق ،وفي ه ل اللحظة توقفت سيارة
بيضااااء ةاااغيرة بجانبه ،هبل منها بسااارعة ثالثة رجا  ،بادر
أحدهم ساائق العربة التاكساي بقوله :يمكنك ال هاب سنقوم نحن
بتوةااايله ،انقلق ساااائق عربة ااجرة على الفور دون أن يرد
على الرجال بكلماة واحادة ،وكاأناه رجال شاااارطاة تلقى أمرا من
قائدل.
تقدم الرجل من عبد الرحيم وساااأله ،هل أنت عبد الرحيم محمد
عرف الساااائل نفساااه بأنه من
عبد الكريم ،حين رد عليه بنعم ،ر
جهااز اامن والمراابرات ،رفا بقااقتاه في وجاه عباد الرحيم
وأعادها بساااارعة إلى جيبه قبل أن يتحقق عبد الرحيم بساااابأ
ارتبااكاه من هوياة الرجال .طلاأ الرجال مناه بهادوء أن يرافقهم
لمباني الجهاز فقل لبضا دقائق لإلجابة على بعض ااس لة.
ركاأ عباد الرحيم معهم منادهشاااااا ،معتقادا في الباداياة أن هنااك
برر اعتقاالاه من قبال جهااز
خقاأ ماا ،فهو لم يقم باأياة نشااااااط يُ ر
اامن.
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عبرت الساايارة في شااوار نصااف مظلمة ،بدأت حركة الناس
فيها ترفت ما أةااوات الرعد وااضااواء الراطفة للبرق ،التي
كانت تضاه مشاهد أشاجار النيم الواقفة في ثبات مفل مجموعة
من الجنود ،لم تكن هناك نساااامة واحدة في العالم ،كل شاااايء
يتوقف بانتظار المقر.
ساايبدأ حفل زفافه بعد ساااعات قليلة ،ت كرر أن شاارصااا ما تنبأ
بااامس بااحتماا هقو المقر أثنااء الحفال ،لكن شاااارصااااا ال
يا كرل قاا إن من الناادر هقو أمقاار في شااااهر ماايو ،ربماا
تكون هنااك عااةاااافاة ترابياة ،االن لم يعاد يعرف كيف يجاأ
التصااارف في حا هقو المقر خاةاااة أن الحفل سااايقام في
الرارج في حديقة النادي ال ي قام باست جارل.
في النهاية توقفت السايارة أمام مبني معتم الواجهة ،في الداخل
كانت هناك ةااالة اسااتقبا واسااعة يجلس في نهايتها شاارا
أمااماه عادد من أجهحة التليفون ،طلاأ أحاد الفالثاة من عباد
الرحيم الجلوس لبضاا دقائق ،ثم اختفى الرجا الفالثة من باب
جانبي ،لب عبد الرحيم فترة جالساا دون أن يفهم شاي ا ،ثم بدأ
يشااعر بالقلق ،نظر إلى ساااعة يدل فعرف أن الحفل ساايكون قد
بادأ والباد أن الجميا بادءوا يالحظون غيااباه ،مرت سااااااعاة
واحدة ،تقدم عبد الرحيم من الرجل الجالس في االسااااتقبا  ،لم
يكترث له الرجل وواةال حديفه في التليفون وكان يققا حديفه
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فقل ليرد على جهااز آخر ،بقي عباد الرحيم منتظرا لادقاائق بادت
له دهرا.
وفي النهاية التفت إليه الرجل ساائال عما يقلأ ،اوضا له عبد
الرحيم :أحضارني ثالثة رجا إلى هنا وطلبوا مني انتظار بضاا
دقائق ،ولكن مضاات أكفر من ساااعة ولم يحضاار أحدهم ،أشااار
الرجال بيادل بفتور لعباد الرحيم ليجلس ،وقاا بااقتضااااااب إناه
سيسأ عن الشرا ال ي أحضرل.
عااد عباد الرحيم إلى مكااناه تااركاا الرجال يتصااااال عبر الهااتف،
مضاات عدة دقائق قبل أن يسااتدعيه الرجل مرة أخرى ،ويبلغه
بأنه لم يجد أحدا يعرف ساابأ اسااتدعائه ،والبد أن ينتظر لحين
عودة ااشراص ال ين قاموا باستدعائه.
ابتلا عباد الرحيم جفااف حلقاه وقاا  :ولكن اليوم يوم زفاافي
والساعة انن…
قاطعه الرجل بصاوت حاسام :ال تضايا وقتك فانا ال أساتقيا أن
افعل لك شي ا!
تجاوزت السااعة الفامنة بقليل ،لم تبق على نهاية الحفل ساوى
حوالي سااااااعاة واحادة ،فبسااااباأ إجراءات حظر التجو الا ي
فرضاته حكومة االنقالب ،تنتهي الحفالت قبل السااعة العاشارة،
البد أن المدعوين تناولوا عشااءهم انن وبعضاهم غادر المكان
دون أن يرال ،شااااعر باالححن يعتصاااار قلباه ،تا كر والادتاه التي
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سااااتكون قلقاة للغااياة لغيااباه ونورا التي تجلس وحيادة في ثيااب
الحفاف ،ت كر قصاااة سااامعها حو شااارا هرب ليلة زفافه،
ُمفكرا هال من الممكن أن تعتقاد نورا أناه هرب في ها ل الليلاة
تحديدا ،هل سايفكر الناس أنه لو كان يريد الهرب لفعل ذلك قبل
عقد الحواج ،لما حضر أةال من خارج الوطن.
ثم اجتااحتاه نوباة أمال ،أنهم ساااايقلقون سااااراحاه بمجرد أن
يكتشاااافوا أنهم إرتكبوا خقااأ في توقيفااه ،ت ا كر كالمهم أنهم
يرياادونااه لبضااااا دقااائق فقل ،وفكرر أنهم كنو من االعتا ار
سايعيدونه بسايارتهم إلى بيت عروساه ،خاةاة وهو لن يساتقيا
حتى أن يمشااي على قدميه بعد حلو ميقات حظر التجو  ،ولن
تكون هناك أية سايارات أجرة أو مواةاالت في الشاوار  .لكنه
بعد تفكير وجد أنه من اانساأ أن يتصال بصاديق يعمل ضاابقا
في الشارطة ليحضار بسايارته  ،كان قد ساما أنر ضاباط الشارطة
ممن يعملون ليال ،يكون لاديهم اذن للتحرك في ساااااعاات حظر
التجو  ،وحتى إن لم يكن لادياه إذن فلن يكون الحصااااو علياه
ةاااعبا لمن هو في وقيفته ،فقل سااايضاااقر أن يقلأ من ه ا
الرجل ال ي يشااابه رجال آليا أن يسااام له باساااتردام الهاتف
ليتصل بصديقه ضابل الشرطة.
رغم االرتباااك ال ا ي شاااا ا رل تفكيرل ،لكن عبااد الرحيم حاااو
اسااتعراض شااريل حياته بساارعة محاوال تحديد عمل أو نشاااط
قام به ضاد السالقة االنقالبية ،حين وقا االنقالب في يونيو من
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العام  1989كان هو قد أكمل بضاااعة أشاااهر من غادر الوطن،
كان محظوقا أنر أحد أقربائه وكان ةااااديق طفولة أرساااال له
بمجرد تررجه من الجامعة دعوة للحيارة حصااال بموجبها على
فيحا من السافارة ،وبعد وةاوله إلى الرليج حصال بسارعة على
وقيفاة في شااااركاة تقوم بااسااااتيراد اادوياة والمعادات القبياة
وتوزيعهاا ،بعاد أن قاام بتوقيا عقاد العمال عااد مرة أخرى إلى
الوطن إلكما إجراءات اإلقامة ،في فترة الدراساااة الجامعية لم
يكن له نشااط ساياساي ،لكنه كان يشاارك أحيانا ما أةادقائه من
طالب الجبهاة الديمقراطياة في بعض البرامج اادبياة ،كان يكتاأ
الشااعر ،لكن شااعرل غلأ عليه الجانأ العاطفي ،لم يكن سااعيدا
حين سما بوقو االنقالب العسكري ،كان بعض زمالء المسكن
متحمساااين لالنقالب العساااكري ،أمال في أن ينهي ذلك ما رأول
فوضااى سااياسااية بساابأ عودة ااححاب السااياسااية إلى نفس
فوضى ممارساتها القديمة ،كان عبد الرحيم يعتقد أن الممارسة
الديمقراطية تحتاج لبعض الوقت لتترسا  ،وأنر الناس تساتقيا
انن على ااقل نقد ااوضاا غير الصاحيحة وان قهر فسااد في
مكان ما فإنه ينكشف بسرعة بفضل الصحافة الحرة.
وبعاد أساااااابيا من وقو االنقالب العسااااكري جااء وفاد من
االنقالبيين لشاااارح ااوضااااا الجديدة للمغتربين وطلأ الدعم
منهم ،كااان هو الوحيااد من مجمو الساااابعااة الا ين يجمعهم
المسااكن ال ي لم يسااتجأ للدعوة التي تبنتها الجالية التي تنظم
بعض اانشاقة االجتماعية والفقافية .ت كرر تلك الواقعة ،فكرر أن
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ذلك ربما كان الساابأ وربما أيضااا نشاااطه اادبي في الجامعة،
ثم عاد ليقنا نفساه أنر اامر ال يعدو كونه تشاابه اسامه ما اسام
شاارا مقلوب في قضااية ما ،لقد سااما أن ذلك يحدث كفيرا.
وقاد يسااااتغرق إثباات براءة الشاااارا المتهم بعض الوقات،
المشاكلة كانت أنه في قبضاة جهاز اامن ،وليس الشارطة ،لقد
سااااماا كفايارا عن تجاااوزات ااجهاحة اامنايااة بعااد االنقاالب
العساكري .وعن التع يأ في معتقالت سارية ،بل ساما بعمليات
اغتيا طالت عددا من الناشقين ضد الحكم العسكري اإلخواني.
مضاااات ساااااعة أخرى دون أن يظهر أحد ،اسااااتبد القلق بعبد
الرحيم فغادر مقعدل متجوال في الصااااالة الواسااااعة ،ثم شااااعر
باالتعاأ فعااد إلى مقعادل ،الباد أن الحفال قاد انتهى انن وشاااار
العماا في تنظيف المكاان وجما المقااعاد والمنااضااااد ،والباد أن
إخوته يجوبون المستشفيات ومراكح الشرطة بحفا عنه.
فكرر قليال ثم توجه إلى الرجل الجالس في االستقبا مرة أخرى.
قا بصاااوت ححين ،هل يمكنني اساااتردام الهاتف ،فهح الرجل
رأسه رافضا ،أوض باقتضاب  :ذلك ممنو !
عاد عبد الرحيم مرة أخرى إلى مقعدل وبح عن سااايجارة في
جيبه فلم يجد شاي ا ،وفي تلك اللحظة ت كر ب لة زفافه التي كان
مفترضاااااا أن يعود قبال الحفال للمصاااابغاة التي أودعهاا فيهاا
لتنظيفها ،أشااارت عقارب الساااعة إلى العاشاارة مساااء ،ميعاد
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حظر التجو  ،بادأت الحركاة في الراارج تهادأ ،واختفات تادريجياا
أةوات السيارات.
أرخى عبد الرحيم جسادل المنهك على المقعد ،وترك رأساه نهبا
للهواجس قبل أن يستغرق في نوم مشوئ ،ليستيقر فجأة علي
مشاهد الرجا الفالثة وقد أحاطوا به ،ساحبول خارجا في سايارة
انقلقت في الظالم.
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00
يرتنق في الب لة العسااكرية المفقلة بالنياشااين وااوساامة ،في
جحيم الهواء الراكاد المشااااحون برائحاة باارود االسااااتعراض
العساااكري ،اليوم عيد الفورة ،العيد الساااابا والعشااارين ،نفس
الصاااورة التي يبدو فيها في أغنية راب ،انتشااارت عبر تقبيق
الواتساب انتشار النار في الهشيم.
جوعت الناس
( ر
يا رقراص
قتلت الناس
يا رقراص)
كان رجا أمنه يصادرون أجهحة التليفونات ،ويعتقلون مشرفي
مجموعات الواتسااب والفيسابوك ،لكن كل ذلك لم يوقف انتشاار
ااغنياة التي رددتهاا حتى الببغااوات في مجااهال السااااافناا ،فوق
سافوح الجبا الغارقة في ضاباب المقر اابدي ،وحتى مشاارف
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الغااباات المقيرة حو بحيرة فكتورياا ،تحامن انتشااااار ااغنياة
ما الفوضااااى التي ع رمات القصاااار الجمهوري إثر عودة رجاا
ححب المتتمر الوطني للتحاحم في القصااار مفلما كان يحدث في
اايام الروالي ،في أثناء تلك الفوضاى ةاافحه شارا غريأ،
أمسااااك الغريأ بيدل لبعض الوقت حتى كاد الحرس الرئاسااااي
يتادخال ،حين اقترب الحرس ضاااااارباا طوقاا من حولاه ،تب ررر
الرجل الغريأ فجأة من أمامه ،في دوامة هواء ضااوئيةُ ،مرلرفا
ساحابة ةاغيرة من ذرات لون عمامته البيضااء ،شاعر شاعورا
غريبا مجرد أن اختفى الغريأ من أمامه :شاعر أنر تغييرا ما قد
حدث في جسدل ،وأنه قد فقد أحد أعضاء جسمه!
يُقا إن هناك ساااحر في المدينة ساايدي الرئيس ما أن يصاااف
شااارصاااا ما حتى يرتفي عضاااول ال كرى والبد من مسااااومة
الساحر من أجل استعادة العضو المفقود!
ها ل إحادى نتاائج عودة رجاا الححب الوطني الحتال ردهاات
يتحو القصااار الجمهوري إلى شااايء أشااابه
القصااار وغرفه،
ر
بسااااوق الجمعة ،كل شاااايء معروض للبيا ،ققا ااراضااااي،
المشااريا الحراعية ،المتساساات الحكومية التي دفا شاعبنا ثمنا
بااهظاا لينتحعهاا من براثن الرأسااااماالياة القفيلياة التي ورثات
االسااتعمار اإلنجليحي ،وتحكرمت في اقتصااادنا ساايدي الرئيس،
ليأتي هتالء اإلخوان المسلمون ،ال ين خدعونا باللحي الحائفة،
و ُ
غرة الصااالة التي يرساامها على وجوههم مترصااصااون في
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رساوم التاتو ،وال تكلرف ساوى بضاعة جنيهات ،فباعوا كل شايء
في الوطن ،حتى قضااااباان السااااكاة الحادياد التي زرعهاا اللورد
كتشاانر في الصااحراء لنقل جنودل أواخر القرن التاسااا عشاار،
نحعوها وباعوها لمصانا الحديد ،حتى الرما قاموا بتصديرها
لمصااااااانا السااااليكون في أوروبااا ،حتى العقااارب ،خاادعهم
الصااينيون في البداية واشااتروها منهم مقابل عشاارة ساانتات
للكيلو الواحااد ،لعماال أبحاااث حو المنااافا القبيااة لسااااموم
العقارب ،ثم اكتشاااافوا الحقا أنر الصااااينيين كانوا يشااااترونها
الساااترراج ذرات ةاااغيرة من ال هأ من أحشاااائها فالعقارب
التي تعيش في بالدنا تأكل ال هأ ما الرما !
يموت أهل بالدنا من الجو ومرض السل ال ي بات من التاري
في كل مكان في العالم ساايدي الرئيس ،وال هأ تأكله العقارب،
ويسارقه أعضااء ححبك جهارا نهارا .حين اكتشافوا وجود ذهأ
ذرات ال هأ من
في أحشاااء العقارب أةاابحوا يقومون بسااحأ ر
العقاارب بواسااااقاة إبر معادنياة ،ثم يقومون ببيا العقاارب إلى
الصااينيين فارغة من ال هأ بنفس السااعر القديم تريدون عمل
أبحاث حو الساموم؟ إليكم مصاانا الساموم الصاغيرة ه ل ،فقل
ال تنسونا حين تقومون بتصنيا أدوية من ه ل السموم !
هل تصادرق أن هناك من يساتقيا خدا الصاينيين؟ فعلها هتالء
االخوان ساايدي الرئيس حصاالوا من الصااينيين على قروض
لتمويل مشاروعات زراعية الساتصاالح ااراضاي في الصاحراء،
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بعاد أن بااعوا كال ااراضااااي الرصااااباة المحااذياة لنهر النيال،
للمساتفمرين ااجانأ وحين جاء الصاينيون لتفقد المشاروعات
التي يقومون بتمويلها ،وجدوها ةاحراء قاحلة ال أثر فيها وال
حتى لشاجرة الهوهوبا التي تنمو في أشاد الصاحاري جفافا ،هل
تصادق سايدي الرئيس خدعوا حتى بن الدن قدموا له دراساات
جدوى لمشاااروعات مضااامونة الرب  ،وتبرروا بمشاااروعاتهم
بمجرد أن حصلوا على الما !
اسااتولوا على كل ااراضااي السااكنية في العاةاامة ،واسااتولوا
على ققا ااراضااي التي خصااصااتها البلديات لتكون متنحهات
عامة ومالعأ لألطفا  .اقتسااااموا ااراضااااي الحراعية في كل
مكاان بااعوا جحءا منهاا لمسااااتفمرين أجااناأ يتبعون للتنظيم
الدولي لإلخوان ،وقاموا بأنفساهم باساتغال الجحء المتبقي من
ااراضاااي ،يساااتوردون معدات زراعية غالية بدون أن يدفعوا
مليما لمصالحة الضارائأ أو الجمارك ،انهم يساتوردونها باسام
منظماات خيرياة تعمال في خادماة اليتاامى والفقراء ،ويادخلون كال
ها ل المعادات بااعتباارهاا تعمال في مشاااااريا خيرياة تسااااتورد
منظمااتهم الريرياة كال شاااايء ساااايادي الرئيس ،من اادوياة
وااسمدة منتهية الصالحية ،إلى ااسلحة والمردرات!
حمد هللا انر ةااااديق طفولته ال ي يحكي له ببراءة عن فساااااد
االخوان ،ليس كاهنا ليعترف له أنر ربا أرباح الفسااد اإلخواني
كانت تصااأ في الحسااابات البنكية إلخوته وزوجته ،وحسااابات
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الشاااركات التي تعمل في غسااايل كل شااايء :غسااايل العربات،
غسااايل الكلى ،غسااايل ااموا وغسااايل ال هأ حتى غسااايل
المالبس ت ُ ِو دفرر شااركات إخوته مساحوق غساايل يحيل أكفر بقا
المالبس التصاااااقا كما يقو اإلعالن ال ي ت يعه الفضااااائيات
التابعة للححب يدرعي الفقر أمام ةاااديق طفولته حتى يصااادرق
أناه وإن كاان يعلم باأالعياأ االخوان وفسااااادهم لكناه بعياد عناه،
يقو ال توجد قهوة من يومين في القصر فرغت علبة القهوة،
طلبت منهم إحضااااار كعك وحلويات للضاااايوف لكنهم اعت روا
بسااااباأ التقشااااف الا ي تماارساااااه الحكوماة لرفض النفقاات
الحكومية ،حتى أنهم اغلقوا عددا من الساااافارات وقاموا بدمج
بعض الوزارات!
يقو لصاااااديق طفولتاه بروف :هال ال تحا تقرأ أفكاار النااس
مفلماا كنات تفعال أياام المادرسااااة؟ كنات تقرأ أفكاار كال النااس من
حولك كأنك تقرأ من كتاب مفتوح ،حتى أنر الناس كانوا يلوذون
بالفرار حين تظهر في مكاان ما ،خشااااية كشااااف أفكارهم أمام
الناس !
يضاااحك ةاااديق طفولته ويقو  :ال يحتاج االنساااان االن ليقرأ
اافكار ليعرف حجم الدمار ال ي نعيش فيه بسااابأ ساااياساااات
ححبكم ثم ضااحك وقا  :ةاارت مفل ذلك الرجل ال ي كان يقف
قبل سانوات في إحدى إشاارات المرور ينتقد الحكومة ،يقا أنر
وتعرض للتعا ياأ ،وحين اطلق سااااراحاه
رجاا أمناك اعتقلول
ر
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توقف عن مرااطباة النااس في إشاااااارات المرور ،التقيتاه مرة
بالصادفة وساألته لم توقف عن نقد الحكومة ،فقا لي ضااحكا:
بسابأ الجو الناجم عن ساياساات الحكومة ،لم أعد اقوى على
الوقوف طويال لمراطبة الناس!
يعلرق الساااايد الرئيس ضاااااحكا :طلبت منك عدة مرات أن تقرأ
اافكار المفيدة ،أن تقرأ أفكار معلم الحساااااب ،لنعرف أساااا لة
االمتحاان ،بادال من ذلاك كلماا كنات تقرأل من أفكاار كاان يادور
حو مشاااااكل المدرسااااين ما أوالدهم وزوجاتهم ،ومشاااااكل
التالمي ما زمالئهم وأخوانهم!
يضاحك زميل القفولة ويقو  :أعتقد انني حاولت ،لكن ال ينج
دائما قراءة أفكار الناس ،بعض الناس يضااااعون أفكارهم داخل
جادار يصااااعاأ إختراقاه ،والبعض يفكرون خاارج ر وسااااهم،
فيمكن اية عابر سبيل قراءة ما يفكرون به!
يحاو السايد الرئيس بناء جدار ساريا في ذاكرته لوضاا كل ما
ال يرغأ في كشافه من خلف الجدار ،يضاا جحءا من الجدار في
لساااانه ،يتكلم بهدوء ،يدافا بلقف عن أعضااااء ححبه ،محاوال
أال يعقي انقبااعاا أناه كاان يادافا في الواقا عن نفسااااه ،يقو :
الكفير من قصااااا الفسااااااد غير حقيقياة ،هنااك العلماانيون
والشاااايوعيون وعمالء ااإلمبريالية(،يشااااعرل إسااااتردام كلمة
إمبرياااليااة بنو من الفرر الرفي ،دون أن يكون واثقااا أنااه
يساتردمها في الموضاا الصاحي ) هناك ال ين كانوا يساتفيدون
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من الفوضااى التي ضااربت أطنابها في الوطن قبل وةااولنا إلى
السااالقة ،االعالم الغربي يتواطأ ضاااد مشاااروعنا الحضااااري،
يحرمون
يقتلون ماليين الناس بالقنابل ال رية وااساااالحة التي ر
اسااااتردامها بعد أن يصاااانعونها ،ثم يدسااااون أنوفهم في ثياب
نساائنا ،يتحدثون عن حقوق اإلنساان ،عن حقوق النسااء ،عن
امرأة جلادتهاا محكماة النظاام العاام انهاا ترتادي زياا فااضااااحاا
يريدون أن تسود الرذيلة في مجتمعاتنا المحافظة!
يقرأ ةاديق القفولة أفكارا مشاوشاة تناقض أقوا الرجل ال ي
كان يجلس بجانبه طوا ساات ساانوات في المدرسااة االبتدائية،
ولم يكن يهتم باإنجااز فروضاااااه المادرسااااياة ،كاان يكتفي فقل
باإسااااتعاارة أوراق جاارل لينقال منهاا ماا فااتاه من دروس .حين
يحااو النفااذ الى ماا خلف خقوط دفااعااتاه عن أعضاااااء ححباه،
يصااااقدم بالجدار الحديدي ال ي تقبا من خلفه أساااارار إنهيار
الدولة.
لكن الرذيلة تساااود سااايدي الرئيس ليس بسااابأ االساااتهداف
الراارجي لكن انر ححبكم أفقر النااس وهال هنااك رذيلاة أكفر
من الفساد سيدي الرئيس!
يقرق السيد الرئيس ،يحاو أن يحي من ذاكرته ،ةورة نسبة
ااربااح التي يحصااااال عليهاا ما إخوتاه وزوجتاه من ااعماا
التجاارياة التي تغقي الوطن كلاه ،يحااو دفعهاا الى ماا وراء
جادار الا اكرة ،حتى ال يقرأ ةااااديق طفولتاه أفكاارل ويكتشااااف
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بعض تفاةايل فسااد اسارته وححبه .يشاعر أنر الجدار يكاد يساقل
تحت ضغل تسونامي وقائا الفساد التي تعج بها ذاكرته.
ذات مرة جاءل أحد ضااباط الجيش ،قا له تنفي ا امر من قيادة
القوات الجوية ،قمنا بمساااا كامل لصااااحراء الوطن ساااايدي
الرئيس ،لتحادياد المهاابل القبيعياة الصااااالحاة لهبوط القاائرات
دون دا لتمهيادهاا أو رةاااافهاا باااساااافلات ،وجادناا كفيرا من
المهاابل القبيعياة ،المفااجاأة أنناا وجادناا آثاار طاائرات ساااايادي
الرئيس ،يبدو أن أجواء بالدنا تُسااتردم من قبل طائرات أجنبية
ليس معلوماا مااذا تجلاأ أو تنقال ها ل القاائرات ،إناه أمر في
غاية الرقورة ساايدي الرئيس ،لكنني حضاارت للقاء سااعادتكم
امر آخر ،أثنااء تنفيا المهماة شااااااهادناا قوافال من اإلبال تعبر
الصااااحراء ،حااولناا أن نقترب منهم لكنهم حااولوا الفرار ،قلناا
لهم نريد فقل أن نسااألكم أن شاااهدتم أية طائرات تهبل في ه ل
المنققاة ،قاا أحادهم هال تتبعون لوحادات مكاافحاة التهرياأ؟
وحين نفينا ذلك قهر االرتياح على وجوههم ،ساااألتهم هل أنتم
خاائفون من وحادات مكاافحاة التهرياأ ،الذوا باالصاااامات ،لكن
أحادهم أوضاااا قاائال :ها ل اإلبال تتبا لحرم السااااياد رئيس
الجمهورية وال نريد أن ندخلهاا في مشاااااكل أحببات أن أبلغاك
ذلك ساايدي الرئيس ،أن وحدات مكافحة التهريأ تنشاال أحيانا
وقد يتسرب خبر أن حرم السيد الرئيس تقوم بتهريأ اإلبل عبر
الحدود ،ما قد يضر بصورة فرامتكم سيدي الرئيس!
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شكر الضابل على وطنيته وشجاعته ،وفي عيد الجيش بعد أيام
قليلة ،قام بتكريمه ،منحه نوط الشاجاعة من الدرجة االولى ،ثم
أمر بوضاا اسامه في أو كشاف للضاباط ال ين سايتم طردهم من
الردمة ،ما لم يعرفه الضاااابل المساااكين ،أنره كان شاااريكا ما
زوجته في تجارة اإلبل عبر الحدود!
يقو رفيق طفولته :تقو إن الحكومة أغلقت بعض الساافارات
وأدمجاات عااددا من الوزارات لرفض النفقااات الحكوميااة ،إذا
لمااذا يوجاد لاديناا أكبر عادد من الوزراء في حكوماة واحادة في
كوكأ اارض ه ا برالف الوزراء الوالئيين ونواب البرلمانات
الوالئياة وغيرهم من أةااااحاأ الوقاائف التي ال يعرف أحاد ماا
الا ي يتدوناه من عمال ،بجااناأ آالف الوقاائف الوهمياة التي
يتحدث عنها الناس ،شااارا ال متهل له ساااوى لحية طويلة،
وفجأة يكتشااااف أنه يحمل درجة دكتوراة في الفيحياء النووية،
رغم أنه ال يعرف الفرق بين نوى التمر ونواة ال رة ،يكتشااااف
بالصاادفة أنه يشااغل عدة وقائف يحصاال من بعضااها على أجر
وي هأ أجر بعضااها لمن تكبدوا عناء ةاانا المتهالت الوهمية
وةنعوا له الوقائف المناسبة!
روج في
يقو السااااياد الرئيس :ال تصااااادق القصااااا التي ت ُ ر
الواتسااااب والفيس بوك ،معارضاااة الرارج أدمنت العيش على
أموا المنظمات ااجنبية ،وال عمل لهم سااوى اختالق قصااا
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الفسااد وانتهاكات حقوق اإلنساان ،بما يضامن اساتمرار عقف
المنظمات ااجنبية التي ال تريد ببالدنا خيرا ،عليهم!
ال يعبأ كفيرا بالفوضاى المحتملة كما يساميها ،ما دام يمساك هو
يحركهاا في كال االتجااهاات ،كال
وإخوتاه بريوط الفوضااااى ،ر
عمليات فسااااد أعضااااء الححب موثقة ،كل فساااادهم ااخالقي
موثق ،زواجهم العرفي لفتيات ةااااغيرات ،اغتصااااابهم اطفا
ةااغار ،والشااقق الساارية التي كانوا يمارسااون فيها مجونهم،
ويستعيدون ورعهم الحائف مجرد أن يغادرونها ،وحين تنكشف
فضااائحهم يلقون باللوم على إبليس يقولون خدعنا الشاايقان،
ما أنر العااماة يقولون إنر إبليس قاد رحال عن بالدناا ساااايادي
الرئيس ،منا أن إسااااتولى رجاا ححباك على الساااالقاة ،يقو
النااس إن بعض أعماالهم لم يفكر فيهاا الشاااايقاان نفسااااه أحد
قيااداتهم ساااايادي الرئيس قام باالسااااتيالء على أرض حكومياة
زراعية ،ثم قام بتحويلها إلى أرض سااااكنية رغم أن القانون ال
فتبر
يساااام ب لك ،ثم سااالرمها إلى جهاز اامن والمرابرات ،ر
الجهااز ببنااء قصاااار للقياادي عليهاا ،ثم اسااااتاأجرت الحكوماة
القصاار ليقيم فيه القيادي ةاااحأ البيت نفسااه هل تصاادق أنر
الشيقان يمكن أن يفعل شي ا كه ا؟
هل ةحي أنك عفوت عن أحد هتالء اإلخوان بعد إدانته بتهمة
اغتصاب طفل سيدي الرئيس؟
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يرفي الساااايد الرئيس ضاااايقه من السااااتا  ،يقو  :تلك كانت
متامرة ضااامن ةااارا ااجنحة داخل التنظيم ه ا الرجل كان
تقيا وورعا ،بنى مسااااجدا وكان يقيم أغلأ وقته في مسااااجدل
وحين يتغيأ المتذن كان يرفا االذان بنفسااااه دسااااوا له ه ا
الغالم في شااقة يسااتردمها بيتا لحوجته الساارية ،كانت زوجته
السارية مساافرة حين ذهأ لتفقد الشاقة فوجد الصابي الملي في
انتظارل ،وأكمل إبليس بقية القصااااة ولم ينتبه بالقبا اجهحة
التصوير التي كانت تدور سرا!
وهل ألقيتم القبض أيضاا على إبليس أم أنه لم يظهر في شاريل
الفيديو قا ةااديق القفولة ذلك ساااخرا ،قبل أن ينتبه إلى أنه
تجاوز كل الحدود ،ةاامت ثم قا موضااحا :الشااائعات تقو إنه
لم ي هأ لتفقد الشاقة ،بل كان يصاقحأ معه إحدى عصافورات
الليل ،أي أنه جاء مصااااقحبا إبليس معه ولم يجدل في انتظارل
كما تقو الرواية الرسمية!
النااس تقو إناه حين يرتكاأ أحاد المواطنين جريماة ماا ،يتحمال
وحادل المساااا ولياة ولكن حين يرتكاأ أهال النظاام من أخوان
ححبكم جريمة ما ،يتح رمل إبليس وحدل تبعات الجريمة !
العيد السااابا والعشاارين ،حسااأ نبوءة الشااي الكناني تبقى له
ثالثة عشر عاما في السلقة!
ساتنتهي دورته الرئاساية بعد ثالثة أعوام ،سايترشا مرة أخرى
الترشااا  ،الدورة الرئاسااااية
رغم مكائد رجا ححبه لمنعه من
ُ
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ساات ساانوات ،سااتكون قد تبقت له حسااأ النبوءة أربعة أعوام
في الساااالقاة هال يعني ذلاك أناه لن يكمال دورتاه ااخيرة ،وماا
الساابأ؟ انقالب عسااكري ،ثورة شااعبية؟ ارتجف جساامه لفكرة
الريار الفال  :الموت!
شااعر للمرة ااولى أنه يرشااى الموت أكفر من خوفه من فقدان
الساالقة كان يعتقد قبل ذلك أن فقدان الساالقة والموت يعنيان
الشاايء نفسااه ،أوض ا الشااي الكناني ،انه ال يسااتقيا سااوى
رةااد تحوالت كرسااي الساالقة ،ان حاو تتبا خقوات الموت
سيتجاوز كل ةالحياته.
لم يكن هناك من حل آخر :البد من تعديل الدسااااتور ،لتصااااب
الدورة الرئاساااية خمس سااانوات ،حين يفقد سااالقته حساااأ
النبوءة سايكون السابأ هو انتهاء دورته الرئاساية ،وسايترلى
عن السلقة طوعا.
قا بامتنان شااااكرا لفكرة مساااتشاااارل ال ي أنق حياته بتعديل
دساتوري ،مساتشاار رئاساي جيد أفضل من شي يتنبأ بالمستقبل
دون أن يضااااا في الحساااابان وضااااا نبوءاته ضاااامن االطار
الدساااتوري ،نبوءة ملي ة بالفغرات التي يمكن أن يتسااالل منها
ملك الموت.
اغلق القريق على ملاك الموت بتعاديال دسااااتوري ،لكناه حين
وجد سااااهولة االنتصااااار على الموت فكر في االنتصااااار على
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النبوءة نفسااااها ،بات يعتقد في نبوءآت مسااااتشااااارل أكفر من
نبوءآت الشي الكناني.
هل تعتقد أنه سااايمكنني مواةااالة الحكم بعد سااانوات الشاااي
الكناني!
ال تصادق هتالء الشايو سايدي الرئيس ،أنهم يعملون بنظرية:
اما أن أموت أنا أو يموت الحمار أو يموت السلقان!
تساء السيد الرئيس :وما قصة الحمار والسلقان؟
أوضا المساتشاار :يقا إن رجال عرض على أحد الساالطين أن
يقوم بتعليم حمار الساالقان ليصااب حمارا مفقفا ومتحدثا لبقا،
حصااال على الما  ،وطلأ مهلة خمس سااانوات إلنجاز العمل،
وحين ساأله الناس كيف سايتصارف حين تنصارم المدة ويكتشاف
الساالقان الردعة ،قا خال خمس ساانوات ساايموت أحدنا ،أنا
أو السلقان أو الحمار!
تعني أن الشي الكناني يك ب؟
ال ال أقصاااااد ذلاك ،هو يقو مجرد كالم خقر على باالاه ،ليس
ضاااروريا أن يحدث بالضااابل كما خقر له ،ه ا هو عمله ال ي
يرتحق منه ساايدي الرئيس ةااحتك جيدة يا ساايدي ،سااتكون
عندها في الفمانين ويمكنك أن تحكم عشرين عاما أخرى.
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ردد السيد الرئيس كالم مستشارل :ةحتي جيدة ،ةحتي جيدة،
كأنه يريد أن يصاادرق أنه سااايعمر حتى يتجاوز المائة عام ،كما
عراف ،التقااال أثناااء فترة الحرب ااهليااة ااولى في
تنبااأ لااه ر
جنوب الوطن.
قا الساايد الرئيس :كيف تقو إنه يقو مجرد كالم يرقر على
باله ،هل نساااايت أنه ح رنا ساااات مرات من محاوالت انقالبية
وقعت كلها؟
قا المساااتشاااار مبتساااما ،وهل تحتاج معرفة االنقالب إلى من
يتنبأ به ساايدي الرئيس ،تسااتقيا أنت أن تفعل ذلك يا ساايدي،
حين تنظر في وجول وزرائاك أو ضاااابااط جيشاااااك ،الرجال لم
يسااتردم أية قوى خارقة ،نظر فقل في وجول ضااباط جيشااك أو
قاادة ححباك وعرف أنهم يريادون اسااااتغال اازماات التي يعااني
منها المواطنون ،بسااابأ العقوبات اامريكية المفروضاااة على
بالدنا ،للوةو إلى كرسي السلقة.
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00
يكتفى في اايااام ااولى بتوقيا كاال ااوراق التي يضااااعونهااا
أمامه ،ال يالحر حتى أنر مسااحة الوطن كانت تنكمش كلما وقرا
وعب ااد
على ورقااة مااا ،أنر محار الققن والفو السااااوداني
ر
الشااامس ،كانت تتسااارب من يد الدولة إلى أيدي رفاق الححب،
كلما قام بالتوقيا على تلك ااوراق.
لكنه ال يهتم وال حتى بإلقاء نظرة على تلك ااوراق ،ساااكرتيرل
نفساااه ال يعقيه مهلة ليقرأ شاااي ا ،يقو أحيانا بدافا الكسااال،
اتركهاا على المكتاأ ،سااااأوقرعهاا فيماا بعاد حين أعود من ..لكن
الساااكرتير يقاطعه :ال وقت سااايدي الرئيس ،يجأ أن أعود بها
انن إلى مقر الححب.
هاال يمكنااك أن تلرا لي مااا هو مكتوب في هاا ل ااوراق
الكفيرة؟ ولماذا يجأ أن تتناز الدولة عن مشاريا ناجحة له ل
المنظمة؟ ولماذا يجأ إعفائها بالكامل من الضاارائأ والرسااوم
الحكومية؟ لقد اشاتكى وزير المالية الساابق أنه ال يجد ماال لدفا
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رواتاأ المعلمين انر كال رجاا ااعماا هم من رجاا ححبناا،
وهم جميعاا يعملون من خلف سااااتاار منظماات خيرياة ال تادفا
مليما لرحينة الدولة!
ه ل منظمة الدعوة اإلساااالمية سااايدي الرئيس ،المنظمة تعمل
في مجا الدعوة إلى اإلسااالم ،كما لها عدة مشااروعات خيرية
داخاال الوطن وفي بعض الاادو اافريقيااة لراادمااة القبقااات
الفقيرة ،هل نسيت لقد قمنا بتسجيل البيان ااو لالنقالب أقصد
للفورة فيها!
مجرد أن سااما الساايد الرئيس قصااة البيان ااو حتى وضااا
توقيعه على ااوراق.
يضااا القلم جانبا ويقو ببراءة جندي أحيل للتقاعد رغم أنه لم
يبلغ سان التقاعد بعد :الجميا يساتفمرون في الرير ،من سايدفا
الضاارائأ للدولة ثم بدأ يردد آليا حتى بعد أن غادر سااكرتيرل
الغرفة :الجميا يساااتفمرون في الرير ...الجميا يساااتفمرن في
الرير كاأناه يرياد إقناا نفساااااه أناه ينتمي الى تنظيم غاالاأ
أعضاااائه من أهل الرير ،ثم توجه بساااتا إلى المجهو  :لماذا
كلماا ازداد عادد من يسااااتفمرون في الرير يحداد أيضاااااا عادد
الجوعى والفقراء!
يشااااعر للمرة ااولى بالحنين لحمالئه ال ين قاساااامول ضااااجر
ساااانوات الحرب ااهلياة .لم يكن يعرف أناه طردهم جميعاا من
الرادماة العسااااكرياة في ااوراق التي يوقرا عليهاا دون تادقيق،
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حتى التقى أحدهم ةاااادفة في مناساااابة االحتفا بعيد الجيش،
سأله باهتمام :في أية وحدة تعمل انن؟
حسااأ الرجل أن الساايد الرئيس قد نسااي في غمار المشاااغل
الرئاسية أنه أةدر أمرا بقردل من الردمة.
قا  :ال أعمل في أية وحدة ،أنا متقاعد!
قا السيد الرئيس ومن ال ي أحالك للتقاعد؟
قا الرجل مبتسما :ةدر القرار منكم سيدي الرئيس!
دهش السااااياد الرئيس ،قاا بعاد تفكير حتى ال يبادو مرتبكاا :ال
اذكر ذلك ،ربما كان قرارا شمل عددا كبيرا من الضباط!
قا الرجل :كال ،تم إحالة معظم زمالئنا الساااابقين للتقاعد ،لكن
القرار ال ي ةدر بإحالتي ةدر فقل باسمي!
يجلس بجانبه في مكتبه بالقصااار ةاااديقه الجنرا عوف ،آخر
الرجاا العظمااء كماا كاان يقلق علياه في لحظاات الصاااافااء.
يتقاسااامان سااااندوتشاااات الفو والقعمية ويشاااربان القهوة،
ويتبااادالن ذكريااات أيااام الحرب ااهليااة ااولى ،يتوقف قليال
ليوقرا على أحااد ااوراق ،قباال أن يعود لتباااد ذكرياااتااه ما
الجنرا عوف.
يغاادر ةاااااديقاه الجنرا عوف القصاااار يومياا عناد السااااااعاة
الساادساة ،ليتناو طعام العشااء ما أسارته كما اعتاد طوا عدة
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أعوام .بعد الساااااعة الفالفة تبدأ حركة أعضاااااء الححب ترفت
داخل القصاار ،يتجو في ةاامت داخل القصاار الفسااي  ،يغمض
عينيه عن الساالقة الموازية التي كانت تحدهر من حوله لتترك
ساالقة آمون
له فتات ساالقة التوقيا على ااوامر الجمهوريةُ ،
كما كان يسميها من واقا أحالمه التاريرية.
يجدهم نائمين في أرضااية مكتبه وعلي أريكة خشااأ المهوقني
الضاارمة ،عرقهم الغحير يغرق السااجاد الفارسااي في أرضااية
مكتباه ،رائحاة وحوئ مفترسااااة ،يصاااالرون العشاااااء جمااعاة
ويسااااحبون مسااااابحهم القويلة على اارض أثناء اساااات ناف
مفاوضااااتهم ومتامراتهم ،يغمض عينيه عن أفعالهم المشاااينة
ما ةااابية مالح الوجول ،والعاهرات الالتي ترتفا ضاااحكاتهن
في القصاااار ما حلو الظالم ،خلف سااااتاائر المرمال الفقيلاة،
وخلف شاااجيرات الورد في ممرات الحديقة االساااتعمارية التي
تحيل بها أشجار اللب الضرمة التي غرسها اإلنجليح.
يتحرك بح ر داخل القصاار حتى ال يعقي انقباعا أنه يتلصااا
عليهم ،يترك لهم القصار حين تمتد اجتماعاتهم الليلية حتى تبدأ
تباشاااير الفجر في الظهور ،يررج للتمشاااي في الحديقة ،يحأ
الحراس
المشااااي ليال في ضااااوء النجوم ،ل لك يقلأ عادة من
ر
إطفاء إضاااءة الحديقة مبكرا ،فتسااب الحديقة كلها في ضااوء
النجوم ،وفي عبق أنسااااام النهر المتادفق تحات أقادام القصاااار
االستعماري العتيق.
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شاااعر بحركة غريبة أسااافل إحدى شاااجيرات الجهنمية ،اعتقد
للوهلة ااولى أنر أحدهم يتتبا خقال أو ربما يحاو قتله ،أشاعل
مصاباحه اليدوي الصاغير ،فرأى أشاباح رجلين نصاف عاريين،
أطفأ ضاااوء المصاااباح بسااارعة ،وتراجا حتى ال يتعرفا عليه،
تا كر أنهماا كااناا من أكفر ااةااااوات ارتفااعاا في االجتماا  ،لم
ينتبه لهما حين انسااحبا من االجتما  ،يبدو أنهما خرجا بعد أن
غاادر هو غرفاة االجتمااعاات متعلال بحااجتاه لبعض الهواء بعاد
أن يستردم دواء الربو .
قا الجنرا عوف :أال تفكر في شيء ما؟
لم يقل شااي ا ،ليس خوفا على نفسااي بل :خوفا عليك يا جنرا ،
أنت ال تعرفهم!
قا الجنرا عوف يشاااجعه على فت جراح السااالقة :إلى متى
ساتبقى مفل ااراجوز يتحكم هتالء السافلة في مصايرك ومصاير
الوطن!
رد بعد برهة ةامت ،باساتساالم :هم ال ين أتوا بي إلى السالقة
حضاااارت من الجنوب انر والادي مريض كماا ورد في برقياة
االسااتدعاء ،والدي الميت ،حضاارت فقل بدافا الفضااو  ،رغبة
في بعض التغيير من أجواء الحرب وأجواء بياات الضااااباااط
البائس ،حي نفس ااحادي اليومية المكررة ،ونفس القصاا
والنكاات التي ساااامعنااهاا ألف مرة .ولعاأ الورق الا ي بُلي من
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كفرة االسااتردام حتى أةااب من العسااير التمييح بين ورقة آس
الهارت ،وورقة بنت الشيري!
حين وةالت أخ وني إلى بيت كبير أدخلوني غرفة خانقة تشابه
أساااتوديوهات التلفحيون ،لمبات إضااااءة وكاميرات ،مساااحوا
وجهي بالفازلين ،ونفضااااوا الغبار عن مالبسااااي العسااااكرية
بفرشاااة ريش نعام تسااتردم لتنظيف ااثاث ،ثم أعقوني ورقة
وطلبوا مني قراءة البياان رقم واحاد بعاد أن فرغات من قراءة
البياان ،تجمعوا حولي وبااركوا لي المنصااااأ الجادياد ،قاالوا لي
لقد أةبحت رئيسا الجمهورية!
كنت ااكفر حظا فقد عرفت أنهم قاموا باساتدعاء سابعة ضاباط،
توفي اثناان منهم في القريق بساااابأ االغام ،ولم يتمكن البقية
من الوةااو في الوقت المناسااأ بساابأ انققا القرق بساابأ
الرريف ،وتال أحدهم في منققة المساااتنقعات بعد أن غرسااات
السااايارة التي كانت تقله في الوحل وعُفر عليه بعد سااابعة أيام
مرتادياا مالبس خليعاة ،بعاد أن شاااارب عادة زجااجاات من خمر
محلي وهو يغني في زفااف ابناة ةاااااانا المقر أماام فرقاة من
عازفي أبواق البامبو!
لكنك ستكون مس وال يوما ما ،أال ترى ه ا الرراب؟ يكاد الوطن
يفرغ من أهله ،كل شايء معروض للبيا كل متساساات الوطن
تم بيعها ،والمصيبة يقومون انن بتفكيك الجيش نفسه!

42

العيد الفال للفورة سااعدل ساكرتيرل ليرتدي مالبساه العسكرية
الكاملة ،قرأ له برنامج االحتفا  :سايقا الشاريل إي انا بافتتاح
عدد من المشروعات ،سيلقي كلمة في افتتاح متتمر التنظيمات
المعارضة لألنظمة الحاكمة على امتداد القارة.
تنبه وهو يضابل القبعة فوق رأساه إلى أنه لم ير الجنرا عوف
منا ثالثااة أيااام ،تلعفم ماادير مكتبااه وهو ينفي علمااه بااأخبااار
الجنرا عوف ،قا  :ربما كان مريضاا بالمالريا ،طلأ من مدير
مكتباه أن يتصااااال باه بعاد عودتهم إلى القصاااار ليقم ن على
ةحته.
قا سكرتيرل :الجنرا عوف وجد ميتا في منحله!
ةااااعق الساااايد الرئيس :هل أنت متأكد مما تقو ؟ كيف يحدث
ذلك؟ كان معي قبل أيام في ةاااحة جيدة ،ربما تقصاااد شاااقيقه
المريض!
يبدو أنه انتحر!
انتحر هل جننت كيف تقو ذلك؟
وجدوا مسدسه الشرصي بجانأ جفته الغارقة في الدماء!
طلأ االتصااا بوزير العد  ،شاارح له الوزير أن الجنرا ال ي
كاان يعااني من الوحادة بعاد أن هجرت زوجتاه ما أطفاالهاا البيات
إثر خالف عائلي ،أقدم على قتل نفسه .قا السيد الرئيس إنه ال
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يصااادق ذلك طالبا من وزير العد تكوين لجنة تحقيق لكشاااف
مالبساااات الجريمة ،شااارح له الوزير أن اامر ال يحتاج للجنة
تحقيق وان الشارطة تقوم بالتحقيق في الحادث وتتعامل ما كل
االحتماالت.
كاان متاأكادا أنهم قتلول ،كاانوا يعلمون أناه لم يكن سااااعيادا بماا
يحاادث في الوطن ،وبتراجا دور الجااديش أمااام ميليشاااايااات
التنظيم ،قاام في اليوم التاالي بحياارة أساااارتاه ،كاانات زوجتاه ال
تحا تقيم في بيت أسارتها ،بدت الحوجة متماساكة رغم الصادمة
الواضاحة في مالم وجهها ،قالت إنها أيضاا ال تصادق أنه مات
منتحرا ،أوضااااحت أنه كان ينوي الساااافر إلى مصاااار إلجراء
سكرر.
جراحة في عينه التي تأثرت بسبأ مرض ال ُ
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بعاد أياام من موت الجنرا عوف عااد لنفس برناامجاه اليومي
القاديم ،موت الجنرا عوف جعلاه يغرق في نوباة حنين غرياأ
للماضااي ،رأى نفسااه وحيدا ثيابه مبتلة بالكامل في العرق ،في
القير ال ي يساابق هقو المقر في مدينة اسااتوائية ،ال يُسااما
فيها في سااعات خمو الضاحى ساوى موسايقى متققعة تصادر
عن آلة البامبو ،وةااوت ققعان اابقار تققا الهواء الراكد في
طريقهااا للمراعي البعياادة ،شااااعر برليل غريااأ من البهجااة
والححن ،يسااااير بموازاة ذكرياات تلاك اازمناة الجميلاة ،التي
تعبق برائحة مقر اساتوائي يتصااعد من ال اكرة مصاحوبا بغناء
ححين يتساااارب من مكاان خفي :ياا نجوم الليال اشااااهادي على
لوعتي وتسااااهدي ،على بكاي وتنهدي ،يرتلل ما رائحة روث
اابقار ،ما أشاباح قال ضارمة تساير في ضاوء قمر اساتوائي
مفل أشااااباح أشااااجار الباباي ،ما رائحة زهور المانجو ،التي
تترلل ال كريات مفل نهر من الضوء يغرق في جحيم الت كارات.
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يرقأ أعضااااء ححب المتتمر يملتون ردهات القصااار وغرفه،
ينتشاااارون مفاال أسااااراب الجراد فوق الوطن فيحيلون حتى
الت كارات إلى رماد.
يعرف أن الصابر هو السابيل الوحيد للتعامل ما ه ل الفوضاى،
مرت ساااوى ثالثة أساااابيا على موت الجنرا عوف
لم تكن قد ر
حين وجد رسالة على مكتبه مكتوب عليها :الجنرا عوف مات
مقتوال ،رجاء إتالف الرسالة بعد قراءتها!
ال بد أنر عامل النظافة ال ي قام بتنظيف مكتبه هو من وضاااعها
أو ربما شاارا آخر ،شااعر أن الرسااالة ةااادقة كأنر الجنرا
عوف الا ي كاان هو الوحياد الا ي يفق فياه ،كاأناه هو من كتبهاا،
ح ررته الرسااااالة أنر المكان كله مراقأ بكاميرات مربأة في كل
مكاان ،اتربا التعليماات الما كورة في الرساااااالاة بحا افيرهاا ،قاام
بإتالف الرساالة في المرحاض ثم وضاا باقة الورد البالساتيكية
فوق مكتبه في الوضاا ال ي وةافته له الرساالة ليدلل على أنه
تسلم الرسالة.
لم ت كر الرسااالة الصااغيرة تفاةاايل كفيرة عن اغتيا الجنرا ،
كونهاا الجنرا داخال الجيش تحااو
لكناه فهم أن الرلياة التي ر
االتصا به.
مرت عدة أيام دون أن يتلقى أية رساااالة جديدة ،أةاااابته حالة
ر
من اإلحباط خوفا أن يكون جواسايس ححب المتتمر الوطني قد
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كشاااافوا أمر الرلياة ،ال باد أنهم كاانوا يعلمون بكال تحركاات
الجنرا عوف وكل اتصاالته واال لماذا قتلول؟
ساااايعرف بعد ساااانوات :أنر الجنرا عوف كان ح را جدا وأنر
القتلة اسااااتهدفول فقل لعالقته القوية بك ساااايدي الرئيس ،في
نظرهم يجاأ أن تظا رل بعيادا عن أياة تاأثير خاارجي ،لتقوم بتنفيا
الادور المرسااااوم لاك ،كال من هم حولاك لهم دور مرسااااوم ،ال
يساتقيا أحد تجاوزل ،أو الدخو إلى الدائرة الضايقة التي تحيل
باك دون اذن التنظيم ،حتى أةااااادقاائاك ،زوجتاك ،طبااخاك ،إماام
المساااجد ال ي تصااالي من خلفه ،العاهرات الالتي تعفر عليهن
أحيانا في سااعات المسااء المتأخرة بعد مغادرة قيادات الححب،
يتسااكعن في ردهات القصاار ،كل ه ل المجموعة التي تحيل بك
يحددها جهاز اامن التابا للتنظيم ،ال يتركون شي ا للصدفة.
يقومون بتفكياك الجيش ققعاة ققعاة ساااايادي الرئيس كاان ذلاك
آخر ماا ساااامعاه من الجنرا عوف ،مادير جهااز أمنهم التاابا
للتنظيم اإلخواني ،يحمال إبر الادبااباات في جيباه ال يمكن تحرياك
تعرضااااات العااةااااماة للغحو
أياة دبااباة بادون إذناه حتى لو ر
واالحتال كل ال خائر بقرف الجنود فشنك!
وكيف سيحاربون حركة التمرد في الجنوب بال خيرة الفشنك؟
قوات بديلة
أال تشااااهد جهاز التلفحيون سااايدي الرئيس؟ لديهم ر
قوات الدفا الشعبي!
يسمونها ر
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يعتقلون الناس ويع بونهم في بيوت سااارية ،قبل أشاااهر قاموا
بإعدام ثالثين ضاااابقا بعد محاكمة عساااكرية اساااتغرقت ثالث
دقاائق ،اسااااترادموا آلاة حفر عمالقاة لحفر قبر ضاااارم فيماا
المعتقلون يشاااااهادون عملياة الحفر ،وضااااعوا المعتقلين على
حااافااة الحفرة وأطلقوا عليهم النااار ثم دفنوهم وهم ال يحالون
أحياء!
أطلقوا الرةااااااص الحي على مظااهرة للقالب فقتلوا الم اات
واعتقلوا اإلف القلباة قضااااات أعاداد كبيرة منهم تحات آالت
التع يأ!
تا كرر آخر كالم للجنرا عوف معاه قبال يوم واحاد من اغتياالاه:
باامس بساابأ إلحاحك قضاايت السااهرة معك هنا في القصاار،
يتعرض لها من يضاااقر لعبور
رغم معرفتي بالمضاااايقات التي ر
الكباري بعد منتصااااف الليل ،وجدت بعض الغرباء يحرسااااون
كبرى النيال اازرق ،احتجحوني لمادة سااااااعاة وقااموا باإجراء
اتصاالت عبر الالسلكي قبل أن يسمحوا لي بالمرور!
دُهش السيد الرئيس :غرباء من تقصد؟
قا الجنرا عوف :أال تعرف؟ التنظيم اإلخواني الدولي يرسااال
لهم رجاله من كل مكان لمساااعدتهم على تفبيت الساالقة ،يبدو
أن مان رأياتاهام بااااماس ياحارسااااون الاكابارى ياناتاماون إلحاادى
المنظمات المتهمة باإلرهاب!
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ولماذا يستعينون باإلرهابيين ،أين الجيش؟
ألم اشرح لك أنهم يقومون بتفكيك الجيش واستبداله بالمنظمات
اإلرهابية؟
يواةالون في اجتما مجلس الوزراء ااسابوعي عراكهم حو
غنيمة الوطن ،كأنه اجتما ضاابا مسااعورة تتعارك فوق جفة
حيوان ال يحا حيا ،ال يهمه من ه ل الفوضااى سااوى أن يعرف
مصاايرل .يشااعر ببعض االطم نان أنهم يكادون ال يلحظون حتى
وجودل.
مرت عدة أيام قبل أن يجد رسالة أخرى ،في علبة أقراص دواء
ر
ضااغل الدم .ساانحيي ذكرى الجنرا عوف في اليوم ااخير من
الشهر ،ال داعي لحضورك ،سنبلغك بكل شيء.
رجاء تمحيق الرسالة مجرد قراءتها ،أحرق الرسالة بعود ثقاب
ورمى الرماد في المرحاض.
يوم الا كرى ااولى لوفااة الجنرا عوف حااو أن يماارس نفس
برنااامجااه اليومي حتى ال يلفاات اانظااار إلى إمااارات القلق
والروف الواضاحة في وجهه ،سااعد زوجته لتمشاي قليال داخل
الجنااح المرصااااا لهم ،بسااااباأ ارتفاا درجاة الحرارة في
الرارج يصااااعأ المشااااي في حديقة القصاااار نهارا ،وبساااابأ
الفوضاى ما بعد الساابعة مسااء يصاعأ المشاي في الحديقة ليال،
تساا الرم أوراق اعتماد ساااافير دولة بورندي الجديد ،ووقرا على
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بعض ااوراق التي أحضارها ساكرتيرل .الحر أن معظم أعضااء
ححبه كانوا غير موجودين ،فحا علبة أقراص دواء الضاااغل
عدة مرات دون أن يجد شي ا.
اساتما إلى نشارة أخبار التاساعة مسااء ،ال جديد ،نشارة ااخبار
تكاد تكون نساارة من برنامج في ساااحات الفداء ،ال ي يعرض
بعض ةااور ووقائا الحرب في الجنوب ،شاااهد ةااور الكتائأ
الجديدة المتجهة إلى مناطق العمليات ،لم ير أية ةااور لضااباط
قوات الدفا
أو جنود جيشاه ،كل الصاور لضاباط أو مجندين من ر
الشااعبي التابعة للححب ،فجأة رأى رجال غريبا ملتحيا ،يراطأ
إحادى كتاائاأ المجااهادين المتجهاة لمنااطق العملياات ،نظر إلى
الرجل ،ت كر أنه سبق له لقائه في مكان ما ،ربما في مقر ححب
المتتمر الوطني ،تسااااااء ببراءة :أليس هو الرجال الا ي كاان
متهما باغتيا الرئيس السادات؟
قوات الادفاا الشااااعبي
أخلاد إلى النوم ،رأى طوابير طويلاة من ر
تتقادم في طرق طويلاة دون نهااياة ،اسااااتيقر مرهقاا قليال في
الصباح بسبأ النوم المضقرب ،أغرق نفسه في حوض الح رمام
البارد فشاعر بأنه يساتعيد نشااط جسادل ،شااهد من ناف ة الح رمام
الصاااغيرة بعض الجنود في الرارج ،عرف من مالبساااهم أنهم
قوات الدفا الشاعبي ،ارتدى مالبساه وخرج بسارعة ،وجد
من ر
سااكرتيرل قد وضااا له كومة الصااحف اليومية إضااافة لبعض
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التقارير فوق مكتبه ،رأى المانشااايت ااحمر في أو ةاااحيفة
أمامه :إحباط محاولة انقالبية!
شااااعر باالرقااباة تحداد من حولاه في ااياام التاالياة ،يرتادي زياه
العساااكري ليبدو كأنه يسااايقر على كل شااايء .لكنه شاااعر أن
سالقته كانت تتناقا ،يضاقر ليرفا ةاوته في اجتما مجلس
الوزراء ليشااااعر وزراء ححب المتتمر الوطني بااأنااه موجود
معهم ،لكنه يشاااعر بصاااوته وةاااورته يضااايعان في غابة ه ل
الفوضى النهارية التي تجتاح القصر.
قرأ بعد يومين في الصااحيفة الرساامية أنره تم تنفي حكم اإلعدام
في عادد من الضاااابااط والجنود الا ين حااولوا تنفيا انقالب على
السالقة الشارعية .قضاى عدة أيام يتفحا علبة الدواء كل يوم
أمال في رساااالة واحدة ،تعيد إليه اامل أنر خلية الجنرا عوف
لم يتم القضااء عليها بالكامل .بدأ يفقد اامل ،لكنه لم يفقد رغبة
التشااااب في الكرسااااي ،لم يكن متأكدا إن كانوا يعلمون عالقة
خلياة الجنرا عوف به ،اسااااتاأنف نشاااااطاته القديمة ،يراطأ
كتائأ الجهاد المتوجهة لمناطق العمليات ،وفي نهاية ااسابو
خاطأ الجلسااة الرتامية للمتتمر الفاني الشااعبي واإلسااالمي،
أشااار نحو الظواهري ال ي كان يجلس في الصااف ااو وقا :
أليس ه ا هو الرجل ال ي قتل السادات؟
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ال ..ربماا شاااااارك في الترقيل لالغتياا لكناه لم يشاااااارك في
التنفي  ،كان شاابا ةاغيرا في ذلك الوقت ،قضاى عقوبته وأُطلق
سراحه متخرا!
ولماذا جاء إلى هنا؟
ضاااحك الساااكرتير وقا  :هل أنت خائف منه سااايدي الرئيس؟
ليس لادياه خقل انن لقتال أياة إنسااااان لقاد دعتاه سااااكرتاارياة
المتتمر وسوف يغادر خال أيام ،ه ل زيارته الفانية!
إلى أين سي هأ؟
سااامعت أنه سااايساااافر إلى أفغانساااتان أو الصاااوما  ،ال يمكنه
تعرض لالعتقا !
العودة إلى بالدل واال ر
وكيف يساااافر اذن إن كان ال يحا يعارض الحكم في بالدل؟ هل
لديه جواز سفر ؟
لديه جواز سفر أعقته له حكومة سعادتك يا ةاحأ الفرامة!
قا السايد الرئيس :هل تتكلم جادا؟ كيف تعقيه حكومة ةااحأ
الفرامة جواز سفر وةاحأ الفرامة ال علم له!
قا الساكرتير :ه ل موضاوعات ةاغيرة ال يجأ أن يشاغلك بها
أحد يا ةاحأ الفرامة!
لكن وجودل سيتثر على عالقاتنا بدو الجوار!
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أنهاا مجرد زياارة بادعوة غير رساااامياة ،سااااكرتاارياة المتتمر
الشعبي اإلسالمي ليست جهة حكومية!
إن لم تكن ه ل جهة حكومية ماذا افعل أنا هنا ؟
أنت أمير المتمنين يا ةاااااحأ الفرامة وهتالء هم المتمنون
تقاطروا من أركان الدنيا ،فكيف نحرمهم ر ية أميرهم!
لم يقل الساااايد الرئيس شااااي ا ،فكرر في نفسااااه :إن كنت أنا ال
أساااتقيا حتى ر ية نفساااي ،التي ال يريدون حرمان المتمنين
من ر يتها ت كرر الجنرا عوف ،حاو مسا ةاورته بسارعة
من ذاكرته حتى ال ينتبه لها هتالء ال ين يقرأون حتى اافكار!
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00
ةاااباح اليوم التالي كانت نورا ال تحا غارقة في دموعها ،وقد
تجمعت حولها بعض الفتيات لترفيف ةادمتها ،كان هناك أيضاا
بعض النساااء من أقاربهن أو من الجيران ،كانوا يجلسااون ما
أمها التي بدت غارقة في الصاادمة ،تردد آليا :ماذا ساايقو عنا
الناس ،عريس ابنتهم هرب في ليلة الحفاف!
في تلاك ااثنااء كاان إخوة عباد الرحيم وأةااااادقاائاه وجيرانهم،
يمش اقون المدينة ،لم يتركوا قسااما للشاارطة أو مسااتشاافى أو
ر
مقهى أو شااارصاااا تربقه بعبد الرحيم ولو عالقة بعيدة ،عادوا
مسااء وةادمة الفشال والروف من أساوأ ما يمكن أن يكون قد
حدث في وجوههم ،في اليوم الفال نشاروا إعالنا في الصاحف
اليومية بأوةافه علي أمل أن يظهر شرا ما يكون قد ةادفه
في مكان ما ،ولكن دون جدوى ،كانوا يتسااااكعون في القرقات
طاوا الاياوم وياجاوباون حاتاى ااحاياااء الاباعاياادة فاي أطاراف
العاةااامة ،تتراجا انما في العفور عليه كل يوم ،لكنهم كانوا
برغم كل شاايء يواةاالون البح  ،مجرد خروجهم كل يوم في
رحلاة البحا كاان يعقي أمهم المكلوماة بعض اامال ،كاانات
عودتهم مسااء كل يوم برفي حنين ،تعيد شاعا اامل في عيون
أمهم خلف خيوط السااراب ،سااراب اليأس ،وبعد أساابوعين من
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اختفائه ساااافرت والدته إلى منققة النيل اابيض لتقابل شااايرا
اشااتهر بمقدرته علي كشااف مصااير المفقودين ،فأعقاها رقية
تُعلرق في فنااء البيات ،ونوعاا من البرور يقلق في البيات يومياا
لحظة الغروب ،لم يج ب برور الشااي سااوى عصااافير غريبة
كاانات تتجما لحظاات الغروب مجرد أن ينقلق دخاان البرور من
الناف ة ،وتظل متجمعة حو الناف ة ،حتى يحمل هواء الليل أخر
خيوط البرور ،فتتبرر العصااااافير من المكان ويكنسااااها هواء
الليل.
نورا حبسااات نفساااها طوا أشاااهر في البيت ،حاولت اام دون
جدوى أن تقنعها بالعودة إلى عملها ،كانت تشاااعر بالروف من
نظرات اإلشاااافاق التي ساااايسااااتقبلها بها الناس في كل مكان،
أقنعات والادتهاا أنهاا ترغاأ في العودة إلى الجاامعاة الساااات نااف
دراساتها ،قبل عامين حين أكملت دراساتها في الجامعة ،اقترح
عليها أحد أسااات تها أن تواةاال دراسااتها ،كان شااقيقها ال ي
يعمل خارج الوطن قد دفا لها كل منصارفات دراساتها ،ولم تكن
ترغاأ في أن تفقال علياه باالمحياد ،فقررت البحا عن عمال على
أن تواةاال دراسااتها أن ساانحت لها فرةااة بعد الحواج ،اقترح
عليها عبد الرحيم أن تواةل دراستها بعد السفر وااللتحاق به،
عن طريق المراساااالة أو يمكنها أن تنتسااااأ إلحدى الجامعات
الهندية وتسافر لفترة قصيرة لمناقشة الرسالة.
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حين عرف شااااقيقهاا أنهاا ال ترغاأ في العودة لعملهاا ،عرض
عليها أن يغقي نفقات دراساتها العليا ،رضارت أخيرا وبعد عدة
أشااهر من حفل الحفاف ال ي لم يتم ،لضااغوط والدتها وشااقيقها
وقررت العودة إلى الجامعة.
عادت ما بداية العام الدراساي الجديد ،أعقتها تلك العودة دفعة
أخرى لتساتأنف الحياة ،اكتشافت وجود بعض زمالئها القدامى،
ورغم أنهاا تجنبات في ااياام ااولى زياارة اامااكن التي التقات
فيها ما عد الرحيم في فترة الدراساااة ،لكنها اكتشااافت أنه كان
يساتحيل أن تتجنأ ذكرال ،يساأ عنه بعض ااساات ة والحمالء،
يا كرون كم كاان إنساااااناا لقيفاا وخجوال ،يا كرون مشاااااركااتاه
الشااعرية وميله للعحلة ،تشااعر بهم يتحدثون عن شاارا آخر
كاأنهاا لم تعرفاه مقلقاا ،حتى وإن كاان زوجهاا رساااامياا حتى تلاك
اللحظة ،تشااعر حين تتألم لوقا ال كرى على قلبها مساااء ،أنها
تتألم نيابة عن شااارا آخر ،ساااألها أحد أساااات ته مرة عنه،
مشاايرا بلقف لعلمه بالعالقة التي ربقت بينهما أيام الدراسااة:
ألم تعودي تلتقينه ؟
ردت بسااارعة بال وحاولت أن تغيرر من موضاااو المحادثة بأن
ساااااألات عن زميلاه الا ي اقترح عليهاا في ساااانتهاا ااخيرة أن
تواةااال دراساااتها ،عرفت أنه غادر الوطن ،شااارح لها الرجل
تعرض لمضاااااايقاات انتهات بقردل من
بااقتضااااااب أن زميلاه
ر
وقيفته ،بدون ساااابأ سااااوى أنه كان ناشااااقا في فترة الحكم
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الديمقراطي ما أحد ااححاب السااااياسااااية التي تتبنى علمانية
الدولة.
لم تجاد الجرأة لتعترف بأنه زوجهاا ال ي غاب في ليلاة زفافهماا،
وانها شااااعرت أن أسااااتاذها الحر محاولتها تغيير موضااااو
الحدي عنه ،قالت بتردد أنها سامعت أنه اساتقر في إحدى دو
الرليج ،ضاحك الرجل ضاحكة قصايرة مندهشاا وقا  :ال أةادق
أنه أةاب يهتم بالما  ،كان دائما إنساانا حالما ،يحأ تراب ه ا
البلد وال يتنفس إال من هوائه كما كان يقو  ،وةامت برهة قبل
أن يقو بح ر :معه حق على كل حا  ،تغيرر حتى الهواء!
وجدت أنر برنامج الدراسة سيكون مريحا جدا ،لديها محاضرات
في يوم واحااد كاال أساااابو  ،لكن عليهااا أن تباادأ في إعااداد
ااطروحة التي ستقدمها لنيل درجة الماجستير.
تنشاغل بالرساالة التي تعدها في علم اإلنساان ،كانت على وشاك
السافر إلى كردفان ،حي ساتحور بعض مناطق القبائل الرعوية
لجما بعض المعلومات الميدانية التي سااتعتمد عليها في بحفها
عن التحوالت التي شااااهدتها المجتمعات البدوية في النصااااف
الفاني من القرن العشارين ،حين علمت بأنها حصالت على حكم
من المحكماة باالقالق بسااااباأ اكتماا فترة الغيااب القاانونياة
لحوجها ،لم تشااعر بالتحرر كما توقعت ،وبانهيار آخر الحواجح
أمام ساقوة نسايان شاعرت بوقا خقال في ذاكرتها ،بدال من ذلك
شاااعرت بالححن وبأنها وحيدة في ه ا العالم رغم أن البيت من
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حولها ،اكتسااى نفس مالم الححن ااولي أيام الحفاف ال ي لم
يكتمال ،جااءت والادتاه قبال أياام وترجات والادتهاا أن ينتظروا قليال
قبال رفا دعوى القالق إلى المحكماة ،قاالات إن الشااااي الا ي
ساااافرت للقائه في قرية بعيدة تغرق في سااااعات الضاااحى في
رائحاة أنفااس النيال اابيض ،أكاد لهاا أن ابنهاا موجود لم يمات
ولم يسااافر ،وأنر قروفا قاهرة هي التي منعته من الظهور ليلة
عرسه ،وأنه سيظهر قريبا.
تشااااااجرت والادتهاا ما والادتاه ،كاانات تجلس هي في غرفتهاا
تسااااتما إلى ةاااارا أمهاا وعويال أماه ،قبال أن تغاادر ااخيرة
يتبعها ةوت نواحها.
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بعد عدة أيام قضاااها قلقا يترقأ رسااالة جديدة تبع فيه بعض
اامل ،بات أكفر يقينا أنر خلية الجنرا عوف قد قُضااااي عليها،
لم يعاد يرى حتى جنود جيشاااااه في جهااز التلفحيون الا ي يبا
أخباار معاارك الحرب ااهلياة ،معظم الا ين كاان يراهم كاانوا من
قوات الادفاا الشااااعبي أو من أققااب ححباه الا ين يظهرون في
جهااز التلفحيون ويتحادثون عن المعاارك التي شااااااركوا فيهاا،
وعن القرود التي أرسلتها العناية اإللهية لتحارب معهم.
كناا في موقا متقادم ،قاا المجااهاد التلفحيوني :حين وجادناا أنناا
ابتعادناا عن قواتناا ،ووقعناا في كمين للعادو الا ي كاان يحكم
قررنا أن نقاوم حتى الموت ،وفجأة لمحنا
(كماشااة) من حولنا ،ر
قرودا تقفح من حولناا فوق ااشااااجاار الكفيفاة ،كناا نظن في
الباداياة أنهاا مجرد قرود أثاار ةااااوت إطالق الناار ذعرهاا ،لكنناا
اكتشافنا أنها كانت تحمل قنابل يدوية ،وبعضاها كان مربوطا في
وساال جساادل بأححمة ناسافة ،حساابنا أن العدو أرساالها لتنفجر
فوقنا وتقضي علينا ،لكنها انقلقت نحو كماشة العدو وفجرتها
فاستقعنا أن نشق طريقنا بسهولة وننضم لقواتنا!
كنا نتضااور جوعا والعدو يسااد علينا كل المناف  ،لم نأكل شااي ا
طوا ثالثة أيام وفقدنا كل اتصاااااالتنا ما فرقتنا بساااابأ عقل
أةااب جهاز االتصاا الوحيد ال ي بقي معنا ،أكلنا ورق الشاجر
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والضاااافااد والفعاابين حتى لم يعاد هنااك أياة شاااايء يمكن أن
يصاااال لألكل ،وفجأة اقترب منا غحا  ،كان يبدو كأنه هبل من
الساماء ،فبسابأ النيران الكفيفة كان يصاعأ تصاديق وجود أي
كائن حي في محيل المكان ال ي شاهد عدة معارك خال أساابيا
قليلاة .ألجمتناا مفااجاأة قهور الغحا  ،فلم يفكر أي مناا في أن
يرفا بنادقيتاه الةااااقياادل ،وفجاأة ساااامعناا الغحا يراطبنا بلغة
فصاااايحاة ،طلاأ مناا أن نقوم با بحاه ولوال تضااااحياة الغحا
المعجحة النضممنا في ذلك اليوم إلى ركأ الشهداء!
نفدت ال خيرة بعد قتا اساااتمر طوا الليل ،ولم نعرف مصاااير
ااشاااراص ال ين حاولوا فت ثغرات في الحصاااار المضاااروب
حولنا لمحاولة الوةااو إلى قيادتنا وإحضااار إمدادات ،وفجأة
رأينا الصااواعق تهبل من السااماء ،رغم أننا لم نكن في فصاال
اامقار ،كانت الصاواعق تشاكل ححاما ناريا يحيل بالدائرة التي
تج رمعناا فيهاا إحااطاة السااااوار باالمعصاااام ،د رمرت الصااااواعق
تشااااكيالت العادو والذ النااجين باالفرار تااركين جفا زمالئهم
المتفحمة وآلياتهم المحترقة ،كان نصرا قادما من السماء!
انتهى به اامر لتصااديق ه ل الترهات ،رغم أنه شااعر أن معظم
المتحدثين من المجاهدين التلفحيونيين لم يغادروا حتى بيوتهم،
ولم يقلق معظمهم طلقه واحدة في حياتهم وال حتى في الهواء
حاو أن يجد تكييفا عسااااكريا ضاااامن التكتيكات الحربية التي
درسااها ،لمشاااركة القرود والصااواعق في المعركة ،فإكتشااف
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الريوط الرفياة لرادعاة إقحاام العنااياة االلهياة لحساااام معركاة
خاساارة ،وتتبا بين سااقور ال ُرقأ النارية آثار ُ
ضاعف واضا
في تقنيات الفر والكر والترقيل االستراتيجي.
يرخي أذنياه لحاديا رجاا الححب أمال في أن يجاد خيقاا يقودل
لمصااير خلية الجنرا عوف ،لكنه ال يعفر سااوى على إشااارات
متنااثرة تحياد من غموض كال شاااايء ،وتقودل لمتااهاات جاديادة،
تقارير ملتوية ال تكاد تفصا عن شايء ،مجرد إشاارات مبهمة
لمتامرات ضااد التوجه الحضاااري للنظام ،لم يفهم منها سااوى
أنر النظام يواجه عدة تحديات تهدد وجودل.
عرف بعد سنوات من الناجي الوحيد من المجحرة التي تعرضت
لها خلية الجنرا عوف ،أنر أعضااااء الرلية تعرضاااوا لتع يأ
رهياأ ،وأنهم كاانوا جميعاا موتى قبال أن تقلق عليهم فرقاة
تنفي حكم اإلعدام الرةاااص ،حكى له الناجي الوحيد أن رئيس
الرلياة أنقا ل من الموت حين رفض أثنااء التعا ياأ أن يعترف
باأياة دور لاه معهم ،ورغم فشاااالهم في العفور على دليال يتياد
تعرض أيضاااا لتع يأ
شاااكوكهم في ةااالته بالمجموعة ،لكنه ر
رهياأ بال إناه تعرض لالغتصاااااب ،وفي إحادى حفالت التعا ياأ
انتحعوا أقااافر يااديااه ورجليااه وققعوا أذنيااه وأجبرول على
ابتالعها.
كاان النااجي الوحياد قاد حصااااال على عفو رئااسااااي بعاد توقيا
اتفاقية سااالم نيفاشااا ،وبعد ضااغوط دولية على النظام بساابأ
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التقاارير الكفيرة عن انتهااكات حقوق اإلنسااااان .لكناه كان وبعاد
ساانوات طويلة ال يحا يعاني من آثار التع يأ ،رغم أنه خضااا
لعدة عمليات جراحية طوا سنوات.
عرف أن المعااارك التلفحيونيااة كاااناات تصااااور في غااابااة في
ضاواحي العاةامة ،وكان الغرض محاولة غسال أدمغة الشاباب
ودفعهم لالنضاااامام للكتائأ المتوجهة لمناطق العمليات ،وحين
فشاااالات المحااوالت بادأ الجيش يلقي القبض على الشاااابااب في
الشااااوار وااسااااواق ليرساااالهم لمناطق العمليات ،بعد فترة
تدريأ قصيرة.
فجأة اقتحم عليه ساكرتيرل المكتأ ،اجتما هام سايدي الرئيس
في ححب المتتمر الوطني ،مقلوب حضااااورك فورا الى هنااك
لحضاور االجتما المهم ،أدرك أن شاي ا خقيرا حدث ،في العادة
ال يتم حتى ابالغاه بااجتمااعاات المتتمر الوطني التي تتم بعيادا
عنااه ،وجااد الجميا في انتظااارل ،الا ين باااعوا مباااد الفورة
وال ين قبضاااوا الفمن ،المدنيون ال ين ارتدوا الحي العساااكري
للمشاااركة في االنقالب ،والعسااكر ال ين خلعوا الحي العسااكري
لالنضااامام الى الحكومة المدنية .ال ين اشاااتروا المشاااروعات
الضاااارماة التي كاانات ملكاا للوطن ،والا ين بااعوهاا ،من حااربوا
في جهاز التلفحيون ومن حاربوا في اادغا .
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خفتت اةاااوات العراك العالية حين وةااال الى مكان االجتما ،
حسااااأ في البداية انهم يتعاركون على توزيا الغنائم كعادتهم،
لكنه اكتشف كارثة من نو آخر!
رأى آثاار الكاارثاة في وجوههم ،كاان االرتبااك يريم عليهم ،كاأنر
تهديدا خقيرا كان يوشاك على القضاء على سلقتهم .رسم على
وجهه تعبيرا محايدا ،رغم شاااعور خفي بالظفر لمجرد االرتباك
ال ي كان يريم عليهم.
قا أحد أققاب الححب وكان يبدو على وجهه الغضااأ الشااديد،
وكاأناه الحر أنر السااااياد الرئيس لم يكن لادياه علم بماا يادور في
العالم ،خارج مكتبه في القصر الجمهوري:
ألم تقرأ الصحف اليوم يا ةاحأ الفرامة؟
أوضاا أنه وةاال إلى مكتبه وقبل أن يبدأ في قراءة الصااحف
والتقاارير اليومياة ،وةااااال سااااكرتيرل ليبلغاه بربر االجتماا
العاجل!
أشااار الرجل إلى بعض أققاب الححب ال ين يتولون قيادة جهاز
اامان والامارااابارات ،وأعالان :لاقااد حاااولاوا اغاتايااا الارئاياس
المصري في متتمر القمة اافريقية!
ت كر انن أنهم نصحول بعدم السفر إلى اجتما القمة اافريقي،
وأرساالوا بدال عنه نائبه الفاني ،كان تبريرهم أن معظم ر ساااء
الوفود في القمة كانوا من وزراء الرارجية!
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كان أو شايء خقر على باله أن اامور ال تساير بصاورة جيدة
بين أعضاااء ححب الوطن ،وأنهم حريصااون على حياته لساابأ
لم يبد له واضااحا واال ارساالول لمتتمر القمة ،قا مدير جهاز
االسااتربارات :النظام يواجه ضااغوطا قوية بساابأ انكشاااف أنر
تنظيم اإلخوان المسااالمين هو ال ي دبرر االنقالب ،اامر ال ي ال
يجاد قبوال في اإلقليم ،بسااااباأ أن التنظيم نفساااااه متورط في
نحاعاات عسااااكرياة ضاااااد عادد من اانظماة في المنققاة .قمناا
بالتنساايق ما بعض عناةاار التنظيم في مصاار لتدبير محاولة
االغتياا وأن يحااو التنظيم االسااااتيالء على الساااالقاة هنااك
بمجرد حدوث فراغ في رأس الساااالقة ،أوضاا ا  :ال مسااااتقبل
السااتمرار النظام سااوى أن ينشااأ نظام مساااند في إحدى الدو
المجاورة!
كاان واضااااحاا أن هنااك تبااين في انراء ،أققااب الححب الكباار
كاانوا يرون في التصاااارف حمااقاة قاد تودي باالنظاام كلاه ،لكن
الساايد الرئيس ال ي اكتفى باالسااتما الحر أن غضااأ أققاب
الححب كاان في الواقا بسااااباأ عادم علمهم باالعملياة إال بعاد
وقوعها ،كأنهم شاعروا أن الجناح المتمرد يمكن أن يقبق نفس
العملية في الداخل ويكونون هم ضحاياها ه ل المرة.
وجد نفساه في نفس المساافة بين المجموعتين ،يساتعيد سالقة
توفيقياة متقتاة ،قاا إنر الحركاة اإلسااااالمياة أةاااابحات دولاة،
والمرااطر تحيل بها ل الادولاة من كال الجهاات وأناه ال يجاأ
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التورط في أية عمل لم تُحسااأ نتائجه بصااورة جيدة ،قد يعقي
أعداء الحركة فرةااة لتقويض دولتها ،بدا كأنه في تلك اللحظة
الناادرة كاأناه أحرص الموجودين على النظاام في قال ااخقاار
التي تهددل ،أو ربما بسابأ االرتباك ال ي ضارب النظام كله من
عواقأ فشاااال محاولة االغتيا وانكشاااااف دور التنظيم الحاكم
فيها.
تحادرث الناائاأ الفااني للمرة ااولى منا االنقالب :اادهى واامر
أنهم أعااادوا الا ين قاااموا بتنفيا المحاااولااة في طااائرتي لو
اكتشفت السلقات ااثيوبية ذلك لواجهت موقفا محرجا للغاية!
قاا رئيس جهااز اامن والمراابرات :وجود هتالء ااشاااارااص
هنا هو ال ي سايفبت تورطنا في العملية اساتما السايد الرئيس
بصاااابر إلى الحوار الا ي تعاالات نبراتاه الحاادة حتى أوشاااااك
الجماعة على ضرب بعضهم أمامه!
قا الشااي الكبير :بعد أن اسااتردموا هتالء الشااباب ال ين قتل
عادد منهم ،يريادون بكال بسااااااطاة تصاااافيتهم ،أي جحود وأي
نكران للجميال ،ومااذا ساااانقو لكال المجااهادين في العاالم؟ نحن
نسااااترادمكم لتفبيات أركاان حكمناا ثم نترلا منكم مفال منااديال
الورق؟
قا زعيم الجناح المتيد للتصاافية :لدينا كل ااسااانيد الشاارعية
التي تتيد الترلا منهم الضرورات تبي المحظورات!
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تساااء الساايد الرئيس وكأنه يبح عن مررج لهم :هل هنالك
إمكانية لترحيلهم بسرعة إلى أية بلد آخر؟
لاديناا خقاة باديلاة في حاا االتفااق على عادم اللجوء لرياار
الترلا منهم ،لمحاولة نقلهم إلى الصوما أو أفغانستان!
وهل هناك فرص كبيرة الحتما نجاح ذلك وتنفي ل بسرعة؟
قا رئيس المرابرات :سايررجون بأوراق مضابوطة لكن طبعا
احتما إنكشاف أمرهم وارد رغم أنه ةغير!
تم إقرار خقااة الترحياال ،لم يكن الجناااح ال ا ي دبرر محاااولااة
االغتياا سااااعيادا با لاك الحال ،لكن كاان واضااااحاا أنهم كاانوا
مستعدون للتناز بسبأ ارتباك انكشاف وفشل خقتهم.
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من اسااتيقاقه ةااباح ذلك اليوم ال ي ساايتم اختقافه فيه ،كان
النقيأ عبدهللا يشااعر بقلق غامض ،كان قد رفض بعد انشااقاق
الححب كل المناةاأ التي عُرضات عليه ،انر والئه كان ال يحا
لقاادة الحركاة اإلسااااالمياة من الجيال ااو  ،الا ين أقصااااااهم
االنشااااقاق من الساااالقة ،لتحت رل قيادات الصااااف الفاني مواقا
القرار.
النقيأ عبد هللا لم يكن ضاامن المشاااركين في الترقيل لمحاولة
اغتيا الرئيس المصااااري ،لكنه بحكم موقا عمله عرف بعض
أسااارار العملية ،كما أشااارف على اساااترراج جوازات سااافر
المجموعة التي سااافرت إلى أديس أبابا ضاامن فرقة فنية قامت
بجولاة في إثيوبياا ،لكناه لم يكن على علم بقبيعاة المهماة التي
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ساتنف ها المجموعة ليتفاجأ بعد عدة أشاهر أنر المساتهدف كان
هو الرئيس المصري.
بعد انكشاااف العملية ،اسااتدعال اامين العام للحركة اإلسااالمية
ورئيس ححب المتتمر الوطني ،وكلرفاه برئااساااااة لجناة تحقيق
حو العملية وتحديد كل المس ا ولين عنها ،قا له اامين العام:
لديك تفويض كامل لمساااءلة الجميا ،يمكنك أن تبدأ انن معي،
أو ما الرئيس ،ال توجد استفناءات.
شااااكر النقياأ عباد هللا اامين العاام على ثقتاه ،وبادأ العمال على
الفور ،كاان مترددا في الباداياة ،كاان واضااااحاا أنر الجيال الا ي
يسا ايرر أمور الوطن من الحركة اإلساااالمية متورط في العملية،
وبالتالي ساااتكون مهمته ةاااعبة خصاااوةاااا داخل جهاز اامن
والمراابرات .بعاد تررجاه من الجاامعاة باداياة عقاد التسااااعينياات،
وحساأ توجيهات الححب أةاب النقيأ عبد هللا طالبا في الكلية
تررج بعادهاا في رتباة المالزم ،عمال لمادة
الحربياة لمادة عاام  ،ر
عام في منااطق العمليات قبل أن يتم اسااااتيعابه في جهاز اامن
الشااعبي ،التابا لححب الوطن ،كان الجهاز يعمل بالتنساايق ما
جهااز اامن والمراابرات ويتم تكليفاه ببعض المهاام الرااةاااااة
مباشرة من قيادة الححب.
حين عماال النقيااأ عبااد هللا لفترة قصاااايرة ما جهاااز اامن
االقتصاادي ،اكتشاف أنر الححب الحاكم هو ال ي كان يدير تجارة
العملة التي تضاارر منها االقتصاااد الوطني ،وقام النظام بإعدام
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عاادد ممن اتهمهم بااالتعاااماال في النقااد ااجنبي خااارج النظااام
المصاااارفي ،اكتشااااف النقيأ عبد هللا أنر التاجر الحقيقي ال ي
يتعامل في النقد ااجنبي هو التنظيم الحاكم نفساه وأنر عددا من
التجار المحسااوبين على الحركة اإلسااالمية هم المتحكمون في
السوق نفسه!
ختم أحاد تقااريرل بعباارة :لمااذا تم إعادام أول اك الشاااابااب إذن؟
شااارك النقيأ عبدهللا من قبل وةااو تنظيمه إلى الساالقة في
عملي اات غير قااانونيااة ،لتهي ااة الجو للتنظيم للوةااااو إلى
الساااالقاة ،كاانوا يقومون باإخفااء كمياات ضاااارماة من الساااالا
الغ ائية إلحداث ندرة تضاااا الحكومة الديمقراطية في حرج ما
الشاار  ،كانوا يقومون أيضاا بسارقة المحالت التجارية وبعض
المتساااساااات الحكومية إلحداث حالة من الشاااعور بعدم اامن
وساااال المواطنين ،كماا شاااااارك في تحوير انترااباات عادد من
الجاامعاات والمعااهاد حتى يصااااال طالب التنظيم للفوز بمقااعاد
اتحاادات القالب ،لكناه كاان يعتقاد أناه بعاد وةااااو التنظيم إلى
السلقة تصب مواةلة شن الحرب على الدولة ال معنى لها.
حاو البح عن ااسااباب الحقيقية ،اكتشااف أنر اامر ال يعدو
محااولاة إرهااب النااس للقبو باالنظاام الجادياد ،كماا توفرت لادياه
شااااكوك أنر النظام ال ي يريد إعادة ترتيأ اقتصاااااد الوطن بما
يحفر فقل مصاال التنظيم اإلساالمي ،كان يريد السايقرة تماما
على السااااوق ،وإخراج غير المتعااطفين ما التنظيم من رجاا
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ااعما أو الت رجار خارج حركة السااوق ،ت كرر أن عددا من كبار
التجار أو حتى المحارعين أةحاب المشاريا الكبيرة في مناطق
تعرضااااوا إماا للقتال أو لإلفالس خال الفترة
الحراعاة المقرياة ر
الماضية.
بعد عحلة استمرت في البيت طوا عدة أشهر رفض خاللها أية
محاوالت من زمالئه للعودة إلى العمل ،اساتجاب أخيرا لضاغوط
وقرر البحا عن عمال بعيادا عن دوائر النظاام أو الححب،
والادل ر
بعد عدة محاوالت فاشااالة وبتوةاااية من والدل احد أةااادقائه
وجد عمال في شاااركة بناء حديفة ،كانت مهمته اإلشاااراف على
حساابات الشاركة ،لم يكن يعلم أنر الشاركة كانت مملوكة لجهاز
اامن والمرابرات.
فقرر االساتقالة ،فيما
عرف بعد أشاهر أن الشاركة تابعة للجهاز ر
بعد أقنعه أمين الحركة اإلسالمية بالعودة للعمل في جهاز اامن
الشعبي.
بدأ في جما المعلومات ،عرف في البداية أنر العملية اسااتغرقت
أكافار مان عااامايان مان الاتاراقايال ،حاياا أنر الاجاوازات الاتاي تام
اسااااترراجهاا بعلماه حين كاان يعمال في الجهااز في ذلاك الوقات،
اسااتردمت لتساافير المجموعة التي نف ت محاولة االغتيا  ،تم
ضااامهم آن اك إلى فرقة موسااايقية أحيت عددا من الحفالت في
أديس أبابا .كان قد ساما أنر بعض الموسايقيين ال ين توفوا في
حوادث غامضاااة ،كانوا هم نفس المجموعة التي ساااافرت إلى
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أديس أبااباا وبرفقتهم اإلرهاابيين الا ين تورطوا في محااولاة
االغتيا  ،بدا له أن أفراد الفرقة الموساااايقية لم يكن لديهم علم
بهوياة المجموعاة التي تم تساااافيرهاا معهم بااعتباارهاا جحء من
الفرقاة ،لكن يبادو أنر أفراد الفرقاة تمات تصاااافيتهم جميعاا خوفاا
أن يكون أحدهم قد عرف شي ا بالصدفة.
كان واضاااحا أن جهات كفيرة لم تكن ساااعيدة بالتحقيق ،لكن لم
تشااااأ أية جهة الوقوف بصااااورة واضااااحة أمام تحقيق يجري
بتوجياه من أمين عام الحركة اإلسااااالمياة .كما لم تشااااأ جهات
كفيرة أن يررج أيااة خالف داخاال الححب إلى العلن في تلااك
المرحلاة ،حيا يحااو النظاام تجااوز آثاار المحااولاة وتالفي
تأثيرها المحتمل على عالقاته بالمجتما الدولي.
اكتشااااف أنر التنظيم ال يحتفر فقل بعالقاات قوياة ما عادد من
التنظيمااات المتقرفااة في المنققااة ،باال أنااه متورط في دعم
وإنشااء تنظيمات جديدة ،وأنر التنظيم يساتضايف في معساكرات
تدريأ على أطراف بعض المدن الكبيرة عدد كبير من أعضااااء
الجماااعااات المتقرفااة ،وأنر معظمهم يحملون جوازات ساااافر
سودانية.
بادا في تتبا آثاار المجموعاة التي نفا ت محااولاة االغتياا منا
لحظة وةولها لحضور المتتمر الشعبي االسالمي ،كانت بعض
الريوط ال تحا غير واضااااحاة .طلاأ مقاابلاة رئيس جهااز اامن
والنائأ االو للرئيس.
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كان يشاااعر أنر عيون السااالقة تتبعه من على البعد ،ويكتشاااف
كلماا تراكمات لادياه المعلوماات ،أن ال أحاد حتى في الجنااح التاابا
امين الحركة االساااالمية يتعاطف ما تحقيقه شاااعر أنر نتائج
سااتورط جميا أجنحة
التحقيق ان قدر لها أن تنشاار في يوم ما
ر
التنظيم ،حتى تلك التي تحفرظت على محاولة االغتيا شاعر أنه
أيضاااا سااايكون مسااا وال فقد شاااارك في اساااترراج عدد من
جوازات الساافر لعدد من الناشااقين االسااالميين ااجانأ رغم
اناه كاان يعتقاد ان اامر ال يعادو كوناه عمال إنسااااانياا لتسااااهيال
حركة هتالء الناشااقين بساابأ حرمانهم من جوازات ساافر من
حكومات بالدهم ،لكنه رغم ذلك مضى في تحقيقه ،كان التحقيق
ال يحا في بداياته حين نجا بأعجوبة من سااايارة انقلقت نحول
فجأة وهو يعبر شاار النيل قريبا من القصار الجمهوري ،ساقل
أرضاااا وانكسااارت سااااقه وجرح في يدل ،فيما الذت السااايارة
بالفرار.
في المساتشافى اكتشاف أنه فقد كل االوراق التي كان يحملها في
تلك اللحظة ،لحسااان حظه كان يحتفر في البيت بالقسااام ااكبر
دون عليها
من المسااااتندات التي حصاااال عليها واالوراق التي ر
المعلومات ،قضاى بضاعة أيام في المساتشافى ،لم تساتقا زوجته
خاللها من زيارته كفيرا ،بسااابأ انشاااغالها بقفلهما الصاااغير،
ال ي عانى بعض المشااااكل الصاااحية عند بدء قهور أسااانانه،
أخ ته الى القبيأ ال ي نصاحها باساتردام دواء للحمى ،ودهان
لترفيف االم في الفم.
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حين عااد النقياأ عبادهللا الى البيات أخيرا بعاد أن التاأمات جروح
يادل ووجهاه بينماا ال تحا رجلاه اليمنى في الجبا ،عرف من
زوجته أنرها وجدت باب البيت مكساااورا بعد عودتها من زيارته
في المسااتشاافى ،لكنها لم تشااأ ان تشااغله باامر خاةااة انها لم
تكتشااف اختفاء أية شاايء مهم من البيت ،لم يعفر هو على أثر
للحقيباة الجلادياة الصااااغيرة التي كاان يحتفر فيهاا بمسااااتنادات
التحقيق.
أكادرت لاه واقعاة اختفااء الحقيباة أنر الحاادث كاان مادبررا إلبعاادل
عن التحقيق ،إما بقتله أو ترويفه من االساتمرار فيه .عرف أنر
ذلاك كاان إنا ارا قوياا وربماا أخيرا وعلياه االن اترااذ قرار إماا
قرر في البداية
بالمضااي قدما وتحمل كل النتائج أو االنسااحاب .ر
أن يتحادث الى اامين العاام انر القضااااياة تبادو معقادة جادا ومن
االفضااااال ان يكون هنااك فريق كاامال يتولى التحقيق حتى لو
تعرض أحدهم اية حادث يمكن أن يواةل البقية فيه.
ر
أوضا لألمين العام أنره توةال الى نتائج مهمة سايقوم بتدوينها
رغم أنه فقد كل المسااتندات التي قام بجمعها خال فترة البح .
أةااااادر اامين العاام قرارا بتكوين لجناة ،ضاااامات عاددا من
القاانونيين  ،كماا أةااااادر توجيهاا لجهااز اامن التاابا للححب
لتوفير حراسة افراد اللجنة لحين الفراغ من التحقيق.
في االجتماا ااو وضااااا النقياأ عبادهللا ةااااورة كااملاة أماام
أعضاء لجنته.
73

تساااااء أحماد القياأ المحاامي في باداياة االجتماا عن الغرض
من التحقيق ،هل سااايجني التنظيم منفعة مباشااارة أم أنر نتائج
التحقيق قد تقود الى انشااقاق في الحركة االسااالمية .أوضاا :
نحن نعرف من ال ا ي دبرر المحاااولااة إنهم جحء من التنظيم،
المرحلة ةااعبة جدا والتنظيم لم يتمكن من مفاةاال الدولة بعد،
وهناك جهات في الرارج والداخل تستهدف التجربة االسالمية.
أوض النقيأ عبدهللا :أتفق معك في جوهر الفكرة ،لكن الحركة
االساااالمية لم تعد مجرد تنظيم أو ححب يساااعى للوةاااو الى
الحكم ،الحركة االساااالمية أةااابحت دولة ،الدولة لها التحامات
داخلية وخارجية ،إما أن نصااااب جحءا من المجتما الدولي أو
نبحا عن مساااامى آخر غير دولاة ،العالقاة ما جيرانناا وبقياة
المجتما الاادولي يحكمهااا قااانون دولي ،لن نسااااتقيا خرقااه
ونسااااتمر في التعاامال معهم بصااااورة طبيعياة ،البعض داخال
تنظيمنا ال يحا يفكر بنفس عقلية التنظيم المتشادد ال ي يحارب
من أجل الوةو للحكم وحماية العقيدة المستهدفة!
فيما اكتفى بقية أعضااء اللجنة باالساتما  ،واةال أحمد القيأ
المحامي كالمه دون أن يبدو عليه أنه اقتنا بوجهة نظر النقيأ
عبدهللا :قد أتفق معك في ما قلت ،لكن كما ذكرت الوضاا ةاعأ
والتنظيم يواجه حربا شاااارسااااة في الداخل والرارج ،قد يكون
هنااك مشااااااكال داخال الحركاة االسااااالمياة بين القياادات ،نحن
جمهور الحركة االسااالمية اذا اخترنا أحد أطراف ه ا الصاارا
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فنحن سانساعى لتوسايا الفتق ،سايصاب االنشاقاق واقعا ساتكون
له عواقأ وخيمة على التجربة الوليدة.
قا النقيأ عبدهللا :هناك تجاوزات كفيرة هي التي تهدد التجربة
في تقاديري أكفر من نقاد التجرباة أو مراجعتهاا ،في كال االحوا
لنتفق أنر التحقيق ساااتبق نتائجه سااارية ،ساااترفا فقل لقيادة
الححب ،يجأ أن تكون هناك محاسبة ولو في حدود ضيقة حتى
ال يتكرر انفراد مجموعاات بقرار تترتاأ نتاائجاه الكاارثياة في
النهاية ليس فقل على الحركة كلها بل على الوطن كله!
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00
بعد ساابا ساانوات من اختفائه ،كانت أساارة عبد الرحيم ال تحا
تعيش على وقا الصااااادماة ،مظهر البيات يعكس حاا الحاداد،
الحياة متوقفة داخل البيت إال بالقدر القليل ال ي يبقي كوة اامل
مفتوحاة ،إال باالقادر الا ي يوفر طااقاة قليلاة لالنتظاار ،جهااز
الراديو ال ي كان يصاااادح في بهو البيت طوا اليوم على مدى
سانوات بعيدة ،بموسايقى برامج الصاباح ،وفترة ما بعد الظهيرة
التي ترفف فيهاا أغنياات عباد العحيح دا ود وعباد الكريم الكاابلي
وزيدان من كآبة العالم ال ي يكاد يغلي بفضاال حرارة الجو غير
المحتملة.
قبل أن تغلأ على معظم برامجه بعد االنقالب ،الوجه العساكري
تمجاد الموت،
اإلخواني ،أغااني تحض على الجهااد ،أنااشااااياد ر
تعلن عن كتاائاأ المجنادين المتجهاة إلى منااطق العملياات ،وعن
معجحات الحرب :قرد يتقادم المجااهادين ،ليقوم بتفكياك االغاام
اارضاية التي زرعتها حركة التمرد ،غحالن تتحدث بلغة عربي
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جوبااا ،تقلااأ من المجاااهاادين الجااائعين أن يقوموا ب ا بحهااا
والتغ ي بلحمها.
باات الراديو ةااااامتاا منا اللحظاة التي اختفى فيهاا عباد الرحيم،
حتى نواف البيت الرشابية ،التي تغقيها ساتائر السااتان المغقاة
بالتراب تبدو في وضااا االنتظار ،حتى شااجرة النيم التي تغقي
نصااف الفناء ،والتي شااهدت طفولة عبد الرحيم وإخوته ،تبدو
ايضااااا كاأنهاا في إنتظاار عودة الغاائاأ لتسااااتاأنف الحيااة ،لتُباد
أوراقها وفق دورة تعاقأ الفصااو  ،لتحتفل بعصااافير المغيأ،
ومهرجانات ضوء الفجر.
اضااااقرت ثرياا لقلاأ عقلاة من عملهاا حتى ال تترك والادتهاا
لوحدها في البيت طوا النهار ،أشااااقائها بدر وساااامير كأنا ال
يحاال يدرساااان في الجامعة ،مسااااء يعمل بدر في متجر لتأجير
أفالم الفيديو وتصاوير المناسابات ،سامير كان ااةاغر ،رفضات
والاادتااه أن يررج للبح ا عن عماال ،حتى أثناااء وجودل في
المدرساة كانت تشاعر بقلق شاديد وتساأ كل دقائق عن أساباب
تاأخرل ،أقنعتهاا ثرياا أنهاا ربماا تفقاد عملهاا الضااااقرارهاا للبقااء
بجانبها ل لك يجأ أن يجد سااامير عمال ،لم تقل ثريا شاااي ا عن
حاجتهم للما من اختفاء عبد الرحيم ،لم تشأ ثريا أن ت كر اسم
شاااقيقها الغائأ حتى ال تفير أححان والدتها رغم أنها تعرف أن
والدتها ال تحتاج لساما اسامه لتت كرل ،فهي كانت طوا اليوم
ال تفعال شااااي اا سااااوى انتظاار قهورل ،يتعلق قلبهاا بكال وقا
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خقوات عاابر في الشاااااار  ،أماام البيات أمال في أن تكون هي
خقواته ،ينتفض جسااادها كله وتهأ واقفة لدى كل خبقة على
باب البيت ،شااعرت اام بوحشااة أكفر بعد زواج ثريا وساافرها
خاارج الوطن لاللتحااق بحوجهاا .قااموا بتاأجيال زواج ثرياا عادة
مرات أمال في قهور عباد الرحيم ،في النهااياة بعاد إلحااح الحوج
وابنيها سااامير وبدر وافقت اام على إتمام الحواج ،بشااارط أال
يكون هناك اية مظهر للفرح في البيت ،قاموا بعمل عقد الحواج
في المساجد القريأ من البيت ،ومسااء اليوم نفساه جاء الحوج
الةااقحاب زوجته حي سااافرا خارج الوطن في اليوم نفسااه،
كانت تلك مناسبة أخرى للححن والبكاء.
بعد سافر ثريا أةاابت اام حالة من الشاعور بالوحدة زادت من
فداحة الشااعور بفقد عبد الرحيم ،كان ابناها يتناوبان البقاء في
البيت معها ،قاما بعد أيام قليلة من سااافر ثريا بإحضاااار طبيأ
لمعاينتها بساابأ تدهور ةااحتها ،كانت تأكل قليال ،وبعد الحاج
شااديد من ابنيها .وجد القبيأ أن ضااغل الدم كان مرتفعا كفيرا
واكتشااااف أنهاا لم تكن تتنااو الدواء .كتاأ لهاا بعض المقويات
وطلاأ من ابنيهاا التاأكاد أنهاا تتنااو جرعاة الادواء يومياا ،اقترح
سااامير أن يتصااال بفريا ويقلأ منها العودة ساااريعا ،لكن بدر
اعترض على ذلك ،قا إنها سافرت للتو ما زوجها ومتكد أنها
ستعود في أقرب فرةة لالطم نان على والدتها.
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كانت الحاجة نور أثناء ه يانها طوا أيام مرضااها ،تردد اساام
عبد الرحيم باسااتمرار ،تراطبه طوا الوقت ،تنررط أحيانا في
البكاء ،ثم تعود لتساأله عن أساباب سافرل القويل ،يرتلل لديها
الماضاااي والحاضااار ،تغني له لينام في طفولته ،ترال تائها في
البيت يوم وفاة والدل ،يراقأ بدهشاااة عويل النساااوة ما أمه،
دون أن يفهم لم يبكي الجميا في وقات واحاد ،كاان يعرف أن
اإلنسااااان يبكي بساااابأ االم ،ويبكي لوحدل ،لكنه لم يكن يفهم
كيف يتاألم النااس ويبكون جميعاا في الوقات نفساااااه ،تبعادل من
الغرفاة التي يرقاد فيهاا جفماان والادل أثنااء غسااااال الجفماان
وتجهيحل للادفن ،حتى ال يرى وجاه والادل الميات ،تقو لاه حين
سأ في اليوم التالي عن والدل :والدك ذهأ إلى الجنة!
ولمااذا لم ياأخا ناا معاه؟ وعادني حين ساااااافر آخر مرة ،أناه
سيأخ ني معه في كل مرة يسافر فيها!
تمساااا دموعهاا ،وتحااو أن تصااااف لاه الجناة ،أنر النااس
يسافرون إلى الجنة لوحدهم ،ال يأخ ون معهم أية إنسان!
تقو أثنااء ها ياانهاا حين ترى زوجهاا الراحال يعبر أماامهاا في
ومضاااة حلم :لن أسااام لك لتأخ ل معك اذهأ أنت ودعنا في
حالنا اعتدنا على الحياة بدونك ،لكننا ال نساتقيا العيش بدونه
تصاار فيه :أتركه في حاله ،لن أساام لك أبدا أن تأخ ل مني
وحين يتحو ةااااوتها إلى ةاااارا  ،يح ا الميت الرقى بعيدا
خائفا مرتجفا بساابأ عدم اعتيادل في هدأة الموت على ةاارا
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ااحيااء ،يهر أبناائهاا معتقادين أنهاا تناادي عليهم ،يجادونهاا
غارقة في عرق جسدها وه يان عراكها ما الموتى.
توةايه كيف يتصارف في المدرساة ،وهي تصاحبه في القريق
إلى المدرساة في أو أيامه فيها ،توةايه أن يحافر على نظافة
مالبساه ،وأن ال يتشااجر ما أقرانه ،تتشااجر ما مدير المدرساة
انر أحاد المادرسااااين عااقاأ عباد الرحيم بادون رحماة ،حتى ترك
ال ِجلد اثارا على وجهه وقهرل ،قالت لمدير المدرساااة :هل انه
يتيم تفرطون في عقااباه؟ لو كاان والادل حياا ماا تجرأ أحاد على
ضربه بمفل ه ل القسوة.
تسااااتما إلى مادير المادرسااااة وهو يعتا ر لهاا ،ويعادهاا أ رناه لن
يسااام بمعاقبته مرة أخرى مهما حدث .تبكي بشااادة في اليوم
ال ي ُجرح فيه عبد الرحيم حين ساقل فوق ققعة زجاج مدفونة
في التراب أثنااء لعاأ الكرة في البااحاة أماام البيات ،كاانات تمنا
إخوته الصااغار من الرروج من البيت ،هو الوحيد ال ي لم تكن
تسااااتقيا رفض اياة طلاأ لاه ،حين أل عليهاا أن يررج للعاأ
الكرة ،سامحت له بعد تردد بشارط أن ال ي هأ بعيدا ،فاساتقا
إقناا زمالئاه أن يلعبوا في البااحاة أماام بيتهم رغم أنهاا كاانات
ةغيرة جدا وال تصل كملعأ لكرة القدم.
قام القبيأ في المركح الصحي القريأ بتنظيف وخياطة الجرح،
وأعقال دواء لعالج االلتهاب ومسكنا لأللم ،كانت تسهر بجوارل
طوا الليل ،إةااابته حمى في اايام ااولى ،لكن الجرح بدأ في
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التعافي بساارعة ،لم تشااأ أن تمنعه من اللعأ مرة أخرى ،لكنها
قاامات ليال حتى ال يراهاا أحاد بتنظيف البااحاة أماام البيات وإزالاة
الشوك والقوب وققا الحجاج التي عفرت عليها.
رغم ةاغر سانه يحمل هم البيت وهم إخوته ااةاغر منه سانا،
يساااااعد أمه في أعما البيت ،يغساااال ااواني ويكنس الفناء،
يراعي إخوته الصااااغار وكأنه والدهم ،رغم أنه يكبرهم بأعوام
قليلة ،وحين بدأ أشاقائه في ال هاب إلى المدرساة ،كان يقوم في
طريقاه باالا هااب ما ثرياا حتى تادخال مادرسااااتهاا المجااورة
لمدرساااتهم ،ثم يصاااحأ بدر وسااامير معه إلى المدرساااة ،كان
يحميهماا من القلباة المشااااااغبين ،في البيات بعاد أن يفرغ من
مسااعدة أمه  ،كان يجلس لم اكرة دروساه ويسااعد إخوته في
مراجعة دروسهم.
يوم عيد الفقر تصااااقحأ ااطفا لحيارة قبر والدهم ،يضاااايا
وقات طويال كال مرة حتى يعفرون على قبر والادهم ،بسااااباأ
ازدحام المكان تضايا معالم القبر في كل مرة ،تقو اام :يموت
النااس كفيرا ها ل ااياام ،أخشااااى أنني حين أموت لن أجاد مكااناا
دا ِ ْدفدن فيه جوار زوجي تضااااا جريد النريل فوق القبر وتدعو
للميات ،وتعلرم أطفاالهاا كيف يقرءون الفااتحاة ويادعون لوالادهم،
ثم تنااجي زوجهاا مودعاة ،تقم ناه على أحوالهم :نحن برير،
كل شايء يساير بصاورة حسانة ،لم تمت يا والد أبنائي ،ما دمت
أنجبت عبد الرحيم فأنت موجود دائما معنا ،هو يشاابهك في كل
81

شايء ،يحمل هم الناس جميعا ،ويردمهم رغم ةاغر سانه ،بدر
مشااغأ قليال لكنه طيأ القلأ مفلك ،ثريا أيضاا تشابهك في كل
شااايء ،ورغم أنها ال ت كر ةاااورتك ،لكنها تقو حين أكبر لن
أتحوج إال رجال يشاابه أبي ،ساامير أيضااا يشاابهك ،وحين كان
ةاااغيرا جدا قبل سااانوات ،كان يحأ دائما أن يحاكي ةاااورتك
الموجودة في ةاالة البيت ،يحمل عصاا في يدل ،ويرسام شااربا
بالفحم على وجهه ،ويسااتردم ثوبي كعمامة حين يضااعها على
رأسه تغقي جسمه كله.
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أحضاااروا أفضااال طبيأ للمساااالك البولية ،قام بفحا السااايد
الرئيس فحصااا شااامال ،أوةااى باسااتردام بعض اادوية ،قدرم
توةاايفا عاما ضاااعف من اإلرباك ال ي سااببته المشااكلة :يبدو
أنر هنااك مشااااكلاة ماا ،أحتااج لبعض الوقات لمحياد من المراجعاة
واالستشارات! .
اتصال شارا ما سايدي الرئيس ،يقو إن العضاو الضاائا معه
ويقلأ مبلغا كبيرا من الما !
أال تساتقيعون تحديد مكانه؟ دفعت لكم الشاهر الماضاي خمساة
ماليين لشاراء أحدث أجهحة التجساس على المكالمات الهاتفية،
أين ذهبت تلك ااموا ؟ بالقبا ذهبت إلى حسااب في ماليحيا أو
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تركيا ،واشااااتريتم بدال من ااجهحة الغالية الفمن ،أجهحة ُمقلردة
رخيصة مصنوعة في الصين!
سايدي الرئيس الرجل يساتردم هاتف الفريا ال ي يساتحيل علينا
تتبعه!
ساحر مشعوذ يستردم الفريا ؟
يقا إنه يساتردم سايارة نقل ةاغيرة من نو الندكروزر ،يحمل
فيها شااحنة ااعضاااء ال كرية التي اسااتولى عليها ،ويسااتردم
تليفون الفرياا للتفااوض ما أةااااحااب ااعضاااااء ،ثم يتفق ما
ةااحأ العضاو على مكان التالقي ال ي يصاله عن طريق الجي
بي اس ،أحيانا تحدث أخقاء فقد قام مرة بإعادة عضااااو ذكري
يرا شااابا ةااغيرا إلى مساان في التسااعين من عمرل وكانت
النتيجة أنر التسعيني أةابته ُحمى الحواج مرة أخرى!
كشاااف تهافته العاطفي بسااارعة حين علرق دون حكمة :ال أحد
يرفض مفل ه ا الرقأ!
هل تنوي فرامتك أيضا الحواج؟
تجاهل ساتا مسااعدل ،وأعلن :لدي موعد ااسابو القادم ما
المبعوث اامريكي ،أخشى أنني لن أكون مهي ا الستقباله!
إن لم تتمكنوا من حل المشااكلة سااأضااقر إلى إلغاء لقائي معه
حين أجلس معه بكامل أعضاااائي البشااارية فإنني أحاو طوا
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الوقت دفن إرتباكي في إبتسااامة أرساامها على وجهي حتى من
قبل وةاااوةااال المبعوث ،ليس بدافا المجاملة أو الفرح بربر
قرب رفا العقوبات اامريكية ،بل اخفي أن أعضاااااء جساااامي
كلهاا كاانات ترتجف في حضاااارة المبعوث ،الا ي ال يكف عن
الحدي عن التعويضاااات التي يجأ أن ندفعها اسااار ضاااحايا
المادمرة كو  ،أشاااارح وأعياد لاه أنني لم أكن أحكم آنا اك ،كنات
في القصاااار ،وكاان االخوان في الساااالقاة ال فرق بيني وبين
الديدبان ال ي يقف أمام باب القصار أساتعرض حرس الشارف
وأتسالم أوراق اعتماد السافراء ،ويتدي الوزراء القسام أمامي،
دون حتى أن اعرف أساااامااائهم ،أقوم بااالتوقيا على أوامر
جمهورية بتنفي حكم اإلعدام في أةدقائي!
لم أساتقا وال حتى حماية أهل قريتي وجلهم من أقربائي ،وان
معظمهم كااانوا يتعاااطفون ما المعااارضااااااة ،اعتقلهم جهاااز
المراابرات ،قااموا بتعليقهم من أرجلهم ،وضااااربوهم ضاااارب
غرائأ اإلبل ،وحين جاءني وفد منهم طلبا للمسااعدة اساتدعيت
مدير المرابرات ،لكنه أنكر أن هتالء من أقاربي وقام بإحضااار
وفاد آخر من رجاا غربااء ،زعموا أنهم من تلاك القرياة وأنهم
من اقربااائي ،حتى أنر احاادهم حكى لي انااه كااان موجودا يوم
مولدي ،وان والدي رحمه هللا ،أرساااله إلحضاااار القابلة امي،
وشاارح لي انهم يعيشااون في رخاء في عهد الفورة ،وانر جهاز
اامن والمرابرات أعاد تأهيل المشاااارو الحراعي في القرية،
وانهم عاادوا للمرة ااولى بعاد ساااانوات لحراعاة الققن ،وانهم
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أنشااااأوا أيضااااا وحدة أبحاث زراعية لدراسااااة إمكانية زراعة
حساانة لحيادة انتاج القم ،
محاةاايل جديدة واسااتردام ب ور ُم ر
وأعقاااني جواال ةااااغيرا من الكركاادي ،قااا انااه من انتاااج
المشاااارو  ،واناه عرف من والادي قبال ساااانوات انني احاأ
الكركدي ل لك أحضااار لي كمية منه ،ان الموجود في الساااوق
ليس من النو الجيد ،ومعظم المعروض في ااساواق يساتردم
المحارعون ااسااااماادة الكيماااويااة إلنجاااحااه ،لكنهم يتجنبون
استردام ااسمدة الكيماوية التي سبرأ انتشارها انتشار أمراض
الساارطان والفشاال الكلوي .ة ادرقته انني بالفعل أحأ الكركدي
ولم يكن يعرف ذلك سوى أفراد أسرتي!
وبعاد ساااانوات اكتشاااافات أن جهااز المراابرات قاام باإفراغ تلاك
القرية من سااكانها وتحويلها إلى مصاانا ضاارم لألساالحة قلت
لهم من الجيد أن نصاب دولة عظمى تُصانرا ااسالحة ولكن ألم
تجدوا مكانا آخر بدال من تشاريد أهلي وإفراغ قريتهم؟ قالوا لي
وجادناا القرياة فاارغاة من سااااكاانهاا ،كاانات هنااك جاائحاة كوليرا،
وبدال من إبالغ الجهات الصااحية ،اغلقوا القرية على أنفسااهم،
وكانوا يسااتردمون القرض واادوية المحلية للعالج حتى ماتوا
كلهم ،حتى الحمير والبهائم نفقت كلها!
قا المبعوث :أساالحة مصاانعكم العظيم كانت ت هأ لإلرهابيين
في ماالي وإلرهاابيي بوكو حرام في غرب أفريقياا وفي أمااكن
قررت أن اةاااامات ،كلماا قلات شااااي اا ماا أماام المبعوث
أخرى ر
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يحولاه بساااارعاة إلى دليال آخر لضاااالو دولتناا في
اامريكي ،ر
اإلرهاب!
حتى الصامت يساتفمرل المبعوث ،حين وجد أنني ل ت بالصامت
قا لي :ألم تقل في حوار ةاحفي أنك تكرل الصامت ،وأنك تحأ
الصااااراأ ،حتى إناك اسااااتجلبات مغنياا مغمورا ليقيم معاك في
القصااار ،وأةااادرت له أمرا أال يتوقف عن الغناء طوا اليوم،
وأنه كان يكرر عددا من ااغاني الهابقة حساااأ طلبك سااايدي
الرئيس ،وأنك لم تقردل إال بعد أن أةاايأ بالتهاب في الحنجرة
نتيجااة الغناااء دون توقف لعاادة أشااااهر حتى أنااه تعود على
اسااات ناف الغناء حتى وهو ينام واقفا والمايك في يدل ،والفرقة
الموسااايقية الكاملة تعودت أيضاااا على اسااات ناف العحف أثناء
النوم ،رغم أنر الشاااارير كان يقغى أحيانا على ةااااوت انالت
الموسايقية التي أةابحت بالكاد تصادر ةاوتا بسابأ اساتهالك
أوتارها من فرط الغناء!
ابتساامت ولم أُعلق على كالمه ،كان بودي أن أةااح له بعض
المعلومات التي مضااااى يسااااردها وهو يتحدث عن دعم بالدنا
لإلرهاب ،وعن انتهاكات حقوق اإلنساان ،لكنني آثرت الصامت،
فقا  :ألم تقل في نفس ذلك الحوار الصاااحفي أنك من اإلخوان
وانر أشاااقائك من اإلخوان المتساااساااين للتنظيم ثم يقو لي:
تقو إنك انقلبت عليهم لكنهم موجودون في كل مفاةل الدولة،
وهم قادة ححبك سيدي الرئيس!
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حتى داخال ها ا القصاااار الجادياد هم موجودون في كال مكاان ياا
عراف ،يقو لي حين عبر أحااد
لرب ا ه ا ا المبعوث ،كااأنااه ر
أعضاااااء ححب اإلخوان أثنااء اللقااء من أماامناا ،متى حلق ها ا
اا المساالم ذقنه التي كان يسااحبها على اارض قبل ساانوات؟
وأشاار نخر وقا  :متى انضام ه ا اا المسالم لححبك؟ ألم يكن
تابعا للجناح انخر قام المبعوث بتلريا انشاقاق تنظيمنا :كل
ما حدث هو الجحء الفاني من مسارحية اذهأ إلى القصار رئيساا
واذهأ أنا إلى الساجن حبيساا جناح معارض بالنهار وحكومة
بالليل حكومة اابواب الرلفية!
ضااااحكات وطلبات مناه أن يترك لي ملف تعويضااااات ضااااحااياا
الماادمرة كو  ،قلاات محاااوال إغالق الموضااااو  ،ساااانبح ا
الموضاااو في مجلس الوزراء وساااأرد عليكم قريبا ،مجرد أن
تساااالرمات مناه الملف ،أخرج من حقيبتاه ملفاا آخر ،قلات هال
سااانناقش انن ملف رفا العقوبات؟ ابتسااام وقا لي :ه ا ملف
تعويضات تفجير السفارتين في تنحانيا وكينيا!
أعدت له كالمي حو القصار والساجن ،قلت له كنت أقوم آن اك
بتعيين أشااراص في مناةااأ دسااتورية ،حين ي هبون بعد أداء
القسام الساتالم وقائفهم ،يجدون أشاراةاا آخرين يجلساون في
مكانهم فأضقر لالعت ار لهم لم أكن أحكم خارج غرفة نومي،
انن تغيرت ااحوا  ،الشاااايقااان ال ا ي كااان يحكم من وراء
قهري ،هو االن في كوبر!
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يبتساااام المبعوث اامريكي برب ويقو  :لكنر نائأ الشاااايقان
عراف؟ يعرف
موجود في القصاااار هال ها ا مبعوث أمريكي أم ر
كل ما يدور في القصار ،يعرف حتى قصاة العضاو ال كرى ال ي
سااارقه أحدهم ،البد أنه يملك تساااجيل محادثة تليفون الفريا ما
الساحر ،ال ي حصل على عشرين مليون دوالر مقابل إعادته !
تساالرمت ملف تعويضااات ضااحايا تفجير الساافارتين في تنحانيا
وكينيا ،وقلت محاوال إن أختم اللقاء ،ساااأقوم بمناقشاااة الملف
في اجتما مجلس الوزراء ااسابوعي وسانرد عليك قريبا جدا،
مااددت ياادي وأنااا واقف اودعااه وباادال من أن يعقيني ياادل
اةااافحها ،فوج ت في يدي بملف آخر :قلت مندهشااا ما ه ا ؟
قا ه ا آخر ملف :ملف تعويضات ضحايا  11سبتمبر!
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قا النقياأ عباد هللا في آخر اجتماا للجناة التحقيق :لقاد فعلناا ما
بوسااااعناا ساااااأقادم التقرير غادا امين الححب وأمين الحركاة
اإلسالمية ،هل أذهأ بمفردي أم ن هأ جميعا؟
اقترح أحاد أعضااااااء اللجناة أن يا هاأ النقياأ عباد هللا لوحادل
ويسالرم التقرير والمساتندات إلى أمين الححب ،وإن رغأ اامين
في حضور اللجنة لالجتما معه فيمكن ترتيأ موعد ل لك.
عناد وةااااولاه إلى أمااناة الححب ومعاه حاارسااااه الرااص ،وجاد
حراس جهااز اامن المادججين
النقياأ عباد هللا عاددا كبيرا من ر
باااساااالحاة والا ين تعرف إليهم من مالبسااااهم ،يحيقون بكال
مداخل المبنى ،أبلغه أحدهم :ال يمكن مقابلة أي شرا في مقر
الححب اليوم ،هناك اجتما مهم في الداخل ،لم يساتقا أن يفهم
منهم ما ال ي يحدث بالضبل في الداخل ،كان يستقل ما حارسه
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عربة تابعة للححب ،طلأ من الساائق أن يقلهم إلى فر الححب
في وسااال المدينة لمحاولة إساااتجالء ما يحدث ،فقد شاااعر أنر
هناك تقور غير عادي يحدث.
اتصل من داخل السيارة مستردما هاتفه النقا بعدد من معارفه
دون أن يعرف شااااي اا ،كاان هنااك أعاداد من قوات الجيش في
الشااوار إضااافة للحراسااة القوية على عدد من المتسااسااات
الحكومية التي عبروا بجانبها.
كان الوضااا يشاابه انقالبا عسااكريا ،طلأ من السااائق تشااغيل
تكرر
راديو السااااياارة ،البرناامج يبادو عاادياا ،أماام فر الححب ر
نفس المشااهد ،عدد من الرجا المساالحين يقفون بلباس مدني
أماام البااب الرئيسااااي ،تلقى في تلاك اللحظاة اتصااااااال من أحاد
أعضاء اللجنة :يقولون أنر الرئيس سي يا بيانا هاما بعد قليل.
دون أن يعرف شااي ا عما يدور داخل أروقة الساالقة ،شااعر أنر
مجهود عدة أشااهر قد ضااا في تلك اللحظة ،بنهاية عمل لجنة
التحقيق لم يكن هناك من دا للحراسااة الشاارصااية ،طلأ من
الحاارس العودة إلى مقر عملاه ،وطلاأ من الساااااائق إعاادة
السااااياارة إلى مقر الححب ،أنتظر قليال أمال في أن يظهر أحاد
معارفه ،ثم وقف في الشااااار لبعض الوقت ،قبل أن يعفر على
عربة أجرة.
في نشااارة أخبار السااااعة الفالفة بعد الظهر اساااتما في جهاز
الراديو إلى مقااطا من خقااب السااااياد الرئيس ،الا ي أعلن أناه
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بصادد إةادار بعض القرارات الجمهورية تتعلق بتنظيم العالقة
بين الححب والاادولااة بمااا يحقق التناااغم في ااداء الحكومي،
وللحاد من تضاااااارب القرار وتعادد المراكح التي تادير الجهااز
الحكومي.
أجرى بعض االتصاااالت لمعرفة ما وراء القرارات الجمهورية،
عرف أنر قرارا ةادر بحل ححب الوطن ،وتشاكيل تنظيم ساياساي
جادياد يرأساااااه رئيس الجمهورياة ويكون الناائاأ ااو أميناه
العام ،حاو االتصاااا بأمين الححب وأمين الحركة اإلساااالمية
لكن تليفوناه كاان دائماا مغلقاا أو الرقوط مشااااغولاة ،قِر ِر أن
ينتظر حتى اليوم التاالي مرجحاا أنر التغييرات التي حادثات ،ربماا
أربكت قيادة الحركة اإلسااالمية ،وربما تتدي إلى انشااقاق كبير
في ةاااافوف الحركة ،لكن النقيأ عبد هللا كان يريد فقل إغالق
ملف لجنة التحقيق ويرلي مسا ا وليته ،خاةاااة وأنه كان يملك
عدة مسااتندات ليساات في ةااال المجموعة الفانية في الحركة
اإلسالمية والتي أةبحت انن في السلقة.
فكرر متوجسااااا :المجموعاة التي دبررت محااولاة اغتياا الرئيس
المصري أةبحت في السلقة رغم أنه الحر من بعض الريوط
التي لم تتمكن اللجناة من متاابعتهاا ،أن كال أجنحاة الحركاة كاانات
في الواقا متورطة بصاورة أو بأخرى ،جناح اامين العام ال ي
طلاأ التحقيق واعترض على المحااولاة بعاد وقوعهاا ،كاان هو
الا ي قادرم الادعوة لفريق االغتياا بااعتباارهم من النااشااااقين
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اإلسالميين ،وافتتاح معسكرات التدريأ كان مبادرة من الحركة
اإلساااالمية لم يعترض عليها أحد ،ةاااحي أنر تدريأ عدد من
المقاتلين ربما كان بهدف المسااااعدة في تأمين النظام نفساااه،
مفال مقااتلي حركاة حمااس الا ين أسااااهموا في تاأمين الكبااري
وبعض النقااط االسااااتراتيجياة في أيام االنقالب ااولى ،لكن هل
يعقال (فكرر النقياأ عباد هللا) أن قياادة الحركاة لم تكن واعياة أنر
فت معسااكرات تدريأ تضاام عددا من اإلسااالميين المحسااوبين
على حركات إساالمية معارضاة انظمة الحكم في بالدها ،يمكن
أن يمر دون رد فعاال من تلااك الاادو حتى لو لم تتورط تلااك
المجموعات في مرقل اغتيا رئيس دولة.
عرف النقياأ عباد هللا أناه يجاأ أن يترلا من تقرير اللجناة
والمساااتندات التي يحتفر بهاِ ،وإدال فعليه توقا ااساااوأ ،الجهة
التي كانت تساند قهرل أةابحت خارج لعبة السالقة ،بدأ يجري
بعض االتصاااااالت ما مقربين من أمين الحركة لمحاولة تحديد
موعد معه ،دون جدوى.
في اليوم التالي كانت المسااااتندات وتقارير اللجنة ال تحا معه،
قرر أن يقوم بنقلها إلى بيت يقيم فيه بعض أقربائه من الشاباب
ر
بعضاهم ُ
طالب ،إذا ما أراد أحدهم الحصاو على المساتندات ،لن
يفكر أناه نقلهاا إلى هنااك ،وربماا وجود المسااااتنادات بعيادا عن
بيتاه قاد يمفال نوعاا من الحمااياة لاه كماا مضااااى يفكرر ،أنهم على
ااقاال لن يقاادموا على الترلا منااه قباال الحصااااو على
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قرر أن يسااتغل االرتباك
المسااتندات ومحاضاار لجنة التحقيق ،ر
النااجم عن التغييرات التي تحادث بعاد القرارات الجمهورياة ،في
سرعة نقل المستندات بعيدا عن البيت ،قبل أن يتنبه من يهمهم
أمرها ويبدأون في مقاردته.
حمل المسااتندات في حقيبة ساايكون ملفتا لألنظار ،بساابأ كبر
قرر
حجمها وجد أن وضااعها داخل ثيابه ساايكون ملفتا أيضااا ،ر
في الباداياة أن ينقلهاا بعاد حلو الظالم ،فكرر أن يسااااتعين بولادل
عفمان ،يمكن أن يمأل حقيبة المدرساة ثم يضاا بقية المساتندات
داخل مالبسااه ،لكن خروج عفمان معه بحقيبة مدرسااية خارج
وقت المدرسااة ربما يكون أيضااا ملفتا لألنظار ،خقرت له فكرة
أخرى ،زوجته تررج دائما في الصاااباح لشاااراء الربح وبعض
مساتلحمات البيت ،سايضاا المساتندات في حقيبة بالساتيك داخل
الساااالة الكبيرة التي تحملها زوجته للتسااااوق ،يقوم هو أحيانا
باالا هااب ما عفماان إلى المادرسااااة ،بعاد أن يصاااال عفماان إلى
المادرسااااة ،يمكناه الا هااب إلى السااااوق لينتظر زوجتاه هنااك،
وليتأكد من تضاااليل أية مراقبة محتملة ،ثم يتسااالم من زوجته
المسااااتندات في أثناء تسااااوقها ،أبلغ زوجته بتفاةاااايل خقته
مساااااء ،في الصااااباح ،مجرد أن خرج ما عفمان خارج البيت
شاعر بحدس غامض أنه مراقأ ،لم يحاو أن يعقي أية انقبا
باأناه الحر ذلاك ،حااو أن يكون طبيعياا ،يمحح ويضااااحاك ما
عفماان  ،وين ر
ظف لاه بقااياا آثاار النوم في عينياه ،توقف معاه أماام
متجر في الركن الشارقي للمدرساة ،واشاترى له بعض الحلوى
94

ماسااحا الشااار من حوله بح ر ،ثم أدخل عفمان إلى المدرسااة
وانقلق إلى السوق.
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00
كانت عشارة أعوام كاملة قد انقضات من اليوم ال ي اختفى فيه
عباد الرحيم ،كاانات والادتاه ال تحا تعيش على أمال قهورل في
أية لحظة ،يداوي جراح قلبها ،التي تشاااعر بها تنحف ،خاةاااة
في ةاامت ساااعات الضااحى ،حين يغادر الجميا ،وال يبقى من
حولها ساوى مرارة ال كرى ،ساوى كل ااشاياء التي تبدو كأنها
تشاير إلى ةاورته ،كل ااشاياء الجميلة التي كان يحضارها لها،
قبل أيام اسااااتيقظت ةااااباحا ،بقلأ مفقل بأححان خارقة ،كانت
تشاااعر بها تنبض في كل شااايء من حولها ،رفعت رأساااها كما
تعودت أن تفعل كل ةااباح ،فلم ترال يحدق فيها كعادته ،اختفت
ةاورته المعلرقة على الجدار في مواجهة فراشاها ،تشااجرت ما
بدر الدين ،ارتبك في البداية حين سااألته عن الصااورة ،قا إنه
اكتشف أنر الصورة كانت على وشك السقوط انرها لم تكن مفبتة
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جيادا على الجادار ،وأناه ساااايعيادهاا بعاد أن يقوم بتغيير الريل
ال ي يفبت الصاورة إلى الجدار ،شاعرت به يك ب عليها ،لم تكن
تلاك المرة ااولى في محااوالتاه لجعلهاا تنسااااى ،قاالات لاه وهي
تشااير إلى ةاادرها ال ي كان الغائأ المقيم أو من رضااا منه
من حبها وحنانها ،أو من شاااهدته يتعلم المشااي ،كان متعجال
كاأناه يرياد اختصاااااار رحلاة الحيااة ،كاأناه عرف مبكرا باالرقر
المحدق به ،فتع رجل الرقى إلى قدرل ،يساتيقر من النوم ويشار
فورا في المشااااي ،يمشااااي فوق كال شاااايء ،برقاال المتعفرة
ااولى ،الوحيد ال ي تسااام له بالمشاااي فوق وجهها ،تفرئ
وجههاا برموئ عينيهاا ،ليعبر دون أن تا قادماه ،قاالات ويادهاا
تتشاااب في ةااادرها ،كأنها تمساااك ب كرى وجهه الجميل وهو
يلتصااق بصاادرها ،يمتا منه رحيق الحياة ،قبل أن يسااتغرق
في النوم ،تضااااعه على فراشااااه ،يرتاح قليال قبل أن يواةاااال
المشاي فوق كل شايء :حتى لو ساققت الصاورة فإنه باق هنا،
كيف سأنسى من أضا ةورته في قلبي من تلك اللحظة توقف
بدر الدين عن محاوالته لدفعها إلى النسيان.
يحادثهاا قلبهاا أن ابنهاا حي ،وأناه قرياأ منهاا ،تشااااعر بادفء
وجودل من حولها ،حتى إنها اسااتأجرت ةاابيا طرق الباب ذات
يوم ليعرض بضاااااعتاه من ااواني المنحلياة ،أعقتاه والادة عباد
الرحيم مااال ،وطلبات مناه أن يقوف على بيوت الحي وااحيااء
المجاااورة كلهااا ،التي تكون دائمااا أبوابهااا مغلقااة ،ليعرض
بضاااعته ويحاو التلصااا ليرى ما يحدث داخل ه ل البيوت،
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كاانات اام قاد ساااامعات أن معظم الغاائبين يعتقلهم جهااز اامن
ويقوم باحتجازهم في بيوت ساارية ،يكون بعضااها متسااسااات
حكومية قديمة تقا داخل ااحياء السكنية.
طرق الصاااابي كال أبواب الحي ،اشااااترى البعض من أدواتاه
المنحلياة ،ولم يجاد ردا حين طرق أبواباا كفيرة ،بعض البيوت
اضاقر للهرب من أمامها حين ساما نباح كالب متوحشاة تتأهأ
لإلنقضاااض عليه ،لم يسااتقا التأكد إن كان أحدا يققن في ه ل
البيوت أم أنر سااااكانها هجروها ،كان يسااااما أةااااواتا مبهمة
تتسااارب من داخل بعض البيوت المغلقة ،أثناء عمله لسااانوات
كبائا متجو كان دائما ما يساما تح يرا من بعض الناس ال ين
يصادفونه يقرق أبواب بعض البيوت ،يقلبون منه االبتعاد عن
تلاك البيوت التي يعتقادون أن الجن يسااااكن فيهاا ،قاا للحااجاة
نور :لم أجاد شااااي اا ،هنااك بيوت مغلقاة أبوابهاا مغقااة بريوط
العنكبوت ،لكنني سااامعت أةاااواتا ربما يساااكن الجان في ه ل
البيوت كماا ساااامعات أو ربماا هنااك أبواب خلفياة يسااااترادمهاا
ساااكان ه ل البيوت بعض البيوت بها كالب متوحشاااة ،طرقت
أبوابها وإضقررت للفرار!
طلبت من ساامير أن ي هأ ما الصاابي ويسااأ عن سااكان تلك
البيوت التي ساما الصابي أةاواتا تصادر منها رغم أن أبوابها
تبادو مغلقاة منا ساااانوات ،وتلاك البيوت التي يُربي أةااااحاابهاا
الكالب ،وال يساااامحون احاد بااالقتراب منهاا ،وطلبات من بادر
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نشار إعالن آخر في إحدى الصاحف اليومية ،ع رل أحدا يكون قد
رآل ،أو يعرف أية معلومة تفياد بمكاان وجودل ،أعقتاه ةااااورة
ةاااغيرة كانت نسااارة من الصاااورة المعلقة في جدار غرفتها
وعلي جدار ةااالة البيت ،لم يكن بدر الدين مقتنعا بالفكرة لكنه
قرر أن يقوم ه ل المرة بتجربة نشار
قام بتنفي ها إلرضااء أمه ،ر
النداء في إحدى الصااحف الرياضااية ،التي تجد رواجا أكفر من
ةحف الحكومة.
ارف
باعااد ياومايان مان نشاااار اإلعاالن ،د ر
ق جارس الاتالايافاون ،ع ر
المتحدث نفساه بأنه كان يعمل ساائقا لعربة أجرة لعدة سانوات،
وأنه تقاعد من العمل من ثالث سااانوات بسااابأ المرض ،لكنه
أوضا أنه رأى اإلعالن في الصاحيفة ،وأنه ربما رأى الشارا
الم كور في اإلعالن قبل سانوات ،اعت ر أنه ال يساتقيا التحرك
بسااابأ المرض ،وطلأ من بدر الدين أن يحضااار لمقابلته ،ثم
وةااف له كيف يصاال إلى البيت ،ارتدى بدر مالبسااه بساارعة
وغادر البيت دون أن يقو شي ا امه.
وجد الرجل المساان يعيش ما ابنته التي أةاابحت تعتني به من
وفاة أمها ،حكى لبدر الدين أنه اضاقر لترك بيته بسابأ إةاابته
بمرض يعوق حركته ،وبسابأ سافر أبنائه خارج الوطن اضاقر
لترك البياات والعيش ما ابنتااه ،كااان أطفااا ابنتااه وأعمااارهم
متقاارباة يفيرون ةاااارباا من حو جادهم ،الا ي كاان يقضااااي
القيلولة في فراندة البيت ،المقلة على الفناء الواساااا بشاااجرة
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النيم التي تتوسال الفناء ،وشاجيرات ورد الحمير بمحاذاة ساور
البيت.
اذكرل تمااماا ،أناه يشاااابهاك كفيرا لكناه أطو قليال ،كاان الوقات
مسااء ،لكنني لم أنس وجهه قل رغم أنني لم أرل ساوى لدقائق
معادودة ،لم أنس تعبير الادهشاااااة والمفااجاأة في وجهاه حين
استوقفه رجا اامن!
تساااااء بدر الدين بلهفة وخوف :هل اسااااتوقفه رجا اامن؟
رغم معرفتهم بأن شااقيقهم احتجحل جهاز اامن ،لكن كانت تلك
هي المرة ااولى التي يتكد فيها شاهد عيان حدوث ذلك.
قا الرجل :نعم ،أشاار لي شاقيقك وحين توقفت ساألني إن كان
بإمكاني نقله إلى البيت ،أعتقد أنه وةاف لي البيت إن لم ترني
ال اكرة في مكان ما قريبا من وساااال الررطوم ،بمجرد أن فت
باب العربة ليركأ بجانبي توقفت عربة بيضاااااء ةااااغيرة ،أنا
أعرفهم جياادا من طريقااة قهورهم ومن نو العربااات التي
يساااتقلونها ،لم أساااما ما قالول لشاااقيقك لكن متكد أنهم طلبوا
منه مرافقتهم ،كنت أعرف أن شاقيقك لن ي هأ معي ،وما ذلك
انتظرت قليال أمال في أن يكون هنااك خقاأ ماا ،لكن أحادهم طلاأ
مني بسارعة أن اذهأ وأنهم سايقومون بأنفساهم بنقل شاقيقك
إلى البيت ،قا لي ذلك بلهجة من يعرف شاااقيقك ،كأنه أراد أن
يقو لي إنه ةاديقه ،لكن لهجة اامر كانت واضاحة في وجهه
وحاديفاه ،قادت السااااياارة بعيادا منهم لكنني تبااطاأت قليال حتى
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رأيت سايارتهم تتجه شاماال ،ربما ذهبوا إلى وسال الررطوم أو
إلى الررطوم بحري ،خقر لي في لحظااة أن أتتبعهم ،لكنني
عرفت أنهم سيالحظون ذلك بسرعة وسيعتقلونني بدون شك.
قا بدر الدين :ولم يقل لك أخي شي ا قبل أن يغادر معهم؟
قاا العم القريفي :ال ،الحقيقاة أنني منا لحظاة أن ناادال رجال
اامن لم أر وجهاه مرة أخرى ،حين كاانوا يتحادثون معاه قبال أن
يساتقل سايارتهم كان يعقيني قهرل ،وكان الضاوء خافتا نسابيا
تصاااارف حين طلبوا منااه أن
في الشااااااار فلم أعرف كيف
ر
يرافقهم ،أنهم في العااادة حسااااااأ مااا علماات من كفيرين تم
اعتقاالهم في تلاك الفترة ،يقلبون مناك مرافقتهم لوقات قصااااير
لكن الوقت القصير يتحو إلى أشهر وأحيانا إلى سنوات.
قا بدر الدين :لقد نشاااارنا إعالنا في نفس تلك اايام في إحدى
الصحف اليومية ،ألم تر ذلك اإلعالن؟
تساء الرجل :متى تم نشر اإلعالن بالضبل؟
أوضاااا لاه بادر أن ذلاك كاان بعاد حوالي الشااااهر من حاادث
االختفاء.
كان الرجل يب جهدا ليت كر ،قا لقد سافرت إلى مصر في تلك
الفترة ،كنت مريضااا أرساال لي ابني ت كرة ساافر ،قضاايت في
مصاار ثالثة أشااهر ،ربما نُشاار اإلعالن في تلك الفترة ،لم أكن
أتااابا الصااااحف كفيرا ،ولوال أن زوج ابنتي يقرأ الصااااحف
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الرياضاية ويحضارها إلى البيت بانتظام ما كنت الحظت اإلعالن
ااخير.
كاانات ذاكرة الرجال حاديادياة ،قاا كاان شااااقيقاك يرتادي قميصااااا
ازرقاا ونظاارة طبياة ،كاانات هنااك حنااء في يادياه ،أعتقاد أناه كاان
على وشك الحواج إن لم ترني ال اكرة!
أوض بدر الدين :كانت تلك الليلة بالتحديد هي ليلة زفافه!
بادت الصاااادماة على وجاه الرجال :ياا للكاارثاة كيف يحادث ذلاك؟
هتالء الناااس ال خلق لهم وال دين كيف يعتقلون رجال ليلااة
زفافه؟ ويرتفي اكفر من عشرة أعوام!
تساء الرجل :هل حاولتم االتصا بجهاز اامن لستالهم عنه؟
قاا بادر الادين :رغم أناه لم يكن لاديناا معلوماات عن ماا حادث تلاك
الليلااة ،فكرنااا في الباادايااة في وقو حااادث حركااة ،لم نترك
مستشفى في العاةمة أو قسم شرطة ،لكن لم نعفر على أية اثر
وان شاقيقي لم يكن معروفا بأية نشااط ضاد النظام لم نتوقا في
البداية أن يحتجحل جهاز اامن ،ساااافرت إلى بورتساااودان انر
شاارصااا مجهوال اتصاال بنا ،وذكر أنه التقى شااقيقي في ميناء
بورتسااااودان وهو يقوم بترليا ساااايارة من جمارك الميناء،
أعقانا ذلك بعض اامل ،أقنعني شاقيقي سامير بالسافر ،قا إنه
ساما عبد الرحيم يقو انه قام بشاحن سايارة ساتصال الى ميناء
بورسااااودان خال أيام ،قا المتصاااال المجهو إن أخي ربما
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اضااااقر للساااافر فجأة انه اكتشااااف أنره يجأ أن يقوم بإكما
إجراءات إخراج الساايارة من الميناء بساارعة ،وإال ساايضااقر
لاادفا غرامااة كبيرة ،لم يكن ذلااك الكالم مقنعااا لي ،لكن كمااا
يقولون الغريق يتعلق بقشااااة ،تعلقناا بقشااااة احتماا ساااافرل
المفاجه رغم أن الفكرة لم تكن منققية ،فحتى إن كان سيضقر
لدفا غرامة فهو لن يسافر في ليلة زفافه ودون أن يرقر أحدا،
أحاد أقرباائناا كاان يعمال ما جهااز اامن في الفترة الاديمقراطياة،
هو ال ي نبرهناا إلى أنر المتصاااال ربماا يكون تابعاا لجهااز اامن،
وهم يريدون فقل تشااتيت مجهودنا ،وإيهامنا أن شااقيقنا اختفى
اسااااباب ترصااااه ،وربما ال يكون راغبا في إتمام زواجه ،كما
فهمات خقيبتاه وأساااارتهاا اامر كا لاك ،والباد ان رجاا اامن
اتصاالوا بهم أيضااا وأوقعوهم في خقا اعتقاد أنر شااقيقي هرب
ليلة زفافه!
كان قريبنا ذلك هو ال ي أشاااار لنا الى ان شاااقيقي محتجح في
جهاز اامن ،وقد ب جهدا مضاانيا عبر زمالئه القدامى وال ين
ال زا بعضاااهم في الردمة ،لكنه فشااال في الحصاااو على اية
معلومااة ،عرف أنر معظم االعتقاااالت تتم من قباال أجهحة أمن
أخرى تابعة لتنظيم االخوان المساالمين ،وأنر معظم من تعتقلهم
ه ل ااجهحة يودعون في معتقالت ساااارية ،يصااااعأ على اية
جهة أخرى ،حتى الشرطة أن تصل اليها.
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أوضاا بدر الدين للعم القريفي :قضاايت في بورتسااودان عدة
أياام ابحا عن أخي دون جادوى ،ولم أعفر حتى على ماا يفياد
أن هناك سايارة باسامه وةالت إلى الميناء .بعد عودتي اتصال
شاارا آخر وقا إنه شاااهد أخي فاقدا للوعي من أثر شااراب
الرمور في منققة خارج العاةامة ،قا إن رجال يشابه ةاورة
أخي المنشااورة في الصااحيفة ،اسااتوقفه ومعه ثالثة أشااراص
كانوا جميعا سااكارى ،وقد حساابهم في البداية فرقة موساايقية
شااااعبية فقد كانوا يحملون معهم طبلة وكان أحدهم يعحف على
آلاة القنبور ،ويغني مقااطا من إحادى أغنياات التراث ،قاا إنهم
طلبوا مناه أن ينقلهم بسااااياارتاه إلى منققاة أخرى بعيادة ،لكناه
اعت ر لهم انه يجأ أن يعود إلى البيت بسبأ مرض أحد أبنائه
وأنه يحمل دواء لولدل عفر عليه بصااعوبة ،وحسااأ إرشااادات
القبياأ يجاأ أن يتنااو الصاااابي المصااااااب بااازماة ،الادواء
بساااارعة أو قد تصااااب حياته في خقر ،لكنهم حاولوا إرغامه
على نقلهم باالقوة ،ولم يسااااتقا الترلا منهم إال بعاد قهور
بعض المارة فالذ الرجا ااربعة بالفرار!
ذهبت إلى المنققة وقضاااايت يوما كامال ابح فيه دون أن أجد
أية اثر بل إن رجال مسنا أكد لي أنه يعيش في ه ل المنققة من
حوالي نصااف قرن ،ويعرف كل شاايء يحدث فيها ويعرف حتى
عابري القريق ال ين يشااقون المنققة في طريقهم إلى أقصااى
الشاااما  ،ويعرف حتى الساااكارى ال ين يرتادون بعض البيوت
في أطراف المنققاة تباا فيهاا الرمور المحلياة ،لكن لم يحادث
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قل أن قهر شارا ومعه ثالثة أشاراص آخرين بالوةاف ال ي
ذكرته حين ذلك تأكدنا أنر جهة ما كانت تريد فقل تضااليلنا عن
سلقة.
حقيقة أنر أخي محتجح لدى إحدى منظمات ال ُ

105

00
الساااالقة ،الشااااركاء الجدد
شااااعر بأنه يمسااااك ببعض خيوط ُ
حريصااااون على بقائه في الواجهة ،لضاااامان والء الجيش إن
حاو الجناح ال ُمبعد من الساالقة اسااتردام ميليشاايات الححب،
لاكانااه ياالحار بامارور اايااام أن ال فارق كابايار بايان ااجاناحااة
المتصااااارعاة داخال الححب اإلسااااالمي ،تسااااتمر عملياات بيا
المتسااااسااااات الحكومية ،ويسااااتمر قهور ااجانأ ،رغم أنر
المتتمرات ذات الصاااابغاة الادينياة بضاااايوفهاا من الجهااديين،
تراجعت أمام جهاد تجاري ،في نهاية ااسااابو خاطأ متتمرا
لالسااااتفماار ،دعات لاه الحكوماة بعض رجاا اإلسااااتفماار من
ااجانأ ،تسااء مندهشاا وهو يشاير بأةابا يدل إلى رجل ملت
يجلس في الصااااف ااو بين عدد من المسااااتفمرين ااجانأ:
أليس ه ا هو الرجل ال ي قتل السادات؟
اُتهم بالمشااركة سايدي الرئيس ،قضاى سانوات في الساجن ثم
أطلق ساااراحه ،ربما بسااابأ ةاااغر سااانه آن اك لم يفبت عليه
شيء!
سيدي الرئيس ،اندلعت الحرب في إقليم دارفور!
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النحاعاات القبلياة موجودة هنااك منا القادم ،لكن الادولاة كاانات
تتدخل للتوسل بين المتنازعين!
ه ا تمرد كبير يدعمه جناح الحركة اإلسالمية انخر الدولة لن
تتادخال ،الادولاة سااااتسااااتعين ببعض القباائال لضاااارب القباائال
المتمردة!
الوحياد الا ي اعترض على التصااااعياد كاان رئيس هي اة أركاان
القوات المسااالحة :هناك ساااالح كفير دخل إلى دارفور في فترة
الحرب الليبية التشاااادية ،بدال من جما ذلك الساااالح نقوم انن
بتسااالي قبائل ضاااد أخرى ،ذلك أمر خقير للغاية ،الدولة كانت
دائماا على مساااااافاة واحادة في النحاعاات التي تحادث بسااااباأ
المراعي والتي ازدادت حدتها في عقد الفمانينيات بسابأ موجة
الجفاف التي ضااربت اإلقليم .تساالي قبائل ضااد أخرى يعني أن
تنحاز الدولة إلى أحد أطراف الصارا  ،ما قد يعني اتساا دائرة
الغبن واساااتمرار الصااارا لعدة سااانوات وقد يجر إليه أطرافا
دولية بسابأ حسااساية المنققة التي تجاور مناطق نفوذ لبعض
الدو الكبرى في أفريقيا.
قاا الناائاأ ااو  ،رئيس الححب وأمين الحركاة :هنااك جهاات
تريد فت جبهات ةارا جديدة ،ما يعني محيدا من الضاغل على
النظام ،ولألساف تشاير كفير من المعقيات إلى أن بعض إخواننا
اإلسالميين متورطين في إشعا الصرا بعد انشقاق ححبنا!
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قاا وزير الادفاا  :يجاأ وأد الفتناة في مهادهاا وإال فاإن الناار
سااتتسااا ،ووجود جبهة ةاارا جديدة سااتجعل حساام أي من
الجبهتين أشبه بالمستحيل.
قاا وزير الراارجياة :بادأت تظهر على اإلنترنات ةااااور ااقماار
الصااااناعية التي تظهر فيها القرى المحترقة ،وهناك حدي في
قوات الجنجويااد التي تقوم كمااا
بعض نشاااارات االخبااار عن ر
يقولون بتاادمير القرى وتهجير ااهااالي ،وهناااك حاادي ا عن
اختقاف أطفا واغتصااب نسااء ،أخشاى إن طا أمد الحرب أن
تستغل المعارضة وبعض الدوائر التي تدعمها القضية.
تحدث رئيس هي ة ااركان وكان واضاااحا أنه عساااكري ينتمي
للجيش وال عالقة له بالحركة اإلساااالمية ،موجها كالمه لوزير
الرارجية :هل كل ما يعنيك هو اسااتغال المعارضااة أو الدوائر
ااجنبياة للحرب؟ أال يجاأ أن تتحادث عن لجاان تحقيق حكومياة
للتحقيق في تلااك االنتهاااكااات؟ وماااذا عن المواطنين الاا ين
تعرضااااوا لتلااك االنتهاااكااات؟ واضااااقروا للنحوح من قراهم
ومحارعهم؟ أال يجاأ أن تتحادث عن خقل أو مساااااا لتحقيق
السالم وإبعاد الميليشيات القبلية عن الصرا ؟
قا وزير الرارجية :لسااات ساااعيدا بالحرب أن كنت تظن ذلك،
رغم أنني أشاااام رائحااة المتامرة الرااارجيااة فيمااا يحاادث في
دارفور ،لكن عموماا الحاديا عن لجاان تحقيق لتحادياد وقو
انتهاكات من عدمها ال يدخل في دائرة اختصاةي!
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كان واضاحا أنر هناك ةاوت واحد في االجتما ضاد التصاعيد،
حتى الساايد الرئيس حساام أمرل وأبدى تأييدل لضاارورة ضاارب
التمرد وحسم الحرب بسرعة.
بعاد االجتماا يعود إلى مرادعاه الرئااسااااي ،يجاد زوجتاه أخلادت
مبكرا إلى النوم ،يبتلا قرةااين من دواء الباراساايتامو لعالج
الصااااادا الا ي يشااااعر باه يقرق دمااغاه بعنف ،لم يالحر في
البداية وجود ورقة ةاغيرة في العلبة التي يحتفر فيها بأدويته،
حين أعاد علبة دواء باراساااايتامو الحر الورقة ،رسااااالة من
سااااقر واحاد :ال تتركهم يقيلون رئيس هي اة ااركاان يريادون
تدمير الجيش وإقالته ستعني أن ُمرقل التدمير يسير قدما!
لم يهتم بفحوى الرساااااالاة ،بقادر اهتمااماه بكيفياة معرفاة خلياة
الجنرا عوف لتفااةاااايال اجتماا مجلس الوزراء ،ربماا لاديهم
عالقاة برئيس هي اة ااركاان ويعرفون برقاه المعاادي للحرب،
ربما يكون رئيس هي ة ااركان نفسااه عضااوا في الرلية أو أنه
كتأ ه ل الرسالة بنفسه!
فت الراديو بجانأ رأسه ،وسحأ الغقاء الرفيف فوق جسمه،
كاان أو خبر في نشاااارة السااااااعاة الفاالفاة بعاد الظهر :قرار
جمهوري ةاادر باسامه شارصايا ،رغم عدم علمه به ،يقضاي
القوات المسلحة!
بإقالة السيد رئيس هي ة أركان ر
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في اليوم التالي سااأ سااكرتيرل عمن أةاادر القرار الجمهوري
ةادر القرار منكم يا
بإقالة رئيس هي ة ااركان ،قا الساكرتيرُ :
ةاحأ الفرامة!
لكن فرامتي (قالها بساررية) لم يصادر شاي ا باامس ،ألم نقض
اليوم كلااه في اجتمااا وزراء الققااا اامني وقااادة ااجهحة
اامنية والقوات المسلحة؟
قا السااااكرتير :قدرمت لك بنفسااااي عددا من القرارات لتضااااا
توقيعك عليها ،يبدو أنك كنت مشاااغوال جدا يا سااايدي فال ت كر
تلك التفاةيل الصغيرة!
وهل إقالة قائد الجيش يدخل ضمن تلك التفاةيل الصغيرة؟
أقصاااااد أن النقاائ كاان حاادا في اجتماا اامس ،والتقاارير
المهمااة من مناااطق العمليااات ،كاااناات هي القاااغيااة على كاال
موضو آخر!
ومن ال ي أةدر توةية إقالة رئيس هي ة ااركان؟
السيد النائأ ااو !
وأين السيد النائأ ااو االن
حسأ علمي أنه سافر لتفقد مناطق العمليات.
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يشااعر أنه يرساار مكاسااأ انشااقاق الحركة اإلسااالمية بنفس
الساااارعة ،لم يكن آساااافا في واقعة إعفاء رئيس هي ة ااركان
سوى على إةدار القرار الجمهوري من وراء قهرل.
كاان يتمن أنر التمرد يجاأ أن يواجاه بكال الححم والقوة ،لكن
إقاالاة الرجال دون حتى إبالغاه با لاك ،كاان يمفال باداياة سااااي اة
للفورة التصااحيحية كما أساامت بعض الصااحف حركة إقصاااء
الحرس القديم في الحركة اإلسالمية.
أةااب يترقأ علبة الدواء بساابأ الغضااأ والشااعور بالمهانة،
وجد ه ل المرة رساالة طويلة ،دهش حتى إنه خشاي في البداية
أن يكون أمر المراساااالت السااارية قد انكشاااف ،لكنه الحر أنر
الرساااالة بنفس الرل ال ي كُتبت به الرساااائل الساااابقة .كانت
الرساالة أشابه بتقرير يكتبه شااهد عيان ،تحدرث بالتفصايل عن
االنتهااكاات الجساااايماة التي تحادث في دارفور بادعوى محاارباة
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التمرد ،وأنر الماادنيين اابرياااء هم من ياادفعون الفمن ،ذكرت
الرساالة بعض أساماء قادة الميلشايات ال ين يعملون بالتنسايق
ما قوات الجيش والادفاا الشااااعبي ،تقوم طاائرات اانتينوف
باإلقااء البراميال المتفجرة فوق القرى فيهرب ااهاالي خاارج
القرية حي تكون المليشااايات في انتظارهم ،تقوم الميلشااايات
باإلقااء الجفا في آباار المااء ،حتى تجبر من تمكنوا من الفرار
من المجحرة ،على عدم العودة لقراهم.
ثم تقرقت الرساالة لواقعة إعدام حاكم اإلقليم المضاقرب لبعض
قادة التمرد ،وأنه لم يشفا لبعض هتالء القادة أنهم كانوا جحءا
من الحركاة اإلسااااالمياة ،بال إن أحادهم كاان رئيس الرلياة التي
كان حاكم اإلقليم عضاااوا فيها ،كانت قوات الجنجويد قد نجحت
في إلقاااء القبض على بعض قااادة إحاادى حركااات التمرد إثر
هجومهاا المفااجه وإحراقهاا إلحادى القرى ،يبادو أناه كاان هنااك
اجتما لبعض القادة ال ين لم يتوقعوا هجوما على تلك القرية.
كانت قوات الجنجويد تريد إعدامهم على الفور ،حسااأ ااوامر
الحكومية الصاارمة بعدم االحتفاق بأية أسارى ،لكن أحد قادتهم
طلااأ منهم إرجاااء تنفي ا اإلعاادام إلى اليوم التااالي ،قااا لهم
ساااايحور حااكم اإلقليم المنققاة غادا وربماا ترغاأ الحكوماة في
اإلبقاء على هتالء ااسااارى ،فهم ليساااوا محاربين عاديين بل
قادة لحركة التمرد.
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تفقد حاكم اإلقليم والوفد المرافق له ااساااارى في اليوم التالي،
يقاا أنر الحااكم قاا احاد القاادة وكاان قاائادا للحااكم أياام كاان
التنظيم في ذروة نشااااطه :ه ل نهاية الريانة ،يقا أنر ااساااير
شااتمه شااتائم ب ي ة كونه يعرف كل أساارارل القديمة ،وقا له:
لو كنا نعرف أنر الحركة اإلسااالمية سااوف يرثها ساااقل أخالقيا
مفلك ،لما أساسانا ه ل الحركة لم يكتف ب لك بل بصاق في وجه
الحراس وأبعادوا ااسااااير ،واعتادوا علياه
الحااكم حتى تادخال
ر
بالضرب!
لم يرد علياه حااكم اإلقليم ،لكناه أعقى التعليماات في الراارج
لقوات الجنجويااد ،إلعااداد مااأدبااة اإلعاادام على الفور ،ربقوا
ااسارى وكانوا ساتة من القادة ما بعضاهم في دائرة ثم وضاعوا
فوقهم وحواليهم كميات كبيرة من الحقأ والحشاااائش الجافة،
وةاااابوا فوقه كميات من البنحين ،أشااااعل قائد الجنجويد عود
ثقاب وأعقال للحاكم ال ي ألقال فوق كومة الحقأ!
التهمات الناار الرهيباة الضااااحااياا في ثوان قليلاة ،ولم يبق بعاد
لحظات سااااوى الرماد ورائحة الشااااواء اندمي كأننا في عهد
محاكم التفتيش سيدي الرئيس!
ذكرت الرسااالة تفاةاايل أخرى عن حجم المجازر الرهيبة التي
ترتكبهاا ميليشااااياات المتتمر الوطني ،وقوات الجنجوياد بحق
الماادنيين ،وإن هناااك قرى بااأكملهااا قااد أحرقاات ونحح آالف
المدنيين إلى خارج الحدود.
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انتهاات الرسااااااالااة إلى القو  ،يجااأ أن يكون هناااك تحرك
لسااااعاادتكم ،يجاأ أن تعياد رئيس هي اة ااركاان الا ي أحاالول
للتقاعد ،هو الوحيد ال ي يسااتقيا اسااتعادة دور الجيش ليقوم
بحماية المدنيين ،وإال فإن المسااا ولية في النهاية ساااتقا على
عاتق فرامتكم.
أةابحت ناف ة خلية الجنرا عوف بالنسابة له مجرد قناة تصاله
عبرهااا أخب اار تكون في العااادة مغااايرة لألخبااار التي يبفهااا
التلفحيون الرساااامي ،كاان يعرف أن الرلياة قاد انتهات ولم يتبق
منها ربما سااوى ه ا الشاارا ال ي يقوم بكتابة ه ل التقارير،
أكاد لاه ذلاك مالحظتاه أنهم ال يلتحمون باإجراءات اامن التي
كانوا يقومون بها في الساابق ،حين يقلبون منه حرق الرساائل
أو وضا إشارة تفيد بتلقيه للرسالة .عرف أنه ال معنى للحرص
القاديم من أجال حماايتاه وحماايتهم ان الرلياة التي أسااااسااااهاا
الجنرا الراحل باتت في حكم العدم.
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قا عاةاااام الحاج رئيس تحرير ةااااحيفة الحمان المسااااتقلة
للصاحفية الشاابة التي انضامت متخرا لهي ة تحرير الصاحيفة:
ه ا مقا ةاعأ ،ساتكون عواقأ نشارل وخيمة كان يحاو أن
يجد لصاااحيفته موقعا في ساااوق التوزيا ،وساااوق اإلعالنات
الحكومياة ،يعرف بحكم خبرتاه ما التنظيم الا ي كاان عضااااوا
فيه ،أنه ما لم يرفا ةااوته قليال بين الحين وانخر فلن يت كرل
أحاد في حمى البيا التي تجتااح الوطن ،ماا لم ينشاااار كال عادة
أشااهر مقاال ناريا ،تهتح له دوائر الساالقة الغارقة في فوضااى
اقتساااااام غناائم الوطن ،فسااااوف يغرق في النسااااياان وتغرق
ةحيفته في الديون.
قبل سانوات كان شااهدا على اقتساام غنيمة الوطن ،كان عضاوا
في لجناة تاابعاة للهي اة العااماة لالسااااتفماار ،مهمتهاا الرساااامياة
تشاااجيا االساااتفمار وإعادة ةاااياغة قوانين تشاااجا وتج ب
المسااااتفمرين ،لكن عملهااا الفعلي كااان توزيا الغنااائم على
منساوبي الححب :ه ل المتساساة لك ،بها ماكينات جديدة سانقيرم
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سااعرها باعتبارها حديد خردة ه ا المشاارو لك ،سااتدفا فقل
قيماة التراكتورات والعرباات وخل السااااكاة الحادياد الا ي ينقال
الققن باعتبارها كلها حديد خردة إن سألوك يوما كيف حصلت
عليه ،ه ل هي مسااتندات البيا عبر محاد حكومي مسااتوف لكل
الشاروط ،حقا أنك الوحيد ال ي حضار المحاد ،لكن ال مشاكلة لقد
أعلنا عنه في الصااحف اليومية ولم يحضاار أحد فهل ساان هأ
إلحضاااار المساااتفمرين بالقوة من بيوتهم لشاااراء المشااااريا
الحكومية الراسرة؟!
وضااااا رئيس التحرير نظاارتاه جاانباا بعاد أن فرغ من قراءة
المقاا وقا للصااااحفياة هاجر السااااناري الواقفة أمامه بفوبها
اابيض تحادرق فياه بعينيهاا الجميلتين ،في انتظاار قرارل حو
مقالها :ساأنشارل على مسا وليتي ،لكن يجأ أن نساتعد للساجن،
لو كنت مكانك ساااأحضااار حقيبة مالبساااي معي غدا ،تعليمات
اامن :دارفور والجنجويد وفسااااد ححب النظام خقوط حمراء،
أنت تجاوزت في مقالك الفالثة خقوط حمراء  ،جرائم الجنجويد
في دارفور ،وفساااااد رموز النظام ،إذا اسااااتقعنا تمرير المقا
ساااانكتسااااأ ةاااادقية لدى القراء لكننا ساااانرساااار اإلعالنات
الحكومياة ،قا بعاد تفكير :اكتساااااب الصاااادقياة لدى القراء لن
يفيدنا في شايء إذا تعرضات الصاحيفة لإلفالس اعتقدت هاجر
كرر
أنه بصادد تغيير موقفه ولن يوافق على نشار المقا  ،لكنه ر
كالمه :سأنشرل على مس وليتي وليرحمنا هللا!
116

الغرياأ أنر الرقياأ التاابا لجهااز اامن الا ي يراجا الصااااحيفاة
قبال القبا لم يعترض على المقاا  ،رغم ذلاك لم يشااااعر رئيس
التحرير بااالطم ناان ،متوقعاا حادوث شاااايء ماا في أياة لحظاة،
حتى إن لم يالحر الرقيأ المقا  ،وةاادرت الصااحيفة فإنر ذلك
لن يعني أنر المشااااكلة قد انتهت .لكنه طمأن نفسااااه أنر النظام
يمرر أحيااانااا جرعااة نقااد تتجاااوز بعض خقوطااه الحمراء،
لمحاولة تحساين ةاورته أمام منظمات حقوق اإلنساان ،كما أنه
لن يكون ساااي ا أن يفير المقا بعض الضاااجة ،ويرفا قليال من
توزيا الصحيفة.
أجرى عاةام الحاج اتصااال تليفونيا بالمقبعة فعرف أنهم بدءوا
فقرر أن يغادر إلى البيت ويتابا من هناك
في طباعة الصاحيفة ،ر
ما المقبعاة إن حادثات أياة مسااااتجادات ،لكناه كاان مرهقاا جادا
فاستسلم للنوم فور وةوله إلى البيت.
اساتيقر على رنين الهاتف فجرا ،كانت السااعة حوالي الرامساة
ةاااباحا ،بدا له ةاااوت المتحدث غريبا ،قبل أن يعرف أنه عبد
العظيم المحرر المنااوب تلاك الليلاة في الصااااحيفاة .قاا عباد
العظيم لقد دمروا كل شاايء نحن في القريق إلى المسااتشاافى،
اتصلت بأحد أةدقائي فحضر ونحن معه انن في سيارته ،كنت
أناا ااكفر حظاا أةاااابات بجرح في ذراعي لكن زميلي عباد هللا
تعرض إلةاابات كفيرة ،السااعة الرابعة وةالت الصاحيفة من
ر
المقبعاة ،لكن قبال خروجهاا للتوزيا ،قاام أشاااارااص ُملِف ُمونِ
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بالهجوم على الصااحيفة ،ضااربوا جميا من وقف في طريقهم،
لحسان الحر كان الوقت مبكرا لم يحضر معظم المحررين وحتى
العادد القليال من المحررين الا ين قضااااوا الليال في الصااااحيفاة
إلنجاااز المراجعااات النهااائيااة قباال القبا ،كااانوا قااد غااادروا
الصاااحيفة قبل دقائق من الهجوم للحصاااو على بعض الراحة
في بيوتهم قبل العودة الست ناف العمل.
يبادو أناه كاانات هنااك جهاة ماا تراقاأ المبنى ،ماا أن وةاااالات
الساااايارة القادمة من المقبعة وهي تحمل الصااااحيفة ،حتى تم
الهجوم ،قاموا بتحقيم بعض ااثاث في اسااااتقبا الصااااحيفة،
السااااجااد باأحا يتهم الملوثاة باالوحال ،اسااااتولوا على
وأتلفوا
ر
الصحيفة بالكامل ،قبل أن يغادروا المكان.
حين وةال عاةام الحاج كان المبنى غارقا في الفوضاى ،اتصال
بعدد من الجهات الحكومية ومجلس الصاحافة الحكومي لمعرفة
الجهة المسااا ولة عن الهجوم ،أنكرت كل الجهات التي اتصااال
بهاا معرفتهاا باه ،بال أنر وزارة اإلعالم نشاااارت بيااناا أدانات فياه
الحاادث ودعات الجهاات اامنياة إلى ساااارعاة التحقيق وتحادياد
الجناة ،وأكد البيان على أنر احترام حرية التعبير هي ساااياساااة
رسمية لن تحيد الدولة عنها.
لم يالحر عاةام الحاج أنه تجاوز حدودل كفيرا وهو يتحدث إلى
رئيس جهاز اامن ،وأنه ساايدفا غاليا ثمن ما قاله بعفوية :لقد
أمساكنا عن النشار الكفير من الوثائق التي تكشاف أشاياء كفيرة
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ساتسايه كفيرا إلى ةاورة الحكومة إذا عرفها الناس حاو أن
يتراجا بعد فوات ااوان ،أوضاا أنه ال يقصااد التهديد بل ي ركر
فقل بوالئاه للنظاام وللحركاة اإلسااااالمياة ،قاا مادير جهااز اامن
مرتتما االتصاا  :ساوف أبلغك قريبا بنتائج التحقيق حو الجهة
التي قامت بالهجوم.
لم تتعرض هاجر الساااناري اية مضاااايقات طوا عدة أيام بعد
نشااار المقا  ،اساااتأنفت حياتها العادية ،شااااركت بعد أيام في
ورشااااة عن مسااااتقبال الصااااحافة الورقية في قل تنامي دور
الصاااحافة اإللكترونية ،بعد نهاية برنامج اليوم الفال وااخير،
قررت أن تحور إحدى ةاديقاتها قبل أن تعود إلى البيت ،خاةاة
ر
أن العفور على مقعاد في حاافلاة في الفاالفاة بعاد الظهر كاان من
المساتحيالت ،كانت ةاديقتها تعمل في شاركة قريبا من شاار
النيل ،فجأة وهي تساير على قدميها توقفت بجانبها عربة ملي ة
برجا شااارطة النظام العام ،طلأ منها أحد رجا الشااارطة أن
تتوقف ،أشاااااار إلى بنقاا الجينح الا ي ترتادياه وقاا لهاا :أال
تعرفين أن ذلك ممنو حسأ القانون!
حاولت االعتراض لكن العسااكري ةاافعها على وجهها وأمرها
بالصاعود إلى العربة ،حاولت أن تقاوم لكنهم دفعوها بالقوة إلى
داخل السااايارة التي انقلقت بها .قضااات ليلة كاملة في ساااجن
النسااء وفي اليوم التالي حكم عليها قاضاي محكمة النظام العام
بالجلد بساااابأ مالبسااااها غير المحتشاااامة ،كما جاء في قرار
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المحكمة ،كما حكم عليها القاضااي بغرامة مالية وفي حالة عدم
الدفا تقضاااي شاااهرا في الساااجن ،رفضااات هاجر دفا الغرامة
فقامت الشرطة بترحيلها إلى السجن.
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لم يشااااعر النقياأ عبادهللا باالعيون الحا رة التي كاانات تراقباه من
على البعد وهو يتسلم حقيبة المستندات من زوجته ويسر بها
الى بيت اقربائه ،لحساان الحر وجد ابن عمه سااعيد عبدالهادي
يتااأهااأ للرروج ،أعقااال الحقيبااة وأوضاااا لااه أنهااا تحوي
مسااااتندات مهمة يريد حفظها بعيدا عن العيون ،أعقال سااااعيد
حقيبة اخرى ليضاا فيها المساتندات حتى يحمل الحقيبة االخرى
معه لتضليل أية شرا قد يكون تبعه.
ساااعيد كان ذاهبا الى مكان عمله ،شاااعر أن المساااتندات التي
تركهاا ابن عماه على درجاة عاالياة من ااهمياة ،وأن البيات لن
قرر أن يأخ ها معه الى ورشاة
يكون المكان المناساأ لحفظها ،ر
إةاالح السايارات التي يعمل فيها ،لن يفكر أحد في البح عنها
قرر أن يحتفر بصااااورة من المسااااتنادات في
هنااك ،وللتموياه ر
البيت ،توقف أمام محل ةااغير لتصااوير المسااتندات قريأ من
مكان عمله ،وقام بعمل ةاااور من كل المساااتندات ،فكرر أنر من
االفضاال أن يحتفر بالصااور في مكان عمله ويعيد االةاالية الى
البيت حتى اذا عفر عليها شااارا ما ،لن يفكر ان ةاااورة من
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ه ل المسااااتندات موجودة في مكان آخر ،في طريق عودته الى
قرر النقيأ عبدهللا أن ما اكتشااافه من حقائق أثناء عمله
البيت ر
ما لجنة التحقيق يكفي ليس فقل ليساتقيل من عضاوية الحركة
اإلسالمية ،بل ليعتح أية عمل سياسي مقررا ان يحاو الهجرة
الى خاارج الوطن ليبعاد نفسااااه عن تاأثير الرفااق القادمااء الا ين
خ رمن أنهم لن يتركول في حاله.
كانت المشاكلة انن هي نتائج لجنة التحقيق والمساتندات التي
جمعها أثناء التحقيق ،توقرا أنهم سااايحاولون الحصاااو عليها
بعاد أن تسااااتقر أحوالهم بسااااباأ التغييرات الجاديادة والحرب
ااهلية التي اندلعت في منققة دارفور ،حين عاد النقيأ عبدهللا
الى البيات كاانات زوجتاه قاد خرجات لتعياد طفلهماا الصااااغير من
الحضااانة ،دُهش حين وجد باب البيت مفتوحا ،ال بد أن زوجته
كاانات متعجلاة جادا فلم تنتباه إلغالق بااب البيات ،ماا أن وطاأت
قادماه عتباة البااب حتى تسااااللات الى أنفاه رائحاة ماألوفاة :رائحاة
رفاقه القدامى !
عادت ةفية زوجة النقيأ عبدهللا الى البيت ما طفلها الصغير،
كان هشاااام ال يحا في الرابعة من عمرل ،يشااابه والدل بعيونه
القلقاة الغاارقاة في حواجاأ باارزة قليال ،عااد خلف والادتاه يحمال
حقيبته الصاغيرة ،وجدت ةافية باب البيت مفتوحا ،اعتقدت ان
عبادهللا في الاداخال وربماا نسااااي إغالق البااب ،ققعات الفنااء
الصاااغير داخل البيت برقوات ساااريعة لتفاجأ بمنظر البيت في
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الاداخال مقلوباا رأساااااا على عقاأ ،قماائ الكراسااااي ممحق
والمالبس واالشااااياء التي كانت مرتبة في خحانة الرشااااأ في
غرفة النوم مكومة ارضااا ،حتى المقب كان مدمرا ،والساا رجاد
في الغرف وفي الصااااالة مسااااحوب من مكانه وممحق ،لم تجد
لعبدهللا اثرا ،اتصالت بسارعة بشاقيقها سااتي ،كان واضاحا أنر
من هاجموا البيت يبحفون عن شاااايء ما ،لم يكن واضااااحا ان
كانوا قد عفروا عليه أم ال ،حتى الفالجة قاموا بإفراغها أرضااا،
حتى المراتاأ والمرادات قااموا بتمحيقهاا بوحشااااياة ،الصااااور
المعلقة في الجدران قاموا بتحقيمها.
حاو سااتي أن يتصال بالنقيأ عبدهللا ،لكن تليفونه النقرا كان
مغلقا ،فكرر في البداية أن يتصااال ببعض اةااادقائه ليحضاااروا
لترتيأ البيت وتنظيفه ،لكنه ت كر أنر كل شيء يجأ أن يبق في
مكانه حتى تفحا الشاااارطة المكان .قالت شااااقيقته ةاااافية:
نسااااتدعي الشاااارطة لكنر الحكومة هي التي فعلت ذلك دُهش
سااتي قليال حين ساما كالم أخته :الحكومة فعلت ذلك؟ أال يعمل
عبادهللا في الحكوماة؟ لمااذا يفتشااااون بيتاه هكا ا؟ شاااارحات لاه
ةاااافياة الموقف :كنات أقن اناك تعلم أنر عبادهللا يرفض العمال
معهم من فترة ،وقبل أساابيا اساتدعال أمين الححب وطلأ منه
عمل تحقيق ،كان مشااااغوال به طوا الفترة الماضااااية ،لم يقل
شااااي اا عن ذلك التحقيق ،لكن ربماا كان ذلك هو الساااابأ ،كان
يحمال ةاااابااح اليوم حين خرج كمياة من ااوراق الهااماة كماا
أخبرني وكان يريد إخفاائهاا بعيادا عن البيات فكرر ساااااتي قليال،
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كان قد ساااما أنر هناك ةاااراعات بين ااجهحة اامنية وأجنحة
ححب االخوان المساالمين ،ححب الحكومة ،قا  :الشاارطة غالبا
ساارق
بعيدة عن الصااراعات السااياسااية ،في كل االحوا ربما ُ
شااايء ما ،عليك بمراجعة أشااايائك الغالية ،وساااأذهأ أنا لعمل
بالغ لدى الشرطة .
دخلت ةاافية الى المقب محاولة ترتيأ بعض االشااياء لتتمكن
من اعداد االكل لولديها ،طلبت من عفمان أن يسااعد هشاام في
تغيير مالبساااه وأن يلعبا في الفناء تحت شاااجرة النيم حتى تعد
لهماا االكال ،حتى تلاك اللحظاة لم تشااااعر ةاااافياة باالقلق على
عبدهللا ،لم تكن تعرف أنه كان موجودا في البيت لحظة الهجوم،
كان من عادته أن يرجا الى البيت متأخرا ،دون أن يفصاا في
الغالأ عن ااسباب التي تجعله يتأخر خارج البيت.
عاد سااتي بعد أن قام بتساجيل بالغ لدى الشارطة حو الواقعة،
عفرت ةاااافياة على النقود التي يحتفر بهاا زوجهاا في دوالب
المالبس ،لكنها لم تعفر على ةاندوق ةاغير تحتفر فيه ببعض
مصاااااغهاا الا هبياة التي أهاداهاا لهاا زوجهاا قبال الحواج ،خ رمنات
أنه ربما يكون مدفونا تحت ركام ااثاث لكن سااتي اقترح عليها
ضاااارورة إبالغ الشاااارطة ب لك ،رغم أنه دهش ان من اقتحم
البيت ترك النقود أرضاااا ،قا مفكرا :كانوا يبحفون عن شااايء
آخر ربما ساارقة المصاااغ لمجرد اإليهام أنهم جاءوا للساارقة
ال بد أنهم يريدون ااوراق التي أخ ها عبد هللا ةباحا!
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اساااتقاعت ةااافية أن تعد من ركام المقب وجبة خفيفة ،أكلت
ما شااقيقها وولديها .حين بدأ المساااء يرخي ساادوله شااعرت
للمرة ااولى ببعض القلق على عباد هللا ،كاان تليفوناه ال يحا
مغلقا ،حاو سااتي أن يقم نها ،بالقو إنهم لو عفروا عليه لما
احتاااجوا للحضااااور إلى هنااا وتاادمير البياات بحفااا عن تلااك
المستندات.
أةاااار شااااقيقهاا أن يبق معهم لحين
كاان حاديفاه يبادو منققياا،
ر
قهور عبد هللا ،بسااابأ حرارة الجو وانققا الكهرباء مسااااء،
قام سااااتي بنقل أسااارة النوم إلى الفناء ،اساااتيقر سااااتي على
ةااوت أذان الفجر ،وجد شااقيقته مسااتيقظة ،اعتقد في البداية
أنها اساتيقظت مفله على ةاوت االذان لكنه اكتشاف أنها لم تنم
مقلقا ،قالت له :لم يظهر عبد هللا حتى انن!
قا ساااتي :لكنه فعل ذلك كفيرا ،هل نساايت أنه كان يتصاال بي
أحيانا احضر لقضاء الليل معكم حتى يعود؟
قالت ةفية :كان يتصل ليقو إنه سيتأخر ،لكن ليس من عادته
أن يتااأخر دون أن يبلغنااا ،كمااا أنر تليفونااه مغلق حتى ه ا ل
اللحظة!
حاو سااتي أن يقم نها ،ال أقن أن هناك مشاكلة ،على كل حا
سااأقوم بمرافقة ااوالد إلى المدرسااة ،وأسااجل بالغا ثانيا لدى
الشاارطة إن لم يظهر حتى ذلك الوقت ،لكن حسااأ علمي يكون
غيااب يوم واحاد عاادياا ،وال يمكن عمال بالغ إال بعاد غيااب ثالثاة
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أياام ،من اافضااااال أن نتريا قليال ،أال يمكناك البحا عن أياة
أرقام تليفونات لبعض زمالئه؟
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00
خرجت هاجر الساناري من الساجن بعد أن قضات عقوبة الشاهر
التي حكم بهاا عليهاا ،برالف والادتهاا لم يحرهاا أحاد طوا فترة
سجنها سوى عاةم الحاج ال ي زارها مرة واحدة في ااسبو
ااو  ،ورغم أناه وعادهاا أن يكرر الحياارة كال أساااابو لكنهاا لم
ترل مرة أخرى ،خاارج السااااجن لم يكن هنااك أحاد في انتظاارهاا
سااااوى والادتهاا ،توقعات أن تجاد خقيبهاا أو بعض زمالئهاا في
العمل ،لكن لم يكن هناك أحد.
قررت أن تا هاأ إلى الصااااحيفاة ،شااااعرت أن
في اليوم التاالي ر
اامور ال تساير بصاورة جيدة ،توقعت أن يكون مالك الصاحيفة
قررت ال هاب على
تعرض لضااغوط لالسااتغناء عنها ،لكنها ر
قد ر
ااقل لتحاو معرفة ما حدث أثناء فترة غيابها.
طلأ منها موقف االساتقبا أن تلتقي مدير شا ون المساتردمين
حساأ تعليمات إدارة الصاحيفة ،كانت تلك إشاارة ساي ة ،ساألت
إن كااان بااإمكااانهااا مقااابلااة رئيس التحرير ،فااأبلغهااا موقف
االستقبا أنر السيد عاةم الحاج في مهمة خارجية.
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أبلغهاا مادير شاااا ون المسااااترادمين ،أنهاا فقادت وقيفتهاا في
الصاحيفة بسابأ الظروف المالية التي تمر بها الصاحيفة ،وأنها
ليسات الوحيدة التي تم االساتغناء عنها ،تحدرث الرجل ال ي كان
واضااااحاا أناه ال يادين باالوالء لححب الحكوماة ،عن احتكاار
الحكومة لسااوق اإلعالنات وقصاارل على الصااحف الموالية لها
أو التي تردم خقها ،وأنر اساااتمرار ه ا الوضاااا سااايتدي إلى
توقف كل الصحف المستقلة.
طلااأ منهااا وضااااا توقيعهااا على بعض ااوراق حتى يتمكن
بسااارعة من إنجاز معامالت الحصاااو على بقية مساااتحقاتها
المالية ووعدها باالتصا بها قريبا لتسليمها تلك المستحقات.
خرجت من مبنى الصاحيفة إلى الشاار  ،كانت تشاعر باالرتباك،
رغم توقعهاا في أياة لحظاة أن تقرد من وقيفتهاا أو حتى أن يتم
إغالق الصاااحيفة بقرار من جهاز اامن والمرابرات كما يحدث
كفيرا ،لكنها شااعرت كأنها لم تكن مهي ة ل لك أبدا ،كان أقصااى
ما توقعته أن يتصاال بها جهاز اامن إلبالغها منعها من الكتابة
في الصحف كما حدث لبعض زمالئها.
قررت العودة إلى البيت لتساااتري قليال قبل أن تبدأ في الغد من
جادياد رحلاة البحا عن عمال ،وجادت في تليفونهاا النقاا أنر
أحدهم اتصال بها ،كانت قد وضاعت الجهاز في وضاا الصاامت
حين ذهبت لمقابلة مدير شا ون المساتردمين في الصاحيفة ،لم
تجاد رقم الشاااارا الا ي اتصااااال بهاا ،اعتقادت أناه ربماا كاان
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خقيبها بدر الدين ال ي لم تسااااما ةااااوته من ةاااادور الحكم
عليها .
حاولت االتصااا به عدة مرات لكنه كان دائما مشااغوال ،بساابأ
طبيعة عمله ما شااركة تقوم بتسااويق الصاامغ العربي يسااافر
كفيرا ،ر رجحات أناه ربماا كاان مساااااافرا وتوقفات عن محااولاة
االتصااا به ،رغم أنها كانت تشااعر أنر حكم محكمة النظام العام
لم يفمر فقل عن خسااارة وقيفتها بل أيضااا خقيبها ،الكفيرون
يتمنون أنر قانون النظام العام وضاااا إلذال المواطن وخاةاااة
النسااء ،لكن برغم ذلك حين تدين محاكم القانون سايه السامعة
فتااة أو امرأة ماا ،تنسااااحاأ إداناة تلاك المحكماة على المادان في
كل مكان ،ينظر إليه الجميا باعتبارل ارتكأ فعال مشينا.
التقت في الرارج بأحد زمالء الصااحيفة ،الحظت أنه ةااافحها
بعجلاة ،وهمس لهاا وهو ينقلق أنر أحاد زمالئهم الساااااابقين
يروض تجرباة إةااااادار ةااااحيفاة جاديادة ،وعليهاا أن تباادر
باالتصااااا به ،تركها دون تفاةاااايل كفيرة ،شااااعرت أنر مجرد
تواجدها في مكان ما يحرج زمالئها.
قررت أن تتصاال ببعض زمالئها بحفا عن رقم هاتف محمد نور
الدين ،دهشات في البداية انر نور الدين كان ال يرفي معارضاته
للحكوماة ،وساااابق لاه التعرض لالعتقاا واإليقااف من الكتااباة،
البد أنر السالقة ساتضاعه في دائرة اهتمامها إن فكرر في إةادار
ةاحيفة ،وسايكون محظوقا إن اساتقا الحصاو على ترخيا
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إلةاااادار الصااااحيفاة ،وساااايحتااج إلى معجحة إن أراد أن يجد
لصاحيفته مكانا في ساوق اإلعالنات ،الساوق ال ي تسايقر عليه
الحكومة عبر الشااركات والمتسااسااات التي باتت تساايقر على
الساوق ويتبا معظمها اما إلى جهاز اامن والمرابرات ،أو إلى
أفراد في التنظيم اإلخواني ،بال أنر جهااز اامن والمراابرات كاان
يحدد حتى للشااركات القليلة خارج مظلة الحكومة ومنسااوبيها،
لمن يجأ إعقاء اإلعالنات ومن ال ي يجأ منعه.
بعكس من التقتهم من زمالئهاا منا خروجهاا من المعتقال ،ر رحاأ
بها محمد نور الدين ترحيبا شاديدا حين اتصالت به ،واعت ر أنه
كان يجأ أن يحورها في فترة سجنها لوال وجودل خارج الوطن
لبضاااعة أساااابيا ،وأنه كتأ مقاال انتقد فيه قانون النظام العام،
وتحدث عن واقعة القبض عليها من قبل تلك القوات ،وأرساااله
إلحدى الصااحف ،لكن المقا لألسااف لم ير النور بساابأ مقا
الرقيأ ،لكنه نشرل في بعض المواقا اإللكترونية.
وبدون أن تقلأ منه شااي ا أخبرها أنه يضااا اللمسااات ااخيرة
على إةاادار ةااحيفته ،وأنه ساايتصاال بها خال أيام لتحضاار
للصحيفة لتوقيا عقد العمل معهم.
بقيات لهاا زياارة أخيرة مهماة قبال العودة إلى البيات ،السااااااعاة
تشاير إلى الفانية بعد الظهر ،توقعت أن تجد بعض المشااكل في
المواةااااالت في طريق العودة ،فكررت في تاأجيال الحياارة لكنهاا
قررت أن اامر لم يعد يحتمل التأجيل.
ر
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قررت أن تساااير على قدميها ،المكان ال ي تقصااادل ليس بعيدا
عن وساااال الماديناة .أبلغهاا موقف االسااااتقباا أنر بادر الادين
موجود لكنه في اجتما ربما لن يساااتغرق وقتا طويال ،أخبرته
أنهااا سااااتبقى في انتظااارل ،كااان البهو الا ي يقا فيااه مكتااأ
االسااتقبا نظيفا بصااورة الفتة ،بقيت تراقأ ااشااراص ال ين
كانوا يعبرون من أمامها ،في عجلة ال تعرف لماذا شاعرت بأنها
عجلة زائفة.
انتظرت اكفر من ساااعة ،اسااتعرضاات خاللها عالقتها ما بدر
الدين التي بدأت بصااادفة تحقيق ةاااحفي حو المشااااكل التي
تواجه إنتاج الصامغ العربي ،ومشااكل تصاديرل بسابأ العقوبات
اامريكية ،كانت قد حصااالت على رقم تليفونه ليسااااعدها بحكم
عملاه في إكماا التحقيق .بعاد أن أكملات تحقيقهاا فوج ات باه
يتصاال بها عدة مرات ،ثم التقيا في أماكن عامة قبل أن تحساام
أمرهاا وتوافق على طلباه باالحواج ،الحظات منا الباداياة أناه كاان
متعجال ،وأنه يتر معظم قراراته ببساااطة ودون تفكير ،نشااأت
مرات قبال اترااذ قرار حتى في
هي في كنف أب كاان يفكر عادة ر
بعض ااشياء البسيقة ،علرمها الصبر وتمحيا كل شيء.
لكن البسااطة الفوضاوية في بدر الدين كان أكفر ما أعجبها فيه،
كاأنهاا كاانات تنتقم لا لاك االنضاااابااط اليومي الا ي أغرقات فياه
حيااتهاا منا طفولتهاا ،عناد بادر الادين لم تكن هنااك مشااااكلاة في
العالم ال يمكن حلها ،رغم أنه كان يبدو وكأنه يصاانا محيدا من
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المشاااااكل حين يحاو إيجاد حل لمشااااكلة ما بقريقة المباالته
المتعجلة.
كان موقف االسااتقبا مشااغوال ما عدد من ااشااراص ذهبت
إليه بعد قليل ،كان قد نسااي ساابأ وجودها في المكان ،الحظت
أناه دهش قليال حين قاالات لاه إنهاا باانتظاار بادر الادين ،قاا :
غريأ انتهى االجتما من أكفر من نصاف سااعة وأخبرته أنك
في انتظارل في االساتقبا  ،وقا إنه سايحضار خال دقائق ،طلأ
منها أن تبق في مكانها وساااي هأ للساااتا عنه ،عاد بعد قليل
ليربرها أنه عرف أن بدر الدين خرج من المبنى ،قا مندهشاا:
البد إنه استردم الباب الرلفي لم أرل يررج من هنا!
فكررت هااجر قليال ،بادت لهاا اامور واضااااحاة بماا يكفي إلعاادة
وضاااعها في نصاااابها الصاااحي  ،طلبت من موقف االساااتقبا
مظروفاا فاارغاا ،أعقااهاا واحادا مقبو علياه شااااعاار الشااااركاة
وعنوانها ،كتبت اسااامه على المظروف ووضاااعت داخله خاتم
الرقوبة وتركته لدى موقف االستقبا .
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مرت أكفر من ساتة أشاهر على اختفاء النقيأ عبد هللا ،دون أن
ر
يظهر له أية أثر ،بعد شاهر من الواقعة اضاقرت ةافية إلغالق
بيتها متقتا تحت ضااااغوط أساااارتها وعادت لتسااااكن في بيت
والاديهاا ،لم تعرف في الباداياة كيف تبرر لقفليهاا غيااب والادهم،
جاء بعض رجا الشاارطة وفحصااوا المكان ،كان واضااحا أنهم
يقومون فقل بماا يتقلباه الموقف في ااحوا العاادياة وحتى ال
يتهمهم أحدهم باإلهما أو التواطت.
كاان على رأس قوة الشاااارطاة ضاااااابل برتباة مالزم كاان يبادو
متحمسااا قليال ،كان شااابا لقيفا يرتساام على وجهه الجاد شااب
ابتسااامة خفيفة ،تعقيه مظهرا طفوليا سااعيدا ،يحداد وضااوحا
كلما ضااااقت عينيه بفضااال اساااتغراقه في التفكير وكلما ساااقل
الضااوء على أنفه الصااغير ال ي يقل من فوق شااارب خفيف،
يكاد يحيل بفمه الصااااغير ،سااااألهم عن آخر مرة شااااوهد فيها
النقياأ عباد هللا وإن كاان لادياه أياة أعاداء ،وإن كاان معتاادا على
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الغياب لفترات طويلة من البيت ،ثم اسااتدعى عددا من الجيران
لستالهم عن المرة ااخيرة التي شاهدوا فيها النقيأ عبد هللا.
فحا ركام ااثاث المبعفر بحفا عن شاايء ال يسااتقيا تحديدل،
الجوا والتقل بعض الصااااور للبياات واكوام
أخرج تليفونااه
ر
المالبس وااثاث ،كان يبدو على وجهه القفولي أنه يتحرك في
المكاان فقل بادافا الفضااااو وليس بادافا إيجااد حال للغح الرجال
المرتفي ،والتفتيش الدقيق للبيت لدرجة اقتال ألواح الساااقف
وتقليم فرو شااااجرة النيم في الفنااء ،قاا وهو يحااو إخفااء
فضااوله القيأ ،في نبرة االسااتجواب الرساامية :هل كان يرفي
شي ا مهما في البيت؟
قالت ةفية :ماذا تقصد بشيء مهم؟
بدا على المالزم وكأنه فوجه بالستا  ،تراجا إلى الرلف قليال،
كأنما تلك الرقوة سااتفساار سااتاله ،ثم قا وكأنه يوضا شااي ا
آخر ال عالقاة لاه بسااااتالاه ااو  :مقتنياات ثميناة ،نقود مفال أو
ذهأ؟
النقود عفرناا عليهاا كلهاا رغم أن كال من يفت دوالب المالبس
يرى النقود بوضاااوح ،هناك مصااااغ ذهبية قليلة في ةاااندوق
ةااااغير لم أعفر عليهاا لكنهاا ربماا كاانات مادفوناة تحات المالبس
وبقية ااشاااياء في اارض ،ولو فرضااانا أنهم أخ وها هل يعقل
أن كل ه ا المجهود للحصاااو على ققعة مصااااغ ال تسااااوي
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الكفير ،ويتركون النقود وهي تسااوي أضاعاف قيمة المصاوغات
ال هبية!
كاد الضااااابل أن يبدي موافقته لتوضاااايحها ،لكنه ت كر أنه هو
المحقق وليس ةااااحأ البيت ،هو من يجأ أن يقرر لماذا ترك
اللا بعض ااشاااياء الفمينة وسااارق بعض ااشاااياء ااخرى،
مرت عليه قضية
بعض اللصاوص يتسمون بغرابة ااطوار ،لقد ر
مشاااابهة قبل فترة ،لا تمكن من اقتحام أحد المناز  ،سااارق
بعض التليفونااات النقااالااة والسااااااعااات وترك الجواهر ربمااا
العتقادل أنها جواهر محيفة مصنوعة في الصين!
لم تساااتقا ةااافية أن تفهم إن كان الرجل ال يريد ربل الواقعة
بأحد ااجهحة الرسامية التابعة للسالقة ،أم أنه كان يتعمد تمويه
القضية والتعامل معها على أنها مجرد سرقة بيت قام بها بعض
لصوص المناز .
تساءلت ةفية ببراءة :هل ستقومون برفا البصمات؟
ر رد المالزم بعد لحظة ةاااامت حاو فيها مداراة بريق المفاجأة
في وجهاه :لمااذا ساااانفعال ذلاك؟ انتباه عنادئا لردل غير الا كي،
قا  :بالقبا ساانفعل ذلك ،ساايحضاار فريق من المعمل الجنائي،
نظر إلى سااااعته وقا  :ربما بعد قليل ،حاو إغالق القضاااية:
ساااايكفيناا بقياة اليوم لجما كال اادلاة ،يمكنكم من الغاد إعاادة
ترتيأ البيت.
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ثم خاطأ شااقيق ةاافية :أرجو أن تعقيني رقم هاتفك سااأتصاال
باك خال أياام إذا ماا وةاااالناا إلى أياة معلوماات جاديادة ،يمكناك
الحضااور في نهاية اليوم السااتالم مفتاح البيت ،ثم قا بصااوت
أقرب للهمس ،لو أمكن أن تاأخا معاك انن شااااقيقتاك وأطفاالهاا
حتى يمكنناا أن نكمال عملناا في هادوء نحتااج إلعاادة فحا
وتفتيش البيات بحفاا عن آثاار محتملاة للفااعال ،طبيعاة عمال
ةاااحأ البيت تقتضااي منه الغياب عن البيت حسااأ ما فهمت
من زوجتاه ،ساااانقوم بااالنتظاار حتى الغاد إن لم يرجا أرجو أن
تتصل بي لنقوم بعمل التحريات الالزمة ونراجا المستشفيات.
بعد سااتة أشااهر على الواقعة بقي الوضااا على حاله ،لم يظهر
النقياأ عباد هللا ،ولم تفل كال محااوالت العفور علياه ،نشااااروا
إعالنا ما ةااورته في الصااحف اليومية ،وبحفوا في كل مكان
يحتمل ذهابه إليه دون جدوى ،ت كرت ةاااافية ،ابن عم زوجها
سعيد ال ي ربما كان آخر شرا يلتقيه زوجها قبل اختفائه.
حين طرقات بااب البيات فت لهاا البااب أحاد زمالء سااااعياد في
الساااكن ،كان رجال يبدو في الرمساااين من عمرل ،وعرفت من
منظر العمامة الضارمة على رأساه ،أنه ربما كان خارجا أو عاد
للتو من الراارج ،قاا لهاا الرجال بحا ر أن سااااعياد غير موجود،
ساااألته متى سااايعود إلى البيت ،فتردد قليال قبل أن يقو إنه ال
يعلم ،شااعرت أنه يرفي شااي ا ما ،فأوضااحت أنها زوجة النقيأ
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عبد هللا ابن عم سااعيد وأنر زوجها مرتف من فترة وكان سااعيد
هو آخر شرا يلتقيه قبل اختفائه.
تغيرت لهجاة الرجال على الفور ور رحاأ بهاا كفيرا ،رغم أناه كاان
ينظر من خلف ةفية في خوف واض وكأنه كان يرشى قهور
شااارا ما ،دعاها للدخو إلى البيت ،جلسااات على مقعد قديم
في الفناء الصاااغير جوار شاااجرة الحناء ،كان بيتا قديما يحيل
سااور من القوب ااحمر بالفناء ،وجدران البيت متشااققة ربما
بفعل المقر ،وقد تآكل طالئها من أمد بعيد ،أحضاااار لها الرجل
كوب شااااااي واعتا ر أنر زوجتاه وابناه خرجاا لمقاابلاة القبياأ،
دهشاات لسااما ذلك وقالت له إنها كانت تعتقد أنر البيت يسااكنه
عدد من الشااباب ا ِ ْلعِ ِاب ،رد عليها أنر ذلك ةااحي وأنه قريأ
احد هتالء الشااباب وجاء في زيارة قصاايرة للعاةاامة لتقابل
زوجتاه القبياأ ،وساااايعودون في الغاد إلى قريتهم في منققاة
مشرو الجحيرة.
حكى لها أنه ال يعرف بالضبل ما حدث لسعيد ،لكنه بعد وةوله
إلى العاةاامة قبل أيام لم يجد سااعيد في البيت ،وهو كان يعرفه
بحكم زيااراتاه المتققعاة للعااةااااماة حيا اعتااد أن يقيم أثنااء
زياراته القصايرة معهم ،وأنه ساأ ابن أخته عن ساعيد فأخبرل
أنر رجا اامن داهموا البيت قبل فترة ،وقلبول رأساا على عقأ
وةااااادروا بعض المسااااتندات التي عفروا عليها ما سااااعيد،
وأخا ول معهم ،وأنهم حااولوا الا هااب إلى مبنى جهااز اامن
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للسااتا عنه ،لكن أحدا هناك لم يدلهم على أية شاايء عنه ،بل
أنهم أنكروا أناه محتجح لاديهم ،واضااااقروا للمغاادرة بعاد أن
هددوهم باالعتقا إن لم يغادروا المكان.
بعد معرفتها باعتقا ساااعيد باتت ةااافية على يقين أنر زوجها
مرتقف من قبل ااجهحة اامنية ،اتصااالت بمحام من أقربائها،
حدرد لها موعدا لحيارته في مكتبه ،حاو أن يقم نها في البداية
أنر زوجها سايعود ،وأنه ما دامت ااجهحة اامنية حصالت على
المسااتندات فلن يكون هناك دا الحتجازل ،لكنها ذكررته بحاالت
االختفاء الكفيرة المتهم بها جهاز اامن ،كما أوضاااحت له أنها
تعتقااد أنر زوجهااا يعرف معلومااات كفيرة بحكم طبيعااة عملااه
السااااابق وكا لاك من خال عملاه ما لجناة التحقيق في محااولاة
اغتيااا الرئيس المصااااري في أديس أبااابااا ،وربمااا تكون
المعلومات التي يعرفها زوجها أخقر حتى من المسااتندات التي
حصلوا عليها.
بدا القلق على وجه المحامي واقترح عليها أن تحاو االتصااا
بعادد من رجاا الححب اإلسااااالمي الا ين يعرفون زوجهاا ،قاالات
ةاااافياة إناه حسااااأ علمهاا فاإن معظم معاارف زوجهاا هم انن
خارج الساالقة ،أوضا المحامي أنهم جميعا إسااالميون من هم
في الساالقة ومن طردوا منها ،وأنر العالقات الشاارصااية تلعأ
دورا مهماا في مفال ها ل الظروف ،طلاأ منهاا أن تحااو وإن لم
تنج المحاولة ،فيمكنه أن يسااعدها في كتابة عريضاة ترسالها
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إلى مفوضاية حقوق اإلنساان التابعة لألمم المتحدة ،أوضا لها
أنر مجرد ورود اسااامه في تقارير حقوق اإلنساااان وأنه معتقل
تعرضه لألذى.
دون أن تعرف أسرته مكانه سيكون ضمانا لعدم ا
عاادت ةاااافياة إلى بيتهاا برفقاة شااااقيقهاا ،بحفات في متعلقاات
زوجها التي نجت من المصاااادرة وعفرت على دفتر ةاااغير به
عدد من أرقام التليفونات ،لم تجد أي من أسااماء زمالء زوجها
ال ين كانت تعرفهم بحكم زياراتهم إلى زوجها.
بدأت تتصال باارقام عشاوائيا ،أو رقم حاولت االتصاا به ،ر رد
عرفت نفسااااها ،الحظت ما يشاااابه
عليها بساااارعة لكنها حين ر
ارتبااكا في ةااااوت الرجل ال ي وعدها بمعااودة االتصااااا بهاا
بساابأ انشااغاله في تلك اللحظة ،حاولت رقما آخر ،لم تجد ردا،
حاولت رقما ثالفا ،سااامعت ةاااوتا عميقا كأنه يتحدث من عالم
آخر ،حين أوضااااحات لاه أنهاا زوجاة النقياأ عباد هللا ر رحاأ بهاا
بشااادة ،وقا إنه علم بما حدث له وتسااااء إن كان هناك جديد
في قضايته ،أوضا لها أنهما عمال ساويا قبل سانوات لكنه ترك
الوقيفة من فترة ،قا بعد فترة ةاامت أنه ليساات له اتصاااالت
ما ناافا ين في النظاام يمكن أن يفيادوا في ها ل القضااااياة ،لكناه
ساايسااأ مساااعدة زمالئه السااابقين ال ين ال زالوا في الردمة،
ووعدها باالتصا بها قريبا.
واةاااالت االتصااااا باارقام التي عفرت عليها بالترتيأ ،الرقم
عرفت عن نفسها.
التالي أغلق الرل مجرد أن ر
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كانت السااعة الفانية عشارة منتصاف النهار والعالم على وشاك
ال وبان في القير ،حين تر رجل عاةااام الحاج من سااايارته أمام
جهااز اامن والمراابرات ،قبال يومين تلقى طلاأ اسااااتادعااء
لجهاز اامن ،دون أية توضاااي حو الغرض من االساااتدعاء،
كان يشااعر ببعض الروف واالرتباك ،في ااسااابيا ااخيرة نفر
كال أوامرهم بقرد بعض المحررين ،آخرهم كاانات الصااااحفياة
هاجر الساناري ،ونتيجة تعاونه فقد سامحوا له بالحصاو على
عادد من اإلعالناات الحكومياة ،لوال تلاك اإلعالناات كاان على
وشااااك إعالن إفالس الصااااحيفة ،فقد تراجعت مبيعاتها بعد أن
اضااقر للترلي من عدد من الصااحفيين ال ين كانوا ال يترددون
في توجيه ساهام نقدهم إلى النظام ورموزل ،أةابحت ةاحيفته
نسااارة من ةاااحف الحكومة ،حين يتوقف نقد الحكومة تحدهر
ةفحات الصحيفة باإلعالنات.
أعقى ورقة االساااتدعاء لموقف االساااتقبا  ،حين حان دورل،
نظر فيهاا وأدار قرص الهااتف أمااماه ،تكلم بصااااوت هاامس لم
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يتبين رئيس التحرير ما قا الرجل ال ي وضاا ساماعة الهاتف
وطلأ منه الجلوس وأن أحدهم ساايحضاار الةااقحابه ،لم يكد
يجلس جيادا في مقعادل حتى وقف أمااماه شااااااب فاار القو ،
يرتدي قميصاااا من قمائ ققني ساااميك يشااابه قمائ الد رمور
المصانو يدويا ،وطلأ منه بته يأ شاديد أن يتبعه ،كان يعتقد
أن المقابلة ساتكون ما أحد ضاباط الجهاز لكنه وجد نفساه أمام
مدير جهاز اامن والمرابرات نفسه !
ر رحأ به الرجل ترحيبا شاديدا وطلأ من الشااب ال ي رافقه أن
يحضار لهم كوبين من القهوة ،كان الرجل يهح باساتمرار رأساه
الصاغير ال ي لم يكن متناسابا ما جسامه الضارم ،عينال باردتان
مفل عيون ساااامكة ميتة ،ترتب ان خلف نظارة طبية سااااميكة،
تجلس فوق أنف ضاارم ،تعقيه النظارة القبية إضااافة للشاايأ
فوق رأسه نصف ااةلا ،وقارا علميا طيبا.
تحادثاا في أمور عااماة ،حو مسااااتقبال الحركاة اإلسااااالمياة بعاد
االنشاااقاق ،حو اتفاقية الساااالم ما الجنوب ،حو الحرب في
دارفور ،كاان الحاديا عااماا ،يادور بحا ر حو نفس التوجيهاات
الحكومية التي يتسالمها ر سااء تحرير الصاحف حو الرقوط
الحمراء التي ال يجاأ تجااوزهاا ،في تنااو قضااااااياا الحرب
واازمات وااوب ة.
فجأة ساااحأ رئيس المرابرات مظروفا ضااارما ووضاااعه أمام
ضايفه ،نظر عاةام الحاج إلى الظرف وهح رأساه كأنه ال يفهم
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شاي ا ،قا رئيس جهاز اامن :ه ل أتعاب خدمة ةاغيرة أطلبها
منك!
لم يماد عااةاااام الحااج يادل نحو الظرف ،لكناه قاا بتردد خاائف:
نحن في خدمة أمننا الوطني.
عاد رئيس الجهاز ليكمل كالمه حو اتفاقية السااااالم ،وسااااأ
رئيس التحرير سااااتاال مفااج اا :من قراءتاك لألحاداث هال تعتقاد
أنر أهل الجنوب سيرتارون الوحدة أم االنفصا ؟
حااو عااةاااام الحااج لملماة مظااهر الا عر في وجهاه ،ففي كال
كلمة يتفول بها رئيس جهاز اامن كان يتوقا شااااي ا عن كارثة
المهماة التي يرياد مناه إنجاازهاا ،والمظروف الضاااارم المليء
بالنقود يشير إلى جسامة المهمة.
قا رئيس التحرير بح ر معتقدا أنر إجابته للسااااتا ربما تحدد
نو المهمة التي يجأ عليه القيام بها :ال يسااتقيا أحد التكهن
بما ساايدور ،لكن الصااحف القريبة من الحركة اإلسااالمية تبدو
وكأنها تتيد االنفصاااا البعض يقولون أنر الحركة اإلساااالمية
تريد أن يُرفرف الغرب الضاغل عليها ،وسايكون انفصاا الجنوب
مهر عالقاة جاديادة تُلغى فيهاا العقوباات االقتصاااااادياة ،ويجاد
اإلسااالميون اعترافا من الغرب بأن وجودهم في الساالقة كفيل
بسحأ البساط من تحت أقدام الجماعات ااكفر تقرفا!
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ةاااامات رئيس الجهااز قليال وقاا كمن يتياد وجهاة نظر رئيس
التحرير :تعتقاد الحركاة اإلسااااالمياة أنر الجنوب كاان عب اا دائماا
على الشما  ،وحان الوقت للشما لكي يتحرر من ذلك العأء!
شاعر رئيس التحرير كأنر كالم رئيس الجهاز هو توجيه رسامي
لتتبنى ةاحيفته نفس الرل الرسامي في تأييد االنفصاا  ،شاعر
ببعض االرتياح ،أن كانت تلك المهمة فلن تكون ةاعبة على كل
حاا  ،كاان رئيس التحرير يود أن يسااااتفيض قليال في الحاديا
رغم أنه لم يكن يملك موقفا محددا تجال القضاية ،لكنه خشاي أن
تجعل أية كلمة يقولها مهمته تحداد تعقيدا.
انتظر رئيس جهاز اامن أن يقو ضايفه شاي ا وحين وجدل آثر
الصمت ،قا  :هل تحضر اجتماعات الحركة اإلسالمية؟
قا رئيس التحرير :من سانوات لم تصالني أية دعوة للمشااركة
في اجتما وال أعرف إن كنت ال أزا عضوا فيها أم ال!
وكيف عرفت أنر الحركة اإلسالمية تفضرل خيار االنفصا ؟
كما قلت من الرقوط العامة في الصااااحف القريبة من الحركة،
من النشااااااط المتحايااد لححب الشاااامااا القومي الا ي يقودل
إسااااالميون ،الححب الشاااامالي الوحيد ال ي يعلن تأييدل لريار
االنفصا !
أطرق مادير اامن مفكرا ،كاان ةاااامتاه يفير مرااوف رئيس
التحرير بشااااأن المهماة التي ساااايقلاأ مناه تنفيا هاا ،حااو أن
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يتقدم خقوة واحدة فقا  :إن كان المقلوب حملة ةحفية متيدة
لالنفصا يمكننا البدء في ذلك فورا!
تجاهل مدير الجهاز اقتراحه المراوغ وقا  :ما رأيك فيما يحدث
في دارفور!
اسااترساال رئيس التحرير حو وجود متامرة أجنبية تسااتهدف
النظام ومشروعه الحضاري ،لم يالحر حتى أنه كان يردد نفس
ااطروحة الرسمية للنظام.
نظر رئيس الجهاز في سااااعته وقا  :سااارقنا الوقت ،لألساااف
لدي موعد مهم أخشى أن أتأخر عليه.
ر
لم يقال وال كلماة واحادة حو المهماة ،انتظر رئيس التحرير أن
يقو لاه وهو يغاادر المكتاأ أياة شاااايء عن طبيعاة المهماة أو
أنهم ساايسااتدعونه مرة أخرى ،لكنر المدير لم يقل شااي ا ،ودرعه
حتى باب المكتأ وعاد بسرعة إلى الداخل.
في الرارج وجد رئيس التحرير أنر المظروف الضاااارم يحتوي
على مبلغ ماائاة ألف دوالر طغات الفرحاة باالنقود على الروف
من المهماة التي يجاأ أن ينفا هاا ،والتي اقتنا انن أنهاا أمر
خقير يساااوي الكفير دون أن يسااتقيا أن يحدد أن كانت تعني
الكفير للوطن أم للسيد رئيس جهاز المرابرات.
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في تلك ااثناء كان ساااعيد عبدالهادي ابن عم النقيأ عبد هللا ال
يحا معتقال في أحااد البيوت السااااريااة التااابعااة لجهاااز اامن
والمرابرات ،كان المكان يعج بالمعتقلينُ ،
طالب ،شاااايوعيون،
وعدد من النقابيين والناشااقين ما عدد من ااححاب ومنظمات
المجتما المدني ،كان ساااعيد يساااأ الجميا عن النقيأ عبد هللا
أمال في أن يعرف شاي ا عن مصايرل ،كان قد ساما قبل اعتقاله
أنر النقيأ عبد هللا اختفى في نفس اليوم ال ي قام فيه بتسااليمه
المستندات.
يتعرض ساااعيد لتع يأ يومي ،رغم أنهم ةاااادروا المساااتندات
ر
التي عفروا عليهاا مرباأة في البيات ،كاان الضااااابل في كال مرة
يساأله أين توجد ةاور المساتندات ،وفي كل مرة كان يتكد لهم
أناه احتفر بهاا كماا أعقااهاا لاه النقياأ عباد هللا ،وإناه حتى لم يكن
لديه وقت لر ية ه ل المساااتندات أو تصاااويرها ،وانر ابن عمه
طلأ منه فقل االحتفاق بها وهو نفر طلبه حرفيا.
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كان الضااابل يسااأله في كل مرة :من قام بفت الظرف إذن؟ هل
قمت باالطال على ه ل ااوراق أو رآها شرا آخر؟
كاان يقساااام في كال مرة أناه لم يكن هنااك وقات حتى ليرى ماا
باداخال الظرف وأناه كاان مفتوحاا حين تساااالرماه من النقياأ عباد
هللا.
قا له ضابل اامن :النقيأ عبد هللا كان ضابل أمن مدرب ،البد
أنه طلأ منك عمل نسااارة احتياطية من المساااتندات ،هو كان
مراقباا طو الوقات لا لاك لم يتمكن من عمال ذلاك ،والمنققي أناه
طلأ منك ذلك.
حااولوا مرة رشااااوتاه ،كاانوا قاد تركول طوا الليال واقفاا ويادياه
إلى أعلى حتى كاد جساادل يتصاالرأ ،وكلما غحا التعأ والنعاس
عينياه كاان يحصاااال على دفعاة مااء باارد فوق جسااااماه ،تجعال
جساادل يرتجف من البرد والتعأ ،في الصااباح وهو ال يحا في
حاا سااااي اة من فرط التعا ياأ وإرهااق عادم النوم ،اسااااتادعول
للتحقيق معااه ،عرض عليااه المحقق إطالق سااااراحااه فورا
والحصو على مكافأة كبيرة ،إذا اقتنا بالتعاون معهم.
أوضا الضاابل :ساتحصال على مكافأة كبيرة وسانقوم بتعيينك
معنا في الجهاز لدينا شاركات تعمل في مجاالت متعددة ،إحدى
شاااركاتنا تعمل في مجا ةااايانة السااايارات يمكنك أن تصاااب
موقفا كبيرا في ه ل الشاااركة ،أو إذا كنت تفضااال العمل الحر،
يمكننا إنشااء شاركة لك وساتحصال على إعفاءات من الضارائأ
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والجماارك لكال ققا الغياار أو العرباات التي تقوم بااسااااتيرادهاا،
فقل سالرمنا ةاور المساتندات ،ه ل المساتندات ترا أمن الدولة
كلها ،ووقوعها في يد أية جهة خارجية يهدد أمن وطننا!
كان ساعيد رغم شاعورل بعدم المقدرة على التركيح لما يدور من
حوله بسابأ اإلرهاق الشاديد ،يكرر إنكارل تصاوير المساتندات
أو العلم بما تحتويه ،ورغم علمه بأهمية تلك المسااااتندات لكنه
عرف من اساااتجوابهم له أنر تلك المساااتندات أكفر خقورة مما
توقا ،،وخ رمن أنه لوال شااكهم في وجود نساارة منها مربأة في
مكان ما ربما ترلصااوا منه ،وأن إنكارل لمعرفته بوجود نساارة
منها سيكون الضمان الوحيد لعدم قتله.
قا له ضاابل اامن :هل تعتقد إننا أغبياء؟ ساوف نصال لصاور
المساتندات وعندها سايكون حساابك قاسايا ،نحن انن نراجا كل
محالت تصاااوير المساااتندات في المنققة ،وإن تأكدنا أنك قمت
بتصويرها فسيكون ذلك آخر يوم في عمرك.
قا للضاابل في إخالص :أنا مجرد عامل ميكانيكي ،أقرأ واكتأ
بصااعوبة ،وحتى حين اشااتري إحدى الصااحف الرياضااية أقرأ
فقل العناااوين الرئيساااايااة ،وأعقيهااا لشاااارا مااا ليقرأ لي
التفاةيل!
نف الضااااابل بنظرته إلى عينيه المرتبكتين ،فرأى تال الروف
القابعة خلف نظراته ،ورأى كل عضالة في جسامه ترتجف ،مفل
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سايارة قديمة هيكلها المعدني غير مفبرت جيدا .كان واضاحا لهم
أنر سعيد يرفي أو على ااقل يراف من شيء ما.
كانوا يعيدون اساتجوابه كل يوم ،بعد حفالت التع يأ والضارب
الجماعية ،وارتفا عرض الرشاوة إلى ماليين الجنيهات إضاافة
لفرص أعما أخرى ،وساعيد يشاعر أن ةامودل يتراجا بمرور
اايام ،ما الضاااارب بالرراطيم والقعاام الرديء ،ورائحاة نتانة
عرق ااجساااد ورائحة الغائل وااجساااد المحترقة من الصااعق
بالكهرباء.
كاان حظاه أفضااااال قليال من بعض المعتقلين الا ين يُعلرقون في
السااقف أو يتعرضااون للصااعق بالكهرباء ،الغرفة التي يقيمون
فيها كبيرة نسابيا ،كانت فيما يبدو غرفة الساتقبا الضايوف في
البيات الا ي يقيمون فياه والا ي ال يسااااتقيا أحاد المعتقلين أن
يجحم بموقعاه ،لكن فيماا يبادو أناه كاان قريباا من منققاة المقاار
قريبا من وسااال المدينة ،فقد كانوا يسااامعون أةاااوات هبوط
القائرات وإقالعها.
ذات يوم أحضاااروا رجال ،ساااما همساااا يدور أنر الرجل متهم
باالشااتراك في محاولة انقالب ضااد النظام ،قاموا بضااربه حتى
فقد الوعي ،كانوا يأخ ونه كل ةباح ويعيدونه نهاية اليوم
وهو على وشااااك أن يلفر آخر أنفااسااااه ،وفي أحاد ااياام عااد
الرجل في حا سااااي ة ،ثيابه ممحقة وقد تناثرت عليها بقا من
الدماء ،بقي جالساااا في مكانه ال يساااتقيا حراكا أو كالما لمدة
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يوم كامل ،أمام إلحاح بعض المعتقلين قاموا بنقله للمساتشافى،
تعرض في
لم يرول مرة أخرى .أوضا أحد المعتقلين أنر الرجل ر
الغالأ لإلغتصاااب ،وأوضاا أنه رأى عدة حاالت مشااابهة في
تعرض قبل أشهر إلى
فترة اعتقاله ،وأنه كان شااهدا على شااب ر
التعا ياأ نفساااااه مماا أدى باه لفقاد عقلاه ،وأناه أقادم حين أطلق
سراحه على قتل زوجته وأطفاله الصغار ثم انتحر.
ساااعيد كان على وشاااك االعتراف حين رأى حالة المعتقل ال ي
تعرض لالغتصاااب ،رغم أنه كان يرشااى أن يتعرض للقتل إن
ر
قام باالعتراف بامتالكه لصااورة المسااتندات .كان قد سااما من
حوارات المعتقلين معاه أنر كال من يعرف شااااي اا عن أساااارار
محااولاة اعتقاا الرئيس المصااااري أو حتى عرف شااااي اا عن
يتعرض فورا للقتل.
طريق الصدفة ر
وحكى أحدهم قصااة مقرب مشااهور اغتيل قبل ساانوات ،ويقا
أنر جهاز اامن قام بتهريأ بعض من شااااركوا في تنفي عملية
االغتيا ضااامن الفرقة الموسااايقية التي رافقت ذلك الفنان في
رحلة فنية في بعض دو الجوار.
أفضااى سااعيد بح ر ببعض تفاةاايل قصااته إلى معتقل سااياسااي
وثق فيه كفيرا ،فنصااااحه ااخير أال يتحدث عن ذلك اامر أبدا،
وحتى إن كان يعرف طريق بعض المساتندات عليه أن ينكر ذلك
وأن ينكر حتى أنه رآها أو قرأ شاي ا منها ،وأنر ذلك هو القريق
الوحياد لينجو من الموت ،أوضاااا لاه المعتقال أنهم في الغاالاأ
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يصدرقون أنك بريء ما داموا يعرفون كل شيء عنك ،وأنه ليس
لديك نشااط ساياساي أو نقابي لكنهم في الغالأ سايحتفظون بك
لبعض الوقت حتى يتأكدوا من سالمة موقفك.
شاااااارك سااااعياد بحا ر في حوار بين زمالئاه المعتقلين حو
اسااااترادام جهااز اامن لالغتصااااااب ضاااااد بعض المعتقلين
الساياسايين ،قا معتقل مسان قليال :لقد كنا زوارا للمعتقالت في
معظم العهود العساكرية الوطنية وحتى في فترة االساتعمار ،ولم
يسابق لنا ر ية ذلك إال في عهد اإلخوان المسالمين ،شارح أحد
المعتقلين وجهاة نظرل أنر الجهااز يحااو ابتادا طرق جاديادة
للمعتقلين تتدي لمحيد من إرهاب الناس في الرارج ،وترويفهم
من االنرراط في عمال ضاااااد النظاام ،وكا لاك تهادف إلى اغتياا
معنوي لهتالء الضااااحااياا ،فاالمجتما حكماه ال يرحم على من
يمارسون الش وذ الجنسي.
قا معتقل آخر :غريأ إن يحمل المجتما نفس النظرة لشارا
تعرض النتهااك جسااااادل باالقوة فها ا يظال نو من التعا ياأ ال
ر
يمكن مساواته بمن يمارس الش وذ برغبته!
تعرض
علرق معتقاال آخر :لقااد قرأت مقاااال لصااااحفي غربي ر
لالغتصااااب على يد القالبان في أفغانساااتان ،وكان يحكي عن
التجرباة بااعتباارهاا تعا يباا وليس فيهاا أياة انتقااص من رجولتاه
كماا نفهم نحن ذلاك بال أناه كاان يقلاأ كال بضااااعاة دقاائق من
المجموعاة التي رافقتاه بعاد إنقااذل ،إيقااف السااااياارة ويررج
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ليحااو تنظيف متخرتاه من المصاااااائاأ التي أدخلهاا القاالباان
فيها فقد شارك عدة مجاهدين في عملية اغتصابه!
ضااحك أحد المعتقلين وحكى نكتة المعتقل السااياسااي ال ي أمر
قاضاي النظام بأن تكون عقوبته االغتصااب وحين أخ ول للتنفي
كاان هو يلوح بيادل مهاددا الجنادي الا ي يرافقاه ،وأناه ساااايحقم
رأس كل من يحاو اغتصاااابه ،وحين وةااال إلى مكان التنفي
وجاد شاااارصااااا آخر كاانات عقوبتاه هي القتال ،بادال من التهادياد
أةااب المعتقل المحكوم باالغتصاااب يسااتجدي الجندي وي ركرل
أن عقوبتاه هي االغتصااااااب حتى ال يرلل بيناه وبين المعتقال
انخر المحكوم بالموت!
ضحك المعتقلون وعلرق أحدهم( :قضاء أخف من قضاء )
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بعاد عادة أياام من لقاائاه ما رئيس جهااز اامن والمراابرات ،كاان
عاةم الحاج في بيته يشاهد برنامجا في جهاز التلفحيون ،حين
سااااما خبقاا على بااب البيات ،فوجه باالقاادم ،كاان رئيس جهااز
اامن والمرابرات ،استقبله رئيس التحرير بارتباك ،كان رئيس
المرابرات يرتدي جلبابا ناةااعا وعمامة شااديدة البياض ،وبدا
وهو يقتحم البيت بدون أية هالة رسااامية مصااااحبة ،وكأنه في
زيارة ودية لصديق عحيح.
شاارب الشاااي ال ي طلبه بدون حليأ ،ثم سااا مضاايفه إن كان
باإمكااناه التادخين داخال البيات مقترحاا أن يجلسااااا في الفنااء .في
وساال الفناء حديقة ةااغيرة ،نجيلة خضااراء محاطة بأشااجار
االركويات تسااااا باالكااد عاددا قليال من المقااعاد .اختفى االثناان
داخال أشااااجاار االركويات ،ثماة قمر ححين كاان يقال برجال من
خلف ساحاب خفيف ،تتالعأ به أنساام ليلية لقيفة تهأ برائحة
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نوار الليمون ،فيما يتصاااعد ةااوت الباعة في الرارج مرتلقا
ر
ما أةااااوات بعض الساااايااارات العااابرة وأزيح الموتورات
الكهربائية التي تساااحأ الميال من خقوط الميال الرئيساااية إلى
داخل البيوت.
أفرغ رئيس المراابرات حمولاة ةاااادرل من الادخاان ،وقاا دون
تضااااييا أياة وقات في حاديا عن خادماة الوطن ،قاا  :أرياد
المستندات انن!
ارتبك رئيس التحرير ،فهم المقلوب ،لكنه نسااي أنه تحدث عن
تلك المستندات عرضا في يوم ما ما رئيس المرابرات ،قا أية
مستندات تقصد؟
قلت لي قبل ثالثة أشاهر وسابعة أيام ،إنر لديك مساتندات تكشاف
فساد ر وس كبيرة في النظام!
ةامت رئيس التحرير ،عرف أنه لن يساتقيا الك ب ،قا وكأنه
على وشك أن يفقد كنحا ثمينا :إنها موجودة في المكتأ!
وقف رئيس المرابرات على الفور ،سان هأ ونحضارها ،المكان
ليس بعيدا ،سنعود لنكمل شراب الشاي!
فهم عاةام الحاج أنر اامر لن ينتهي بتساليم المساتندات ،داهمه
شااااعور قوي أنر رئيس جهاز اامن كان يريد تلك المسااااتندات
لشاارصااه ،يريد اسااتفمارها في شاايء ما يرصااه هو فقل ،وال
عالقة له بأمن النظام نفسه!
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في الراارج لم يترك رئيس المراابرات فرةااااة لعااةاااام الحاج
ال ي كان يود اسااتردام ساايارته .أشااار له إلى المقعد اامامي
بجانبه في السااايارة التي كان يقودها بنفساااه ،اكتشاااف رئيس
التحرير مندهشااااا أن الرجل يتحرك بدون حراسااااة  ،اعتقد أنر
التحرك بصااااورة عاادياة ال تلفات اانظاار هو نفساااااه نو من
ا
الحمااياة ،لم يفكر قل أنر الرجال كاان في الواقا حريصاااااا على
الحصو على تلك المستندات دون أن يلحر أية إنسان ذلك!
فت رئيس التحرير خحانااة ةااااغيرة أساااافاال مكتبااة وأخرج
المظروف ،سااااحاأ ااوراق خاارج المظروف حتى يتاأكاد أنهاا
المساتندات المقلوبة ،ثم سالمها لرئيس المرابرات ،قا رئيس
المرابرات :كيف حصلت عليها؟
كان معي ةاحفي شااب متحمس جدا بعد انتشاار شاائعات فسااد
بعض رموز السالقة والحركة اإلساالمية ،واساتقا عن طريق
بعض العالقات ما بعض زمالئه من الشااااباب ال ين تصااااادف
عمل بعضااهم في مكاتأ بعض المساا ولين الحصااو على ه ل
المستندات.
وأين ه ا الشاب االن هل ال يحا يعمل معك؟
ف ةاادمته ساايارة ويعتقد بعض زمالئه أنر الحادث
ساا د
مات دل ْألِ ِ
كان متعمدا للترلا منه بسابأ ه ل المساتندات ،أو ربما بسابأ
معلومات أخرى جمعها أثناء تحقيقاته!
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وهل نشرتم شي ا من تلك التحقيقات؟
لألسف مات قبل أن يفرغ منها!
وهل عفرتم على المواد التي قام بكتابتها؟
كان لديه جهاز البتوب لم يتم العفور عليه أبدا!
فكرر رئيس المرابرات قليال :وكيف لم أساااما به ل الواقعة؟ ألم
يتصل بكم جهاز اامن االقتصادي؟
ال ،الحقيقة أن الحادث كان قبل حوالي خمس ساااانوات ،لم تكن
أنت في الجهاز حسأ علمي آن اك!
وهل نشرتم أو كتبتم شي ا عن ه ل المستندات؟
كال
لماذا؟
تعرضانا لحرب خفية رغم أننا لم ننشار شاي ا ،توقفت اإلعالنات
الحكومية وكنا على حافة اإلفالس!
قاا مادير المراابرات منادهشاااااا :قتلوا الصااااحفي ،وساااارقوا
كمبيوترل الشاااارصااااي ،كيف لم يقاادموا على ساااارقااة ها ل
المستندات؟
توقعت في الحقيقة أنهم سايقومون بسارقتها ،لكن اارج أنهم
لم يتوقعوا أنر الصاحفي المغدور كان قد سالرمني المساتندات في
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نفس اليوم الا ي حصاااال فياه عليهاا .لا لاك اكتفوا باالترلا مناه
واالسااااتيالء على المقااالت في جهااز الالبتوب ،وربماا لم يكن
لديهم علم أةاال أن الصاحفي حصال على ه ل المساتندات ربما
انها في الواقا ةاااور من المساااتندات ااةااالية واعتقد أنهم
بالقبا ترلصوا بعد ذلك من المستندات ااةلية!
قا رئيس المرابرات وهو يتوقف أمام بيت عاةام الحاج :قلت
إنك كنت تتوقا أنهم قد يقدمون على سااارقة المساااتندات ،ذلك
يعني أنك تحتفر بنسرة احتياطية في مكان ما!
قاا رئيس التحرير ببسااااااطاة :نعم ،ةااااور عن طريق جهااز
الموبايل أحتفر بها في فالئ ةغير!
أين هو؟
هنا في البيت!
أحضرل لي من فضلك بسرعة.
غااب رئيس التحرير لادقيقاة واحادة وعااد حاامال الفالئ في
مظروف مغلق ةغير.
هل هناك أية ةور أخرى!
حسأ علمي ال توجد ةور أخرى!
ماذا تعني بحسأ علمك!
156

أعني ربما كان الصاحفي المغدور قبل وفاته ،قد قام بعمل نسا
احتياطية أيضا!
نظر رئيس المرابرات إليه بشاااك ،لحسااان حر أو لساااوء حر
رئيس التحرير لم يلحر بسبأ الظالم نظرة الشك القاتلة تلك.
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بدأت هاجر الساناري عملها الجديد ،يقا البيت ال ي يضام مبنى
الصاحيفة الجديد على شاار جانبي في إحدى ااحياء الشاعبية
البعيدة عن وسل العاةمة .يتكون المقر من ةالة واسعة كانت
مكتباا جمااعياا لكال ةااااحفيي الجريادة بماا فيهم رئيس التحرير
نفسااه ،هناك غرفتان ةااغيرتان خصااصاات إحداها لالجتماعات
ولتناو وجبات القعام ،وواحدة تضاام المدير المالي ومساا و
شااا ون مساااتردمي الصاااحيفة ومسااا و اإلعالنات .بسااابأ
إمكانيات الصااااحيفة المحدودة لم يكن عدد الصااااحفيين أيضااااا
كبيرا ،هناك محرر واحد لقساااام الرياضااااة وبقية الصااااحفيين
السابعة يعملون ساويا في تغقية ااخبار الساياساية واالجتماعية
والفقافية.
في أو اجتمااا لهي ااة التحرير أوضاااا رئيس التحرير أن
الصااااحيفاة إمكاانيااتهاا محادودة لكن طموحهاا في تقاديم خادماة
ةاحفية متميحة ال حدود له ،أوضا أنه يتوقا مصااعأ وحربا
ممن لن يعجبهم الرل المسااتقل للصااحيفة ،وأنر الصااحيفة قد ال
تجد موطه قدم في سوق اإلعالنات ال ي تسيقر عليه الحكومة
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وتساتردمه لمكافأة الموالين لها ،أوضا أنه كلرف أحد ااةادقاء
بتصااميم موقا للصااحيفة على اإلنترنت ،حتى تكون الصااحيفة
تعرضااات
متاحة للقار خارج الوطن وداخل الوطن أيضاااا إن ر
للمصاااادرة ،أو لل ين ال يساااتقيعون الحصاااو على النسااارة
الورقية .وإن الصااااحيفة أيضااااا سااااتتواةاااال ما قرائها عبر
ةااافحاتها على مواقا التواةااال االجتماعي ،أشاااار إلى هاجر
وقا إنها ساااتكون مسا ا ولة عن تحدي ةااافحة الجريدة على
موقا ألفيس بوك ،واإلشاااراف أيضاااا على الموقا اإللكتروني
للصاااحيفة وساااتنا تدريبا من مصااامم الموقا حو كيفية رفا
العدد اليومي إلى الموقا.
ختم رئيس التحرير قولاه :إنناا ساااانحااو فت ملفاات مهماة،
الفسااد الحكومي ،أوضاا المواطنين الساي ة خاةاة في مناطق
النحاعات ،انهيار الصااااحة والتعليم وغيرها من القضااااايا التي
تهم المعائ اليومي للمواطنين ،رغم أنر الحكومة تضا خقوطا
حمراء على تناو بعض القضااايا مفل قضااية دارفور ،لكن في
الحقيقااة هناااك خقوط حمراء غير مرئيااة لكاال مااا يمكن أن
نتناوله من قضاايا ،يجأ أن نحرص على المواةالة مهما كانت
الصعاب.
تحدد موعد ةادور العدد ةافر من الصاحيفة بعد أسابو  ،عملت
خاللها هاجر بجهد مضااااعف إلعداد مواد للصااافحات الداخلية
تكفي لعدة أيام ،ساتواةال في نفس موضاوعاتها القديمة لكشاف
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الفسااااااد في الادوائر الحكومياة ،كماا أعادت تقريرا حو أطفاا
الشااااوار  ،وبادأت في العمال على تقرير حو جرائم التحرئ
يتعرض لها ااطفا .
الجنسي التي ر
في اليوم السابق لصدور العدد ةفر كان الجو العام يبدو هادئا،
كاانات هااجر هي الوحيادة التي تنبهات إلى أن الهادوء الشاااادياد،
كان يفير الروف أكفر مما يفير الشااااعور بالسااااكينة ،البد أنهم
يشااح ون سااكاكينهم لالنقضاااض على الضااحية الجديدة دون
رحماة ،كاانات تتوقا أن يظهر أحاد ضاااابااط المراابرات كماا هي
العاادة ما كال الصااااحف قبال طبا الصااااحيفاة لمراجعاة المواد
وحاا ف المقاااالت أو العبااارات التي تتجاااوز خقوط الرقيااأ
الحمراء .
لم يحضاار أحد ومضااى كل شاايء في هدوء ،تم إرسااا ملفات
الصااحيفة إلى المقبعة في وقت متأخر من مساااء ااحد ،وبقي
أحد المحررين في المقبعة لإلشااااراف على القبا ،كانت هاجر
هي المحرر المنااوب في تلاك الليلاة ،كاان هنااك عادد قليال من
المحررين إضاافة للحارس الليلي ،في الرامساة ةاباحا اتصال
حرر ال ُمشاااارف على طبااعاة الصااااحيفاة وقاا إن
أبو بكر ،ال ُم ر
الصاحيفة جاهحة وأنره سايحضار إلى مبنى الصاحيفة خال نصاف
ساااااعة ،وطلأ منها إبالغ مندوب شااااركة التوزيا ال ي ربما
يصل أوال ،أنه في القريق ومعه الصحيفة.
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وةاااال مندوب شااااركة التوزيا ،بدأ وةااااو بقية المحررين،
اساتأذنت هاجر لل هاب إلى البيت لتحصال على قسال من الراحة
على أن تعود قهرا.
تأ رخر وةااو الصااحيفة رغم أنر أبوبكر كان قد اتصاال ليربرهم
أنه في القريق ،أةااااابت عدوى قلق منادوب شااااركة التوزيا
الجميا بالقلق ،غادر مندوب شاركة التوزيا الصاحيفة انر لديه
موعد الساااتالم ةاااحيفة أخرى ،على أن يعود في وقت الحق.
اتصاااال رئيس التحرير بتليفون ابوبكر الن رقاا عادة مرات ،كاان
تليفونه مغلقا طوا الوقت .
أخيرا وةاال أبو بكر إلى الصااحيفة لوحدل ،وكان يبدو في حا
سااي ة ،مالبسااه ممحقة ،وقد ةااودر تليفونه المحمو  ،شاارب
كوبا من الماء وشارح ما حدث :بعد تحميل أعداد الصاحيفة في
ساايارة النقل ،انقلقت الساايارة في طريقها لمبنى الصااحيفة ،لم
تمض سااااوى دقاائق قليلاة ،قبال أن تتوقف عادة عرباات أغلقات
القريق أمام ساايارة النقل ،نح عدة رجا مساالرحون ،واضاا
من مالبسااااهم وطريقااة تعاااملهم أنهم يتبعون لجهاااز اامن
والمرابرات ،أنحلوني أنا والسااائق من الساايارة وانهالوا علينا
ضربا ،وقاد أحدهم السيارة وتركونا على أرض الشار .
دعاا رئيس التحرير الجتماا عااجال لقااقم ال ُمحررين ،بادأ رئيس
التحرير االجتماا بقولاه :كناا نتوقا أنهم لن يتركوناا في حاالناا،
لكن لم نتوقا هجوما به ل السااارعة ،نحن حتى لم نفت أيا من
161

الملفااات التي تحعجهم لكن واضاااا أنهم يعرفون ميحانيتنااا
المحادودة ،وأنناا لن نحصاااال على أياة إعالناات مهماة ،وباالتاالي
يحاولون ضرب ميحانيتنا القليلة من البداية.
تحدث عفمان عوض مدير التحرير :أرى أن الضااااربة التي لن
تكسارنا ساتقوينا ،فلنقم برفا العدد ةافر على اإلنترنت ،ونضاا
خبر مصاااادرته على مواقا التواةااال ،ونرسااال الربر لوكاالت
اانباااء ،ثمااة جااانااأ إيجااابي ،القااار حين يعلم بمصاااااادرة
الصاحيفة لحظة ميالدها سايتأكد إن كان لديه شاك أنها ةاحيفة
مستقلة منحازة لهمومه ،وبالتالي سيبح عنها في اليوم
التاالي وها ا هو المهم في تقاديري ،إن لم يكن لاديناا إمكاانياة
لعمال حملاة إعالنياة لصااااحيفتناا الجاديادة ،فها ل فرةااااة إعالن
مجاني ال يجأ أن نضيعها.
ابتساام رئيس التحرير بححن :لن يكون االعالن مجانا تماما ،ال
تنس العدد المصادر!
أضافت هاجر التي جاءت متأخرة قليال فور وةولها من البيت:
أثني على كالم عفماان ،وان وافقتم سااااوف أبادأ فورا في رفا
العادد إلى الموقا ،ويمكنني أيضاااااا وضااااا معظم المواد على
ةاافحتنا في الفيساابوك ،ويمكن لمحرر آخر أن يتولى االتصااا
ببعض وكاالت اانباء ومراسلي الصحف العالمية.
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تم االتفاااق في نهااايااة االجتمااا  ،سااااتقوم هاااجر برفا العاادد
المصاادر في الموقا ووضاا المواد وخبر المصاادرة في ةافحة
الفيساابوك ،وسااايقوم عاد الشااافيا محرر الشاا ون الرارجية
باالتصااااا بوكاالت اانبااء ومراساااالي الصااااحف لتعميم خبر
مصادرة العدد ةفر.

163

00
قبل بدء جلسااااة مجلس الوزراء كان يشااااعر أن ثمة عاةاااافة
تتجما في اافق ،يرتنق الوزراء في البادالت اانيقاة الكااملاة
ماركة جوشااي وكريسااتيان ديور ،يعرف أنر أكفرهم فقرا يملك
وتغا أرةاادتهم البنكية بكل
عدة قصااور في الداخل والرارج
ر
العمالت ااجنبياة التي بسااااببهاا :تم إعادام عادد من أبنااء وطنناا
اابريااء ،بتهماة االتجاار في العملاة الصااااعباة ،كماا كاانات تقو
إحدى رساائل خلية الجنرا عوف (أساكنه هللا فساي جناته) تلك
الرلياة التي عرف من النااجي الوحياد فيهاا ،أنهاا كاانات تتكون
من أكفر من ثمانين ضاابقا وجنديا من خيرة أبناء جيشانا ،أكفر
من نصاافهم أعدموا رميا بالرةاااص بعد محاكمات لم تسااتغرق
ساااوى ثالث دقائق ،كان هو الوقت ال ي قرأ فيه القاضاااي حكم
المحكمة .
ال اسااتجواب وال شااهود وال حتى الئحة اتهام ،كان القاضااي ال
يحا في مكاااناه حين بادأ رةااااااص فرقاة اإلعادام يلعلا في
الرارج ،فرقة إعدام مكونة من عدد من المتقرفين اإلسالميين،
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الا ين تادربوا في معسااااكرات الجهااديين التي رعتهاا حكوماة
اإلخوان المسالمين حكومة فرامتكم سايدي الرئيس ضاباط في
الجيش يقتلهم متقرفون إسااالميون أمام نظر وسااما جيشاانا
هل تصاادق ذلك ساايدي الرئيس؟ المتقرفون ال ين يفترض أنر
جيشاانا يحاربهم ويساالمهم إلى دولهم ،يقومون بإعدام أفضاال
ضاباط جيشانا والبقية قضاوا من التع يأ في المعتقالت ،حرقوا
جلودهم بالكهرباء وبتروا أةابعهم وأجبروهم على ابتالعها.
أمااا الماادنيون ال ا ين اتهموا بااالتورط في المحاااولااة ،فقااد تم
ترحيلهم إلى ساجن شااال ،تعرضاوا لالغتصااب والتع يأ لمعرفة
الجهاات التي دفعتهم لمحااولاة االنقالب ،قبال أن يربقوا باالحباا
ويساتردموا لتنظيف مناطق العمليات من االغام اارضاية رغم
أنر خلية الجنرا عوف لم يكن فيها وال مدني واحد!
ولماذا اتهموهم بالمشاركة في االنقالب؟
تصاااافياة حسااااااباات ،قوائم أعادائهم من مرتلف التنظيماات
المعارضااة والناشااقين ،حتى الناشااقين ضااد النظام في مواقا
اإلنترنات جااهحة ،ماا أن يعفروا على شاااابهاة محااولاة انقالبياة
ضاااادهم ،حتى يقومون باإضااااافاة القوائم إلى المتهمين بتادبير
االنقالب ال يرهقون أنفسااااهم وال حتى بتلفيق أدلاة حتى لو
اضقروا لتقديم بعضهم للمحاكمة ذرا للرماد في عيون منظمات
حقوق اإلنساااان ،فالقضااااة إساااالميون مفلهم ،يحكمون عليهم
بفترات ساجن قصايرة ،يصادرون عفوا عنهم بعد أشاهر ،قبل أن
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يصااااقادهم قناةااااة كتائبهم الساااارية واحدا وراء انخر هل
تصادق سايدي الرئيس جهاز أمنك يساتردم قتلة محترفين بعقود
خاةة !
وكيف نجوت أنت من كتائأ اإلعدام ؟
كنات خاارج البيات أتاابا مبااراة في كرة القادم اتصااااال بي أحاد
جيراننا ،وأبلغني أن رجا اامن يحاةااارون بيتنا ،ونصاااحني
بعادم العودة إلى البيات ،هربات بمساااااعادة بعض البادو شاااامااال
وبقيات مرتب اا في قرياة قريباة من ماديناة دنقال عادة أياام ،حتى
تمكن أحادهم أن يسااااتررج لي جواز ساااافر بااساااام مرتلف،
اساتردمته للسافر إلى ليبيا عن طريق البا من دنقال ،كان ذلك
قرارا سااااي اا فقاد عرفت من جارنا ال ي بقيت على اتصااااا به
اطم ن على أهلي ،أنهم قاموا باقتياد أخي ااةااااغر ،للضااااغل
علي حتى أقوم بتساااليم نفساااي ،ولألساااف ال يحا أخي مفقودا
ر
حتى اليوم!
وكيف عدت إلى الوطن؟
عدت بعد العفو ال ي أعقأ اتفاقية نيفاشااا ،هل نساايت ساايدي
الرئيس؟ أذهاأ كال أساااابو إلى مكتاأ حقوق اإلنسااااان التاابا
لألمم المتحادة ليتاأكادوا أنني ال زلات حرا وعلي قياد الحيااة،
ورغم ذلاك أشااااعر بهم يراقبونني طوا النهاار والليال ،أعيش
تحت حماية منظمات حقوق اإلنساان ،لكن من يضامن اساتمرار
ذلك؟ يحاولون انن تحسااين عالقاتهم ما المجتما الدولي على
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أمال اساااات نااف عالقااتهم ما المتسااااساااااات الماالياة الادولياة
والحصااااو على بعض القروض ،لكن إن ي سااااوا من رحماة
المجتما الدولي وقروضاااه سااانكون نحن أو الضاااحايا ومن
حضاوري قبل أكفر من عامين وانا ابح عن أخي دون جدوى،
أال يمكنك مساعدتي سيدي الرئيس؟
قا الساايد الرئيس :طبعا اجل خاطر الجنرا عوف سااأب كل
ما بوسااااعي ،المشااااكلة انني اتلقى يوميا طلبات اسااااترحام ال
تحصااى للبح عن مفقودين اختقفتهم ااجهحة اامنية وحين
نجري اتصاااااالت بجهاز اامن ،يكون الجواب لم نعفر عليه في
أي من معتقالتنا ويقومون بتحويلنا الى جهاز اامن الشااعبي،
يحولناا الى جهااز اامن االقتصااااادي واامن
واامن الشااااعبي ر
تحولنا الى
االقتصاادي يحولنا الى شاعبة القبائل وشاعبة القبائل ر
اامان االلاكاتاروناي حاتاى اامان االلاكاتاروناي لاادياهام ماعاتاقاالت
لكنني سأهتم بمشكلة شقيقك بنفسي.
قاطعتهم زوجته :هناك سايدة ُمسانة في الرارج ،لها ةالة قرابة
باأحاد جنود حراسااااتي ،ترياد ر يتاك ،تقو إن ابنهاا اختفى منا
سنوات ،وتريدك أن تتدخل إلطالق سراحه!
أخبريها أن ت هأ إلى ححب المتتمر الوطني ،ساأضاا الفتة في
باب بيتي ،ال أعرف شاااي ا عن أية مفقود ،لديك مفقود؟ فضاااال
اذهأ إلى ححب المتتمر الوطني !
أخبرها بنفسك ،لدي موعد ما عدد من رجا ااعما !
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قا السااايد الرئيس :نصاااف ساااكان ه ا الوطن هاجروا إلى كل
أةقا الدنيا والنصف انخر مفقود!
وجه الكالم إلى زوجته :ال أساتقيا مقابلة ه ل العجوز يجأ أن
اخرج بعد قليل ،سأخاطأ االحتفا بعيد الجيش!
قالت زوجته ضاحكة :وهل ال يحا هنالك جيش؟
تقوعات الساااايادة ااولى وهي في طريقهاا ما ساااااائقهاا إلى
ر
الرارج ،سأخبر السيدة العجوز أنك غير موجود!
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00
مر أكفر من عامين على سااااعيد عبدالهادي وهو معتقل
كان قد ر
في زناازين جهااز اامن والمراابرات .تغيرت وجول من حولاه
وبقياات وجول ،كااان يباادو في لحظااات كفيرة وكااأنااه قااد فقااد
اإلحسااس بمن حوله ،يجلس ةاامتا طوا النهار ،يحداد توغال
داخال نفساااااه كلماا تقااولات فترة الحبس ،كاأناه يماارس إطالقاا
لسااااراح روحه في فضاااااء داخلي بدون حدود في مقابل حبس
جسدل.
يفت نواف الروح على فضاء ال اكرة ،يرى نفسه جالسا بجانأ
شااقيقه كما ال ي يصااغرل برمسااة أعوام ،يراقبان ققيا والدل
الصااااغير من الرراف والمااعح وهي ترعى بقااياا محار الا رة
والفو السااوداني بعد موساام الحصاااد ،يرتدي أسااماال معقونة
بالتراب والعرق ،وينتعل ح اء بالسااتيكيا أخض ارا ممحقا ،ينتبه
إلى أناه رأى نفس الصااااورة قبال ساااانوات لكن ألوانهاا كاانات
مرتلفاة ،حتى حا ائاه الممحق ااخضاااار كاان لوناه أشااااباه بلون
التراب ،حتى أعاداد خراف ومااعح والادل القليلاة بادت كاأنهاا
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تضااااعفت في ذاكرته ،حتى ارتفا ةاااربها من حوله وغرقت
ةورته في تفاةيل معجحة تكاثرها الحائف.
طوا عدة شاااهر لم يتعرض مرة أخرى لالساااتجواب ال ي كان
يوميا في الفترة ااولى .كان يتوقا في أية لحظة أن يساتدعونه
ويقولون له :عفرنا على المكتبة التي قمت بتصاوير المساتندات
فيهاا لكناه شااااعر بمرور الحمن أنهم لم يعفروا على أياة خيل
إلدانته ،سااااما من بعض المعتقلين أنه نتيجة لضااااغوط بعض
منظمات حقوق اإلنساااان سااايتم قريبا إطالق ساااراح عدد من
المعتقلين ،وسيتم نقل البقية إلى سجون نائية.
كانت مالبسااااه قد تحولت إلى أسااااما وكان بنقلون الجينح قد
التصق بجسمه تقريبا بسبأ تراكم العرق والغبار ،بعد أيام جاء
أحاد رجاا اامن وناادى على عادد من الموجودين من قاائماة
قرأها عليهم ،وطلأ منهم االساتعداد للرروج ،تسالموا أشايائهم
القليلة وحملتهم سااايارة نقل فجرا إلى أحد مراكح الشااارطة في
وسل المدينة حي أُخلي سبيلهم.
شاعر ساعيد أنه عاجح في اللحظة ااولى عن التعرف إلى العالم
خاارج أسااااوار المعتقال ،بادت لاه خقوات النااس في الراارج،
غريبة ،مرتبكة ،تضارب في اارض دون هدف ،وشاعر بصادمة
خفية ،كأنه يسااتبد المعتقل الصااغير ،بآخر يسااجن فيه الناس
داخل ذواتهم ،الكل يسااير مفل من يسااير داخل محيل جساادل ،ال
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يجر على االقتراب من بوابة الجسااااد ،حي العالم الغارق في
سبات أزمنة مرتلفة.
اكتشاف حين نظر في المرآة او مرة من أكفر من عامين ،أنه
لم يفقد جحءا من وزنه فقل ،بل فقد حيوية شااابابه القديم ،رأى
عدة شااعرات بيضاااء غحت شااعر رأسااه الغحير ،شاااعرا كأنر
وجهه تراجا من مكانه القديم إلى الرلف قليال.
كان ةديقه المعتقل قد نصحه بالتحام الحيقة عند اإلفراج عنه،
انهم في الغاالاأ ساااايبقوناه تحات المراقباة لفترة من الحمن،
ليتأكدوا أنر ةااور المسااتندات ليساات في حوزته ،أوضاا له:
الموضاو بالنسابة لهم يشاكل هاجساا خقيرا ،أنك محظوق ،كل
من ورد اسااااماه أو عرف حتى تفااةاااايال غير مهماة عن ها ل
القضية حتى لو بالصدفة ترلصوا منه ،وضحك ةديقه وقا له
لو اسااااتقعت الهجرة ربما تصااااب تلك المسااااتندات ثروة في
الراارج سااااتصاااال كتااباا يوثرق لرعااياة النظاام للتنظيماات
المتقرفة وكل المحاوالت اإلرهابية التي قام بتدبيرها.
لم يحاو ساعيد أن يتأكد من وجود ةاورة المساتندات ،اساتأنف
حياته العادية ،لحساان الحر أن ةاااحأ الورشااة التي عمل بها
قبال اعتقاالاه لم يقردل من العمال ،أبادى تفهماا لظروف غيااباه
القويل وساااام له بالعودة فورا للعمل ،ووعدل أن يدفا له كل
مساتحقاته عن الفترة التي قضااها في المعتقل ،وجد ساعيد ذلك
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عمال كريما سااايعقيه دفعة قوية حين يحين الوقت لتنفي فكرته
للسفر التي اةبحت هاجسا ملحا له من خروجه من المعتقل.
كان ةاااحأ الورشااة نفسااه أحد ضااحايا النظام ل لك تفهم كل
قروف ساعيد ،قبل سانوات ألقت قوات الجيش القبض على ابنه
ال ي كان قد بدأ للتو العمل معه في الورشاة بعد إكما دراساته،
اقتادول الى معساكر للردمة االلحامية في منققة العيلفون ،وبعد
أشااااهر مات االبن حين حاو عدد من المجندين في المعسااااكر
عبور نهر النيل ال ي كان المعسااكر يقا عليه لقضاااء العيد ما
ذويهم ،قاامات قوات الجيش بفت الناار عليهم فماات الكفيرون
غرقا وبرةاص الجيش.
كان ةاااحأ الورشااة يحقد على النظام لكنه كان يلتحم الصاامت
دائما ،ربما خوفا أن يوجه له النظام ضااربة إنتقامية اخرى في
ابنه الوحيد ال ي كان ةغيرا حين اغتيل شقيقه.
زار سااااعياد زوجاة المقادم عبادهللا وأوالدل ،حكات لاه إنهاا ذهبات
لالعتصاااااام عادة مرات أماام جهااز اامن وانهاا تعرضااااات هي
وأطفالها للقرد والمضاااايقات عدة مرات ،كما اعتصااامت عدة
مرات أماام مكتاأ االمم المتحادة ،دون أن يظهر أياة أثر للنقياأ
ر
عبدهللا ،أوضا لها ساعيد انه لم يرل ايضاا طوا فترة اعتقاله،
لكنه سما في معتقله أنر هناك أعدادا اخرى كبيرة من المعتقلين
الساياسايين ،قام جهاز اامن بتوزيعهم في مراكح اعتقا سارية
كما قاموا بترحيل البعض الى سجون في مناطق نائية في شرق
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وغرب البالد ،قالت لسااعيد :ألم يترك عبدهللا نساارة اخرى من
المستندات معك؟
اوضا ساعيد انهم ةاادروا المساتندات حين القوا القبض عليه
قبال اكفر من عاامين ،ثم سااااألهاا مااذا سااااتفعال ان عفرت على
المستندات؟
قالت أعتقد أن المسااتندات ومحاضاار لجنة التحقيق هي ساابأ
اختفاء زوجها ،وربما ان تسانى لها الحصاو على ةاورة منها
يمكنهاا مقاايضاااااة ذلاك بحوجهاا ،او على االقال تعرف معلوماات
عنه.
سااعيد قا لها ان ذلك امر خقير وانهم قد يسااببون لها مشاااكل
تعرض
كفيرة لمجرد الشااااك انها تعرف شااااي ا ،وحكى لها انه ر
للسااااجن والتعا ياأ طوا تلاك الفترة لمجرد الشااااك اناه يحتفر
بصااااورة من تلك المسااااتندات ،فما بالك ان علموا بوجود تلك
الصاااور ما شااارا ما ،وحتى يبع فيها بعض القمأنينة قا
لها إنر أحد زبائنه في ورشاة ةايانة السايارات ضاابل شارطة،
سايقلأ منه المسااعدة في تحديد مكان ومصاير النقيأ عبدهللا،
أوضا أنر ضاابل الشارطة بحكم عمله يساتقيا الحصاو على
معلومات من جهات كفيرة.
كان سااعيد يجلس ما والدها المساان في ةااالة البيت حين جاء
القفالن من المادرسااااة ،كااناا قاد كبرا عن آخر مرة رآهماا فيهاا
قبل سااانوات ،ةاااار عفمان شاااابا ةاااغيرا على وشاااك دخو
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المدرسة الفانوية ،حين ةافحه سعيد داعبه قائال :مرحبا يا عم
عفماان قاا عفماان أنات أكبر مني كيف أكون عماك؟ ابتساااام
سااااعيد رغم كل مظاهر الححن في البيت وقا  :والدك أسااااماك
باسم جدك ،وجدك عفمان هو شقيق والدي ،فأنت إذن عمي.
هشاام كان في الصاف ااو في المدرساة ااسااساية ،حين دخل
القفالن إلى المنح ليبدال مالبس المدرساة ،حكت له ةافية أنر
القفال ااةااااغر لم يعاد يا كر والادل كفيرا ،لكن عفماان كاان دائم
الساااتا عن والدل ،وكان يفهم أنر والدل اختفى بسااابأ قروف
لهاا عالقاة باالحكوماة ،فقاد شاااااارك ما والادتاه وشااااقيقاه في
االعتصااااام عدة مرات أمام جهاز اامن ،وشاااااهد رجا اامن
يعتدون بالضاارب على والدته وعلي نساااء ُمساانات ج ن أيضااا
يبحفن عن أوالدهن المفقودين.
وعدها ساعيد بب كل ما في جهدل ،في الرارج خقرت له فكرة
لمحااولاة إنقااذ ابن عماه النقياأ عباد هللا أو على ااقال محااولاة
اسااتجالء مصاايرل ،فكرة لو كان يعلم بالكوارث التي سااتجرها
إليه ،لما أقدم حتى على مجرد التفكير فيها.
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00
بعد أيام قليلة من بدء ةااادور الصاااحيفة ،جاء عاةااام الحاج
رئيس تحرير ةاحيفة الحمان لحيارة ةاحيفتهم ،اعتقدت هاجر
أناه جااء بغرض التهن اة انر متسااااس الصااااحيفاة وعادد من
محرريهاا كاانوا من زمالئاه ،الحظات هااجر أناه بعاد أن تحاادث
قليال ما رئيس التحرير جاااء ليقف بجااانبهااا ،لم يجلس على
المقعاد المرصااااا للحائر بجااناأ مكتبهاا ،بال وقف بجاانبهاا،
انحنى قليال ودون أن يالحر أي من زمالئهاا شااااي اا ،وضااااا
مظروفا ةاااغيرا أخرجه من جيبه بسااارعة ،داخل درج مكتبها
المفتوح وقااا هااامسااااااا ،حااافظي عليااه جياادا فيااه كنح من
المعلومات!
عاااد ليجلس قليال ما رئيس التحرير ثم اسااااتااأذن خااارجااا،
تحسااساات هاجر المظروف دون أن تررجه من الدرج ووجدت
فيه ذاكرة فالئ فاسااااتقاعت أن تر رمن ما تحويه ال اكرة ،كان
أو ما فكرت فيه أن تقوم بعمل نساارة احتياطية منها حتى قبل
أن تعرف ماا تحتوياه ،بحفات ما زمالئهاا عن ذاكرة فالئ غير
مسااتردمة ،بحعم أنها تريد حفر بعض ملفاتها الراةااة به قبل
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تنظيف جهااز الكمبيوتر ،قامت بنساااا البياانات كاملاة ثم أخفات
ذاكرة الفالئ ااةااااليااة في بعض ااوراق في درج مكتبهااا
وحملات النسااااراة االحتيااطياة في نهااياة اليوم ووضااااعتهاا في
مظروف ما بعض ااوراق ثم قاامات بحياارة ةااااديقاة تعمال في
أحاد البنوك التجاارياة ،طلبات منهاا أن تقوم بحفر المظروف ما
أوراقهاا الرااةااااة ،شااااعرت الصااااديقاة أن المظروف يحتوي
مساتندات مهمة فاقترحت أن تقوم بحفظه في خحانة مكتبها في
البنك ،ترددت هاجر قليال وقالت :ربما أفضاااال في البيت ،حكت
لهاا الصااااديقاة أن بيتهم يتعرض للساااارقاة أحيااناا ،وأنر خحاناة
قررت
مكتبها في البنك محمية جدا ويساااتحيل الوةاااو إليها ،ر
هااجر أن تقوم في اليوم التاالي بعمال نسااااراة احتيااطياة ثاانياة
تحفظها أيضا في مكان آمن.
في اليوم التاالي كاانات هااجر منهمكاة في عملهاا ،كاانات تود
الفراغ من المواد التي تعمال عليهاا لعادد اليوم التاالي ،قبال أن
تقوم بفحا ذاكرة الفالئ وعمل نسارة احتياطية إضاافية حين
فاجأها رئيس التحرير بالربر الصاااااعق :توفي عاةاااام الحاج
رئيس تحرير الحمان شاعرت هاجر بالصادمة :كيف حدث ذلك؟
كان بصحة جيدة حين زارنا باامس!
ةااادمته سااايارة مسااارعة وهو يهم بعبور الشاااار إلى مبنى
الصحيفة!
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بقيت هاجر عدة أيام تحت تأثير الصاادمة ،قامت بحيارة أساارته
ما أسااارة ةاااحيفتها ،كانت تشاااعر بعالقة غامضاااة بين مقتل
الرجل وذاكرة الفالئ التي أحضااارها لها ،البد أنه كان يشاااعر
بأنهم يدبررون شاااي ا ضااادل ل لك قام بتساااليمها ذاكرة الفالئ،
ت كرت كيف كان ح را جدا وهو يس الرمها الفالئ حتى ال يالحر
أي من زمالئها ذلك.
تعرضااات في اليوم
عرفت من أحد زمالئها أنر ةاااحيفة الحمان ر
التاالي لوفااة رئيس التحرير ،إلى هجوم ليلي لرجاا مجهولون
قاموا بتفتيش المكان تفتيشاا دقيقا واساتولوا على كميات كبيرة
من المسااااتنادات وكال فالشاااااات الا اكرة وااقراص الصاااالباة
المتحركاة التي عفروا عليهاا ،بال أنهم حملوا معهم كال أجهحة
الكمبيوتر التي عفروا عليها في مبنى الصحيفة.
عرفت هاجر من محمد نور الدين ،أنر مدير التحرير في ةحيفة
الحمان تولى عمل بالغ لدى الشرطة التي أخبرته أنهم يعتقدون
أنر جهاة سااااياادياة ،هي التي قاامات بمصاااااادرة ااجهحة وأنهم
سااايعيدونها فور فحصاااها انر لديهم شاااكوك بوجود معلومات
تمس اامن الوطني في تلك ااجهحة!
قالت هاجر :إذن هم يعترفون أنهم هم من قتلول!
لم يقل رئيس التحرير شاااي ا ،لكن بريق عينيه الحائر كان كأنه
يقو  :ذلك أمر بديهي ،من ساااايصاااادق أنر حادث حركة يودي
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بحياة الرجل ،وفي اليوم الفاني تُهاجم ةااااحيفته وتُصااااادر كل
مستنداتها وأجهحتها.
في مسااء اليوم نفساه ،فوجه محمد نور الدين بحيارة هاجر في
بيتاه دون حتى أن تتصاااال تليفونياا ،وتتاأكد إن كان موجودا في
البيت ،فقد كان على وشااك الرروج ما أساارته لحيارة والديه،
اعت رت هاجر وقالت هامساة :لم أشاأ أن أتصال قبل حضاوري،
فحساأ معلوماتي التليفونات مراقبة وربما توجد أجهحة تنصات
في ةحيفتنا نفسها.
مادت يادهاا بفالئ الا اكرة وقاالات :لها ا السااااباأ قُتال عااةاااام
الحاج ،أوضااحت :أحضاارل الرجل قبل وفاته ووضااعه دون أن
يالحر أحد في درج مكتبي ونبهني اهميته ،يبدو أنه كان يشعر
أنر جهاة ماا تقااردل وربماا توقا أن يترلصااااوا مناه ،لم أحااو
فتحه انني ال أملك كمبيوتر شاارصااي ،وكمبيوتر الصااحيفة ال
توجد به برامج تمنا ساااارقة مافياه من ملفاات ،كماا أنني أتوقا
أنهم يملكون حسااأ ما ساامعت ،برامج يسااتقيعون عن طريقها
معرفاة الملفاات التي فتحات على أياة جهااز ،حتى لو لم تكن تلاك
الملفات محفوقة في الجهاز .
فكرر رئيس التحرير قليال وهو يحن ذاكرة الفالئ الصاااغيرة في
يادل وكاأناه يحن قيماة ماا تحوياه من معلوماات وباالتاالي من
مراطر ،ثم قا  :لحظة ،عندي جهاز كمبيوتر شاارصااي ،أهدال
لي أخي المهاجر قبل فترة ولم اساتردمه بعد ،يمكننا اساتردامه
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لفحا الفالئ ،وحفر نسارة من المساتندات فيه ،لكن يجأ أن
أحاو حفظه في مكان آمن بعيدا عن البيت ،جلساات هاجر في
ةااااالاة البيات في االنتظاار  ،كاان أطفاا محماد نورالادين الفالثاة
في كاامال مالبسااااهم تبادو عليهم العجلاة للرروج ،أحضاااارت
زوجتاه الشااااااي ،وجلسااااات قليال بجاانبهم قبال أن تعود لتكمال
استعدادها للرروج .
أوةاال رئيس التحرير جهاز الالبتوب بالكهرباء ،ان البقارية
كانت فارغة ،كانت المرة الفانية التي يساتردم فيها الجهاز ،قام
فقل قبل أشهر بتجربته ثم حفظه في خحانة المالبس.
بعاد تشااااغيال الجهااز قاام بتفبيات ذاكرة الفالئ علياه ،كاان هنااك
ملف واحد يحوي مجموعة من الصاااور ،كل ةاااورة محفوقة
برقم متسالسال حتى الرقم  ،30بدأ بالنقر على الصاور بدءا من
الصاورة رقم  ،1كانت الصاورة لقرار من الجمارك يفيد بوةاو
شااااحناة كبيرة من المواد الغا ائياة ،قاامات بااسااااتيرادهاا إحادى
المنظمااات التااابعااة احااد رموز التنظيم الحاااكم ،يفيااد خقاااب
الجمارك أنر الشااحنة تم فحصااها وةاادر قرار بإتالفها بساابأ
انتهاء ةاالحيتها من عدة شاهور ،الصاورة الفانية خقاب يشاير
إلى ترليا شااحنة غ ائية من الجمارك ،والشااحنة تحمل نفس
رقم الشااااحناة ااولى التي يفترض أنهاا أُتلفات بسااااباأ انتهااء
ةاااالحيتها .ومساااتندات أخرى حو بيا متساااساااات حكومية
خاسرة إلى أعضاء في التنظيم الحاكم ،ومعلومات حو شركات
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تتبا لناافا ين في التنظيم الحااكم تعمال مجرد واجهاات لعملياات
غسايل أموا  ،وكشاف حساابات بنوك سارية في الرارج وأرقام
ومعلومات حسابات بنوك في ماليحيا.
أغلق رئيس التحرير الملف قبال أن يكمال مقاالعاة كال ةااااور
ارب معلومة واحدة
المسااتندات ،قا بصااوت خائف مرتبك :تسا ر
من ه ل ال اكرة مراطرة كبيرة!
قاالات هااجر :ها ا كنح وقا بين أياديناا ،يجاأ أن نقوم بعمال ماا ،ال
نساتقيا بعد االن أن نقو إننا لم نر شاي ا ،أعقانا الرجل أمانة
ودفا حياته ثمنا!
كان محمد نور الدين غارقا في التفكير ،تحدث هامساا ،جريدتنا
ال تحا تحبو ،اساااتنف نا تقريبا كل ما نملك وبدأت الميحانية في
التراجا بساااارعاة ،ونسااااعى لالسااااتمرار اطو فترة ،وهم
يتربصااون بنا من أو لحظة ،ساايغلقونها وساايقاردوننا ،يجأ
أن نفكر بح ر شااديد كيف نتعامل ما ه ل المسااتندات ،ال داعي
للعجلة ،سااأقوم انن بنساارها على الجهاز وحفر الجهاز بعيدا
ونحتفر با اكرة الفالئ في مكاان آخر ،يمكنناا أن نحتفر باه في
الصااحيفة في مكان ال يرقر على با أحد ،حتى نجدل بسااهولة
حين نتفق على طريقااة التعاااماال ما ها ل المعلومااات وكيفيااة
توةاااايل ولو جحء من الحقائق الموجودة فيها للقار  ،بالقبا
سااتكون هناك احتياطات في التعامل ما ذاكرة الفالئ لتأمينها،
وعلى كل حا ال خوف من االحتفاق بها في الصااحيفة أوال ان
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أحدا لن يتصاااور أننا نحتفر بمساااتندات بمفل ه ل الرقورة في
الصحيفة ،وثانيا لدينا نسرة احتياطية في كل ااحوا .
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سااااعياد بعاد أن شااااعر أنر ااحوا هادأت من حولاه قاام باإخراج
المساااتندات بعد أن اتفق ما ةاااديق لديه خبرة في التعامل ما
أجهحة الكمبيوتر ،لمساااعدته في عمل نساارة من المسااتندات
وحفظها في ذاكرة فالئ حتى يسااهل عليه حملها ،قام ةااديقه
باسااتردام الماساا الضااوئي لنساا ةااور دقيقة للمسااتندات
وحفظها في جهاز الكمبيوتر ،اساتغرق ذلك عدة سااعات بسابأ
العادد الكبير لكال محااضاااار اجتمااعاات لجناة التحقيق إضاااااافاة
للمستندات المرفقة .كان سعيد قد أحضر معه ذاكرة فالئ ،لكن
الصاااديق وجد أن حجمها ةاااغير ال تتساااا لترحين كل ةاااور
قرر ساااعيد أن ي هأ إلحضاااار ذاكرة بحجم أكبر،
المساااتندات ،ر
لكنه تردد قليال بعد أن اسااتعد للرروج ،قا  :أخشااى أن يشااعر
أحدهم أنني أبح عن ذاكرة فالئ ساااعيدويعتقدون أنني أنوي
ترحين معلوماات فيهاا لم أالحر أياة تحركاات مريباة لكن ربماا ال
أزا تحت المراقبة!
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فكرر ةااااديقه وطلأ من سااااعيد أن ينتظر قليال ربما يسااااتقيا
العفور على واحادة ،عااد بعاد قليال با اكرة فالئ كبيرة الحجم،
قاام بمساااا بعض الملفاات القاديماة التي كاان يحتفر بهاا في
الا اكرة ،قبال أن يشاااارح لسااااعياد فكرتاه لتاأمين المعلوماات:
ساأحتفر لك بنسارة المساتندات في جهازي لبعض الوقت ،رغم
أنني أخشااى أن تتساابأ لي في مشاااكل ،لكن باعتبار أنني بعيد
عن الشااابهات ال أتوقا اية مشاااكلة ،وفي كل ااحوا أرجو أن
تبلغني حين تشااااعر أنك ال تحتاج لنساااارة احتياطية حتى أقوم
بمساا الملفات من جهاز الكمبيوتر ،أو يمكنني أيضاااا أن أقوم
بنساااارهاا في ذاكرة فالئ وحفظهاا وإتالف ملفاات الكمبيوتر،
وافقه سعيد على ذلك وشكرل على مساعدته القيمة.
بعد ذلك قام بإعادة المساااتندات إلى نفس مكانها القديم ،حتى ال
يلفت االنتبال قام ساعيد بمواةالة العمل كالعادة ،أعقال ةااحأ
الورشااة كل مسااتحقاته خال فترة اعتقاله ومعها مبلغ إضااافي
واعت ر له بسبأ ركود السوق في الفترة ااخيرة ،وأنر ااعما
ليسات محدهرة كما في الساابق ،كان يجني أرباحا جيدة من بيا
ققا الغيار لحبائنه بجانأ ةاايانة العربات ،لكن بساابأ تدهور
ااحوا االقتصاااااادياة لمعظم النااس ،أةااااب معظم الحباائن
يفضااالون شاااراء ققا غيار مساااتعملة بسااابأ رخا ثمنها،
اشاااترى منه ةااااحأ الورشاااة أيضاااا عربته القديمة ،التي لم
يسااتقا سااعيد عرضااها في السااوق حتى ال يش اعر أحدهم بأنه
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يبيا ممتلكاته ،حتى أنر السايارة ساتظل مساجلة باسام ساعيد حتى
بعد سفرل.
كاانات خقاة سااااعياد أن يعبر الحادود الغربياة إلى ليبياا ،ثم يحااو
الوةااااو إلى أحااد القوارب التي تقوم بنقاال المهاااجرين إلى
أوربا.
حتى ال يلفت اانظار إلى ساافرل إن كانت هناك بعض الجهات ال
قرر سااعيد أن يسااافر أثناء عقلة عيد ااضااحى،
تحا تراقبه ،ر
فلن يالحر أحد على ااقل خال أيام العيد أنر هناك شاااايء غير
طبيعي ،فقاد كاان معتاادا منا ساااانوات على قضاااااء عقلاة عياد
ااضاحى ما أسارته في مدينة النهود ،اساتق رل البا إلى مدينة
النهود ،قضااى هناك ثالثة أيام  ،أخبر أساارته أنه لن يبق معهم
أسبوعين أو أكفر كالمعتاد ،سيسافر ليتسلم عمال جديدا .شعرت
والادتاه بريباة أمال ،كاانات تتوقا مناه أن يكمال زواجاه على ابناة
خالته كما وعد في آخر رسااااائله ،وافق إرضاااااء امه على أن
يقوم بعمل احتفا ةااااغير إلعالن خقوبته ،وعد والدته :خال
عامين على ااكفر سنتحوج.
ورغم أن ااسااارة كانت حريصاااة على احتفا ةاااغير احتراما
لمشاااااعر أساااارة العم عفماان والاد النقياأ عباد هللا ،لكن كماا
شاقيقه ااةاغر وبعض أةادقاء وزمالء طفولة ساعيد ،فاج ول
بإحضاااار فرقة موسااايقية ما مغن شااااب ،فتحولت المناسااابة
الصغيرة إلى حفل امتد لساعات الصباح ،ح ررهم والد سعيد من
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مشااكلة محتملة ما الشاارطة بساابأ قانون يُحدد موعد انتهاء
الحفالت قبال منتصااااف الليال ،لكن زمالء سااااعياد طماأنول أنر
الشرطة تغض القرف غالبا عن الحفالت في فترة ااعياد.
بادت ساااايادة خقيبتاه في غااياة الجماا في ثوبهاا ااحمر ،ذهاأ
سااعيد في يوم العيد للسااالم على عمه عفمان ،والد النقيأ عبد
هللا ،اكتشاااف أن ااسااارة عرفت فقل قبل أساااابيا بربر اختفاء
ابنهم ،حاو ساعيد أن يرفرف من قلقهم على عبد هللا ،كانت االم
جحعة جدا واسااتغرقت في البكاء حين رأت سااعيد أمامها ،العم
عفمان كان متماساكا رغم الححن البادي في وجهه ،أوضا لهم
ساعيد أنه تحدث ما ضاابل في الشارطة تربقه به ةاداقة ،وقد
وعد أن يساعى بقرقه الراةاة لمعرفة المكان ال ي يحتجح فيه
النقياأ عباد هللا ،ويحااو مقاابلتاه ويرى أن كاانات هنااك إمكاانياة
لتقوم أسرته بحيارته.
لم يكن هنااك حاديا للنااس أياام العياد وحتى أثنااء حفال الرقوباة
ساوى ااحوا االقتصاادية الساي ة والفشال والفسااد الحكومي،
كان البعض يتحدثون بحسارة حو عدد من المشااريا الحراعية
التي بيعت لألجانأ ،المدرسااااون ال ين لم يتساااالموا مرتباتهم
طوا أشااهر عديدة حتى اضااقر بعضااهم لركوب درب الهجرة
الصااعأ إلى أوربا عبر ليبيا ،خفق قلأ سااعيد وهو يسااتما إلى
عدد من الماآسااااي التي تحادث كل يوم بسااااباأ إقدام الشاااابااب
اليائس ،على الهجرة ،عدد كبير يموتون أثناء عبور الصاحراء
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القاااحلااة ،ويتعرض الكفيرون البتحاز من قوات الحاادود التي
يقولون إن بعض الادو ااوربياة تادفا لهم ،لمكاافحاة ساااايو
الهجرة غير الشارعية التي تيمم كلها من كل بلدان القارة شاقر
ليبيا ،التي تسااودها حالة من الفوضااى بعد سااقوط نظام معمر
الق افي ،كما يقا الكفيرون في براثن عصاابات تتاجر بااعضااء
البشااارية أو تساااتغل المهاجرين ،وساااما عن مهاجرين بيعوا
كرقيق لبعض ر
مالك المصااانا أو المشاااريا الحراعية في ليبيا،
ومن كان حظه أفضااال اساااتقا الوةاااو إلى البحر وركوب
مراكاأ متهاالكاة ينتهي أكفر من نصاااافهاا بكال ماا تحمال في قاا
البحر.
باح سااااعيد بالساااار فقل لكما شااااقيقه ولساااايدة ،حين ذهأ
لوداعها ،قا بح ر ،المسااااتقبل في ه ا البلد بات مجهوال ربما
أحاو السفر بحفا عن فرةة خارج الوطن!
قالت سيدة :هل ستحاو السفر إلى السعودية؟
أجرب حظي في الهجرة اوروبا
قا سعيد :كال ،أريد أن ر
تغير وجه ساايدة ،وقالت :ال تفعل ،سااتتحساان ااحوا في ه ل
البالد ،ال تتعجل ،يمكنك أن تبقى هنا وتبدأ عمال خاةاا ،ورشاة
ةاغيرة لصايانة السايارات ،سامعت أنر بعض الناس بسابأ عدم
وجود خادماات ةاااايااناة جيادة هناا للعرباات ،يضااااقرون لنقال
عرباتهم إلى الررطوم لصيانتها هناك!
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لم يشااأ سااعيد أن يوض ا لها أكفر ،قا فقل إنه يأمل أن يتمكن
قريبا من حسام كل أمورل .أوضا لها :لن تقو الغربة ،فقل ما
يكفي لتتحسن ااحوا قليال ابدأ مشروعا خاةا.
ودرعته سااايدة حتى باب البيت ،رأته يضااايا في عتمة الشاااار
الغارق في المغيأ ،بدا لها كأن العالم كله ،السااااحأ التي كانت
تتجما ببلء ،كرنفااا المغيااأ ،الظلمااة الحاحفااة ،كلهااا كااناات
تتجما مفال حواجح من الا كرى ،مفال سااااحاأ خريف ال يمات
بصااالة له ا العالم ،فقل لتحجأ ةاااورته ،قبل أن تترلل العتمة
ةاااورته ،ليبق لها فقل لبرهة قصااايرة نبض خقواته الحاحفة
إلى المجهو  ،دون أن تنتباه إلى دقراات قلبهاا التي كاانات تشااااير
إلى ن ير شااااتم تالشااااي تلك الصااااورة ،قبل أن تبتلعها عتمة
المغيأ إلى اابد.
كان سااعيد قد قام بوضااا ذاكرة الفالئ التي تحوي المسااتندات
في ققعة بالساتيك ،وربقها جيدا تحسابا الحتما عبورل البحر،
وقام برياطتها في قميا الجينح السااميك ال ي ساايرتديه أثناء
الرحلة.
رافقه كما شاقيقه حتى موقف الحافالت ،اساتقل حافلة ةاغيرة
تساا عشارة ركاب مسااء إلى مدينة الفاشار ،لم يتوقف كفيرا في
الفاشااار بل اساااتقل سااايارة أخرى إلى ملريل ،وةااال مليل ما
مشاارف الصاباح ،اتصال من محقة البا بالشارا ال ي ين ر
ظم
الرحلة إلى ليبيا ،طلأ منه االنتظار في مكانه ،حضااار بعد قليل
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ورافقه إلى بيت في أطراف المدينة ساااايقضااااي فيه النهار ما
زمالئاه في الرحلاة التي سااااتنقلق ليال ،مسااااااء جااء الربير
بمساالك الصاحراء ال ي سايصاحبهم في الرحلة عبر الصاحراء،
أوضااا لهم أنه كان يفضااال أن تكون الرحلة بالسااايارات لكن
زمالئه يفضالون اإلبل ،آخر رحلة بالسايارات قبل أشاهر انتهت
نهااياة ماأسااااااوياة حين أغاارت طاائرات حربياة على القاافلاة،
الادواعش ينشااااقون في المنققاة الحادودياة ويحتجحون بعض
المسااااافرين رهائن يساااااومون أساااارهم لدفا فدية قبل إطالق
سااراحهم ،وأحيانا يقومون بقتل ااساارى ال ين ال يسااتقيعون
الوةااو إلى أساارهم لقلأ الفدية ،الساايارات يسااهل رةاادها
واستهدافها أما الجما فتسلك مسالك وعرة بعيدا عن العيون.
تأكد أنر كميات الماء التي طلأ إعدادها جاهحة كلها إضااافة إلى
الربح المجفف والشااااي والساااكر والدقيق والبصااال ،ثم قاموا
بتحميل ااشااااياء كلها على الجما وربقها جيدا ،أوضااا لهم
ضارورة االقتصااد في شاراب الماء وأنر الكوارث التي حدثت في
الصااحراء لعدد من المهاجرين سااببها اسااتهالكهم كميات الماء
خال أيام قليلة ،وأنهم بحاجة لحوالي  5أسااابيا قبل الوةااو
إلى مصاراتة على سااحل البحر ،وأوضا أن الرحلة قد تساتغرق
وقتاا أطو قليال انرهم قاد يضااااقرون في أحياان كفيرة للتوقف
أثنااء النهاار حتى ال يلفتون أنظاار قوات الحادود التي أرساااالتهاا
الحكومة لتجوب الصااااحاري ،لمكافحة الهجرة غير الشاااارعية
بالتنسااايق ما بعض الحكومات ااوربية ،لمنعهم من الوةاااو
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إلى الحدود الليبية ،تسااااء أحد رفاق الرحلة عما قد يحدث إن
قوات الحدود؟ قا الربير :لم يحدث لي أن التقيت
عفرت عليهم ر
بهام في رحالتي ،لكاناناي سااااماعاات أنهام يباتاحون الماهاااجريان
ويقلبون مباالغ من الماا حتى يساااامحوا للقاافلاة أن تواةااااال
المسير إلى الحدود الليبية.
ثم أوضا ا لهم أنر شااارصاااا آخرا سااايتولى تنظيم رحلتهم إلى
أوروبا من هناك ،عليهم التفاوض معه بعد الوةاو  ،ساأله أحد
الشاباب المساافرين :كم يوما ساننتظر قبل أن نساتقل القارب إلى
أوروبا؟ فكرر الرجل قليال ثم قا  :سيشرح لكم منسق الرحلة في
مصراتة كل شيء ،ربما تنتظرون بضعة أيام ،تبدأ الرحلة دائما
حين يكون البحر هادئا ،كما سااااتجدون في الغالأ أشااااراةااااا
آخرين في االنتظار وةاالوا أوال ،ساايسااافرون هم في البداية،
قبل أن يأتي دوركم.
تساااالرم الربير ثالثة ماليين جنيه من كل مسااااافر ،كان عددهم
ثمانية أشاراص ،فيهم أربعة شابران من أريتريا ،وأسارة ةاغيرة
من أثيوبيا مكونة من رجل وامرأة وطفل عمرل سبعة أعوام.
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يوم عيد ااضااحى كان الساايد الرئيس يتلقى التهاني من ضااباط
الجيش والوزراء ،حين توقف فجاأة وسااااأ الرجال الا ي باادرل
بالتحية العساكرية ثم ةافحه بحرارة :أين كنت طوا سنوات يا
جنرا اايام الصااااعبة كان الساااايد الرئيس يقلق عليه جنرا
اايام الصااااعبة ،انه لم يكن يرتدي البحة العسااااكرية إال نادرا،
وحين يرتاديهاا وتلما النجوم ااربعاة الا هبياة في كتفاه ،يعرف
السيد الرئيس أن هناك مشكلة ما تهدد وجود النظام نفسه ،كان
آخر مرة يرال فيها مرتديا البحة العسااكرية يوم انشااقاق الحركة
اإلسالمية.
نعمل في ةمت سيدي الرئيس في خدمتكم!
اسااتبقال الساايد الرئيس بجانبه بعد أن انصاارف ضااباط الجيش
والوزراء.
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لم أرك من أداء القسااام ،ساااألت عليك كفيرا ،كانوا يقولون لي
دائما إنك مسافر كيف تسافر دون أن تربرني؟
البد أنك نساااايت ساااايدي الرئيس ،أال ت كر آخر اجتما لنا قبل
حوالي العام؟ لقد طلبت مني أن أقوم بإنشاااااء قوة جديدة اتفقنا
أن نسميها الحرس الجمهوري!
الفريق عوض ساليمان مساتشاار السايد الرئيس للشا ون اامنية
ورئيس جهاز اامن السااااابق ،في المرة ااخيرة التي رآل فيها
الساااايااد الرئيس كااان ال يحا في رتبااة اللواء ،كااان البعض
يضااحكون ساارا قائلين إنه أنعم على نفسااه به ل الرتبة حين تم
تعيينه بعد نجاح االنقالب رئيساا لجهاز اامن ،كان هو المنساق
الاعااام لاجاهاااز اامان الاتاااباا لالاتاناظايام اإلخاواناي ،أحااد ااذر
الرئيسااية التي دبررت االنقالب ،وكان مس ا وال أيضااا عن تهي ة
الشار لالنقالب ،حين قرر السيد الرئيس إعادته لجهاز اامن،
تجاهل همس بعض مساعديه :جنرالك ال ي عينته مديرا لجهاز
اامن ساااايادي الرئيس لم يادخال الكلياة الحربياة أبادا ،وال حتى
لمجرد زيارة شاااارا ما ،لكن من يرى أرطا ااوساااامة التي
يحملهاا فوق ةااااادرل ،يعتقاد أناه هو من قاام بتاأساااايس الكلياة
الحربية!
يبدو في نظاراته القبية وجسااامه الضااا يل وشاااعرل ااشااايأ
وابتساااامته الوقورة ،أشااابه بباح أكاديمي ،أوضااا بهدوء:
سااااافرت كفيرا في أنحااء الوطن ساااايادي الرئيس ،راجعات كال
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شاااايء ،وجمعات الرجاا ااوفيااء الا ين يمكنناا االعتمااد عليهم
وأعددت العُدة لكل شيء!
غسال يديه ببسااطة من كل جرائم تنظيمه ،غسال يديه من جرائم
التعا ياأ ،من بيوت ااشاااابااح التي كاانات من بناات أفكاارل ،من
اإلخفاء القساري للمعارضاين في عهدل ااو  ،اعترف بهدوء :
الحركة اإلساااالمية فشااالت في إدارة الوطن ،انفصااال الجنوب
بسابأ من ساياسااتهم ،والحرب ال تحا تدور في دارفور وجبا
النوبة والنيل اازرق ،نصاااف أراضاااي الوطن بيعت لشاااركات
أجنبية ،والمتساااساااات والمشااااريا الوطنية الكبيرة دبيعت أو
نُهبت ،أموا ال هأ والبترو تحولت إلى أرةاااادة في الرارج
أو قصاااور وفلل في تركيا وماليحيا ،رغم ذلك ال يمكن الترلا
من التنظيم كله ،أةاب التنظيم اإلساالمي مفل شاجرة مساكيت،
مادرد عروقاه في كال مكاان ،يمتا المااء من الترباة بادون رحماة
ويفسادها فال تصاب ةاالحة لحراعة أية شايء عليها وال حتى
أشااجار العُشاار تقتلعه من مكان فيظهر في مكان آخر ،إبعادهم
ساايكون مغامرة خقيرة ،يملكون كل شاايء ،ساايقاومون حتى
الموت محاولة إبعادهم .يتغلغلون في كل شااايء حتى في جهاز
اامن ال ي قمت بتنظيفهم منه بعد االنشااقاق إبعادهم ساايجعل
ر
أفض ال فقل أن
مس ا ولية الفشاال التاريرية من نصاايبك لوحدك
نبعدهم من الواجهة ،ذلك سايعقينا فرةاة لتحساين عالقاتنا ما
الكفير من الدو والمتساساات المالية الدولية ،سايعقينا فرةاة
لنلتقل أنفااسااااناا ونحااو إةااااالح التنظيم من الاداخال وتجادياد
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دمائه ،أو نعيد تنظيمه باسام وشاكل جديد مفلما قللنا نفعل من
تاأساااايس التنظيم قبال عقود ،لكال مرحلاة شااااكال واساااام جادياد
للتنظيم!
أنت تقو إنهم يملكون كل شيء ،لديهم ميليشيات تابعة للتنظيم
ولديهم سالح ،كيف ستستقيا إبعادهم من الواجهة؟
قوات الساالم والتنمية سايدي الرئيس ،أنشاأناها من بقايا قوات
ر
الجنجوياد ،هال تا كرهاا ساااايادي الرئيس؟ بعاد دخو قوات اامم
المتحدة إلى دارفور لم يعد لديهم عمل ،عادوا للنهأ والساالأ،
حاولنا اساتيعابهم في مشااريا الحراعة المقرية ،دربناهم على
مكافحة الكوارث لنضاااامهم للدفا المدني ،لم ينجحوا في ذلك،
متهلين أكفر لصاااانااعاة الكوارث وليس مكاافحتهاا .ال يجيادون
سااااوى الحرب ،إذا طلبات منهم تنظيف منققاة ماا من التمرد،
يحيلونها إلى رماد في بضا ساعات ،إن طلبت منهم شق جدو
في مشارو زراعي ،يشاقه في العادة ثالثة محارعين في سااعة
واحدة ،يستغرق منهم ه ا العمل عدة أيام وفي النهاية ال يصل
الجدو لنقل الماء ،يحفرونه تماما مفل خندق ال ينقصااه سااوى
بعض االستحكامات ليصب جاهحا للحرب!
قمنا بتدريبهم على أحدث ااسااالحة ،وبسااابأ ضاااعف الجيش
عهدنا لهم بمهمة محاربة التمرد الجديد ال ي قهر بعد انفصاا
الجنوب ،كما عهدنا لهم حراسااة الحدود بعد أن وقرعنا اتفاقا ما
االتحااد ااوربي لمحاارباة الهجرة غير الشاااارعياة ،بسااااباأ
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الفوضاى في ليبيا بعد ساقوط حكم العقيد الراحل معمر الق افي،
أةابحت بالدنا معبرا للهجرة غير الشارعية القادمة من أواسال
وشاارق القارة ،الشااباب في كل مكان يتجهون ةااوب البحر ،ال
توجااد حياااة في نظرهم إال فيمااا وراء البحااار ،يعرفون أنر
الوةااااو إلى الجااانااأ انخر من البحر دونااه الموت ،لكنهم
يحفون الرقى تجاهه ليال ونهارا ،وانر مصاااائأ قوم عند قوم
فوائد ،أبلغنا هتالء ااوربيين ،نحن وحدنا من يساااتقيا إيقاف
سايل الهجرة ،نحن مترصاصاون في ةاد السايو  ،سايو الماء
التي تهبل علينا في الرريف من قمم الجبا  ،وساااايو البشاااار
التي تهبل علينا من مجاهل القارة .ورغم أننا أيضااا كنا نص ادرر
المهاجرين إلى ما وراء البحر ،لكن ااوربيون ةادرقونا ووقعوا
معنا اتفاقا ،ودفعوا لنا تكلفة إيقاف السيو البشرية.
تقصد أنر قوات الحدود ه ل ستقوم بحماية التغيير ااخير
نعم ،ألم تر الملك أركماني قبل أيام أثناء نومك!
كيف عرفت؟ هل تتجسسون حتى على أحالمي؟
نحن ال نتجسس على فرامتك ،نحن نقوم بواجبنا لحمايتك!
عرف بعاد تفكير عميق أن اامر يرلو من أياة خوارق تساااام
لهم باالنفااذ إلى عقلاه الناائم ،وأنر اامر ال يعادو اسااااترادامهم
الهمجي لمعجحات الفورة التكنولوجيااة ،فقااد تا كرر أنااه يبحا
دائما في قوقل عن تفسير احالمه.
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وماذا تعني لك ر ية الملك أركاماني!
الملاك أركاماني لم يسااااتجاأ امر الكهناة باالنتحاار ،بدال من أن
ينتحر قاام بنحرهم وتولى الحكم مادى الحيااة قبال أركاامااني
كانت سلقة اإلله هي ااقوى!
أي إله تقصد؟
آمون!
ومن هم ال ين ستقوم قوات الحدود بنحرهم؟
ابتسم الفريق عوض بمكر هاد وقا  :الكهنة!
لقد قلت إنك ستكتفي بإبعادهم من الواجهة!
يجاأ أن نحتجح بعض قياادات الحركاة اإلسااااالمياة حتى نعياد
ترتيأ ااوضااااا  ،ساااايكون الغقاء هو محاربة الفساااااد ال ي
اساتشارى في الدولة ،كلهم غارقون في الفسااد ،تساتقيا تحديد
حجم الفسااااد من حجم اللحى ،ومقدار الرشاااو ال ين يبكون
أثنااء خقباة الجمعاة ،حتى تتبلال لحااهم وتتبلال اارض تحات
أقدامهم ،هم من يملكون الفلل في تركيا واارةاادة في ماليحيا،
يهربون الا هاأ عبر المقاار ،ويسااااترادمون الحقاائاأ
هم من ر
الدبلوماسية لتهريأ ااحجار الفمينة!
ومتى سيتم التنفي !
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التحرك اسام العملية سايكون أركاماني
ننتظر توقيعك على أمر
ا
الفااني ه ل أو عملياة نسااااتلهم اساااامهاا من أحالم ةاااااحأ
الفرامة!
قا بوقار وطني تشااوبه مسااحة دينية كأنه يسااتعير ةاافة اإلله
آمون بادال من أن يحاارباه :لتبادءوا على بركاة هللا أوضاااا
مبتسما :ه ا أمر وليس خشوعا فاسدا!
رأى نفسااااه في جهااز التلفحيون يقرأ بيااناا ينسااااأ فياه تردي
ااوضااا االقتصااادية بساابأ الفساااد ال ي اسااتشاارى في كل
المرافق ،ولم تنفا من أجال مكاافحتاه كال الساااابال ،وأناه كاان
الساااابأ الرئيسااااي في فشاااال كل الرقل التي وضااااعت إلنقاذ
االقتصااااد المنهار ،ولم يعد من مجا لعالج سااارطان الفسااااد
سوى بالجراحة.
كانت قوات السااالم والتنمية منتشاارة في المدينة ةااباح اليوم
التالي ،تحرس المتسااااسااااات الحكومية ومقار بعض ااححاب
الساياساية ،أةاب اللواء عوض ساليمان نائبا للرئيس ،إضاافة
لمنصااابه القديم مديرا لجهاز اامن والمرابرات ،اقترح السااايد
قوات السااالم والتنمية لرئاسااة الجمهورية ،له
الرئيس أن تتبا ر
شااارصااايا ،قا  :سااايرفف ذلك من أعبائك ويعقي ه ل القوات
المهمة مظهرا قوميا.
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قبل بدء الرحلة مباشاااارة من مليل ،قام الربير بسااااقي الجما
التي تعمدوا تركها عقشاااى طوا أيام حتى تشااارب في اللحظة
ااخيرة أكبر قدر من الميال ،فال تشااعر بالعقش مرة أخرى قبل
وةااااولهم إلى واحاة النريلاة التي تقا في منتصااااف طريق
الرحلة.
الجو كااان ال يحا لقيفااا عقااأ موساااام اامقااار حين باادءوا
رحلتهم ،لكن حرارة الجو باادأت في االرتفااا كلمااا اتجهوا
شاااماال ،يُ ر
فضاال قائد الرحلة مواةااالة السااافر ليال ،رغم حاجة
المسااافرين للراحة ،انه يسااتقيا تحديد اتجال الرحلة بسااهولة
بواسااااقاة النجوم ،سااااعياد كاان منظر النجوم المتراةااااة مفال
الجواهر في قبة السااماء يعيد إليه ذكريات طفولة سااعيدة ،رأى
نفسااه ما شااقيقه كما وما عدد من زمالء المدرسااة ي هبون
إلى الفولة ،التي امتألت ذلك العاام بمااء المقر وفاضاااات الميال
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وأغرقت أجحاء من المدينة ،لحساااان الحر لم يتأثر بيتهم كفيرا
ان البيت يقا في منققة عالية قليال ،في موسااام الجفاف كانت
المدرساة تُنظم رحلة سانوية للتالمي إلى جبل حيدوب ال ي تقا
المدينة على سافوحه ،وسال محار الفو الساوداني الواساعة،
والادل كاان يملاك محرعاة ةااااغيرة ،يحر الفو السااااوداني
والكركدي .لم يكن إنتاج المحرعة كبيرا لكنه كان كافيا اسرتهم
الصغيرة.
كانت الرحلة شاااقة جدا وحرارة الشاامس تكاد ت يأ أجسااادهم،
في الباداياة كاان الجو محتمال حين كاانوا ال يحالون في نقااق
الححام الواقا في حدود المقر ،لكنهم كلما اتجهوا شااماال كانت
درجاة الحرارة تصااااب ال تقااق ،عبروا وادي هور وتحودوا
باالمياال قبال االنقالق في الرحلاة النهاائياة إلى الحادود الليبياة،
مرض القفال ااثيوبي وأماه وأشاااارفاا على الهالك ،قريباا من
الحادود الليبياة نفاد المااء ،قااموا با ب أحاد الجماا لكن المااء
الا ي عفروا علياه في بقن الجمال كاان قليال جادا ،ولم يسااااتقا
الجميا شااااربه ،قهرت عليهم أعراض الجفاف الشااااديد ،كان
ساعيد يشاعر كأن العالم كله يدور من حوله ،يشاعر بآالم جسادل
تتسااارب الى قا روحه ،أةاااابته حالة من ال هو لم يعد يعي
معها شاي ا مما يدور حوله ،حتى أنه لم يعرف كيف اساتقا أن
يني الجمل ويساتلقي أرضاا فوق الرما الحارقة ،رأى ما يشابه
شااابحا يلبس ثوبا أحمر يقترب منه ،كانت سااايدة يراها تقترب
منه وفجأة تبدو كأنها تقير بعيدا في الفضاء.
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فجأة بدأ ينتبه على ما يشاابه ةااوت ساايارة ،رفا رأسااه فرأى
أشاباحا معلقة في نهر الساراب من حوله ،ساما ةاوتا يقو  :ال
تعقوهم ماء ،اساقوهم قليال من الشااي ،شاعر بشارا يبلل له
رأساااه ويمد له كوبا به ساااائل أحمر ،شااارب منه وهو ال يحا
نصاااف مساااتلق على اارض السااااخنة ،توفي اثنان من أفراد
القاافلاة ،القفال ااثيوبي ومهااجر أريتري ،انتباه سااااعياد على
ةااااوت والادة القفال تبكي فوق جسااااادل المتيبس ،حين حا رل
المسااء ،شارب ساعيد محيدا من الشااي وشاعر ببعض االنتعائ،
كااانوا أكفر حظااا لم تكن المجموعااة التي أنقا تهم تتبا لقوات
السااااالم والتنمياة ،بال إلحادى الجمااعاات المتمردة في إقليم
دارفور ،أعقوهم ماء ومحيدا من المواد الغا ائياة وساااااعدوهم
في دفن الموتى ،قباال أن يغااادروا في اتجااال المجهو  ،أعلن
الربير :لم يبق لنا سوى مسيرة يوم واحد لنصل إلى العوينات.
في العويناات تحودوا باالمااء ،وبعض المواد الغا ائياة ،كاان عادد
الجما قد نقا بسابأ ذب جملين للحصاو على الماء ،اقترح
الربير أن يواةالوا الرحلة بالسايارة إلى مصاراتة ،قا إنر عدد
الجما قد نقا وهي تبدو مجهدة جدا كما أنهم أيضاا تعرضاوا
لإلجهاد الشاديد ،ساأله ساعيد كيف سانحصال على سايارة؟ وهل
ساااايكون القريق آمناا في قال االنفالت اامني؟ هال يحتمال أن
قوات رسمية أو مجموعات مسلحة قد تعوقهم؟
تتعرض لهم ر
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قا ساااعيد :سااامعنا أنر الكفير من ااجانأ تعرضاااوا لهجمات
تنظيم داعش وتنظيماات متقرفاة أخرى ،وهال يجاأ أن نادفا
تكلفة إضافية رغم أننا دفعنا تكلفة الرحلة حتى مصراتة؟
قاا الربير إنهم ربماا ساااايادفعون مبلغاا إضاااااافياا قليال ،وأنهم
سايتولون إحضاار سايارة تنقلهم بقية الرحلة ،أوضا أنر طريق
الساايارة آمن ،أنر معظم المهاجرين يفضاالون قوافل الجما في
الجحء ااو من الرحلة بساابأ انتشااار قوات السااالم والتنمية
لكن داخال حادود ليبياا ،تتسااااااوى تقريباا حظوق قوافال الجماا
والعربااات ،بعض التنظيمااات المتقرفااة نشااااقااة في بعض
المنااطق ،لا لاك تقوم الجهاات التي تنظم رحالت القوارب على
حمااايااة قواربهااا حتى تغااادر الميااال اإلقليميااة ،كمااا أن رحلااة
السايارة تساتغرق يوما واحدا وليس عدة أيام مفل الرحلة باإلبل
مما يقلل فرص التعرض اخقار القريق.
كاانات المجموعاة منهكاة جادا ،اسااااتغرقوا جميعاا في النوم ،في
الصاااابااح شااااربوا الشاااااي وأعاد لهم الربير وجباة من اللحم
المجفف والبصاال والقماطم المجفف ،أبلغهم أنره قام باالتصااا
ما المجموعة التي يعمل معها وساااتصااال سااايارة تنقلهم إلى
مصاراتة وأنر على كل واحد فيهم دفا خمسامائة جنية إضاافية،
تحفرر بعضاااهم على المبلغ اإلضاااافي ،كانوا يرشاااون أن تكون
تكلفة السفر عبر البحر أكبر من توقعاتهم.
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أوض ا لهم الربير أنر الساايارة التي سااتنقلهم تابعة للمجموعة
التي ستتولى ترحيلهم إلى أوروبا.
اساااتغرقت الرحلة وقتا أطو ان الساااائق الربير كان يسااالك
أحيااناا طرقاا بعيادة غير معبادة ليتفاادى نقااط التفتيش ،توقفوا
مرة واحدة طوا يوم كامل ليقضاوا حاجتهم بسارعة ويواةالوا
الرحلة ،حين اقتربت الساايارة من المدينة بدأت تهد ساارعتها
لحين حلو الليل ،توقف الساائق أخيرا في شاار جانبي وتقدم
المجموعة إلى شااااقة في بيت قديم ،كانت الشااااقة كبيرة لكنها
محدحماة باالنااس ،أخبرهم السااااائق أنر الرجال الا ي ساااايتولى
تنسايق الرحلة سايحضار ةاباحا ليتفق معهم ،كانت غرف البيت
كلها مشاغولة بعدد من ااُسار ،وعدد كبير من ااطفا  ،وضاعت
المجموعة أشاايائها القليلة في ةااالة البيت واسااتلقوا أرضااا،
سامعوا بعد قليل حركة دخو شارا ما إلى البيت ،ثم اكتشافوا
ةاااابااحاا أن كا رل نحالء البيات غاادرول مساااااء في رحلتهم عبر
البحر ،كان البيت في غاية الق ارة بساابأ اسااتردامه من طرف
عدد كبير من الناس يوميا ،حفاضات أطفا ملقاة أرضا ،وغبار
يغقي كل شاااايء ،وأواني االكل وأكواب الشاااااي ملقاة في أي
مكاان ،اقترح أحاد أفراد المجموعاة أن يقوموا بتنظيف البيات،
لكن أحادهم اعترض :هال نحتااج إلى ذلاك ،ربماا نسااااافر اليوم،
أثنااء ذلاك جااء الرجال المساااا و عن تنساااايق الرحلاة ،قاا أنر
الرحلة سايتم ترتيبها خال سابعة أيام ،أخبرهم أنه سايحضار أو
سايرسال شارصاا سايعقيهم اسامه كل يوم إلحضاار احتياجاتهم
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من الغ اء والماء ،وعليهم االتصاا به أن احتاجوا اية شايء،
وأن عليهم عادم الرروج من البيات مقلقاا انرهم قاد يتعرضااااون
لالختقااف من بعض العصااااااباات التي تتبا لبعض الجمااعاات
المتقرفاة ،ونبههم إلى إغالق بااب البيات جيادا وعادم فت البااب
إال بعد التأكد من شارصاية القارق ،شارح لهم باختصاار بعض
ترتيباات الرحلاة عبر البحر والمرااطر المحتملاة ،هنااك قاارب
ةاغير به بعض المسالحين سايقوم بمرافقتهم حتى حدود الميال
الادولياة ،لحماايتهم من خقر العصاااااباات والجمااعاات المتقرفاة
التي تنشاااال في البحر ،ثم طلاأ من كال واحاد منهم دفا مبلغ
ثمانمائة دوالر ،لم يتبق ما ساااعيد بعد دفا المبلغ ساااوى مائة
دوالر لم يكن متاأكادا إن كاانات كاافياة لمقاابلاة منصاااارفاات الجحء
ااخير من الرحلة قبل الوةو إلى الوجهة النهائية.
قضااوا يومهم في نظافة البيت وإعداد القعام ،لحساان حظهم لم
يحضااار مهاجرون جدد ،فبقي البيت هادئا نسااابيا مقارنة بيوم
وةااااولهم ،مسااااااء أخلادوا للنوم مبكرا على أمال أن يوقظهم
منساق الرحلة ،ليساتأنفوا رحلة الهروب عبر البحر تلك الليلة،
لم يادر برلادهم أبادا أنر عاددا من الادواعش هم من ساااايقومون
بإيقاقهم من النوم!
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سااايدي الرئيس نحتاج بصاااورة عاجلة لشاااراء مواد بترولية
وقم  ،شااركات البترو ترفض تحويدنا بالمواد البترولية ما لم
ندفا مقدما!
ه ا كل ما وجدنال في خحينة الوطن سيدي الرئيس ،مائة دوالر
وعشرة جنيهات إسترليني وألف ليرة تركية ومائة ين ياباني!
كم تساوي مائة ين ياباني بالدوالر؟
دوالر واحد سيدي الرئيس!
هل انهارت عملة اليابان أيضااا ؟ إنها تكاد تصااب مفل عملتنا
رغم أننا ال نصاانا ال ساايارات وال أجهحة تلفحيون ،نحن تقريبا
ال نصانا انن شاي ا سوى المريسة وحتى المريسة لم نعد نجيد
ةناعتها ،ويضيف لها الباعة الكفير من الماء معظم السكارى
في ضاواحي العاةامة النائية ،يشاربون خمرا مغشاوشاة بالماء
لكن بسبأ سوء التغ ية ،يكفي شراب أية شه الفقادهم الوعي
في الحمن الماضاااي كان شااارب كوب واحد يكفي لتفقد الوعي،
أما االن تشرب برميال كامال وتظل في كامل وعيك!
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ال نصانا شاي ا رغم أننا اساتولينا على السالقة ب ريعة تحقيق
التنمية الشاملة واالكتفاء ال اتي ،وكان أهم شعارات الفورة أننا
سانصاب خال خمس سانوات تايوان أفريقيا ،مضات ثالثة عقود
ونحن على وشك فقل أن نصب ميديلين أفريقيا!
يقا سايدي الرئيس أنر جهاز اامن والمرابرات هو ال ي يدخل
كل ه ل المردرات إلى البالد لشااغل الشااباب عن التظاهر ضااد
النظام!
قا أحد مسااعديه :ال تصادق ه ل الترهات سايدي الرئيس ،لقد
حققناا االكتفااء الا اتي نسااااتورد فقل القم والادواء ،حققناا
االكتفاء ال اتي من القنابل المسااايلة للدمو نقوم بإنتاجها في
مصاانا ااساالحة وال خيرة الوطني يقا إنه بناء على تعليمات
جهاز اامن والمرابرات الوطني يقومون في مصاانا ااساالحة
بحشاااو القنابل المسااايلة للدمو بالمردرات ،ذلك هو السااابأ
ال ي يجعل المظاهرات ضاد السالقة الشارعية المنتربة ،تتحو
إلى مظااهرات غنااء وطرب ةاااااخاأ بال إنهم يهتفون بحيااتاك
ساايدي الرئيس ،ويرفعون الفتة مرتجلة مكتوب عليها :تسااقل
الحكومة ويحيا ساااكن القصاار ،ةااانا البهجة والحبور ،ةااانا
المقر!
لم يهتم السااااياد الرئيس بااامجااد الفورياة التي يساااابغهاا علياه
(المساطيل) ،قا بغضأ:
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وهل ه ا كل ما وجدتمول في بنك الوطن؟ وأين عائدات البترو
وال هأ؟ أين ذهبت عائدات بيا مشاااريا الوطن ومتسااساااته
الكبرى؟
قاا أحاد مسااااااعادياه :يقاا إنهاا تحولات إلى اسااااتفماارات في
مااليحياا ،فلال في تركياا وأموا سااااائلاة في بنوك سااااويساااارا
وبعضها ذهأ هبات للتنظيم الدولي لإلخوان المسلمين!
ه ا هو كل ما حصااالنا عليه سااايدي الرئيس ،اضاااافة لكشاااف
حساااب منصاارفات الساانة المالية المنصاارمة ،ااموا معظمها
ذهأ لشراء السالح للحرب وبعضها لشراء السالم!
ألم تقولوا قبل قليل أننا نملك مصاانعا لألساالحة؟ لماذا نشااتري
السالح من الرارج إذا؟
المصانا سايدي الرئيس يقوم بتصانيا بعض ااسالحة الرفيفة،
والمدافا الرشاااااشااااة والقنابل المساااايلة للدمو  ،لكننا نحتاج
لقاائرات ،ومادافا مضااااادة للادرو  ،وعرباات مادرعاة ،ال تحا
هناك بعض جيوب التمرد في الوطن سيدي الرئيس!
فهمت أننا يجأ أن ندفا الما لشاراء الساالح ال ي ال يساتقيا
مصاااانا ااساااالحة إنتاجه ،مفهوم أن ندفا الما للحرب ،لماذا
يجأ أن ندفا الما أيضا للسالم؟
هناك نقود تدفا للوسقاء ال ين يقنعون أطراف الحرب بالتوقيا
على اتفاقية السااالم ،هناك نقود دُفعت حسااأ ه ا الكشااف احد
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الفصاائل المتمردة ليوقا على اتفاق الساالم ،وحين عاد الفصايل
للتمرد مرة أخرى ،دفعوا احاد القاادة الميادانيين ليقوم باالتمرد
على قيادته الساياساية فأةابحت الحركة حركتين ،ثم دفعنا نقود
لقاادة آخرين فاأةااااب لاديناا بادال من حركتين أربا حركاات ،ثم
دفعناا ليصااااب العادد اإلجماالي ثماانية حركات ،ثم دفعنا للفمانية
حركاات مرة أخرى لتُوقا على اتفااقياة سااااالم جاديادة ،أماام
عدساات وكاالت اانباء العالمية ،ثم دفعنا لقادة ميدانيين آخرين
لشاق الحركات مرة أخرى ل لك تتضااعف تكلفة الساالم ،تكلفة
الحرب تصاااب أق رل من تكلفة الساااالم حين يكون هناك ساااالم
يمرض الناس كفيرا ،يحتاجون للدواء ،يحتاج ااطفا لمدرسة،
ويحتاج الناس لشوار ومستشفيات ،ومرابح ،ونقاط للشرطة.
حين يلعلا الرةااص ال يت كر أحد حتى المرضاى حبة الدواء أو
قلم الرةااااااص ،الجميا يهربون بجلودهم ،ال يبق من واجاأ
على الحكومة سوى توفير الرةاص!
ألقى بالورق جانبا ،أحضااااروا لي أفضاااال عبقري في الوطن،
سااااااحر ،شاااايقاان ،أرياد من يوفر لي مااال في ها ل الرحيناة
الفارغة!
نفرا رجاا أمناه تعليمااتاه حرفياا ،أحضااااروا لاه في اليوم الفااني
رجال ض يل الحجم يكاد جسدل الرفيف تحمله الري حين يمشي
في الشار .
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ألقينا القبض عليه بعد بالغ من إحدى السايدات سايدي الرئيس،
كان قد اتفق معها على جلسات لعالج العقم ثم حاو اغتصابها،
وضااااعنال في الحنحانة لحين عرضااااه على القاضااااي في اليوم
التاالي ،لكنناا وجادناال بعاد قليال في الراارج ،اعتقادناا أناه خبير في
فت اابواب فوضاعنال في زنحانة محكمة مرصاصاة للمحكومين
بااإلعادام ،لكنناا وجادناال بعاد قليال في الراارج ،وضااااعناا حولاه
حراس في الحنحاناة ،هبات ري قوياة داخال الحنحاناة
عشاااارة ر
وجدنال بعد قليل جالساااا في الرارج يشااارب كوبا من الشااااي،
الحراس جميعا نائمون يقا إن لديه سالقة
وفي الداخل وجدنا
ر
على الجن والشياطين سيدي الرئيس!
لم تبد عليه أية مظاهر سااالقة وال حتى على نفساااه ،كان يبدو
زائغ البصاااار ،يدل اليمنى التي يرفعهاا كل ثوان لتفبيات النظاارة
على وجهاه النحيال المليء باالتجااعياد ،كاانات ترتعش بصااااورة
واضحة.
كان واضااااحا أن كل ساااالقاته في اختراق الجدران تتضاااااء
وترتفي في حضااارة سااالقة حقيقية ال تعتمد على الوهم ،أمرل
السايد الرئيس ليجلس بجانبه ،وساأله إن كان يرغأ في شاراب
شاااايء ما ،طلأ كوبا من الشاااااي بالحليأ قا إنه معتاد على
شراب الشاي طوا اليوم.
قا السااايد الرئيس مبتساااما برب  :كنت أقن أن الشااايقان ال
يحأ الحليأ!
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اسااااتعاد الرجل بعض زمام ساااالقته وقا  :الشاااااي لي وليس
للشيقان!
ضاحك السايد الرئيس وقا  :معجحة الرروج من الساجن تصال
فقل للا من يحتاج لمفل ه ل المعجحة!
كان الرجل ال يحا يبدو خائفا بصاورة ما ،كأنه يرشاى فشاله في
إثباات قادرتاه أماام رجال ال يرحم ،تماالاك نفسااااه وقاا  :المعجحة
الحقيقية إن تبق على قيد الحياة في ه ا الحمان العصيأ!
هل تقصد أن مجرد بقاءك حيا في دولتنا هو معجحة؟
تنبه الشاي لفداحة تعليقه ،قا  :ال أقصاد عهد ساعادتكم ،أقصاد
اارض كلها ،حروب وأوب ة ومجاعات ومشااااكل ال تنتهي لقد
خلق هللا اإلنساان لعبادته وتعمير اارض وإشااعة الساالم ،لكن
كال ماا يفعلاه هو القتال والتررياأ ،تعقي أحادهم قلماا أو معوال
ليتعلم شاااي ا أو يحر اارض ،يلقي بهما أرضاااا دون اهتمام،
تعقيه بندقية يكاد يقير من الفرح!
تجاهل السااايد الرئيس اهتمامات الشاااي برفاهية الكوكأ كله،
وسأله
ما اسمك يا حضرة الشي ؟
اسمي عبد الرسو يا ةاحأ الفرامة
بدأ يستعيد نفسه ما رشفات الشاي الرئاسي.
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أريد أن أرى إحدى أعمالك الرارقة!
أنا مجرد رجل فقير ،أنا مجرد إنسان على باب هللا!
كرر السايد الرئيس الساتا  :دعنا نرى إحدى أعمالك الرارقة ،
ر
كان قد سما أن السيد الرئيس ال يحأ تكرار طلبه.
قا  :هل تفكر فرامتك في شيء تحأ ر يته انن.؟
كان أو ما خقر في با السااايد الرئيس ،جهاز راديو قديم كان
يحأ قبل ساانوات طويلة أن يرلد للنوم ليال أثناء االسااتما له،
لكناه فقادل منا تررج من الكلياة الحربياة ،في غماار تنقلاه من
بياات إلى بياات من ماادينااة إلى أخرى من حرب إلى انقالبااات
عسكرية.
قا له شاااي عبد الرساااو  :هل تتكرم فرامتك وتغمض عينيك
للحظة!
فت ةااااااحاأ الفرااماة عينياه على منظر الراديو القاديم أمااماه
على المنضدة.
يا للكارثة قا ضاحكا ليتني ت كرت سبيكة ذهأ!
تملك وطنا يا ةاحأ الفرامة ماذا تريد بسبيكة ذهأ؟
ضاااحك السااايد الرئيس وقا  :أساااتقيا بيا سااابيكة ال هأ ،ال
أستقيا بيا الوطن!
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انن دورك لتغمض عينيك!
فت شااااي عباد الرسااااو عينياه على منظر حقيبتاه الجلادياة
القاديماة وحا ائاه المصاااانو من جلاد البقر ،ال تحا تفوح مناه
رائحة القرض ال ي يسااااتردم محليا في دباغة الجلود ،وبعض
أشاايائه القليلة التي تركها في الغرفة الملحقة بمسااجد ةااغير،
يقيم فيهاا في ضااااواحي العااةااااماة قريباا من مادخال القريق
الصحراوي المتجه شماال.
قاا السااااياد الرئيس :رجاا أمنناا ليسااااوا أقال كفااءة من الجن،
أمرتهم عناد وةااااولاك باإحضاااااار أمتعتاك ،ثم أةااااادر قرارا
جمهوريا :سااتقيم معي هنا ،طاف معه في جولة قصاايرة داخل
القصار :لدينا الكفير من النسااء هنا ،قا السايد الرئيس ضااحكا:
إذا حاولت اغتصااب إحداهن ساأحبساك في قمقم لن يعرف إليه
الجن طريقا!
تساااء الساايد الرئيس :لماذا لم تتحوج حتى انن؟ ساامعت أن
بعض الناس ال ين يصاادقون الجن يأمرونهم بعدم الحواج ،ذلك
ليس مهما ،يمكنك تدبير حياتك دون زوجة ،الحياة أقصاااار من
أن نضااايعها في الشاااجار والمحاكم ،يمكنك أن ت هأ سااارا إلى
بيوت العااهرات ،أو يمكناك إحضاااااار إحاداهن إلى جنااحاك هناا
سارا ،بشارط أن يكون ذلك بعد الساادساة مسااء ،سايكون محعجا
قليال أن حضارت لك امرأة اثناء النهار ،وحين ال تعفر عليك في
اساتقبا القصار الجمهوري ،تساتوقف سافيرا جاء لتقديم أوراق
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اعتمادل ،تقو له هل يمكنك أن تصااف لي كيف أجد شااي عبد
الرساو في ه ا البيت ال ي يشابه بيت جحا ،يتول فيه حتى من
قام ببنائه ،أنه يعمل هنا مستشارا للرئيس!
إن كان السافير رجل يحأ مسااعدة النسااء فساوف ينساى موعد
تقاديم أوراق االعتمااد ،ويجو ما العااهرة في أجنحاة القصاااار
بحفا عن المستشار الرئاسي!
أةادر السايد الرئيس أمرا :نحتاج لشاراء مواد بترولية بصاورة
عاجلة قبل أن ينفجر الشار .
طلاأ أن يرتلي في غرفتاه لمادة ثالثاة أياام ما كمياة من الحئبق
ااحمر ،أحضاار رجا أمنه الحئبق ااحمر :حصاالنا عليه بشااق
اانفس يا موالنا وفقك هللا في ه ل المهمة الصااااعبة ،الساااايد
الرئيس سايرتبر مقدراتك ،السارعة أيضاا ساتكون حاسامة في
تقييم مقدراتك ،من اافضااال أال تترك شاااياطينك ترلد إلى النوم
قبل إنجاز ه ل العملية!
بساابأ العجلة والساايد الرئيس ال ي كان يقرق الباب كل بضااا
دقائق ليسأ  :ألم تتمكن من تنحيل اية شيء؟ كان ةوت الرجل
يتساااارب من خلف الجدران مشااااحونا بالغبار والحنين ،تحو
حو
ةاوته إلى ما يشابه ةاوت الري  ،ةاوت العاةافة ،حين ت ُ ر
ةباحات موسم الدميرة إلى ليل دامس.
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يلتقل السايد الرئيس كلماته بصاعوبة من فم العاةافة :ال شايء،
ال شاايء يقو الساايد الرئيس بريبة أمل وقد بدأت آماله حو
حل سحري لمصاعأ الوطن تربو:
ال شيء؟ وال حتى ما يكفي لشراء ليتر بنحين؟
في النهااياة رفضااااات شااااركاة النفل ااجنبياة الادوالرات ،انهاا
محيفة!
قا الساايد الرئيس :محيفة؟ إنها من السااماء؟ هل يوجد أيضااا
تحوير في السماء؟
قا شااي عبد الرسااو  :الحئبق ااحمر لم يكن من النو الجيد
النقي ،لم يكن الحئبق ااحمر الروحااني الا ي طلبتاه ،أحضاااار
رجاالاك زئبق غير حقيقي ،لقاد اختبرتاه في يادي قبال أن أبادأ
العمل ،الحئبق ااةالي ينبض مفل القلأ حين تضامه في قبضاة
يدك لكنك لم تعقني فرةااة لتوضااي مشااكلة الحئبق المحيف،
فبادأت العمال أمال في حادوث معجحة وأن يتم تمرير ةاااافقاة
التنحيل في لحظة عدم تركيح في السماء!
وما العمل االن أال تسااما أةااوات المتظاهرين خارج القصاار؟
النااس عاادت إلى العصاااار الحجري يركبون الادواب في قلاأ
العاةاامة وشااركات البترو ترفض تسااليمنا شااحنات البنحين
قبل أن يروا دوالراتنا ،وشاي عبد الرساو ينح لنا من الساماء
دوالرات محيفة!
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أةاادر الساايد الرئيس أمرا نهائيا :ساايبدأ شااي عبد الرسااو
خلوة التنحيل بعد ةالة العشاء .أريد زئبق أحمر نقي ال ترالقه
أدنى شاائبة ،قبل مغيأ الشامس واال فأنتم مقرودون جميعا من
الردمة وأريد أال أرى أحدكم ةااباحا في أية مكان ،وسااأتساالم
بنفسي البيوت الحكومية التي تقيمون فيها!
جاااءوا قباال المغيااأ بفواني قليلااة يحملون شااااي ااا في علبااة
بالسااااتياك .عفرناا علياه ساااايادي الرئيس ،هااجمناا بيوت بعض
شاااايو التنحيال فلم نجاد سااااوى كمياات قليلاة ،ال تكفي لتنحيال
دوالرات لشااااراء برميال بنحين واحاد ،وجادناا شاااايو التنحيال
يعودون لعالج الناس بالرقي بساابأ شا الحئبق وبساابأ غالء
أسااااعاار الادواء ساااايادي الرئيس ثم هااجمناا منااطق التنقياأ
العشااااوائي عن الا هاأ ،وعفرناا على عادد من المنقبين لاديهم
كمياات قليلاة يسااااترادمونهاا لتنقياة الا هاأ ،حااو بعضااااهم
االعتراض ،فصاااااادرناا كمياات الا هاأ التي عفروا عليهاا بادون
ترخيا سااايدي الرئيس وضاااعوا الحئبق وال هأ بجانبه يا
لليوم السعيد!
وضاا شاي عبد الرساو الحئبق في يدل وضامه بقوة فنبضات
يادل بقوة مفال قلاأ ثور ،قاا انن يمكنناا العمال دون خوف من
النتائج ،ثم اساااتأذن ليبدأ عحلته المجيدة ،ذكررل السااايد الرئيس
بوجوب السارعة إلنجاز المهمة قبل أن تصاب ااوضاا خارج
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الساااايقرة ،أجاز لقوات أمنه اسااااتردام ال خيرة الحية لتفريق
المظاهرات لحين فراغ شي عبد الرسو من خلوته.
سا رلمه شاي عبد الرساو بعد يومين الغرفة الملي ة بالدوالرات،
أةااااادر فورا قرارا جمهورياا بتعيين الادكتور :عباد الرسااااو
سااليمان القاهر ،وزيرا للمالية ،ومسااتشااارا اقتصاااديا لرئيس
الجمهورية.
ومااذا ساااانفعال بوزير الماالياة القاديم البروفسااااور محماد عباد
الدافا؟ لقد كان أفضاال من يقود المفاوضااات ما ةااندوق النقد
الدولي ،أنه رجل عبقري حاةال على الدكتوراة من أوكسافورد
ولديه زمالة جمعية المحاسبين البريقانيين!
أن كنت تساامي ه ا ا ِ ْل ُم ْف دلس ال ي يتفاوض من عشاارة ساانوات
ما ةااااندوق النكد الدولي دون أن نرى دوالرا واحدا ،أن كنت
تساميه عبقريا فماذا نسامي شاي عبد الرساو ال ي يقتلا لنا
الدوالرات من السااماء وال يحتاج في مفاوضاااته سااوى ثمان
وأربعين ساعة وبعض الحئبق ااحمر!
لكن سعادتك هو من متسسي الححب ومن اإلخوان الملتحمين!
ملتحم بمااذا؟ ألم يساااارق ما يكفياه هل نسااااي أن الدولة كانت
تادفا لاه إقاامتاه في الفنادق طوا فترة عملاه وزير ماالياة يقوم
برناامجاه على خفض اإلنفااق الحكومي ويقيم هو نفساااااه ما
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أساااارتاه في فنادق الهيلتون والحكوماة تملاك نصااااف بيوت
الوطن لماذا ال يقيم في بيت حكومي؟
لكن يقا إن بيوت الحكومة كلها بيعت!
باالقبا بااعهاا لصااااوص ححب المتتمر الوطني ،ثم ياأتي من
يتحدث عن اإلخوان اانقياء الملتحمين!
لكن يقااا إن شااااقيقااك سااااياادي الرئيس وهو من اإلخوان
الملتحمين..
إياك أن تتحدث عن أساارتي ،جميا ححب االخوان لصااوص ما
عاادا إخوتي ،ربمااا خاادعهم االخوان إلغراقهم في الفساااااااد
البتحازي ب لك لكنهم لن ينجحون ،إخوتي فوق الشبهات!
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شاعر ببعض االساتقرار بعد اساتقرار بعض أزمات الوطن ،يقو
اقرب مساااعديه :أين مشاااريعنا اإلنتاجية؟ ألم تكن هناك خقة
إلعاادة تاأهيليهاا؟ من ساااايضاااامن اسااااتمرار ها ل الرفااهياة
الشيقانية؟ أخشى أن تنفد كل الدوالرات الموجودة في السماء،
وال يستقيا الشي سوى إنحا المقر!
المشكلة أنر المقر إن هقل سيهقل في أراض ال ترصنا!
ماذا تعني بأراض ال ترصنا؟
أعني أنر المشاريا الكبيرة التي تحدثت عنها ،بيعت كلها سيدي
الرئيس ،أيام سقوة ححب الوطن اإلخواني!
هل باعوا كل شيء؟ لم يتركوا وال حتى فدران واحد؟
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قام المسااااتفمرون ااجانأ بحراعة حتى مقابر موتانا ساااايدي
الرئيس بادعوى أنهم اشااااتروا تلاك اارض أماا مبااشاااارة أو
حصلوا عليها لقاء قروض واجبة السداد من سنوات!
فكرر السااايد الرئيس قليال وقا  :أريد خقة عاجلة الساااتصاااالح
الصحاري ،سنعتمد على زراعة القم !
معظم الصحاري بيعت لشركات التعدين سيدي الرئيس!
هل هي شركات أجنبية؟
بعضاها شاركات أجنبية وبعضاها يملكها أعضااء ححب الوطن،
اإلخوان المسلمين يسيقرون تماما على اقتصاد بالدنا!
ماذا سااانفعل ،ماذا تبقى لنا؟ هل نقوم بحراعة القم في حديقة
القصر؟
ضااحك المساااعد وقا  :القصاار وحديقته بيعا ساايدي الرئيس،
الشااركة الصااينية التي اشااترت القصاار قامت ببناء قصاار جديد
ةغير ،سنرحل إليه خال أسابيا سيدي الرئيس!
كيف أترك قصاري؟ ه ا القصار شااهد على تاريرنا؟ وهل تعني
أنر الشاركة الصاينية احتسابت تكلفة بناء القصار الجديد من قيمة
القصر القديم؟
نعم لكن بقيت بضعة ماليين يجأ أن نسددها للشركة الصينية!
كأنه يشعر بقدوم الكارثة الوشيكة:
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مصايبة كبرى سايدي الرئيس ،توفي الدكتور عبد الرساو وزير
الماالياة كاان على وشااااك تنحيال دفعاة من الادوالرات حين فاارق
الحياة فجأة ،ه ا كل ما اسااتقا تنحيله وهو يناز ملك الموت
سايدي الرئيس .وسالرمول بضاا وريقات ال تتعدى كلها خمسامائة
دوالر ، .أخرج محفظته بارتباك ووضا المبلغ فيها.
يا للكارثة ألم يكن ملك الموت قادرا على االنتظار بضاا سااعات
حتى يفرغ الرجل من عمله!
الكارثة الحقيقية ساايدي الرئيس أننا نسااينا في غمرة انشااغالنا
بإحصااااء الدوالرات الساااماوية ،أن نقلأ من الرجل إعداد من
يستقيا خالفته ،وتدريبه وإعقائه أسرار المهنة!
أةااااادر تعليمااتاه باإقااماة جناازة وطنياة للراحال الا ي وةاااافتاه
رئاساة الجمهورية بأنه كان وطنيا مرلصاا ب الغالي والنفيس
من أجل وطننا ،وأنه وبفضاال خققه وخبرته العظيمة اسااتقا
أن ينعش اقتصاد بالدنا ويضعه في القريق الصحي .
مساا دموعه وهو يرى جفة الرجل الوحيد ال ي كان يفق فيه،
ترتفي تحات التراب .الرجال الا ي كاان يادفا فااتورة بقاائاه في
الساااالقاة :الوحياد الا ي يعقيني مااال منا وفااة أبي الجميا
يقلبون مني الماا هو الوحياد الا ي يادفا لي بساااارااء ،فقل
أشاير بيدي ،فأجد نفساي غارقا وسال أمواج العملة الرضاراء،
العملة الصااعبة لم يُساامعني أبدا ااسااقوانة المشااروخة التي
يرددها كل وزراء المالية ال ين شااغلوا ه ا المنصااأ من قبله:
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عفوا ساااايادي الرئيس ،ال يوجاد ماا  ،لم تهقال اامقاار باالقادر
الكاافي ها ا العاام ،فشااااال الموساااام الحراعي ،أكلات القيور
المهاجرة محصاااو اِل ُ ِرة الفتريتة ،قضااات حشااارة المن على
محصااو الساامساام لم نسااتقا بيا محصااو الص امغ العربي
بسابأ العقوبات اامريكية ،ماكينات معظم المصاانا متوقفة ،ال
نستقيا استيراد ققا غيار بسبأ العقوبات!
جلس سااااااهماا في اجتماا مجلس الوزراء في اليوم التاالي،
شاااعرا أنه أضااا شااي ا ما ال يسااتقيا تحديدل ،يشااعر باليُتم،
للمرة الفاانياة خال أقا رل من قرن يفقاد والادل انتباه على لغل
الوزراء ال ُمفلسااين بعد قليل ،ال يحا مقعد الساايد وزير المالية
شاااغرا ،الغريأ أنر الوزير الراحل كان هو الوحيد ال ي يجلس
ةااامتا من بداية االجتما حتى نهايته ،حين يسااير في ردهات
القصار تتسااقل الدوالرات من مالبساه ،عرف السايد الرئيس أنه
كلماا ارتفعات ااةااااوات ،يتراجا النااتج القومي ،كلماا ارتفعات
ااةاوات في مجلس الوزراء  ،يرتفا ساعر الدوالر في الساوق
الموازي كلما ارتفعت ااةاااوات في مجلس المفلساااين ال ين
يسمون أنفسهم وزراء ،يتراجا كل شيء ،يتراجا حتى الفاةل
المداري ،يتقدم فقل ححام الجفاف والجراد والقحل.
تركهم في ةااربهم وخرج إلى مساااعديه :أريد خال ثالثة أيام
رجال يرلف دكتور عبد الرسو !

219

بحفنا عن خليفة للرجل ،وضاعنا المعلومات في جهاز الكمبيوتر
التااابا للمركح الوطني للاادراسااااااات االسااااتراتيجيااة وعلوم
المساااتقبل ،اساااتغرق تلقيم الجهاز ببيانات الشااارا المقلوب
وقتا طويال ،انر جهاز الكمبيوتر كان يكتفي بوضا ةورة وجه
ضاااحك على شاااشااته في كل مرة لم نكن نعتقد أنر ه ا الجهاز
اللعين يساااتقيا االساااتغراق في الضاااحك سااايدي الرئيس في
النهاية حين سااا م الجهاز من تكرار نفس القلأ ،وضاااا على
شااشاته ةاورة رجل يشابه الشايقان ،وجه مساتقيل وله قرنان
ةاااغيران خلف أذنيه يبدو أنر جهاز الكمبيوتر يريد أن يشاااير
إلى خقاة اإلخوان المساااالمين في باداياات الفورة ،حين اقترح
أحدهم اساتردام الجن إلحراز تنمية بشارية متقدمة ،تضاعنا في
مصااف الدو الكبرى ،حي يقوم الجن بأعما خارقة مفل بناء
المفااعالت النووياة ،وإنشاااااء الساااادود ،إنجاازات خاارقاة كاان
يقتصر إنجازها في ذلك الحمان على الشركات اامريكية!
لكن الكمبيوتر في النهاية أرشااادنا إلى الرجل المناساااأ ،تتبعنا
خقواته في خرائل قوقل ،عبر ااقمار الصااااناعية ،كان يقوف
أمااكن التعادين العشااااوائي على امتاداد الصااااحااري على عرباة
كاارو يجرهاا حماار ،يشااااتري من النااس الا هاأ ،يقو لهم :أناا
ممفل الساالقة تريرل ساايدي الرئيس :ممفل الساالقة على قهر
عربة يجرها حمار يمضااي مفل متامرة لتمريغ هيبة الساالقة
في الوحل هيبة الساااالقة التي اسااااتعدناها على يديك ساااايدي
الرئيس ،بعد فوضاااى التجربة الححبية التي كان فيها سااااساااة
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الوطن في البرلماان يتحادثون كلهم في وقات واحاد مفال أطفاا
يتحو الصرا إلى
الرلوة ،ال أحد يستما إلى انخرين ،قبل أن
ر
عراك باايدي والكراسااااي ،حتى إننا حين اسااااتلمنا الساااالقة،
وجادناا مقااعاد البرلماان كلهاا محقماة ساااايادي الرئيس حتى
اةااائا الورد اإلنجليحي والص ابرار اسااتردموها في الشااجار،
النواب معه بندقية
وفي آخر جلسااة قبل االنقالب ،أحضاار أحد ر
هل تصادق ذلك سايدي الرئيس؟ بندقية داخل البرلمان حتى أنر
النواب علرق على ذلااك قااائال :ماااذا تركنااا للمتمردين في
أحااد ر
الغابة إن كنا ساااانسااااتردم البنادق في حساااام الرالفات داخل
البرلمان!
وجادناال يناادي على بضاااااعتاه مسااااترادماا ألحاان بعض أغااني
الحقيبة القديمة ،ومسااااتردما طنبورا كان يعحف عليه بإهما ،
بحي يمضااااي اللحن في طريق وتمضااااي ااغنية القديمة في
طريق آخر ،رغم ذلاك كاان يبادو مبتهجاا ،وزباائناه يبادون أكفر
ابتهااجاا وهم يساااالرموناه ثماار شااااقاائهم طوا ساااانوات في
الصااااحااري ،والعمال دون توقف في قروف جوياة قااسااااياة،
يكابدون الحر والعقش وعقارب الصحاري ،والفعابين .
أعقوني الا هاأ أعقيكم دوالرا ال يصاااادأ وال ينرفض سااااعرل
أبدا  ،إذا انتظرتم الساماسارة يأخ ون ذهبكم ويعقونكم جواالت
من نقود ال تسااااااوي قيماة الورق الا ي ُ
طبعات علياه وحين
تعودون إلى دياركم تكتشاافون أن عمركم ضااا هباء ،من أجل
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أوراق تحتاج إلى جوا منها لشااااراء ققعة خبح واحدة ،لكنني
أعقيكم دوالرا ال يصاااادأ وال تنرفض قيمتاه أبادا ،يمضااااي في
رحلته اليومية لتمجيد الدوالر ،واالساااترفاف بالعملة الوطنية
التي ُ
طبعت عليها ةورتكم سيدي الرئيس!
دوالراته لم تكن ُمنحلة ،كان يقوم برساامها بنفسااه إنه عبقري
ساايدي الرئيس ،تعقيه أية شاايء فيساالمك نساارة طبق ااةاال
منه خال ساعة واحدة يستردم ألوانا وأحبارا لم نر مفلها قل،
يقو الناااس إنااه يملااك عااددا من الجااان الموهوب المتقو
لراادمتااه ،يقومون بااالتحوير ،يُحضاااار لهم الورق وااحبااار
ويقومون باالعمال كلاه ،وفي بعض ااحياان شااااااهادل النااس
مسااتغرقا في النوم فيما يواةاال سااائق غير مرئي قيادة العربة
الكارو التي يجرها حمار ،يقا إن الحمار نفساااه من الجان ،لم
يشاهدل الناس قل يأكل العلف أو يرد الماء!
لكنه يبدرد ال هأ ال ي يحصااال عليه كله في النسااااء ،يعشاااق
النساااء الجميالت ،ما أن يسااما بفتاة جميلة في إحدى القرى،
حتى ي هأ فورا لرقبتها ،حين ي هأ لرقبة الفتاة ،ال يضاااايا
الوقت في التفاوض أو توضااي نسااأ أساارته وممتلكاته ،إلى
آخر تلك الشاروط الكالسايكية للحوج الساعيد ،يضاا فقل سابيكة
ذهاأ أمااماه مهرا للفتااة ،ويتم عقاد الحواج فورا ،يقضااااي عادة
أياام ما عروساااااه الجاديادة ،قبال أن يعااودل من جادياد الحنين
للتجوا في الصحاري وشراء ال هأ.
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حين يعود لمناطق التعدين وال يجد ذهبا ،يساااتما إلى شاااكاوى
المعدنين كأنه بالفعل ممفل السااالقة ويعدهم بت ليل المشااااكل،
يشااتكون له من نقا الردمات وةااعوبة الحصااو على الميال
الصاالحة للشارب ،يقو لهم مندهشاا :أنتم تساتررجون ال هأ،
أال تستقيعون استرراج الماء؟
يشاااتكون له من انهيار انبار وموت الشاااباب وعدم وجود أية
وسااائل سااالمة أو إسااعاف ،يشااكون له من عدم وجود مصاال
لسااموم العقارب والفعابين ،من ضااعف شاابكات التليفون ،ومن
أنر أجهحة استكشاف ال هأ في باطن اارض التي يستردمونها
كلهاا قاديماة وال تعمال بكفااءة ،إال بعاد أن نسااااتررج الا هاأ
ونضاعها فوقه فتبدأ في إطالق ةافيرها كأنها اكتشافت شاي ا ،
كاان يتركهم يتحادثون جميعاا في الوقات نفسااااه ،ويا ر المكاان
بقدميه ،ثم يصاااادر أمرل :احفروا هنا ينتظرهم وهم يتعاركون
ما اارض القوية بمعاولهم ،فيما شامس الغساق تنظر بفضاو
ححين إلى العاالم ،وفجاأة يصاااار أحادهم :عفرناا على ساااابيكاة
ذهأ يعقيهم دوالراته المحيفة ويأخ السااابيكة ،يعقيهم تمائم
تحميهم من لادغاات العقاارب والفعاابين ،وياأخا الا هاأ ،يوجاد
لااديااه عاادة أنوا من التمااائم ،أقلهااا أهميااة يحمي من العين
الشااااريرة ومن لادغاات العقاارب ،أغالهاا ثمناا يحمي من طلقاات
الرةااص ،ثم يمضاي في طريقه بحفا عن عروس جديدة ،رغم
أنر ال ُمعدرنين يترجونه ليبق معهم ،ساانعقيك نصااف ما نحصاال
علياه ،اذا ارشااااادتناا الى مكاان الا هاأ كاان يقو أناا ال اعرف
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شااااي ا لقد كانت مجرد ضااااربة حر ،وحين يلرحون عليه ليبقى،
كان يعدهم انه سايعود بعد قضااء بعض حوائجه ،يقو لهم :أين
ساأذهأ ؟ الصاحراء هي بيتي ،ساأعود لكم قريبا ،ويمضاي في
طريقه!
قا السااايد الرئيس :يقا إنك تشااام رائحة ال هأ من على بعد
عدة كيلومترات!
ابتسام وقا  :يوجد ذهأ هنا أشاار الى أرضاية غرفة االساتقبا
الضارمة التي كان الساير روبرت هاو يقيم فيها حفالت اساتقبا
القناةال وزعماء القبائل ،أمر السايد الرئيس بإحضاار آلة حفر،
أحضاروا واحدة من النو المساتردم في حفر الشاوار  ،أزاحوا
الساجاد الفارساي الفمين حتى ال يتلف ،وأزاحوا ققا االثاث قبل
ان يبادأ الحفر ،امتأل المكاان باالغباار ،ولم يظهر شاااايء ،فجاأة
أةاادرت ألة الحفر ةااريرا معدنيا ،أمر الساايد الرئيس بإيقاف
آلة الحفر ،أزاح أحد مسااااعديه التراب بيدل وباساااتردام معو
انتح ةاندوقا حديديا ةاغيرا من اارض ،كان الصاندوق اشابه
برحانه ةاغيرة ،لم يتأثر ساوى ببعض الصادأ ،بعد عدة ضاربات
باسااتردام المعو انفت الصااندوق وتدفق كنح ةااغير من ققا
ال هأ والمشغوالت ال هبية.
أةااااادر السااااياد الرئيس قرار جمهورياا :تعيين الادكتور عباد
الرازق عبد الرحيم وزيرا للبترو والفروة المعدنية!
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ساايدي الرئيس :الساايد الوزير يعمل بهمة ،يبدو أن شااياطينه
تجياد التعاامال أيضااااا ما الفورة المعلومااتياة ،يبادأ العمال مبكرا،
يقوم سااكرتيرل بفت خرائل قوقل على شاابكة االنترنت ،ويقوم
هو بوضااااا عالماات على المنااطق التي يجاأ البحا فيهاا عن
ال هأ والمعادن ااخرى!
ها ا رائا ،ربماا يجاأ تنظيم دورة دراسااااياة لاه في تشااااغيال
الكمبيوتر!
ساااايكون ذلك عمال جيدا ،لكن ربما يجأ إخضاااااعه في البداية
لدورة محو اامية!
ابتسام السايد الرئيس وقا  :لن يحتاج لشايء ،إنه موهوب ،من
يسااتقيا عمل دوالر اةاالي بدون طابعة لن يحتاج لدورة محو
اامياة نحن نحتااج لا لاك ،ال نسااااتقيا عمال وال حتى جنياه من
عملتنا الوطنية!
لادياه مشااااكلاة واحادة سااااادي الرئيس ال يحا يحتفر باالحماار
وعرباة الكاارو في بيتاه الحكومي ،حااولناا إقنااعاه باالترلا
منهما ،لكنه يرد ضاااااحكا أنه يرشااااى أن يررج في أو تعديل
وزاري ولن يسااتقيا تدبير عيشااه بدون الحمار والعربة لكننا
عرفنا انه يرلا الب لة الرسااامية في نهاية ااسااابو ويترلا
من الحراسة المالزمة له بدعوى أنه ذاهأ لحيارة أمه المصابة
سلقة ويرتدي جلبابه القديم وعمامته الممحقة ويعود
برهاب ال ُ
للتجوا في الصحاري لشراء ال هأ بدوالراته المحيفة!
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عاد الكهنة ساايدي الرئيس وكأن شااي ا لم يحدث ،حلقوا لحاهم
وأنشا وا ححبا جديدا ،أسامول ححب العدالة والتنمية ،ال يرفون
إعجاابهم باالتجرباة التركياة ،احتلوا نفس مقر ححبهم القاديم،
سااااحبوا يافقاة الححب القاديماة ووضااااعوا الياافقاة الجاديدة في
مكانها ،ومن حسان حظهم تصاادف رفا الالفتة الجديدة للححب
ما انترااباات برلماانياة جاديادة ،ساااامحناا لهم باالفوز بنصااااف
المقااعاد ،كاانوا يقمعون في إحراز أغلبياة عن طريق التحوير،
لاديهم خبرة طويلاة في التحوير ،يتحو ةاااانادوق االنترااباات
بقادرة قاادر إلى ةاااانادوق مله باأةااااوات تُحسااااأ لهم ،حتى
المرشااااحون المناافسااااون لهم في نفس الادوائر االنتراابياة ال
يعفرون على بقااقاات التصااااويات التي قااموا فيهاا باالتصااااويات
انفساااهم ،يقولون  :تلك معجحة العناية اإللهية معنا الحقيقة
أنر إبليس معهم ،إبليس ال ي بات يتعلم منهم ،يقومون برشااوة
الحراس ،يفرغون الصااناديق من ااةااوات المعادية ويعيدون
ر
حشاوها بأةاوات ةاالحة كلها ،كلها في ةاالحهم لكنهم عادوا
أكفر أدبا توقفت كل محاوالتهم للوةااو إلى الكُرسااي ،كرسااي
فرامتك ،عادوا بنهم مضاااااعف للنهأ ،حتى رما الصااااحراء
عرضاوها للبيا ،أنشاأ أحدهم شاركة في جحر اانتيل ،قامت ببيا
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وشااراء كل شاايء يرا وطننا في الرارج ،بيت السااودان في
لندن ،واارض التي كان يجأ أن تشايرد عليها سافارة وطننا في
جنوب أفريقياا ،اارض التي أهاداهاا لوطنناا المنااضااااال العظيم
نيلسااااون مااناديال ،بااعوا حتى أوقااف بالدناا في ااراضااااي
المقدساة يسارقون وعينهم في الكعبة سايدي الرئيس لم يوجد
في التاااري نهم جنوني للساااارقااة والتحوير مفاال نهم هتالء
الكيحان لوال عناية هللا والحراسة المشددة في المناطق المقدسة
لسرقوا الحجر ااسود نفسه!
الحمد هلل أنر أسرتي بعيدة عن فسادهم!
يردد نفس العباارة حتى بعاد أن خرج جنرا ااياام الصااااعباة،
يرافق الجنرا حتى غرفة االساتقبا  ،يجد العقيد ساعد فضال هللا
في انتظار اإلذن بمقابلته ،كان يساااميه الناجي الوحيد ،كان هو
بالفعل الناجي الوحيد من الرلية التي أسااسااها ةااديقه الراحل
الجنرا عوف (أساكنه هللا فساي جناته) يداعبه قائال :أشاعر في
وجودك باااماان ،ققعوا أذنياك وعلرقوك من رجلياك طوا الليال،
وال زلت حيا!
يقو آليا في حضارة الناجي الوحيد :الحمد هلل أن أسارتي بعيدة
عن فسادهم!
ال تنس أناك أعقيتني ااماان في آخر مقاابلاة لي معاك ساااايادي
الرئيس ،يقولون أنر الشاركة المساجلة في جحر اانتيل مساجلة
باسم عدد من أخوان ححبك ،وأحد أشقائك شريك معهم!
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تلك إشااعة إخوانية للتغقية على فساادهم واإليحاء بأنر الرئيس
نفسه يشارك في فسادهم!
يقو  :تعلموا على حسااب الدولة سايدي الرئيس ،بعضاهم كان
يقيم حتى في المرحلاة االبتادائياة في مادارس داخلياة ،تقعمهم
الدولة وتعلمهم مجانا ،وحين وةاالوا إلى الساالقة كان أو ما
فعلول أنهم ألغوا مجانية التعليم ،فضااعت أجيا كاملة من أبناء
شعبنا الفقراء سيدي الرئيس.
يقو السايد الرئيس :يريدون تلوي سايرة إخوتي معهم ،تربينا
في أساااارة محافظة ،كان والدي غنيا يملك مشااااروعا زراعيا،
ينتج السااامسااام وال رة الفتريتة كان لدينا معصااارة أمام البيت،
نحن ال نحتااج لنساااارق ،كاان لاديناا معصاااارة ،في الباداياة كاان
يجرها ثور ،ثم قام والدي بتحديفها ،أةاااابحت تعمل بواسااااقة
موتور يعمل بالديح .
كااد النااجي الوحياد من خلياة الجنرا عوف أن يقو  :يقولون
في مواقا التواةاال أنر والدك كان فقيرا ،وأنه كان مجرد عامل
في تلاك المعصاااارة التي تقو إن والادك كاان يملكهاا يمساااااك
الناجي الوحيد فمه بقوة ،يقولون أيضااا إنه لوال مجانية التعليم
لما اساتقعت أنت أو أشاقائك من إكما الدراساة مجانية التعليم
التي ألغااهاا نظااماك بجرة قلم ،فضاااااعات على وطنناا عقو هي
ثروته الحقيقية!
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يردد آليا أسقوانة البراءة من فساد أخوان السلقة :والدي كان
من أكبر المنتجين للفتريتة في السودان!
يضااااا النااجي الوحياد يادل على فماه حتى ال تفلات كلماة واحادة،
يتكبد مشااااق الحضاااور إلى القصااار رغم أنه يرى في كل مرة
الكالب الا ين قااموا بتعا يباه ،بااغتصاااااباه وققا أذنياه ،وخقف
شاقيقه ،يراهم يجوبون ردهات القصار ،رغم أن السايد الرئيس
يقو  :أعادنااهم إلى الصاااافوف الرلفياة ،ال مكاان للكهناة بعاد
الاياوم ،حاتاى اإللااه آماون ر  ،الاماتاواطاه ماا الاكاهانااة أحالانااال
للتقااعاد ،هال رأيات تمفاا اإللاه أباادمااك في مادخال القصاااار؟ هال
سمعت برئيس أحا إلها للتقاعد مفلما فعلت أنا؟!
ال يجر الناااجي الوحيااد على القو إن الوحيااد ال ا ي أحياال
للتقاعد من لحظة االنقالب ااولى ،هو أنت يا ةااحأ الفرامة
كيف تحيل إلها للتقاعد وأنت سااالقاتك ال تتجاوز باب القصااار
ال ي تقيم فيه تستبد في كل مرة كاهنا بكاهن!
يعيد نفي تهمة الفساااد عن أساارته :كان أبي أكبر ُمصادرر لل رة
الفتريتة
يمسااااك الناجي الوحيد فمه بيدل حتى ال يرقه ويقو  :يقا إن
مالك المشاااارو طرد والدك انه اكتشااااف أن والدك كان يقوم
بصااناعة المريسااة من ال رة الفتريتة كان مدمنا على مريسااة
ال رة ،كان يسارق ال رة ليصانا المريساة ،يحقق االكتفاء ال اتي
منها ويبيا الباقي لعما الحصاد االثيوبيين!
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يحااو النااجي الوحياد ان يقرد أفكاار مواقا التواةااااال من
ذاكرته ،كان السايد الرئيس قد حكى له أنه يساتقيا قراءة أفكار
وأحالم زوجتاه اثنااء مماارساااااة الحاأ ،ياا للكاارثاة من يعلم هال
تتوقف مواهبه الرارقة فقل في حدود الرلوة الشاارعية ،أم أنه
يقور مقادراتاه ويسااااتقيا قراءة أفكاار االخرين دون حااجاة
ر
للحأ!
رغم أنر السااااياد الرئيس يمنحاه ااماان ،ليس فقل وفااء لا كرى
ةااااديقاه الجنرا العظيم ،الجنرا عوف ،لكن ليرى من خاللاه
نبض الشااار  ،ليقرأ ما يحدث وراء جدران القصاار ،ليحيل من
أذنيه بعض ةادأ أكاذيأ مساتشااريه ،أنر الموسام الصايفي ناج
ساااايدي الرئيس لدرجة اننا لم نجد مكانا نُ ر
رحن فيه محصااااو
الا رة ،بعاد ان امتألت كال الصااااواما وكال البواخر التي تنقلاه
خااارج الوطن ،فتركنااال نهبااا للقيور ،نفس القيور المهاااجرة
التي بدال من أن يقعمها المستر أوباما ،يفرض علينا محيدا من
العقوبات ،يفرض العقوبات ويرسال لنا طيورهم الجائعة تقضاي
على محاةيلنا الصيفية !
الناجي الوحيد كان يحضر إلى القصر يوميا أمال في أن يساعدل
السااايد الرئيس في العفور على شاااقيقه المفقود من سااانوات،
ماتت والدته بالحسارة عليه ،وهو يشاعر دائما بال نأ ،فلم يكن
لشااقيقه أية نشاااط سااياسااي ،لكنهم اعتقلول إلجبارل هو على
تسليم نفسه ،وهو نفسه كان قد هرب خارج الوطن ،وكان يُفكر
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سالت إليه بصاوت مرنوق
بالعودة ليفتدي شاقيقه ،لكن والدته تو ر
بالدمو أال يحضاار ،قالت له ،ابق هناك ،ال أريد أن أفقد أبنائي
االثنين!
يقو الساايد الرئيس :أخبرت الجنرا عوض سااليمان ،إن كان
ال يحا على قياد الحيااة فاإن الجنرا عوض هو الوحياد القاادر
على إحضارل!
يالحر النااجي الوحياد :كاان الجنرا عوض ماديرا لجهااز اامن
حين اُعتقل أخي!
يقو السااااياد الرئيس ،كاان رئيسااااا لجهااز اامن ،لكن التنظيم
اإلخواني كانت له أجهحة أمن متعددة ،كل واحد من الناف ين في
التنظيم كاان لادياه جهااز أمن ،يقلق كالباه على من يشااااااء من
معارضااايه حتى لو كان هتالء المعارضاااين من داخل التنظيم
اإلخواني نفسااااااه معظم المفقودين اختفوا في تلااك الفترة،
ومعظمهم اختقفهم أمن التنظيم ،اامن الشعبي!
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بعد عام واحد خارج الوطن ،عادت ثريا ،لم يصاارحها شاقيقاها
بحالة والدتهم الحاجة نور ،وان حالتها كانت تسااير من ساايء
إلى أسااااوأ من ساااافرها ،لم يرغأ شااااقيقاها في جعلها تترك
زوجهاا وبيتهاا ،ورغم أن أمهاا كاانات تتحاامال حين تتصاااال بهاا
ثريا تليفونيا على نفسااها ،وتدرعي أنها في أفضاال حا  ،حتى ال
تكشااف مقدار تعاسااتها بساابأ غياب ثريا ال ي نكأ جراح غياب
عبد الرحيم.
تحسنت حا اام بعد عودة ثريا ،قررت ثريا أن تبح عن عمل
في مكاان قرياأ من البيات ،لم يعاد ممكناا أن تبق لفترات طويلاة
بعيادا عن أمهاا ،لا لاك لم تفكر في البحا عن عمال يبعادهاا كفيرا
عن البيت ،كانت هناك مدرسااااة خاةااااة قريبة جدا من البيت،
فكرت أنهاا لو وجادت عمال معهم ،يمكنهاا كلماا وجادت بعض
الوقت أن تحضر بسرعة إلى البيت لتقم ن على أمها.
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أخبرهاا بادر شااااقيقهاا أنر أحاد زمالئاه في الجاامعاة تربقاه عالقاة
أسارية ما مدير المدرساة ،ويمكنه أن يسااعد في الوةاو إلى
المادير ،لكن ثرياا آثرت أن تا هاأ بنفسااااهاا ،تركات والادتهاا في
رعاية جارتهم فاطمة التي حضرت لحيارتهم ،وحملت شهاداتها
وذهبت إلى المدرساة ،لحسان الحر أن المدير لم يكن مشاغوال،
أبلغته برغبتها بالعمل معهم ،نظر المدير إلى شاهاداتها ،وأبدى
إعجااباه بمسااااتواهاا التعليمي ،قاا لهاا :تررجات من مادرسااااة
الرياضاايات بمسااتوى رفيا ،يمكنك العفور على وقيفة أفضاال
بادخال كبير ،أو يمكناك حتى مواةاااالاة دراسااااتاك والعمال في
الجامعة نفسااااها ،شاااارحت له ثريا قروف والدتها وأنها كانت
تقيم أةااااال خارج الوطن ،لكنها ر
فضاااالت العودة لتكون بجانأ
أمها ،ر رحأ الرجل بها وأوضاا ا أنهم بالفعل في حاجة لمدرس
في مادة الحسااااب ،طلأ منها أن تترك له رقم هاتفها وساااوف
يتصاااال بها خال أيام بعد الحصااااو على موافقة مجلس إدارة
المدرسة.
لم يتأخر كفيرا ،بعد ثالثة أيام اتصااال بها وأبلغها أنها يمكن أن
تبادأ العمال من الغاد أن رغبات في ذلاك ،وافقات فورا ،طلاأ منهاا
إحضار بقاقتها الشرصية معها لتوقيا العقد.
وجادت ثرياا في العمال باالتادريس متعاة عظيماة ،لم يكن ذلاك
العمل من ضامن خققها في فترة الدراساة ،كما أنر وجود مكان
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العمال باالقرب من البيات ،أعقااهاا الوقات الكاافي لرعااياة والادتهاا
وللحضور للبيت بسرعة في أية لحظة تحتاج أمها إليها.
عملت فقل لفالثة أشااااهر قبل أن تبدأ عقلة الصاااايف ،اقترحت
عليها والدتها أن تقضي العقلة ما زوجها ،رضرت أمام إلحاح
أمها ،لحساان الحر كان إذن اإلقامة ساااريا وال تحتاج لالتصااا
بحوجها ليرسل لها دعوة تحصل بموجبها على فيحا للحيارة.
أرساال لها زوجها ت كرة الساافر ،ورغم إةاارار أمها عليها أن
تقضااااي العقلاة كلهاا ما زوجهاا لكنهاا آثرت أن تعود بعاد ثالثاة
أسابيا أو شهر على ااكفر.
قالت لها الحاجة نور أنا برير ،تحسانت ةاحتي كفيرا وأساتقيا
أن أقوم بنفساااي بكل شااايء ،وسااايرتأ بدر وسااامير سااااعات
عملهماا ليبق أحادهماا معي  ،كماا أن جاارتناا فااطماة تحورني
يوميا وهي دائما مساتعدة للحضاور والمسااعدة في أي شايء،
في القب وتنظيف البيات ،لكن بمجرد ساااافر ثرياا ،عااودتهاا
نوبات الححن الشديد والشعور بالوحدة.
فاطمة جارتهم كانت تحضاار يوميا ،تعد لهم ااكل ،رغم أن بدر
وساااامير كأنا يب الن أيضااااا جهدا لتنظيف البيت وإعداد االكل،
أقنعتهماا فااطماة أن يتركاا لهاا مهماة اعاداد ااكال لوالادتهم ،تقو
لهماا :ااكال الا ي تعاداناه لا يا  ،لكناه ال يصاااال لمريض باارتفاا
ضااااغل الادم أوضااااحات حين الحظات أنهماا ال يفهماان الفرق:
والدتي كانت مصااابة بارتفا الضااغل وزوجي أيضااا لديه نفس
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المشااكلة ،ل لك أنا معتادة على طب االكل بمل قليل وبقليل من
لحم الدجاج ،أو أعد لهما السامك ،وتقو باسامة :اللحم ااحمر
ه ا يصال للشاباب مفلكما ،تمارساان الرياضاة ،حتى إن لم تلعبا
الكرة ،مقاردة المواةااالت العامة أيضااا رياضااة ،كل من يقيم
في ه ل المدينة المحدحمة يمارس الرياضاة إجباريا ،حكت لهما
أنهاا ذهبات مرة لحياارة أقااربهاا في أحاد ااحيااء الواقعاة في
طرف الماديناة ،وأنهاا نجات من الموت ،حين اضااااقرت للجري
وهي تقارد الحافلة أمال في الحصاااو على مقعد تجلس عليه،
لكنها سااااققت أرضااااا ولوال أن احدهم دفعها بعيدا في اللحظة
ااخيرة لسققت أسفل إطارات الحافلة.
الحظات فااطماة أنر الحااجاة نور ال تاأكال إال قليال ،وانر مسااااحاة
الححن في وجههاا تحداد ما مرور ااياام ،ساااامعات الحااجاة نور
تقو يوما :لو أسااااتقيا مقابلته ساا اأُقبل قدميه وأطلأ منه أن
يأمر بإطالق سراح ولدي!
سألتها فاطمة :من تقصدين يا خالة؟
قالت الحاجة نور :أقصد رئيس الدولة!
فكرت فااطماة وقاالات :من يسااااتقيا مقاابلتاه ،يقاا إناه يسااااافر
كفيرا ،يعيش في الجو أكفر من بقاائاه على اارض ،ثم فكرت
وقالت ،هل ت كرين ةااديقتي شااريفة؟ جاءت معي هنا لحيارتك
قبل سنة أو أكفر.
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لم يبد على الحاجة نور أنها ت كرت.
أوضااحت فاطمة :تحضاار لحيارتي من وقت نخر ،كنت أسااكن
في جوارهم قبال ساااانوات ،قبال أن ننتقال إلى بيتناا ها ا ،لكن
عالقتناا لم تنققا ،زوجهاا يعمال ما حرس الرئيس حساااااأ ماا
فهمت منها قبل ساانوات ،اعتقد أنه كان ضااابقا في الجيش أو
الشارطة ال اذكر ،ساأطلأ منها أن تساأ زوجها أن كانت مقابلة
الرئيس ممكنة وإن كان يستقيا المساعدة في ذلك.
انفرجت أساااارير الحاجة نور للمرة ااولى من أكفر من عشااار
سااانوات ،سااارت عدوى الفرح في البيت ،حتى فاطمة أةااايبت
بعادوى الفرح رغم أنهاا لم تكن متاأكادة حتى تلاك اللحظاة إن
كاانات محااولاة مقاابلاة الرئيس سااااتنج أم ال ،لكنهاا حااولات أن
ترفا من معنويات العجوز إلى أقصااااى حد ممكن ،قالت :أتمنى
أن نتمكن من مقابلته وأن يساااتقيا عمل شااايء لمسااااعدتنا،
ساااامعاات أناه قاام بقرد بعض قاادة اإلخوان المساااالمين من
حكومته ،يقو الناس إنهم ساااابأ الفساااااد والحروب واعتقا
الناس بدون ساابأ ومقاردة الشااباب المساااكين في الشااوار
وااسااواق ،وإرسااالهم إلى الحرب ،مات عدد كبير من الشااباب
اابرياء في حرب ال يعرف أحد متى ستنتهي.
سااعدت فاطمة الحاجة نور لتتوضاأ لصاالة المغرب ،اساتغرقت
الحااجاة نور في الادعااء بعاد الصااااالة ،دعات هللا أن تتمكن من
مقابلة الرئيس وأن يساااااعدها في العفور على ابنها ،شااااعرت
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فااطماة باالروف كاانات دمو الحااجاة نور تنح غحيرة على
وجههاا وهي تادعو هللا أن يتي لهاا لقااء ابنهاا قبال موتهاا،
خشاايت فاطمة أال تتمكن ةااديقتها من المساااعدة ويضاايا كل
الجهاد الا ي با لتاه لرفا معنوياات العجوز ،التي أرهقهاا الححن
القويل.
حااولات حتى يصاااال أبنااء الحااجاة نور إلى البيات أن تحكي لهاا
بعض القصااا والمواقف القريفة ،التي تحدث لها كلما ذهبت
لشااراء مسااتلحمات البيت من سااوق الرضااروات القريأ ،قالت
بسابأ إنها تقضاي وقتا طويال ما الباعة ،تجادلهم في ااساعار
كلما ذهبت لشااراء الرضااروات ،أةاابحت تعرف معظم الباعة،
حكى لها أحد الباعة حين ناقشااااته في ساااابأ ارتفا أسااااعار
الرضااااروات كال يوم رغم أن معظمهاا يُنتج في محار حو
العااةااااماة ،وال تكلفهم كفيرا في ترحيلهاا ،حكى لهاا أن الحيااة
أةاااابحات تكلف كفيرا ،وتلفات حوالياه قبال أن يقو بحا ر ،قبال
وةااو ه ل الحكومة للساالقة لم يتعأ آبائنا كفيرا ،كان التعليم
مجانا ،وكان العالج في المسااااتشاااافيات الحكومية مجانا ،انن
حين يمرض أحد أطفالي اضاقر لالساتدانة لدفا تكاليف العالج،
ال يعقون القفال حباة دواء إن لم أدفا ثمنهاا أوال ،ألم تساااامعي
قصاااة القفل ال ي توفي في إحدى المساااتشااافيات الغالية أثناء
عملية جراحية ،ورفضت المستشفى تسليم ااب جفة ابنه ليقوم
بدفنها قبل أن يدفا للمساااتشااافى بقية تكلفة العملية الجراحية
كما أنه بسااابأ تقور الحياة أةااابحت هناك منصااارفات كفيرة،
237

حتى ااطفاا يريادون نقود إضااااافياة لشااااراء رةااااياد لجهااز
الموباايال ،زوجتي أيضااااا أةاااابحات حيااتهاا كلهاا في داخال ها ا
الجهاز العجيأ الشابيه بمنشاار يساتهلك كل ما نحصال عليه من
دخل .ثم ضاحك وحكى لي قصاة بائا زميل اشترى جهاز موبايل
قبال فترة ،بعاد أن قال طوا ساااانوات يرفض اقتنااء الجهااز،
مبررا ذلك بأن من ةنا ه ا الجهاز يريد التجسس على الناس
وكان زمالئه وأةااادقائه يساااررون منه ماذا ساااتريد أجهحة
المراابرات من باائا خياار وجرجير في النهااياة اقتنا باأناه يجاأ
أن يشاتري جهاز موبايل ،وبسابأ أنه ال عالقات كفيرة له ،بقي
الموبايل بجانبه ةااامتا طوا الوقت ،تحولت أس ا لة الناس من
حوله إلى :لماذا يبق جهازك طوا الوقت ةاااامتا ،أال ترشاااى
زوجتاك أن تتعرف إلى امرأة أخرى وأنات تعود إلى البيات كال
يوم متأخرا؟ يجأ أن تتصاااال بك من وقت نخر حتى تتأكد أنك
مشغو في عملك ،وليس ما النساء!
كان يرد بسرعة وحسم :لست متحوجا!
لمااذا ال تتحوج ترياد أن تجما الماا طوا حيااتاك؟ افرض أن
سايارة ةادمتك أو ساققت ةااعقة في الرريف فوق رأساك ،من
سيرث كل ه ا الما ال ي تجمعه ليال ونهارا!
وحتى يجد حال لمشااكلة عدم االتصااا به ،طلأ من أحد زمالئه
في السوق سرا أن يتصل به ،اعت ر الحميل أن تليفونه خا من
الرةاايد ولن يسااتقيا االتصااا به ،أعقى زميله ثمن الرةاايد
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ولب في االنتظار بعد أن أبلغ جميا جيرانه في السااوق أنه في
انتظار محادثة تليفونية مهمة اليوم لكن االتصااا لم يتم ،يبدو
أن ةاااديقه كان جائعا ومحتاجا للما وبدال من شاااراء رةااايد
للموبايل ،ذهأ إلى مقعم قريأ من السااااوق واشااااترى وجبة
سااامك مقلي ،والمصااايبة أنه قام بإبالغ الجميا بالقصاااة ،وفي
حين كاان زميلهم الباائا يعلن أناه في انتظاار محاادثاة مهماة ،كاان
الجميا يساااتغرقون في الضاااحك انهم يعرفون أن النقود التي
دفعت لالتصا التليفوني ذهبت الى مقعم السمك!
ابتسامت الحاجة نور قليال ،ولحسان الحر وةال أبنائها في تلك
اللحظة ،فودعتهم فاطمة لتعود الى بيتها.
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مضت أيام طويلة ،كان اامل يرتفا أحيانا في قلأ الحاجة نور،
قبال أن يربو فجاأة حين تمر أيام دون أن تسااااما شااااي اا جديدا
يحقن الحيااة في شاااارايين اامال ،أخبرتهاا فااطماة بعاد أياام أنهاا
تحاادثات ما ةااااديقتهاا ،وقاد وعادت الصااااديقاة باان تتحادث ما
زوجها في اامر ،أعقى احتما حدوث شاايء قريأ دفعة قوية
نما الحاجة نور في قرب ر يتها البنها ،مضاااات أيام دون أن
تسااما فاطمة شااي ا من ةااديقتها ،لكنها كانت تواة ال محاولة
ب اامل في قلأ الحاجة نور ،أخيرا اتصالت الصاديقة ،زوجها
يعمل انن في حراسة الحوجة الفانية للجنرا  ،تحدث ما زوجة
الجنرا  ،وقد وعدته رغم مشاغلها بترتيأ اللقاء ما الجنرا .
تحاادث بدر الدين ما فاطماة ،أوقف فاطماة أمام باب البيات وهي
تهم بالمغادرة حتى ال تسما أمه بكالمه ما جارتهم ،أوض لها
أنه يرشاااى لو اساااتقاعت والدته لقاء الرئيس ،أن يعقيها ذلك
اللقاء اامل في أنر عبد الرحيم ساااايعود قريبا ،لكنه سااااما أنر
أشااراةااا كفيرين سااعوا للقاء مس ا ولين حكوميين برصااوص
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ذويهم المفقودين ،تلقوا وعودا بحاال المشااااكلااة ثم لم يحاادث
شاايء ،إنه يرش اى أن تكون الصاادمة على أمه كبيرة ،انر عدم
حدوث شاايء بعد مقابلة الرئيس ساايعني بالنساابة لها أنر أسااوأ
االحتماالت قد وقا فعال ،لكن فاطمة كان لها رأي مرتلف ،قالت
إنر الحاجة نور قد أرهقها الصاابر واالنتظار ،وأنها بحاجة لب
محااولاة للوةااااو إلى ابنهاا ،تعقيهاا بعض القوة لتحمال رهق
االنتظار دون أمل ،أوضاااحت :ولماذا ال نتوقا حتى لو بنسااابة
قليلة ،أنر لقاء الرئيس ه ا قد يفمر حال للمشكلة؟
شاارح لها بدر الدين وجهة نظرل :بدال من اللقاء لو قمنا بكتابة
عريضاااة وأرسااالناها عبر نفس هتالء الناس إلى الرئيس ،قد
يكون االنتظار لنتيجة العريضة مجديا أكفر ،حتى لو طا انتظار
الارد ،فاياماكان دائامااا الاقاو إن الارئاياس ياتالاقاى عارائاض كافايارة،
إضاافة اسافارل ومشااغله ااخرى ،ويحتاج لشاهور طويلة للرد
عليها.
فكرت فاطمة قليال وقالت :أعتقد أن فكرة العريضاااة فكرة جيدة
وممكناة ،لكن زوج ةاااااديقتي تحادث على كال حاا ما زوجاة
الرئيس ،ترتيأ المقابلة نفسااه متكد ليس سااهال ،أن نج ذلك
فادعناا نجرباه وإن لم ينج نلجاأ لفكرة العريضاااااة ،وهي طبعاا
سيكون إرسالها للرئيس أكفر سهولة من محاولة ترتيأ لقاء.
لم يباد على بادر الادين أناه اقتنا تمااماا ،لكناه شااااكرهاا على
مجهودها وقا ليس علينا إذن سوى االنتظار.
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كانت ثريا تتصاال يوميا لالطم نان على والدتها ،لم تربرها اام
باأنهاا قاد تقاابال الرئيس قريباا ،خشاااايات أن تعترض ثرياا على
الفكرة ،اعترضاات ثريا عدة مرات على أية محاوالت للوةااو
إلى بعض الناافا ين في النظاام ،كاانات تقو إنهم جميعاا يكا بون،
يتبادلون اادوار ،يحعم بعضااهم التعاطف ما ضااحايا انتهاكات
حقوق اإلنساااان ،بينما هم جميعا جحء من ه ل االنتهاكات وتتم
بعلمهم.
بعد أيام اتصااالت فاطمة ،كان بدر الدين في مكان عمله في ذلك
الوقات ،رد عليهاا ساااامير الا ي بقي ما والادتاه ذلاك النهاار،
أخبرته أن زوج ةاااديقتها سااايحضااار بعد يومين الةاااقحاب
الحاجة نور ويمكن احدهما مرافقتها وأنها ستكون معهم.
لم يكن بدر الدين ساااعيدا بفكرة لقاء الرئيس ،لكن لم يكن هناك
بد من ال هاب معها ،على ااقل حتى يشاهد ما سايقوله الرئيس،
كان قد ساما أن مندوبا من المفوضاية الساامية لحقوق اإلنساان
ساااايحور البالد قريباا ،وربماا يتمكن من مقاابلتاه ،لم يكن متاأكادا
إن كان هو نفس المندوب ال ي قدرم له قبل ساااانوات عريضااااة
يشارح فيها قضاية اختفاء شاقيقه وفشال كل جهودهم الساتجالء
مصيرل.
جااءت فااطماة مبكرا في اليوم الموعود ،ساااااعادت الحااجاة نور
على االسااتحمام وارتداء مالبسااها ،كان واضااحا تفا الحاجة
نور بلقااائهااا المنتظر ما رئيس الجمهورياة .حتى أنهااا للمرة
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ااولى من ساانوات وجدت الشااجاعة لترتدي الفوب ال ي كانت
ترتادياه يوم زفااف عباد الرحيم الا ي لم يكتمال ،قلات تتحااشااااى
ذلك الفوب طوا ساانوات ،حتى أنها وضااعته أساافل كومة من
المالبس في خحانااة ثيااابهااا حتى ال تقا عيناااهااا عليااه وال
بالصاااادفة ،فتنفت جروح تلك الليلة التي قلت تنحف اكفر من
عشااار سااانوات ،كان ثوبا ققنيا بلون ساااماوي ،مصااانو في
سويسرا ،أحضرل عبد الرحيم لها لترتديه في ليلة زفافه.
جاء الضاابل زوج ةاديقتها في الموعد ،رفض دعوة بدر الدين
للدخو إلى البيت لشااااراب كوب من الشاااااي  ،اعت ر بأنهم قد
يتأخرون في الوةاو بسابأ ازدحام طرقات المدينة ،كان اذان
العشاااء ينقلق من مساااجد المدنية حين انقلقت الساايارة تعبر
شاااوار المدينة التي خففت أنساااام الليل الحاحفة ،من الحرارة
القاتلة التي تكاد ت يأ كل شيء أثناء النهار القويل.
توقفات السااااياارة في مادخال قياادة الجيش ،ورغم أن ةاااااحاأ
الساايارة يعمل في المكان لكن الساايارة تعرضاات لتفتيش دقيق،
وتمت مراجعة هويات ركابها وتفتيش مالبساااهم قبل الساااماح
لهاا باالعبور ،توقفات السااااياارة أماام بواباة منحلاة الرئيس ،نح
الضااااابل وتحادث قليال ما الحراس أمام البيت ،عاد الضااااابل
ليقلأ من مرافقيه البقاء داخل الساايارة لدواعي اامن ،أبلغهم
أنه أرساال لحوجة الرئيس حسااأ اتفاقه معها وأنه ينتظر اإلذن
باالادخو  ،طاا انتظاارهم اكفر من سااااااعاة .شااااعر بادر الادين
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بالضاايق والغض اأ لكنه كظم غيظه ،ربما انشااغل الرجل بأمور
عاجلة ،كان يشاعر بعدم ارتياح تجال المقابلة ،والدته ليسات في
حاجة لصادمة أخرى ،لكنه لم يشاأ أن يغلق أية ناف ة لألمل حتى
لو كانت ضيقة ال ينف منها شعا ضوء واحد.
اعت ر لهم الضااابل مرة أخرى ،كان ينظر في ساااعته قلقا ،قا
ربما هناك اجتما طار أو محادثة تليفونية مهمة ،أفضااال أن
ننتظر قليال بادال من محااولاة عمال موعاد جادياد قاد يسااااتغرق
أشهرا.
فجاأة انفتحات بواباة البيات ،قهرت زوجاة الرئيس ،كاان معهاا
ثالثة مرافقين ،نادت على الضاااابل ،وتحدثت معه بسااارعة ،ثم
استقلت إحدى السيارات الواقفة وغادرت المكان.
عاد الرجل ،كان واضااحا أنه يشااعر بالحرج ،قا بعد تردد :أنا
في غاية ااسااف الساايدة أوضااحت لي أنر الساايد الرئيس غادر
قبل فترة بسبأ اجتما عاجل لم يكن في جدو أعماله.
ةامت الجميا تحت تأثير الصادمة ،كان بدر الدين ينظر إلى أمه
بروف ،رأى والدته متماسااكة رغم خيبة اامل ،ش اعر الضااابل
أنهم تفهموا اامر فاسااااتاأذن منهم لدقيقاة واحدة ،فقاد رأى أحد
زمالئاه في طااقم الحراسااااة وةاااال في تلاك اللحظاة ،ويرياد أن
يسااااألاه من شاااايء ماا قبال أن ينقلقوا عاائادين ،طاالباا منهم أال
يقلقوا وأنه سااايب جهدا مضااااعفا لعمل موعد جديد في أقرب
فرةة ممكنة.
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شااااهدوا الضاااابل يقف جانبا ما زميله ال ي وةااال قبل قليل،
يتحادثان بعيدا قليال عن طاقم الحراساة أمام بيت الرئيس ،فجأة
انفت الباب مرة أخرى .لمعت نجوم الب لة العسااكرية ،شاااهدوا
الجنرا وسل رجاله يررج من البيت.
قبال أن يتادارك بادر الادين أو فااطماة ةاااادماة قهور الرجال رغم
قو زوجته إنه غادر المكان مبكرا ،قامت الحاجة نور بساارعة
بفت باب السايارة ،ورغم أنها كانت تمشاي بصاعوبة في الفترة
ااخيرة بسابأ آالم المفاةال وآالم الركبة ،لكنها ساارت بنشااط
وبرقوات واسااااعاة حتى اقتربت من السااااياد الرئيس ،ال ي لم
يتوقف رغم أنر العجوز كانت تتوساال إليه ليسااتما إليها ،دفعها
الحرس إلبعادها عن السايد الرئيس ،فساققت أرضاا ،لم يتوقف
حراسااه ااربعة ،اسااتقلوا الساايارة
الساايد الرئيس ولم يتوقف ر
التي انقلقت بسرعة.
أسار بدر الدين باتجال أمه ،وجاء الضاابل راكضاا يبدو أنه لم
ينتباه للمشااااهاد منا بادايتاه ،رفعاا الحااجاة نور من على اارض،
كان واضااحا أنها ال تقوى على المشااي ،حمالها ووضااعاها في
السايارة ،كان ةادر السايدة العجوز يعلو ويهبل بسارعة ،وبدا
واضااحا أنها تعاني من ةااعوبة في التنفس ،اقترح الضااابل أن
ينقلهم إلى أقرب مساااتشااافى ،حاو الضاااابل اختصاااار الوقت
بقيادة سايارته في شاوار جانبية حتى يتفادى ازدحام الشاوار
المكتظة بالسيارات رغم تأخر الوقت.
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توقفت الساايارة داخل المسااتشاافى ،طلأ الضااابل قبل أن يوقف
سيارته من أحد العاملين إحضار نقالة بسرعة لنقل المريضة.
في تلك اللحظة تحديدا وبين ذراعي ولدها أساالمت الحاجة نور
الهدى عبد الرحمن ،الروح .كانت حركة الجسااد قد همدت حين
وضااعوها على النقالة ،فحصااها القبيأ بساارعة ،قبل أن يعلن
وفاتها.
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اسااتيقظوا على مشااهد البنادق في وجوههم ،كان الوقت فجرا،
تحت تهديد الساااالح خرجت المجموعة كلها ،كانت هناك حافلة
في انتظاارهم في الراارج ،شاااالرات المفااجاأة قادرة سااااعياد على
التفكير ،شااااعر أنر كل ما بنال وخقل له خال الفترة الماضااااية
على وشاك أن يضايا ،سايكون مصايرهم مجهوال ،كان قد ساما
أن المهااجرين اافاارقاة يتعرضااااون للرقف ويبااعون كرقيق،
لتشاااغيلهم في المحار والمصاااانا ،تحدرث منساااق الرحلة عن
جمااعاات متقرفاة تحااو اختقااف قوارب المهااجرين لكناه لم
يح رهم من احتما جماعات قد تداهم البيت ال ي حسااابول آمنا
وبعيدا عن ااعين.
شاااعر ساااعيد أنر الموت ال ي نجا منه في معتقالت جهاز اامن
ساايتمكن منه أخيرا في ه ل البالد النائية ،داخل الساايارة قاموا
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بعصاأ عيونهم جميعا ،حتى ال يتعرف أحدهم على المكان ال ي
سيأخ ونهم إليه.
أخ وهم إلى مريم خارج المدينة في منققة جبلية على مشاارف
الصاااحراء ،حين أزالوا العصاااابة من عينيه شااااهد ساااعيد علم
الدولة اإلسااالمية ااسااود ،كان هناك عدد من الشااباب ةااغار
السن يرضعون لتدريبات رياضية.
وضااااعوهم في خيماة كبيرة على يمين المعسااااكر ،في الجااناأ
المقاابال كاانات هنااك خيم أخرى لمجموعاات التنظيم وخيم أخرى
للنساااء وااطفا  ،تقل كلها على ساااحة التدريأ في الوساال،
وفي الجانأ الشمالي خيمة أخرى أكبر حجما تستردم كمسجد.
تولى أربعاة من الشاااابااب حراسااااتهم ،لم يكن مسااااموحاا لهم
الرروج من الريمة اال اداء الصااالة أو قضاااء الحاجة ،يتولى
الحراس إحضاااااار القعاام مرتين في اليوم ،أشااااااروا للمرأة
الوحيدة زوجة الشاب ااثيوبي لت هأ إلى خيمة النساء.
اساتيقر ساعيد ةاباح اليوم التالي مرهقا من النوم على اارض،
ساااام لااه الحراس بااالاا هاااب إلى المرحاااض الواقا خلف
المعسااااكر ،شاااااهدهم يتدربون من على البعد ،يحمل بعضااااهم
ةاااواري على الكتف يبدو أنها ةاااواري مضاااادة للقائرات،
تا كر قو الربير الا ي قااد رحلتهم عبر الصااااحراء ،أنر طيران
بعض الدو المجاورة يقوم بغارات مسااتهدفا معسااكرات تنظيم
الدولة اإلسالمية.
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شااااااهاد خيماة أخرى أكبر حجماا لم يرهاا بااامس ،تقا خلف
المساااجد بين تال ةاااغيرة من الرما  ،ال يبدو أنها تساااتردم
للسااكن ،خ رمن أنها تسااتردم كمرحن للمعدات وربما ااساالحة،
شااااهد في نفس االتجال بعيدا قليال من خيمة المرحن ،سااايارة
تكاد تكون مغقاة بالرما  ،لوال انعكاس ضااااوء الشاااامس على
جحء من زجاجها اامامي غير المقمور في الرما  ،لما الحظها
سااعيد ،لم يعرف أن كان ذلك مقصااودا لتمويه الساايارة ،أم أن
الرما الحاحفة غقتها بسابأ عدم اساتردامها لفترة طويلة ،لم
ير العرباة التي أقلتهم بعاد اختقاافهم ربماا يحتفظون بعربااتهم
داخل الريمة الكبيرة..
المرحااض كاان مجرد خيماة ةااااغيرة باداخلهاا حفرة عميقاة في
الرماا مفبتاة حوافهاا باأعواد وققا من الرشاااااأ ،تفوح منهاا
رائحاة اامونياا ،اسااااتيقظات مجموعتهم ،كاان ال يحا الرعاأ
مريماا على المجموعاة ،مجرد وقوعهم في ياد داعش كاان يعني
أسااوأ االحتماالت ،اسااتدعوهم كل واحد منهم على حدة لمقابلة
شاااارا اسااااماه أبو النعماان ،أبلغهم أبو النعماان أنر إطالق
ساراحهم مشاروط بدفا فدية ،طلأ منهم إحضاار أرقام تليفونات
أهلهم ،أبلغه ساعيد بأن أسارته فقيرة وال تساتقيا تدبير المبلغ،
نصااااحاه أبو النعماان أن يتصااااال بهم ليقوموا بتادبير المبلغ
المقلوب ،ان البديل عن الدفا ساايكون أمرا سااي ا ،أعقال أبو
النعمان الهاتف وطلأ منه أن يتصااال أمامه ،شااارح له ساااعيد
وضاا أسارته مرة أخرى ،ثم أوضا له أنه دفا مبلغا من الما
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للرجل ال ي ساينظم سافرهم عبر البحر ،ومن اافضال أن يتصال
باه ليعياد لاه المبلغ المادفو ويمكناه أن يادفعاه لهم مقاابال إطالق
ساراحه ،تردد الرجل قليال ،ثم سام له باالتصاا بالرجل بشارط
أن يكون ح را ،وأن يقلأ منه فقل تساااليم المبلغ إلى شااارا
سيرسلون له رقم تليفونه.
وعرف نفساه ،بدأ الرجل يصار متساائال
بمجرد أن أدار الرقم
ر
أين أنتم؟ كان مفروضا أن تسافروا فجر اامس ،شرح له سعيد
باقتضااب أنهم بسابأ قروف طارئة ال يساتقيعون السافر انن،
وأنه يريد اساتعادة المبلغ ال ي دفعه له ،لكن الرجل كان يصاي
من الجانأ انخر :ال أسااتقيا إعادة الما لك ،لقد دفعته للجهة
التي تنظم الرحلاة والمشااااكلاة أنكم لم تساااااافروا في الرحلاة
المحددة ،وهم يرفضون إعادة الما ال ي دفعته لهم!
حاو بعض المحتجحين االتصااااا ب ويهم ،شاااارح لهم الرجل
ااثيوبي أن أساارته ال تملك ماال وأنه مسااافر ليحاو مساااعدة
أساااارته ،لكن أبو النعمان هددل ،وأمهله أساااابوعا واحدا والى
فإنه سيدفا حياته ثمنا.
قا الشاااب ااثيوبي بعد عودته من مقابلة أبو النعمان :أخشااى
أنهم سيقتلوننا اننا لسنا مسلمين وال نملك ماال!
قا سااااعيد  :لقد هددونا جميعا بالموت ،ال أعتقد أنهم ينظرون
إلى الديانة بل إلى الما  ،ونحن جميعا ال نملك الما !
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قا الشاااب ااثيوبي :اتصاالت امامه بأخي ،لكنني أعرف أنه ال
يساتقيا عمل شايء ،لو كنت أملك ه ا الما ما غامرت بحياتي
من أجل الهجرة!
مرت اايااام ك يبااة ،الحظوا أنر الاادواعش يضاااايرقون عليهم
ر
الرنااق ،ويراقبونهم على مادار السااااااعاة ،في اليوم الساااااابا
اسااااتادعوهم خارجا ،أوقفوهم في ةااااف وكأنهم ساااايقومون
باإعادامهم ،تقادم أحاد مقااتليهم شاااااهرا مساااادسااااا ،أطلق مناه
رةاااةااة على الشاااب ااثيوبي في رأسااه أردته قتيال ،كانت
زوجتاه تصاااار حين حملهاا اثناان من الادواعش وأعااداهاا إلى
الريمة التي تقيم فيها النساء.
قا الرجل وهو ال يحا شاااهرا مساادسااه :أمامكم ثالثة أيام إما
الدفا أو سااتواجهون نفس المصااير ،وأشااار إلى جفة ااثيوبي
الغارقة في الدماء.
أعادوهم إلى خيمتهم ،كان الشااعور بالصاادمة والححن الشااديد
على اغتيااا رفيق الرحلااة ااثيوبي امااامهم يمنعهم حتى من
الكالم ،شاعروا أنر إعدام الرجل بنك الصاورة البشاعة ،يحبل آخر
أمال في احتماا نجااتهم ،وأنر نفس المشااااهاد ساااايتكرر خال
ساعات ،في ر وسهم.
اتصاال سااعيد مرة أخرى بمنسااق الرحلة ،لم يرد الرجل إال بعد
كرر االتصاااااا باه عادة مرات ،قاا لاه الرجال نعرف أن
أن ر
الادواعش يحتجحونكم وال تسااااتقيا الكالم ،الموقف ةااااعاأ
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حاولت أن اساااترجا الما لكن أقصاااى ما حصااالت عليه أنهم
سااااينقلونكم إلى أوروباا إذا أمكن لكم الهروب من الادواعش،
ودون أن ينتظر مناه الرجال جواباا حااو أن يشاااارح لاه بعض
اإلشاارات التي يمكن تتبعها في الصاحراء للوةاو إلى سااحل
البحر.
اضاقر ساعيد أن يرتم المحادثة ان الرجل كان ينظر إليه بشاك،
قا للمنسق :أرجو أن تب جهدك الستعادة ما الرحلة بسرعة
وسوف نرسل لك رقم الرجل ال ي سيستلم منك الما .
مر يوماان وبقي يوم واحاد على المهلاة ،الحظوا أن الادواعش
ر
زادوا من الحراسة حولهم ليال ،حتى ال يفكر أحد في الهرب.
في الليلاة ااخيرة ودعوا بعضااااهم البعض ،لم تكن هنااك أي
نتيجة لالتصاااالت التليفونية بأساار المعتقلين ،عرفوا أن ليلتهم
تلك ساتكون ااخيرة ،وأنهم ربما يتم إعدامهم قبل بحوغ شامس
اليوم التالي ،بقي سااااعيد ال ي لم يسااااتقا النوم بسااااهولة في
اسااتعراض حياته ،ت كر أنر والدل حرص على تعليمه السااباحة
بسابأ حوادث غرق شاهدتها بلدتهم لبعض الشاباب في موسام
المقر حين تمتله الفولة والبرك والريران الموسامية ،أةابحت
السااباحة هوايته ااثيرة ،حتى أنه شااارك في بعض مسااابقات
السااباحة في الررطوم وكان يفوز دائما بمراكح متقدمة ،ساارر
منه أةاااادقائه في الررطوم في البداية حين أعلن لهم أنه يجيد
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السااباحة ،قا له أحدهم :أين تعلمت السااباحة؟ هل كنت تسااب
في الرما ؟ ال توجد أنهار في غرب البالد!
شااارح لهم أن مدينتهم والمناطق المحيقة بها كانت تتحو في
موساام المقر إلى بحر كبير ،لكن أحدا لم يصاادقه ،قا أحدهم:
كيف تسااااب في مااء المقر؟ وال حر ةاااااديق آخر :منققتكم
اارض فيهاا رملياة ال تبق ققرة مااء على سااااق اارض بعاد
دقائق من هقو المقر البد أنك تقصد بحر الرما !
دعااهم لحياارة مادينتاه في الرريف ،لبى اثناان من أةااااادقاائاه
الادعوة ،فوج وا بااامقاار الغحيرة والبرك والريران ،التي أدت
إلغالق القرق ،مااا أدى الحتجااازهم في البلاادة لحين انتهاااء
موسم المقر.
أثناء القريق عبر الصحراء كان دائما يشعر بالفرح الستقاعته
تعلم السااباحة ،ربما يساااعدل ذلك في ساافرل القويل ،فقد سااما
أن كفيرا من الناااس يفقاادون حياااتهم بساااابااأ عاادم إجااادتهم
للسباحة حين تتعقل القوارب التي تقلهم أو تغرق بسبأ الرياح
واامواج العاتية.
كانت الليلة ااخيرة في تلك الصااحراء القاحلة ،نظر سااعيد من
حراس يتمشااااون جي اة وذهابا مفال
ثقاأ في الريماة ،كان ثالثة ر
رجا آليين ،فيما قمر سااااحر يغرق العالم في ضاااوء الفضاااة
الباردة.
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اساتيقر ساعيد على ةاوت انفجار قوي اهتحت له اارض ،قفح
من مكااناه مفحوعاا معتقادا أن حفلاة اإلعادام بادأت ،نظر إلى
سااعته كان الوقت الواحدة بعد منتصاف الليل شااهد النيران في
بعض الريام ،كان بعض رفاقه قد اسااااتيقظوا أيضااااا على وقا
االنفجار ،كان أو ما فكرر سااااعيد ،أن المعسااااكر ربما يتعرض
لحراساهم أثرا ،نبه رفاقه أنهم
لهجوم ،نظر في الرارج فلم يجد ر
يجااأ أن يبتعاادوا من المكااان بساااارعااة ربمااا يكون الهجوم
مستمرا ،خرجوا بسرعة وانقلقوا إلى التال المحيقة ،شاهدوا
شاابحا في ضااوء القمر وأضااواء نيران المعسااكر يتجه نحوهم،
حسابوا في البداية أنه أحد الدواعش لكنهم اكتشافوا أنها السايدة
ااثيوبياة زوجاة الرجال الا ي قتلاه الادواعش .قاالات لهم أنر
الدواعش هربوا قبل أن تساااقل القنابل في المكان ،جاءوا فجأة
وأيقظوا النساء وااطفا والذوا بالفرار ،خرجت هي من خلفهم
في الوقت المناساأ قبل أن تبدأ الغارة شااهدت أشاباح ساياراتهم
تبتعد وهي مقفأة اانوار باتجال الصحراء.
254

انبقحوا أرضااا بين تال الرما بعيدا قليال عن المعسااكر ،رفا
ساااعيد رأساااه لم يكن هناك اثر لقائرات في الجو ،قا يبدو أن
الغارة اسااااتهدفت مرازن السااااالح ،كانت هي الريمة الوحيدة
التي ال زالت النيران تشااااتعل فيها ،قا مفساااارا كالم الساااايدة
ااثيوبياة حو أن الادواعش هربوا قبال وقو الغاارة ،الباد أنهم
تلقوا تح يرا من جهة ما.
الحر أحاد المهااجرين :غرياأ أن الغاارة لم تسااااتهادف الريماة
التي نساكن فيها أو حتى الريمة التي يقيم فيها الدواعش ،علرق
سااااعياد :الباد أنهم يعلمون بوجود محتجحين ما الادواعش ،أو
أنهم رةدوا هروب الدواعش فاستهدفوا فقل مرازن السالح.
كاان الجو هاادئاا ،اقترح سااااعياد أن يقوموا باالهرب بعيادا من
المكان ،ربما يعود الدواعش مرة أخرى.
تساااااء أحاد رفقااء الرحلاة :إلى أين نا هاأ نحن ال نعرف حتى
أين نحن؟ وسيكون انتحارا أن حاولنا التوغل في ه ل الصحراء
دون معرفة!
أوضاا سااعيد أن المنسااق شاارح له كيف يتجه شااماال باتجال
البحر بتتبا النجم القبقي ،قا  :إن المساافة كانت حوالي سااعة
ققعناها من مصااااراتة إلى ه ل المنققة .قد يعني ذلك مساااايرة
يوم ،فكرر ساعيد قليال ثم قا عندي فكرة ،تبعته المجموعة وهو
يتجاه خلف المرحن المحترق حيا رأى السااااياارة المادفونة في
الرماا  ،كاانات ال تحا في مكاانهاا ،قاا لهم أن نجحناا في إخراج
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السااااياارة من الرماا واسااااتقعناا إدارة المحرك ربماا يمكنناا
الوةاو بسارعة إلى مصاراتة ،بالقبا ال أعلم أن كانت العربة
تعمال أم ال وهل هنااك وقود يكفي للوةااااو إلى وجهتنا ،لكنها
محاولة على كل حا أرجو أن تنج .
علق أحد الشباب اإلريتريين من زمالء الرحلة:
أخشاى أن يضايا الوقت في ه ل المحاولة وحين نقرر أن نساير
على أقادامناا يكون الادواعش قاد رجعوا أو تشاااارق الشاااامس
ويرتفي النجم القبقي!
قا ساعيد سانحاو العمل بسارعة كسابا للوقت ،بدءوا فورا في
العمل ،جرى ساعيد باتجال المعساكر أمال في العفور على معدات
تساااعدهم في إزاحة الرما بساارعة ،عفر بالفعل على جاروف
وققا من الرشاااأ ،سااااعدت في تجريف الرما بسااارعة من
حو العربة ،كانت سااايارة الندكروزر يبدو أنهم يساااتردمونها
لنقل الساالح والمعدات ،قام ساعيد بنح ااسالك من جهاز إدارة
المحرك ،وقام بتوةاايل ااسااالك ما بعضااها إلشااعا المحرك،
لكنر الموتور ال ي يشاعل الماكينة أةادر ةاوتا متققعا دون أن
يدير الماكينة ،قا ساعيد ال بد من أن البقارية فارغة لم تشاحن
من وقت طويل.
فحا البقاارياة ،كاانات تبادو جاديادة ،قبال أن يعلن :الباد من دفا
محرك الساااايارة ،مكان وقوف
الساااايارة حتى نتمكن من إدارة
ر
السااايارة لم يكن مالئما للدفا بسااابأ الرما  ،اقترح ساااعيد أن
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يتكااتفوا جميعاا لادفا السااااياارة إلخراجهاا من مكاانهاا بااتجاال
المعسااكر ،حي اارض الفابتة نساابيا منحدرة قليال ويمكن دفا
السايارة فيها بساهولة ،قا ساعيد لحسان الحر أن الماكينة تعمل
باالاديح  ،تحتااج لوقود أقال وحتى البقاارياة إن لم تكن قوياة بماا
يكفي فالمحرك ال يحتاج لها كفيرا.
اضااقروا لحفر الرما لتمهيد القريق أساافل إطارات الساايارة،
لحساااان الحر كاانات اإلطاارات في حاا جيادة ،كاانوا يادفعون
الساااايارة قليال ثم يتوقفون لحفر الرما أساااافل اإلطارات مرة
أخرى ،اسااااتغرق ذلاك وقتاا طويال حتى بادأت العرباة تررج من
المنققة المنرفضااة بين تال الرما  ،سااعيد كان ينظر من وقت
نخر حوالياه قلقاا من احتماا عودة الادواعش قبال مغاادرتهم
للمكان ،طمأنه أحد رفاق المجموعة :المكان أةاب مكشاوفا ال
أعتقد أنهم سااايعودون إليه مرة أخرى .قا ساااعيد :أخشاااى أن
يحضااروا ليجمعوا بعض ااشااياء التي نجت من الحريق وربما
ليصفوا حساباتهم معنا.
أةابحت السايارة انن في وضاا أفضال ،في أعلى التلة الصاغيرة
تشااارف على الميدان وسااال المعساااكر ،نبههم ساااعيد أن ب
مجهود مضااااعف لدفا السااايارة ،سااايوفر لهم الجهد والوقت
ويمكنهم االنقالق فورا في رحلتهم ،طلبوا من ساااعيد الجلوس
إلى مقود السااااياارة وإعاداد السااااياارة ،كاانات الادفعاة قوياة لكن
المحرك لم يسااتجيأ ،أوض ا سااعيد أن الساايارة لم تتحرك من
257

أشاااهر ،ل لك ال يساااتجيأ المحرك بسااارعة ،المحاولة الفانية
كانت داخل الميدان ،ع رد سعيد المقود باتجال جانأ من الميدان
به أرض منرفضااة قليال ،كانت الدفعة أكفر قوة ه ل المرة رغم
أن أرض الميادان ليسااااات منحادرة كفيرا ،لحساااان حظهم دار
المحرك ه ل المرة ،ضاغل ساعيد على الوقود بشادة حتى يضامن
أال يتوقف المحرك مرة أخرى ،وحتى تشاحن البقارية أكبر قدر
من القاقة بسارعة ،ثم عاد مرة أخرى ليفحا المحرك ،أسار
يبحا عن مااء في الرياام التي لم تحترق ،عااد ببعض المااء،
أعاد تعب ة خحان تبريد المحرك الصااااغير بالماء ،وشاااارب من
بقية الماء وأعقى رفاقه ،في تلك اللحظة الحظوا أنهم يشعرون
بالعقش والجو لكن الشاااعور بالروف كان أكبر ،عاد ساااعيد
جاارياا إلى إحادى الريم ،عفر على بعض الربح المجفف وبعض
البسااااكويت ومسااااحوق الحليأ الجاف والسااااكر وضااااعه في
الساااايارة ،ركبت المجموعة بساااارعة ،المرأة ااثيوبية بجانأ
ساعيد وبقية الشاباب في الرلف ،نظر ساعيد إلى الساماء ،لتحديد
موقا النجم الققبي ،لحساان الحر كانت الساايارة نصااف ملي ة
بالوقود ،أعلن  :إذا لم نضال القريق سايكفي الوقود لنصال إلى
وجهتنا ،انقلقت السااايارة بسااارعة ،غالبا ربما يعود الدواعش
ةاااباحا لجما بقية ااشاااياء التي تركوها خلفهم ،وإن ساااارت
اامور بصااورة جيدة ولم يضاالوا القريق ساايكونون حتى ذلك
الوقت قد وةلوا إلى وجهتهم.
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قاد سعيد السيارة في درب غير ممهد ،الحر أن المرأة ااثيوبية
كانت تبكي بصاااامت ،لقد فقدت في ه ل الرحلة البائسااااة ابنها
وزوجها ،وال زا مصايرها نفساه معلرقا في المجهو  ،حاو أن
يرفف عنها قليال ،ونصااحها بالنوم بعد تعأ الليلة المنصاارمة،
كانت إشاااارات الفجر الوليد قد بدأت تظهر في اافق حين بدأت
أضاااواء متناثرة تظهر من على البعد ،لحسااان الحر لم تتوقف
المحرك أعيدت ةايانته
السايارة من انقالقتها ،كان واضاحا أن
ر
قبال فترة ،فكرر أنر الادواعش ربماا تركوا من خلفهم محياد من
السااايارات مدفونة في الرما والبد أنهم سااايعودون لنقلها إلى
مقرهم الجادياد ،إن لم تكن القاائرات المغيرة قاد اةااااقاادت
سياراتهم في رحلة الهروب.
بسابأ عدم تأكدل من القريق ساار ساعيد بدبِ ر
ل حتى ال يبتعد كفيرا
أن سار في اتجال آخر ،لم يكن هناك من طريق لالتصا بمنسق
الرحلاة ،كاان بعض أفراد المجموعاة قاد تركوا تليفونااتهم في
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البيت عند اختقافهم ،من اساااتقاعوا حمل تليفوناتهم اساااتولى
الدواعش عليها عند تفتيشهم لدى وةولهم للمعسكر.
سيعتمد االن على ذاكرته إن لم يستقا الوةو إلى البيت ال ي
كانوا يقيمون فيه ،فسيصعأ عليهم العفور على منسق الرحلة.
قا ساعيد  :أعتقد أننا على مشاارف مصاراته ،أفضال أن نتوقف
هنا قد يصااااب التعرف إلى البيت أكفر سااااهولة حين تشاااارق
الشمس ،انتبه سعيد إلى أنه كان يكلم نفسه ،كانوا جميعا نيام.
اسااااتيقظوا على وقا شاااامس حارقة ،أشااااار له أحد الشااااباب
اإلريتريين على االتجاال الصااااحي  ،قاا لاه إن البيات كاان قريباا
جدا من البحر ،بدت لهم مالم الحي القريأ من البحر مألوفة،
قلوا يادورون في شااااوار وأزقاة الحي لوقات طويال قبال أن
يصار أحدهم هنا كان البيت مغلقا ،طرق ساعيد بيت الجيران،
أخبرول أنهم ال يعلمون شاي ا لكن ةااحأ البيت نفساه يساكن في
الجوار وربما يسااااتقيا إيصااااالهم بالرجل ال ي يبحفون عنه،
أعقاهم ةااااحأ البيت تليفونه لالتصاااا باا التاجي كما كان
يقلق على منسااااق الرحلاة ،كاان التااجي سااااعيادا بنجااتهم من
الدواعش طلأ منهم االنتظار أمام البيت وسايحضار حاال لنقلهم
إلى بيت آخر لحين ترتيأ الرحلة الجديدة.
طلاأ سااااعياد من ةاااااحاأ البيات أن يفتحاه لهم لياأخا وا بعض
أمتعتهم التي تركوها في البيت لحظة اختقافهم.
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بعاد قليال جااء التااجي ،أخا هم إلى بيات آخر في الجحء الغربي
من الماديناة ،كاان البيات أفضاااال من البيات القاديم ،أحضاااار لهم
التاجي خبحا وبعض المواد الغ ائية والشاااي والقهوة ووعدهم
بالعودة مساء إلبالغهم بترتيبات الرحلة.
غساالوا أجسااادهم المنهكة وأكلوا بعض الربح وشااربوا الشاااي
واساااتسااالموا للنوم ،لم يساااتيقظوا إال على وقا ضاااربات على
الباب ،كان التاجي ،قا  :ساترتاحون يوم غد وتساتعدون للرحلة
بعد غد فجرا.
حا رهم التااجي قبال ذهااباه أال يفتحوا البااب اي طاارق ،قاا لهم
إن لم يتعرفوا على ةوته ال يجأ أن يفتحوا الباب.
اسااااتيقظوا ةااااباح اليوم التالي بحا أحساااان بعد نوم طويل،
شاربوا الشااي وأكلوا بعض الربح ،قا أحد الشاباب اإلريتريين:
لقد نسااينا موضااو الساايارة ،أال يمكننا بيعها تعويضااا لنا على
العا اب الا ي وجادناال بسااااباأ هتالء الادواعش تحمس الجميا
للفكرة ،فالسيارة ال ةاحأ لها انن على كل حا .
خبل ساعيد رأساه ،معك حق ،لقد نسايناها تماما ،ساأتصال االن
بالتاجي ربما يجد لها مشااااتريا أو يشااااتريها هو نفسااااه ،قا
التاجي :كم تريدون ثمنا لها؟ أخبرل سااعيد أن أية مبلغ مناسااأ
سايكون جيدا بالنسابة لهم خاةاة أنهم فقدوا كل ما يملكون ،ولم
يتبق لهم أياة ماا قاد يحتااجون لاه حتى تسااااتقر أحوالهم بعاد
الوةو إلى الضفة ااخرى.
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ساأ التاجي :سامعت أنك قمت بإةاالح ه ل السايارة؟ هل لديك
خبرة في ةيانة السيارات؟
أخبرل ساعيد أنه عمل لسانوات في ةايانة السايارات وأنه درس
ميكانيكا السيارات في معهد مترصا.
قا التاجي :ه ا ممتاز وهل لديك خبرة في قيادة القوارب؟
ضااحك سااعيد وقا  :مرة واحدة قدت قارب ةااغير بمحرك ،كنا
في رحلة في نهر النيل ومرض قائد القارب.
قا التاجي ه ا ممتاز ،لديك خبرة في ةاااايانة محركات الديح
ولديك خبرة ةاغيرة في قيادة القوارب ،الجهة ةااحبة المركأ
ال ي ساتساافرون عليه تحتاج لواحد من المهاجرين لديه بعض
الربرة في قيادة مركأ ،وارى أنك أكفر شااارا مناساااأ ان
عندك خبرة في ةاااايانة ال ُمحركات ،وان وافقت ساااايعيدون لك
نصف المبلغ ال ي دفعته.
فكرر ساعيد قليال وقا  ،أال يجأ في البداية أن أرى القارب وارى
المحرك ثم أقرر أن كنت أستقيا القيام به ل المهمة؟
قا التاجي :ةادقني المساألة في غاية الساهولة ،وساتجد قيادة
المركأ أسهل من قيادة القارب،
وكيف أستقيا تحيد االتجال ال ي يجأ أن أقود إليه المركأ؟
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قاا التااجي :ساااايعقوناك جهااز جي بي اس لتحادياد االتجااهاات
وساايشاارحون لك طريقة اسااتردامه ،وساايعقونك أيضااا هاتف
يتصل بااقمار الصناعية لتتصل برقم ما في حالة القوار .
وإن وةلنا سالمين هل يجأ إعادة ه ل ااجهحة؟
قا التاجي :ال تهتم ب لك أن وةاالتم سااالمين لديهم وكيل هناك
سااايتصااال بك في الوقت المناساااأ ويحدد معك موعدا ليتسااالم
الجهاز.
وهل يجأ أن أحتفر لهم بالقارب أيضا؟
ضااحك التاجي وقا  :أين سااتحتفر به؟ لساات ذاهبا في نحهة،
ه ا قارب يسااتردم لتهريأ البشاار سااتصااادرل الساالقات عند
وةاااولكم وسااايساااتجوبونكم ،من ال ي ن ر
ظم الرحلة وما هي
أوةاااافه؟ وكم دفعتم له ،أرجو أال تصااافوني جيدا لهم يمكنكم
القو إنني أضاااا شااااال يرفي نصاااف مالم وجهي ،وأنكم لم
تشاهدوا سوى عيوني فقل!
ثم ضااااحاك التااجي وقاا  :يقاا إنهم شاااايادوا متحفاا كبيرا من
القوارب المصااادرة ومن بقية ااشااياء التي يعفرون عليها في
السااااواح يادفعون
قوارب المهااجرين الغاارقاة ،وأنر الكفير من
ر
نقودا كفيرة لحياارة ها ا المتحف وهكا ا نحن نوفر لهم مورد
رزق جديد!
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وجد ساعيد العرض جيدا على ااقل ربما يضامن ساالمتهم ،كان
قد ساما أن ااشاراص ال ين يقودون مراكأ التهريأ يساي ون
معااملاة الركااب أحيااناا ،وقاد يترلون عنهم إن كاان هنااك خقر أو
تعقل المركأ.
قا التاجي :ساااأحاو عرض السااايارة للبيا اليوم أن تم البيا
ساأحضار لكم الما مسااء ،إن لم أجد مشاتريا ساأقوم بشارائها
لكنني لألسف ال أستقيا دفا مبلغ كبير لكم.
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قالت هاجر الساناري في اجتما التحرير ااسابوعي :أالحر أننا
بدأنا نتحو إلى نساارة من الصااحف المسااتقلة التي ترفا راية
االسااااتقال وهي تنفا تعليماات الرقااباة أفضاااال من الصااااحف
المسماة حكومية!
ابتساام رئيس التحرير وقا  :وعدتك أننا ساانفت ملف الفساااد
ضاااامن ملفات كفيرة سااااتعالجها الصااااحيفة ،لكن نحن ال زلنا
نحااو تفبيات أنفسااااناا في السااااوق وعناد القاار الراغاأ في
ةااااحاافاة حقيقياة تكون عيناا للمواطن ،وتنبهاه إلى كال مواطن
الفساد وانتهاك الحقوق.
لكن كيف سااانكساااأ ثقة القار أن كنا نردد مفل الببغاء نفس
ااخبار التي ي يعها التلفحيون الحكومي؟
قا رئيس التحرير بصابر :وعدنا القار أننا سانكون في ةافه،
وسننف وعدنا حتى لو أدى ذلك إلغالق الصحيفة!
ةاااامتت هاجر ،بعد االجتما ناداها رئيس التحرير ،طلأ منها
أن تبدأ في دراساااة المساااتندات ،ودون تعجل يمكنها البدء في
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كتابة سالسالة مقاالت ،أوضا وجهة نظرل :يمكن أن تساتفيدي
من المساتندات في ةاياغة نقد عام ،دون ذكر أساماء أو وقائا
محددة ،في الواقا فإن معظم قصاااا الفسااااد التي توثقها تلك
المسااااتندات معروفة لمعظم الناس ،ما نريد أن نصاااال إليه هو
تعرياة النظاام وكشااااف فساااااادل وانتهااكااتاه وعادم التحاماه ال
بااالتفااقياات والمواثيق الادولياة وال حتى بااالتفااقياات التي يوقعهاا
سوى ما خصومه المحليين ،أو ما جهات دولية.
نحن ساااانبادأ باالكتااباة ،والفرق أنناا نملاك انن الادليال أن طاالبتناا
جهة ما بالدليل يمكننا أن نفرج عن جحء من ه ل المساااتندات،
لكن حين تكتبين حو قصاااا الفسااااد ه ل ،لن يشاااك أحد في
الغالأ أنك تملكين شاي ا جديدا ،فكما ذكرت معظم ه ل القصاا
فاحت رائحتها من سانوات ،فالفسااد أةاب ساياساة رسامية وهو
موجود في كل مكان ،في تعيين الموقفين الجدد للمتساااساااات
الحكومية ،في أية ةااافقة حكومية ،في المنصااارفات الحكومية
في إنشااء أي مبنى أو متساساة ،باختصاار في أي شايء ،غير
الرشااااوي والعموالت ،ضاااحكت قبل أيام حين سااامعت قصاااة
محاسااأ راجا حسااابات اإلذاعة القومية ،كان شااعراء ااغاني
الا ين لاديهم حقوق قاديماة لادى اإلذاعاة قاد اسااااتلموا حقوقهم
وقاموا بالتوقيا على االسااااتالم ،من بين الشااااعراء ال ين ُوجد
توقيعهم على استالم حقوقهم الشاعر سيف الدولة الحمداني!
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ضاااحكت هاجر وقالت ،عموما ساااأحتاج بعض الوقت لالطال
على المستندات ثم أعود إليك بفكرتي حو معالجة ه ا اامر.
أعااد قولاه :تا كري أنناا في كال ااحوا لن نسااااتقيا نشاااار
المسااااتندات في الوقت الحالي ،وإال فإنر الصااااحيفة لن تتجاوز
عتبة المقبعة ،لكنها سااتفيدنا كأدلة قاطعة أن جر أحدهم على
تقديم شاكوى ضادنا ،ومتكد أنر الوقت المناساأ لنشارها كاملة
سيأتي يوما ما.
ال تنساي بعض قصاا الفسااد في بيت الرئيس نفساه وبعضاها
يمس جهااز اامن نفساااااه ،جهااز اامن الا ي اشااااترى تقريباا
الدولة كلها.
حين خرجاات هاااجر من مكتااأ رئيس التحرير ،جاااءهااا يحيااد
موساى ،عمل معها يحيد في ةاحيفة الحمان لفترة ،ثم انتقل إلى
ةاااحيفة الفجر بعد ةااادورها ،كان شاااابا لقيفا ،كان يشاااارك
أحيانا في جما بعض المواد لبعض الملفات المترصااصااة التي
تصدرها الصحيفة.
قا لهاجر :أعرف كفيرا من القصااااا عن فسااااادهم ،يمكنني
مساعدتك!
كانت هاجر تشااعر بأنه يحاو التقرب منها من أن عمال سااويا
قبل سانوات ،كان أةاغر منها سانا ،قلت تتعامل معه دائما كأ
أةغر ،لكنها في تلك اللحظة شعرت بأنه نو من الناس يصعأ
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أن تقو له ال ،لكنها أبقت على ترددها تجال مشااعرل الواضاحة
نحوها ،شاااكرته وقالت :كلما وجدت فراغا اكتأ لي أية قصاااة
تساما بها لكن يجأ أن تعرف أننا ال نساتقيا نشار قصاة حتى
بدون أسماء ما لم يكن لدينا مستندات.
طماأنهاا قاائال :لادي قرياأ يعمال ما الهي اة القضاااااائياة وقا
بالصااادفة على معلومات ومساااتندات مهمة حو فسااااد توزيا
ااراضااااي السااااكنية ،وتحويل بعض ااراضااااي الحراعية إلى
أراض سكنية ،هناك مافيا تجني الماليين من ه ل التجارة.
كاان رئيس التحرير قاد حا ررهاا أال تقوم بفت الملفاات في البيات،
شاااارح لهااا أن مبرمج كمبيوتر يشاااارف على تااأمين برامج
الصااااحيفة ساااايقوم بوضااااا برنامج حماية خاص على جهاز
الكمبيوتر ال ي تسااتردمه ،كما ساايضااا شاافرة معينة ال تساام
اي مستردم آخر بالدخو إلى ملفاتها الشرصية.
لم تتمكن في ذلك اليوم من عمل شايء برصاوص المساتندات،
اكتفات بوضااااا بعض الرقوط العااماة حو المقااالت المقترحاة
التي ساتفت بها ملف الفسااد المساتفحل في كل مفاةال الدولة.
فكرت أن تبدأ بمناقشاااة فكرة التمكين نفساااها التي قامت عليها
معظم خقل النظام في االسااتحواذ على كل متسااسااات الدولة،
وفي إعقاء ااولوية لمنسوبي الححب في شغل المناةأ ،وفي
االساتفادة من تساهيالت البنوك ،دون أية ضامانات تفرض فقل
على عمالء البنوك من عامة الشعأ.
268

حكى لها يحيد اد ْنهِ ساما من أحد أقربائه وكان مشااركا في وضاا
وتصاااحي االمتحان ال ي يتديه المتقدمين لوقيفة الساااكرتير
الفاالا في وزارة الراارجياة ،قاا الرجال :جميا القالب الا ين
نجحوا قمنا بإساقاطهم ،وطالب التنظيم ال ين ساققوا جميعا في
االمتحان قمنا بمنحهم درجات نجاح ساحق!
ع رلق يحيد على قصاته قائال :ل لك ال اندهش حين أساما بممفلينا
في السافارات وهم مشاغولون بالتجارة بكل شايء ،بل وبتهريأ
بعض السالا الفمينة مساتغلين حصاانتهم الدبلوماساية ،وفي كل
مكان تقاردهم اتهامات التحرئ الجنسااي ،واإلساااءة لمواطني
بلادهم الا ين يحورون الساااافاارات طلباا للرادماات التي تقادمهاا
الدو لمواطنيها ،وتساااهم في إيجاد الحلو لكل مشااااكلهم في
بالد الغرباة ،اماا هتالء فمهمتهم هي تعقياد مشااااااكال المواطن
المهاجر عن بلدل.
حضاااار المبرمج في نهااايااة اليوم ،قااام بمراجعااة وتنظيف
الكمبيوتر ،وتنصااااياأ برناامج للحمااياة ،ثم شاااارح لهاا كيفياة
الدخو إلى ملفاتها التي أةبحت محمية االن بأرقام سرية.
قررت هاااجر أن تباادأ في فت ملفااات
كااان الوقاات قااد تااأخر ،ر
المساتندات في اليوم التالي ،دون أن تشاعر أنها إنما كانت تفت
على نفسها بابا من أبواب الجحيم.
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في المسااااء حضااار التاجي للتأكد من أنر المجموعة مساااتعدة
للساااافر وليجيأ على تسااااا التهم برصااااوص الرحلة وما بعد
الوةاو إلى الضافة ااخرى ،كان قد نج في بيا السايارة ،قا
ضااااحكا وهو يمد يدل بالنقود إلى ساااعيد :أنتم الوحيدون ال ين
نجحوا في سرقة داعش!
ابتسام ساعيد وقا  :لقد سارقوا منا وقتا ثمينا ،ودمروا أعصاابنا
في انتظاار أياام طويلاة كناا نتوقا فيهاا الموت في كال لحظاة،
قسااام ساااعيد المبلغ
قتلوا أحد رفاقنا أمام أعيننا وأمام زوجته .ر
على أفراد المجموعة ،كانوا قد أةاابحوا سااتة أفراد بعد اغتيا
الشاااب ااثيوبي على يد داعش ،لكن سااعيد اقترح أن يقسااموا
المبلغ على سابعة ،ويعقي نصايأ الشااب المغدور إلى زوجته،
حصاااال كمل واحد منهم على خمساااامائة دوالر ،كان ذلك مبلغا
جيدا ساايتمن لهم منصاارفات فترة من الوقت قبل عفورهم على
عمل ،وحصل سعيد على نصف المبلغ ال ي دفعه للسفر ،أةب
وضااعه المادي أفضاال كفيرا ،قا لهم التاجي :هل تعرفون ماذا
تفعلون حين تصلون إلى إيقاليا؟
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قا أحد الشااباب ااريتريين :لدينا شااقيقنا في إيقاليا ساايتولى
مساعدتنا.
قالت السيدة ااثيوبية :لدي أيضا شقيق هناك.
ساااعيد وبقية الشاااباب لم يكن لديهم فكرة واضاااحة ،قا  :ربما
يجأ حسأ ما سمعنا أن نقلأ حق اللجوء السياسي.
أوضاا التاجي :سااترضااعون لتحقيق في إيقاليا وساايعقونكم
إقامة متقتة لمدة  6أشااهر يجأ خال ه ل الفترة أما أن تجدوا
عمال يتمن لكم إقامة ،أو تقوموا بقلأ حق اللجوء الساياساي،
كفيرمن المهااجرين يفضاااالون مواةاااالاة القريق إلى داخال
أوروبا ،معظم من سااااعدت في سااافرهم ،ذهبوا إلى فرنساااا أو
ألمانيا ،يمكنكم أخ الققار إلى أقرب نققة لحدود فرنسااااا ومن
هناك تعبرون الحدود بأقدامكم ،أن حالفكم الحر سااتتمكنون من
الدخو بدون أن يراكم رجا الشااارطة ،أن رأوكم سااايعيدونكم
مرة أخرى إلى إيقاالياا ،يقولون إن اإلجراءات تسااااتغرق وقتاا
أطو في إيقاليا ،ل لك يفضاااال معظم المهاجرون الساااافر إلى
فرنساا أو ألمانيا ،لكن سامعت أنه بسابأ تدفق الالج ين بسابأ
الحرب في ساوريا أةابحت فرص الحصاو على لجوء أقل من
الماضي.
انتحى التاجي قبل أن يغادر بساعيد ،جعله يشااهد ةاورا للمركأ
في تليفوناه المحمو  ،وةااااورا للمحرك ،ثم شاااارح لاه كيفياة
اسااتردام جهاز تحديد المواقا وتليفون الفريا ،القارب يبدو من
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المقاط أو البالساتيك ،ولديه محرك ضارم في المقدمة ،تسااء
ساااعيد :هل ه ا القارب آمن؟ وكم عدد من سااايساااافرون؟ هل
حرك أن حادث عقال ماا؟ شاااارح لاه
هنااك معادات إلةااااالح ال ُم ر
التاااجي أن القااارب آمن ،وأناه ال يغرق ،قاد ينقلااأ في الماااء
بسااااباأ الريااح القوياة أو الحمولاة الحائادة لكناه ال يغرق ،كاان
لسعيد أس لة أخرى حو المحرك وكمية الوقود التي يستهلكها،
شاارح له التاجي كل شاايء ،هناك وقود في أوعية بالسااتيكية،
يجااأ عليااه الحا ر إلبقاااء توازن القااارب دائمااا في الوضااااا
الصااااحي  ،بتوزيا الركاب بصااااورة جيدة على جانبي القارب
حرك القارب
لتجنأ ميالن القارب وانقالبه ،أوضا التاجي أنر ُم ر
جديد حساااأ علمه ،ولن يتعقل من رحلة واحدة ،لكن لالحتياط
ساااايتأكد من وجود معدات ،يمكن اسااااتردامها في حالة حدوث
عقال طاار  ،شاااارح لهم التااجي أن هنااك احتيااطي من المااء
الع ب في القارب لكنه أحضاااار لهم بعض الماء والربح وبعض
الحلوى لتعقيهم طاقة أثناء الساافر ،أوضاا أنهم ال يساامحون
للركاب بمتا ساااوى القليل من الحاد ،الرحلة تساااتغرق حوالي
ساتة عشار سااعة ،أن ساارت اامور بصاورة جيدة ساتكونون
مساء قد وةلتم إلى وجهتكم.
غااادر التاااجي البياات على أن يعود فجرا لنقلهم إلى المركااأ،
سااااعياد قاام بحفر النقود في ققعاة بالسااااتياك ما الفالئ الا ي
يحوي المعلومات والمستندات.
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تنااولوا عشااااااء خفيفاا من الربح واللبن الحباادي ،طلاأ منهم
سااااعيد محاولة النوم بساااارعة انر الغد ساااايكون يوما طويال
وشاااقا ،هو نفسااه لم يسااتقا النوم إال بصااعوبة شااديدة ،وقبل
وةو التاجي كان هو قد استيقر وححم أشيائه القليلة.
أوقف التااجي السااااياارة على مبعادة من البحر واقتاادهم عبر
طريق يمر وسال حاويات وسايارات شاحن ،عبروا أسافل خقوط
أسااالك شااائكة ،قبل أن يجدوا أنفسااهم أمام القارب ،كان هناك
مساافرون آخرون ،امتأل القارب وتراةات ااجسااد داخله ،قام
الرجل ال ي أشاارف على دخولهم إلى القارب بشاارح كل شاايء
لساعيد مرة أخرى ،سااعدل في إدارة المحرك عن طريق ساحأ
الحبل بقوة ،ثم سالمه جهاز الجي بي اس والتليفون ،وشارح له
مرة أخرى كيفياة تتبا االتجاال الصااااحي على جهااز الجي بي
اس ،أعقال أيضااا بقارية احتياطية في حالة نفاد بقارية جهاز
الجي بي اس أو التليفون ،وشاارح له كيفية اسااتردام البقارية
االحتياطية في شاحن الجهازين كما سالرمه أيضاا مصاباح يدوي
ةغير الستردامه يف حا القوار .
دار القاارب دورة ةااااغيرة ثم انقلق في طريقاه ،وقف التااجي
يلوح لهم قليال قبل أن يرتفي،
الحر سعيد بسرعة أن القارب كان يميل إلى اتجال اليمين ،طلأ
من أحد الركاب بالجلوس يسااااارا فأةااااب القارب أكفر اتحانا،
لحسان الحر كان البحر هادئا ،انقلق القارب مفل الساهم فوقه،
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ساعيد كان يمساك بجهاز الجي بي اس في يدل اليسارى ،ويمساك
بمقود القارب بيدل اليمنى.
سااااعياد الحر اإلرهااق الشااااادياد في وجول المهااجرين ،وهنااك
أطفا ةااغار كانوا يبكون طوا الوقت ،كانوا قد ققعوا مسااافة
كبيرة حين أشارقت الشامس ،وجد ساعيد أنهم إن سااروا بنفس
السارعة دون مشااكل ،فقد يصالون حال  12سااعة إلى ساواحل
إيقاليا ،الحر أن متشار الوقود قد انرفض كفيرا ،أسافل المقعد
ال ي يجلس عليه كانت أوعية البالسااتيك الملي ة بالوقد سااحأ
سااعيد وعاء واحدا قام بترفيض ساارعة المحرك ،وفت غقاء
خحان الوقود وأعاااد تعب ااة الرحان ،الحر أن متشاااار الوقود
توقف عند المنتصف ،فشعر ببعض القلق ،خشي أال تكون كمية
الوقود كافية للوةااو إلى وجهتهم ،رغم تأكيد التاجي والرجل
انخر أن الكمية ستكفي وسيتبقى بعض الوقود عند وةولهم.
اساتسالم بعض الركاب إلى النوم ،يبدو أنر أحد ااطفا اساتغرق
للنوم في حجر أماه التي لم تسااااتقا مقااوماة النوم ،فجاأة وإثر
موجة عالية لم يتوقعها سااعيد سااقل القفل في الماء ،ةاارخت
والدة القفل ،أساار سااعيد عائدا وأوقف المركأ وسااقل فورا
في المااء محااوال البحا عن القفال ،ةاااار فياه بعض الركااب
وطاالبول باالعودة وإال فاإن القاارب قاد يغرق ،كاان الرجال الا ي
سلرمه القارب قد أوةال في اذنه أال يتوقف إن سقل أحد الركاب
في الماااء ،ونبهااه إلى مراااطر كفيرة ،هناااك جهااات تتربا
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باالمهااجرين مفال المجموعاة التي قاامات بااختقاافهم ،وهنااك
سافن تتبا لالتحاد ااوربي قد تعيدهم إلى ليبيا ،ب ساعيد جهدا
خارقا للعفور على القفل لكن كان واضااحا أنه سااقل في الميال
العميقة ،عاد ساااعيد ،كانت والدة القفل تصااار وهناك سااايدة
تحااو تهادئتهاا دون جادوى ،لبا سااااعياد محتاارا لفترة وكاانات
الدمو والشعور بالحرج تغقي وجهه ،حفه بعض الركاب على
مواةاااالاة الرحلاة ،قاا أحادهم ال فاائادة من االنتظاار ،ذلاك قادرل،
ليلقف هللا به وبنا.
اسااتأنف سااعيد قيادة القارب ،فقد حماسااه للمضااي قدما ،وكان
بكاء اام يمحق قلبه ،لكنه انصاا لرجاء الركاب انخرين أن ال
فائدة ترجى من التوقف ،وأنر الجميا قد يتعرضااااون للمصااااير
نفساااه إن لم يساااتأنف الساااير ،بعد حوالي ثالث سااااعات أعاد
تعب اة خحان الوقود ،قاام ها ل المرة بتعب اة الرحان بكمياة أكبر،
حتى ال يضااقر إلعادة تعب ته بساارعة ،كان الصاامت يريم على
الجميا ،كاأنر الرعاأ من مصااااير القفال الغاارق ألجم الجميا،
تحو بكااء أم القفال رويادا رويادا إلى بكااء ةاااااامات ،كاانات
ر
الدمو تغقي وجهها فيما تغقي عينيها بكفها اايسر.
قرابة المسااااء ،أفرغ ساااعيد آخر ما تبقى من الوقود ،حساااأ
إشاارات الجي بي اس يفترض أنهم خال  4سااعات سايكونون
على مشاارف السااحل اإليقالي ،خ رمن أن الوقود سايكفي بالكاد
للوةاو إلى هناك ،فجأة بدأ المحرك يصادر ةاوتا غريبا ،قبل
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أن يتوقف فجأة ،ج ب ساعيد الحبل بقوة محاوال إشاعا المحرك
مرة أخرى ،لكن المحرك لم يسااتجأ لمحاوالته ،حسااأ خبرته
فأنر الصااوت ال ي أةاادرل المحرك قبل توقفه قد يكون إشااارة
لوجود رمل أو أوسااا في الوقود ،لم تكن حركة الموج تُبشاار
برير ،كأنر عاةااافة تقترب منهم ،هقلت أمقار مفاج ة ،توقف
سااعيد عن محاوالت إشااعا المحرك ،قام بإزالة غقاء المحرك
وبح عن المعدات التي أكد له الرجل أنها موجودة في القارب،
عفر أساافل المحرك على حقيبة بالسااتيكية بها بعض المفاتي ،
قام بفك الجهاز الصااغير ال ي يض ا الوقود إلى داخل المحرك،
سااااحأ الوقود من المضاااارة بفمه بقوة فامتأل فمه برليل من
الوقود والقين ،أعاد توةايل المضارة ،وإغالق غقاء المحرك
ثم ساااحأ الحبل بقوة ،لحسااان الحر دار المحرك ،اتجه ساااعيد
بقوة في االتجاال الا ي حاددل الجي بي اس ،توقف المقر لكن
الموج بدأ يصاب أكفر ارتفاعا وبدا القارب مفل ريشاة ،تتالعأ
به اامواج والرياح ،لم تمض سااوى حوالي ساااعة حين توقف
المحرك مرة أخرى ،بعد أن أةدر ةوتا مفل المرة ااولى.
أعااد سااااعياد نفس ماا قاام باه في المرة ااولى ،كاانات المهماة
أةاعأ ه ل المرة بسابأ دوران القارب باساتمرار بسابأ الرياح
واامواج ،عرف أن عملية تنظيف مضرة الوقود كل مرة تهدر
جحءا من الوقود ،لكن لم يكن هناااك من حاال آخر ،حاااو اال
يسااااحاأ كفيرا من الوقود بفماه ،قبال ان يعياد المضااااراة الى
مكانها.
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واةاالوا السااير لساااعة أخرى ،حين توقف المحرك ه ل المرة
كاان الموج قاد اةااااب عاالياا جادا واةااااب القاارب في رحماة
الموج ،ساحأ ساعيد جهاز التليفون وبدأ يحاو اساتردامه وهو
يحاو تنظيف المضاارة في نفس الوقت ،انقلأ القارب في تلك
اللحظاة الحرجاة ،وسااااقل جهااز التليفون والجي بي اس في
المااء ،ناادى سااااعياد على الرجاا لمسااااااعادتاه إلعاادة القاارب
لوضاعه القبيعي ونادى على السايدات ليتشابفن ما اطفالهن في
الرجا او في جسم القارب.
اسااتقاعوا بصااعوبة إعادة القارب الى الوضااا القبيعي ،طلأ
ساعيد ان تصاعد النسااء أوال وان يجلساوا متقابلين للحفاق على
توازن القارب ،لحسااان الحر كان عدد الركاب كامال ،المشاااكلة
ان خحان الوقود كان مفتوحا حين انقلأ القارب ،خشااي سااعيد
ان يكون الوقود قد تسارب من الرحان ،ساقل غقاء المحرك في
الماء ما جهاز الجي بي اس والتليفون.
لم يكن هناك وقت لألساااف على ما ضاااا  ،حاو ساااعيد عدة
مرات إدارة المحرك ،لحساااان الحر دار في النهااايااة رغم ان
ةاوته كان متققعا قليال ،عرف ساعيد ان الماء ربما تسارب الى
خحان الوقود ،قااد القاارب بساااارعاة اقال لمحااولاة تفاادي قوة
اامواج ،بح عن النجم القبقي لكن كان واضاااحا ان الساااماء
كاانات ملبادة باالغيوم ،عرف اناه لم يتبق لاه سااااوى االهتاداء
بحاساته الساادساة ،داهمه في تلك اللحظة شاعور غريأ ،شاعر
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كاأناه يسااااير فوق قبرل إن ها ل اامواج التي تتالطم مفال جباا
ةااغيرة من حوله سااتكون هي قبرل في تلك اللحظة بدأ محرك
القارب يصااادر مرة أخرى نفس الصاااوت ال ي ينبه عن وجود
مشاااكلة في انساااياب الوقود ،قبل أن يتوقف مرة أخرى ،جاهد
لمحااولاة تنظيف المضااااراة مرة أخرى ،لكناه أحس حين حااو
تنظيف المضرة بفمه أنر الوقود كان مرتلقا بالماء ،حاو عدة
مرات دون جدوى إشااعا المحرك ،لكن المحرك بقي مفل ققعة
حجر هاامادة ،دهمتهم موجاة عااتياة أخرى كااد القاارب ينقلاأ
قرر سااااعياد أناه من ااوفق أن يتوقف عن محااولاة
على اثرهاا ر
إشعا المحرك مرة أخرى ،ويركرح جهدل ما رفاقه على محاولة
حفر توازن القاارب حتى ال ينقلاأ ،قاا للرفااق :لو اسااااتقعناا
الصاامود حتى الصااباح متكد سااتلتققنا إحدى الساافن ،المنققة
قريبة من سواحل أوروبا وهي منققة مالحة نشقة.
ت كر أن معه مصاباح كهربائي ةاغير أعقول له لالساتردام ليال
في حا القوار  ،قام بإشعاله واستردم ققعة قمائ في تفبيت
المصاااابااح حو رقبتاه ،بادأ الجو يميال للبرودة ،رغم أن الوقات
كان ال يحا في شاااهر سااابتمبر ،لكن بسااابأ الميال والرطوبة
العاالياة بادأ ااطفاا يرتجفون من البرد ،غرق بعض الركااب في
نوبة من القيء ،ربما بسابأ دوران القارب حو نفساه بسارعة
بسااابأ الرياح ،طلأ منهم ساااعيد أن يحاولوا أكل ما تبقى لهم
من حلوى ،لتمنحهم بعض القاقة ،شااااعر سااااعيد ببعض القلق
كانت اامواج تجرف القارب ،مفل ريشة في مهأ الري  ،خشي
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أن تجرفهم الرياااح بعياادا في االتجااال المعاااكس ،دعااا هللا أن
تدفعهم الرياح باتجال الشااااطه اإليقالي ،وربما بقليل من الحر
ال يحتاجون حتى لمن يلتققهم ،مضات السااعات وخفت ةارا
ااطفا بسابأ اإلرهاق الشاديد ،فجأة لم ساعيد ما يشابه نققة
ضااوء بعيدة ،اعتقد في البداية أنها مجرد نجم في السااماء لكنه
ت كر أن الساماء مغقاة تماما بالغيوم ،ةار في رفاقه :انظروا
هناك ضوء يأتي من ه ا االتجال!
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00
بدأت هاجر السااناري في دراسااة ملفات الفساااد ،قرأت بحرص
شااااادياد ،وحااولات أن تحفر في ذاكرتهاا أكبر عادد من اارقاام
والمعلومات ،فرئيس التحرير ال يريدها أن تكتأ أي شايء على
الورق ،قضاااات وقتا طويال ،وجدت نفسااااها تغرق في تال من
المساااتندات والمعلومات ،سااارقها الوقت حتى فوج ت بالمكان
حراس اامن ،أثناء جمعها
خاليا تماما ،لم يكن هناك ساوى أحد ر
اشاايائها حضاار المحرر المناوب ال ي ساايقضااي السااهرة تلك
الليلة في الصحيفة ،ودعته هاجر وخرجت ،لحسن الحر وجدت
عربة تاكسي بسرعة نقلتها إلى البيت.
استيقظت متأخرة قليال ةباح اليوم التالي وجدت أمها قد أعدت
لها طعام اإلفقار ،وحتى تغتساااال وترتدي ثيابها وجدت القهوة
أيضااا جاهحة ،أفقرت ما والدتها ،مازحتها أمها :متى ساانفرح
قليال طا عهدنا بالفرح كانت أمها تشير إلى الحواج كعادتها،
ضااااحكات هااجر وقاالات ،لم يحن ااوان بعاد وعلى كال حاا أين
هو سيه الحر ذلك؟ هل سأذهأ للبح عنه بنفسي!
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قالت اام :ساااايء الحر قولي من هو ذلك المحظوق ال ي يجد
مفل ه ا الجما واادب!
أوضااحت هاجر ضاااحكة :الصااحافة مهنة البح عن المتاعأ،
وفي ه ا البلد هي مهنة المتاعأ والمصائأ نفسها.
قالت اام :وما ال ي يجبرك على التعأ ومشاااق مهنة ال تجدين
منها ساوى الهم والغم ومضاايقات ةاغار الناس؟ ابن خالتك في
الرليج ،لمااذا ال تقبلين باه ،وتغاادرين ها ل البالد ربماا يكون
الحر في انتظارك!
قالت :ال أريد السفر وال أريد ابن خالتي!
لمااذا تغلقين كال بااب ينفت في وجهاك؟ أناا أرياد الساااافر ،أنتظر
أن ترسلي لي دعوة ازورك وأرى شكل الدنيا في الرارج!
قالت هاجر :ساايحدث ذلك يوما ما ،رغم أن دنيانا الحقيقية هي
هنا ،في ه ا البلد ،لن نتركه لألوغاد واللصاوص يدنساون ترابه
وكل شيء جميل فيه!
قاالات أمهاا :ومااذا تسااااتقيعين أن تفعلي وحادك ،ها ا عمال
معارضااة لديها جيوئ وأساالحة تواجه بها هتالء الناس ال ين
ال تعرف الرحمة طريقا إلى قلوبهم!
قاالات هااجر :يجاأ أن يقوم كال إنساااااان بادورل ،أناا في حادود
اساااتقاعتي وانخرين كل لما هو ميسااار له ،واال إن إنتظر كل
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واحااد منااا انخرين ليتحركوا ،لن يتحرك أحااد ولن يسااااقل
االستبداد.
نظرت هااجر إلى السااااااعاة وقاالات تاأخرت كفيرا ،ودعات أمهاا
بسرعة وخرجت.
اجتمعاات في الباادايااة ما محمااد نور الاادين ،أبلغتااه بااالرقوط
العامة لمقاالتها ،ساااوف تشاااير من على البعد دون ذكر وقائا
محددة ،طلأ منها رئيس التحرير كتابة مقالها وسااوف يراجعه
قبل إرسااااله إلى المصااامم ،كان مقالها ااو عاما ،يشاااير إلى
بعض تقاارير المنظماات الادولياة حو ترتياأ بعض الادو في
متشار الفسااد ،وحو الضارر الكبير ال ي يحدثه الفسااد خاةاة
في جانأ تنمية اإلنسااان ،وأن الدو التي ينتشاار فيها الفساااد
تترلى تلقااائيااا عن مساااا ولياااتهااا تجااال المواطن الفقير ،عن
اإلنساااااان بصاااافاة عااماة وهو الفروة الحقيقاة الا ي تهادف كال
مشروعات التنمية إلى اإلسهام في تعليمه وترقية أدائه.
بعد مراجعة رئيس التحرير ،يحضاار الرقيأ التابا لجهاز اامن
والمرااابرات ليال لمراجعااة المقاااالت قباال إرساااااا العاادد إلى
المقبعة ،في العادة يتعامل الرقيأ حساااأ التعليمات التي تحدد
الرقوط الحمراء التي ال يجاأ تجااوزهاا والموضااااوعاات التي
يحظر تناولها ،حتى كأخبار ،قهر المقا في الصااحيفة ةااباح
اليوم التالي.
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قاالات هااجر لرئيس التحرير :هال نحياد الجرعاة قليال أم نكتفي
بقصة أبو فراس الحمداني؟
ضاااحك رئيس التحرير ،وقا يمكننا رفا الجرعة قليال ،ال نريد
إرباك الرقيأ ،تعود على تعديل بعض المانشاايتات ،أخشااى أنه
ال يقرأ كفيرا ويقا اللوم علينا في النهاية.
الجرعاة الفاانياة تم تمريرهاا ،االسااااتغنااء عن كوادر الرادماة
المادنياة الا ين خساااارت الادولاة كفيرا في ساااابيال تقوير أدائهم
وإرساااااالهم إلى دورات تادريبياة خاارج الوطن ،وإحال كوادر
غير متهلة ب ريعة االنتماء السااااياسااااي ،أفقد الردمة المدنية
دورها كحائل ةد وأدى لنشوء ثغرات تسلل منها الفساد.
قهر المقا الفاني ،ولم تتعرض الصاحيفة اية مضاايقات ،بقي
رئيس التحرير قلقاا طوا النهاار ،من تجاارباه الساااااابقاة كاان
ةامت جهاز اامن دائما ،مجرد ف  ،ةامت يسابق العواةاف،
اتفق ما هااجر أن ترفف الجرعاة قليال ،وتبادأ في فت ملفاات
فساد بعض المتسسات البعيدة عن رموز السلقة.
أشارت هاجر في مقالها الجديد إلى حادثة انهيار مبنى حكومي،
نف ته شاركة تتبا احد أققاب النظام ،لم ت كر اسام اية مسا و ،
بل أشاااارت للواقعة نفساااها من خال حديفها عن اإلرث العظيم
للمهندساين الساودانيين ،وحكت واقعة قصاة سامعتها عن إحدى
شاااركات المقاوالت التي كانت في الماضاااي تنف بعض المباني
تعرت الشااااركاة المتحاان حقيقي حين وةاااال طااقم
الحكومياة ،ر
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المهندسااااين المقلوب منهم تساااالم المبني ومراجعة شااااروط
تنفي ل ،رفض المهندساون تسالم المبني عدة مرات بسابأ وجود
مرالفات بسايقة ال يُتوقا أن تسابأ أية مراطر ،حتى اضاقرت
الشااااركاة المنفا ة في النهااياة ،إلعالن إفالسااااهاا ،وبقي المبنى
مهجورا لسااانوات ،ثم ختمت مقالها بالقو  :في الماضاااي حين
تُكشاف قضاية فسااد ،كان المتهم يتوارى عن الحياة العامة حتى
سالرما لوقائف
إن كان بري ا ،انن كشاف فسااد شارا ما يصاب ُ
وترقيات.
قااا رئيس التحرير :الجرعااة اليوم زادت قليال لكن ال بااأس،
ننتظر ونرى ،إن تغااضااااى عناه الرقياأ ،ربماا ال تكون هنااك
مشاكل أخرى ،لكن بالقبا يستحيل التنبت برد فعلهم.
أبلغها رئيس التحرير إنر مبيعات الصااااحيفة ارتفعت بصااااورة
ملحوقة من بدء نشااار مقاالتها ،ةااامت قليال ثم قا  :يصاااعأ
أيضااااا التاأكاد من أياة شاااايء ،هتالء أنااس يحترفون الرادا ،
أحيانا يصااااادرون ةااااحيفة أو كتاب فقل ليرفعوا من شااااهرة
الصحيفة أو الكتاب ،باعتبار أن كل ممنو مرغوب.
تعني أنهم قد يشترون معظم أعداد جريدتنا حتى ال يقرأها أحد؟
بالضاابل ه ا ما قصاادت ،باامس التقيت في مناساابة اجتماعية
بعدد من ااةادقاء تحدث أحدهم عن مقالك ،دهشات انر أكفرهم
أخبرني أناه حااو الحصااااو على الصااااحيفاة ،لكناه وجادهاا قاد
نفدت في كل مكان سأ فيها!
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قالت هاجر :عموما الشااايء اإليجابي أنر الناس باتت تساااتيقر
باالفعال من حاالاة الالمبااالة التي دفعهم إليهاا النظاام ،ويهتمون
بمتابعة ما يحدث في بالدهم من مصااااائأ بساااابأ ممارسااااات
النظام.
وافق محماد نور الادين على كالمهاا لكناه أوضاااا مرااوفاه :ها ا
شااايء إيجابي على المدى البعيد ،لكن أخشاااى أن يكون سااالبيا
على المدى القصير بالنسبة لنا!
في مقالها الجديد ،انتقلت هاجر للحدي حو الفسااد في توزيا
وبيا ااراضااااي ،تحادثات عن واقعاة اغتياا موقف كبير في
إحدى اإلدارات الحكومية ،راجت شاااائعات كفيرة بأنه قتل لدفن
أسرار فساد تمس بعض أققاب النظام والححب الحاكم.
في مسااااء اليوم نفساااه ،اساااتقلت هاجر حافلة إلى البيت ،كان
الوقت قد تأخر قليال ،لم تشااااهد أحدا في القريق القصاااير بين
محقااة البا والبياات ،كاااناات ترى دائمااا بعض أبناااء الحي
يتساااامرون بجانأ أعمدة الكهرباء ،البد أنر هناك مباراة مهمة
في كرة القاادم جعلاات الجميا يبقون في بيوتهم ،كاااناات دائمااا
تساتما إليهم يتشااجرون حو الفرق التي يشاجعونها ،بعضاهم
يشااااجا فريق برشاااالوناة ااساااابااني والبعض فريق ليفربو
اإلنجليحي ،توقفوا عن الشاجار حو الفرق المحلية ربما بسبأ
الضااعف العام ال ي اعترى كل مناحي الحياة ،فتدهورت الفنون
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والرياضاة ،وربما ان اساتقبا القنوات الفضاائية أعقى الناس
الفرةة لتتعرف على فنون لعبة كرة القدم المتقورة.
شاااعرت هاجر بروف غامض ،فكررت أن سااابأ شاااعورها ربما
انها غير معتادة أن تجد نفساها وحيدة هك ا في شاار به دائما
حركاة دائباة ،فجاأة وهي على بعاد خقوات من البيات توقفات
بحركة مباغتة ساايارة بجانبها ،هبل منها شاارصااان بساارعة
ودفعاها دفعا للركوب في العربة التي انقلقت بسااارعة دون أن
يرى أي إنسان ذلك المشهد.
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كانت نققة الضاوء تقترب بسارعة وتصاب أكبر ،قبل أن يظهر
شااب ساافينة ضاارمة ،ركرحت أضااوائها على القارب ،وبدءوا
يُنحلون سااللم حبا هبل منها بعض البحارة لمسااعدة الناجين،
سااااعدوا الجميا على الصاااعود إلى متن السااافينة ،وضاااعوهم
جميعا في بهو الساافينة ،وأعقوهم مناشااف لتجفيف أجسااامهم
ووجبات ساريعة ليساتعيدوا بعض القاقة ،وحليأ وغ اء خاص
البحاارة أن الباااخرة متجهااة إلى جحيرة
لألطفااا  ،أبلغهم أحاد ر
ةقلية التي تبعد بحوالي ساعتين من المكان.
شااعر سااعيد للمرة ااولى ببعض الراحة والهدوء للمرة ااولى
منا ساااانوات ،منا لحظاة القبض عليه بواسااااقة جهاز اامن،
اسااااتساااالم لنوم متققا في مقعدل ،ت كر ساااايدة ووعدل إلكما
زواجاه منهاا في أقرب وقات ممكن ،تا كر النقياأ عباد هللا ابن
عمه ،هل عرفت أسااارته شاااي ا عن مصااايرل أم ال ،كان مقتنعا
أنهم قتلول ،عرف في فترة المعتقل أن كل من عرف شااي ا حتى
لو بالصادفة ،عن قضاية محاو اغتيا الرئيس المصاري ،تمت
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تصااافيته ،أحدهم تمت تصااافيته ،وقاتله نفساااه تمت تصااافيته
إلخفاء أية أثر للجريمة إلى اابد.
لكنه برغم ذلك كانت لديه خقة لمحاولة استجالء مصير النقيأ
عبد هللا ،تحسااااس للمرة ااولى من مغادرته للساااااحل الليبي،
ذاكرة الفالئ التي يحتفر بها ما بعض الما داخل مالبسه.
اسااتيقر بعد قليل على أةااوات عالية ،كانت الباخرة قد رساات
في مكاان ماا ،نقلتهم حاافلاة كبيرة كاانات في االنتظاار إلى مركح
اساااتقبا قريأ من الميناء ،حي تم اساااتجواب كل واحد منهم
على حدة حو جنساايته ومعلوماته الشاارصااية ،وساابأ ساافرل
باالبحر بادون أوراق ثبوتياة ،وبعاد التحقيق يقوم كال مهااجر
بتوقيا طلأ للحصو على إقامة مدتها ستة أشهر.
أسااتغرق التحقيق ما المجموعة عدة ساااعات حصاالوا خاللها
أثنااء االنتظاار على وجباة خفيفاة ،وبعاد انتهااء التحقيق نقلوا
بواسااااقة الحافلة إلى مركح احتجاز في مدينة نابولي ،أخبرهم
المحقق أن عليهم االنتظاار لمادة أقصاااااهاا أربعاة أسااااابيا قبال
حصولهم على بقاقة اإلقامة التي تتي لهم التحرك بحرية خال
ستة أشهر.
كانت أيام االنتظار في مركح االحتجاز رتيبة ،لحسان الحر كانت
هنااك مكتباة ةااااغيرة ملحقاة باالمركح ،يمكن فيهاا قراءة بعض
الصااااحف أو اسااااتعارة كتاب ،سااااعيد كان يحأ القراءة ،لكن
مشااااااغال الحيااة ما العمال في العااةااااماة بااعادت بيناه وبين
288

القراءة ،لكنه كان يتابا الصاااحف ،لديه مكتبة ةاااغيرة يحتفر
بهاا في البيات ،كاان يعفر أحيااناا على كتااب ناادر ،ما بااعاة الكتاأ
الاا يان يافاتارشااااون باكاتاباهام اارض جاوار الاجاااماا الاكابايار فاي
الررطوم ،أو جوار مبنى البوستة في أمدرمان.
كانت هناك ةااحيفة عربية واحدة في المكتبة ،إضااافة لصااحف
إيقاالياة وإنجليحياة ،كاان على سااااعياد أن يا هاأ بمجرد فت
المكتبة ان هناك نسا قليلة من الصاحيفة العربية ،إن لم ي هأ
مبكرا ،ساايكون عليه االنتظار طويال ،قام مرة واحدة باسااتعارة
كتااب اختاارل من مجموعة اادب اإلنجليحي في المكتباة ،اختاارل
مجرد أن وقعت عينه على اساام الكاتأ :شااارلح ديكنح ،كان قد
قرأ له في المدرساة المتوساقة قبل سانوات كتاب قصاة مدينتين
وكتااب أوليفر تويساااات ،لكناه وجاد كتااب ما كرات بيكوياك الا ي
عفر عليه في المكتبة ،بلغة معقدة جدا ،لم يسااااتقا مواةاااالة
قراءتاه ،كاانات كتاأ المكتباة اإلنجليحياة الكالساااايكياة الموجودة
ضاامن المناهج الدراسااية في السااودان ،بلغة إنجليحية مبسااقة
جادا ،يسااااهال على قاار لم يادرس اإلنجليحياة كفيرا ،أن يتمكن
من قراءتها ،ي كر أنه حاو مرة قراءة كتاب لشاااكسااابير لكنه
وجاد لغتاه ةااااعباة جادا ،يا كر أناه تنااقش ما أسااااتااذ اللغاة
اإلنجليحياة ،الا ي أخبرل أنر لغاة معظم الكتاأ الكالساااايكياة لغاة
ةااااعباة ،ربماا لم تعاد بعض مفرداتهاا مسااااترادماة في اللغاة
اإلنجليحياة الحاديفاة ،لكنر القبعاات الجاديادة المعادرلاة من ها ل
الكتاأ ،تكون دائماا لغتهاا مواكباة للتغييرات التي طرأت على
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اللغة ،كان أساااتاذ اللغة اإلنجليحية دائما يقو إنر اللغات تتقور
مفل كل سلوك آخر لإلنسان.
شااااارك في حوارات ما المجموعاة التي سااااافرت معاه ،حو
مسااتقبل أحوا المهاجرين في أوروبا ،وحو برنامج كل منهم
بعاد الحصااااو على اإلقااماة المتقتاة ،كاان أكبر هم معظمهم هو
الوةاو إلى أوروبا ،اما ما ال ي يجأ عليهم القيام به بعد ذلك
فلم يفكر فيه أحد .قا أحد الشاااباب اإلريتريين :أريد مواةااالة
دراساتي ،كنت قد بدأت دراساة القأ لكنني توقفت قبل أن أكمل
الساانة ااولى ،وال أدري هل يمكنني هنا مواةاالة دراسااتي أم
يجأ أن ابح عن عمل أوضا الشااب اإلريتري إنر ما يجعله
متروفا أنه قرأ في بعض الصاااحف ،إنر الساااياساااات الراةاااة
باساااتقبا المهاجرين والمسااااعدات التي تقدم لهم ،أةااابحت
تتغير بساارعة ،فبساابأ ساايل الالج ين على أوروبا من أفريقيا
ومن ساوريا وغيرها ،أةاب هناك تروف من إمكانية اساتيعاب
كال هتالء الالج ين ،وأدى ذلاك إلى ازديااد شااااعبياة ااححاب
اليمينية التي تناهض معظمها سياسة استقبا الالج ين.
انضاام لمجموعتهم اثنان من الشااباب السااودانيين ،لم يسااافرا
معهم في رحلة الصااحراء إلى ليبيا أو رحلة البحر ،وةااال إلى
مركح االحتجاز بعد يومين من وةاو ساعيد ،كانا قد قدما أيضاا
من ليبيا ،لكنهما تعرضااا لمتاعأ كفيرة هناك ،كان سااعيد يعتقد
أن ما رأته مجموعته من أهوا يندر أن يمر بها شاارا آخر،
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من احتجااز على ياد داعش ،وتعقال القاارب في عرض البحر،
إضافة للرحلة المضنية عبر الصحراء.
لكن التقاائاه باالشاااااابيين القاادمين من ليبياا أعقاال انقبااعاا أناه
ومجموعتاه كاانوا أكفر حظاا ،من آخرين كفر عاانوا وال يحا
البعض يعاني أهواال رهيبة ،حكى له الشااااابان أنهما بعد ع اب
شاااديد وةاااال إلى ليبيا ما خمساااة شااابان آخرين وبنتين من
أريتريا ،وأنهم جميعا اضااااقروا للعمل في ليبيا انر الما ال ي
تبقى معهم بعد رحلة الصحراء ،لم يكن كافيا لركوب البحر.
اختقفتهم عصااااااباة وبااعتهم كرقيق ،عملوا لفترة عاامين في
محار ومصااانا وكانوا يتعرضااون للضاارب وسااوء المعاملة،
ولم يكن لهم من حقوق سااااوى ااكال فقل ،وبسااااباأ التعا ياأ
والمرض وساااوء التغ ية توفي اثنان من الشاااباب ،وذات مرة
حاو أحد الشااباب الهرب ،لكنهم تمكنوا من إلقاء القبض عليه
وضااااربول حتى الموت ،لم يعرفاا قل مصااااير بقياة المجموعاة
ومصاااير الفتاتين اإلريتريتين ،لكنهما سااامعا أن معظم النسااااء
الالئي يقعن في أسار ه ل العصاابات يتم بيعهن واساتغاللهن في
الدعارة.
كااناا ااكفر حظاا حين نقال للعمال في محرعاة بعيادة عن المنااطق
الماأهولاة ،اضااااقر ةااااااحاأ المحرعاة مرة لتركهماا يعمالن
لوحادهماا ،وانر المنققاة بعيادة عن العمران لم يتوقا أن يقادماا
على الهرب ،اساااتقاعا الهرب حين توقفت بالصااادفة سااايارة
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جوار المحرعة بسااااباأ عقال فيهاا ،وأثنااء انشااااغا السااااائق
بإةاااالح السااايارة ،ترجال الشاااابان أن يقلهما إلى أقرب مدينة
وساااايادفعاان لاه كال ماا يملكاان من ماا  ،وافق الرجال على أن
يقلهما مجانا حين سااما قصااتهما ،قضاايا وقتا طويال يتسااكعان
في أرةافة الميناء وينامان في الشاوار  ،حتى أرسال لهما أحد
أقربائهما اسااتقاعا االتصااا به تليفونيا ،أرساال لهما مبلغا من
الما لتغقية تكاليف الرحلة عبر البحر.
سااعيد قام بشااراء جهاز تليفون محمو من أحد نحالء المركح،
اتصاال بشااقيقه كما وطلأ منه أن يقم ن والديه على أحواله
وأنه برير وفي انتظار الحصااااو على إذن باإلقامة ليبح عن
عمل ،ساأ كما عن أحوا البلد ثم ساأله إن كان قد ساما شاي ا
عن النقيأ عبد هللا ،أبلغه كما أنه لم يكن موجودا طوا شاهر
في البيات ،كاان قاد ساااااافر اداء امتحااناات نهااياة العاام في
الررطوم .وعدل كما أن يسااأ والدته أن كانت قد ساامعت بأية
أخباار جاديادة عن النقياأ عباد هللا ،لكناه ال يتوقا أن يكون هنااك
جادياد في تلاك القضااااياة ،فلو كاان النقياأ عباد هللا قهر أو عُرف
مكانه لسما ب لك بالتأكيد.
ثم اتصااال بسااايدة ،أخبرها أنه وةااال إلى وجهته وتبقت بعض
كرر
اإلجراءات قبل أن يتحدد وضاعه ،وأين سايساتقر به المقام ،ر
وعدل أنه سااايكمل إجراءات الحواج مجرد أن تساااتقر أحواله،
كان سااااعيد يتكلم بساااارعة بساااابأ غالء االتصااااا التليفوني
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المباشار ،وكان يرشاى أن ينفد رةايد التليفون بسارعة ،ساألها
أن كانت سامعت شاي ا عن النقيأ عبد هللا ،أبلغته أنها ذهبت ما
والادتهاا لحياارة والادياه قبال أياام ،وعرفاا منهماا أناه ليس هنااك
جديد بشااأنه وما زالت أساارته في الررطوم في انتظار قهورل
في أية لحظة ،ولم تفمر اتصااااالتهم بقيادة الححب أية معلومات
مفيدة ،وأن الجميا ينكرون معرفة مكان وجودل!
مرت ااياام بقي اة ،كاان الشااااقيقاان عااد وعلي قاد أقنعاال أن
ر
يواةاااال معهم الرحلة إلى فرنسااااا ،كانت حجتهم أن إجراءات
طلأ اللجوء في إيقاليا تتأخر كفيرا ،المشاكلة أوضا علي :إن
الشتاء يقترب ،وإن لم نحاو عبور الحدود بسرعة ،قبل هقو
الفلوج ،ساااايتعين عليناا أن نبقى هناا حتى العاام القاادم ،يقاا إن
اعادادا كبيرة من المهااجرين ،فقادوا حيااتهم أثنااء محااولاة عبور
الحدود في فترة الشتاء.
بعد حوالي أساااابوعين من وةااااولهم وةاااالت بقاقات بعض
اإلقامات ،فرح ساااعيد جدا ان إقامة المرأة ااثيوبية وةااالت،
أخبرته أنها سااااوف تسااااافر في نفس اليوم بعد السااااماح لها
بمغادرة المركح إلى روما ،حي يقيم شاقيقها هناك ،أعقته رقم
تليفون شاااقيقها وشاااكرته على كل مسااااعداته ،ودعها وداعا
حارا ووعدها باالتصا بها حالما تستقر أحواله.
مضااااات ااياام التاالياة رتيباة جادا ،تتغير الوجول في المركح
بااسااااتمرار ،مجموعاة تغاادر ومجموعاات أخرى تصاااال ،على
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وجوههم رهق الساافر عبر البحر ،في ااساابو الرابا وةاالت
بقاقة ساااعيد ،أقنعه الشاااقيقان عاد وعلي أن يبقى معهما في
المركح حتى يتساااانى لهم جميعاا الرروج معاا ،لم يكن سااااعياد
قرر المجاازفاة باالبقااء ،فقاد
متاأكادا إن كاان ذلاك مسااااموحاا ،لكناه ر
ساااعد برفقة الشاااقيقين ،وعرف أن أية مغامرة قادمة ساااتكون
أكفر احتماال معهما.
في اليوم التالي ساما اسامه عبر مكبرر الصاوت ،أبلغه المسا و
أن عليه مغادرة المركح وان كل من يحصاال على بقاقة اإلقامة
يمكناه البحا عن مكاان آخر لإلقااماة ،أو يمكناه تقاديم طلاأ
للجوء الساااياساااي ،وساااتتولى جهات أخرى تأمين المساااكن
ومنصرفات المعيشة لحين البت في طلأ اللجوء.
أبلغ المسا و أنه فقل بقي حتى يحصاال أةاادقائه على بقاقات
اإلقااماة انهم يرغبون في التحرك سااااوياا في الفترة القاادماة،
تفهم الرجال وجهاة نظرل لكناه اعتا ر مرة أخرى أن اامااكن
محدودة في المركح ،وهم يتوقعون وةو محيد من المهاجرين
مسااء نفس اليوم ،ذهأ ساعيد يبح عن الشاقيقين وجدهما في
ةاالة االعاب الرياضاية ،أبلغهما أنه مضاقر للرروج اليوم ان
إدارة المركح اكتشافت أنه ال يحا موجودا في المكان ،أعقاهما
رقم تليفوناه ليتصااااال باه بمجرد خروجهماا وحمال متااعاه القليال
وغادر المركح.
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في أحاد المكااتاأ التاابعاة لجهااز اامن والمراابرات ،قلات هااجر
محتجحة لعدة سااااعات ،تعرضااات للصااافا عدة مرات ،قبل أن
يُلقى بهاا في غرفاة جاانبياة بادون إضاااااءة ،في النهااياة حضاااار
أحدهم الساااتدعائها لمقابلة الضاااابل ،فوج ت عند دخولها إلى
المكتأ أن الضاابل ال ي تريلت أنه أحد ضاباط جهاز اامن ،هو
رئيس الجهاز نفسااه ،لم يساابق لها أن التقت به ،لكنها رأت له
بعض الصاور ،طلأ منها الجلوس وأشاار للشااب ال ي أحضرها
باالنصراف ،سألها ستاال واحدا :أين المستندات؟
عرفت أنهم توقعوا أنها حصاااالت على نساااارة من مسااااتندات
رئيس تحرير الحماان قبال وفااتاه ،ادعات عادم الفهم وقاالات :أياة
مستندات تقصد؟
قا لها المساااتندات التي أحضااارها لك المرحوم عاةااام الحاج
رئيس تحرير ةااااحيفاة الحماان وبادون أن ينتظر منهاا ردا،
أوضاا لها :في الرامس عشاار من يوليو قبل حوالي شااهرين
ونصااف زار الساايد عاةاام الحاج ،ةااحيفة الفجر ،في حوالي
السااعة الواحدة بعد الظهر ،بقي لحوالي السااعة في الصاحيفة،
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وقبل أن يررج ،س الرمك نساارة من مسااتندات بها بعض قضااايا
الفساااااد المحعوم ،نحن نرياد ها ل المسااااتنادات ،أن ساااالمتيناا
المساتندات سانرلي سابيلك وسانتناز عن أية قضاية ضادك ،ولن
تتعرضين اية مضايقات.
ه ل المستندات تهم أناس كفيرين ،وقد يتدي نشرها قبل التف ربت
من االتهامات الرقيرة فيها ،إلى حدوث مشااكل تضار بأمن ه ل
البالد ،إن لم تعقيني ه ل ااوراق ال أعرف ما سااايحدث لك وال
أسااتقيا حمايتك ،أنا هنا بغرض المساااعدة فأرجو مساااعدتي
حتى أتمكن من تقديم يد العون لك.
حاولت هاجر كسااأ الوقت ،قالت ال اذكر أن المرحوم زارنا في
الصااااحيفاة في تلاك الفترة ،وال اذكر أن كنات قاابلتاه ،آخر مرة
قابلته فيها كان قبل االستغناء من خدماتي من ةحيفته.
قاا الرجال بااختصاااااار وكاأناه يرياد ققا القريق على محااولاة
ادعاء النسااايان :كنت موجودة في الصاااحيفة ،وقد جاء بعد أن
فرغ من القواف على أقساام الصاحيفة وتحية زمالئه القدامى،
جاء ليقف بجانأ مكتبك ،ال بد أنه وضاا شايء ما على مكتبك،
أوراق ،أو ذاكرة فالئ ،أو قرص مدمج.
قالت هاجر :لم يسلمني أية شيء.
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قاا الرجال :أال توجاد أياة ملفاات بهاا مسااااتنادات ترا اتهااماات
فسااااااد لبعض الناافا ين في الادولاة على جهااز الكمبيوتر الا ي
تستردمينه في الجريدة؟
تا كرت هااجر أنر رئيس التحرير طماأنهاا أنر برامج الحمااياة
وتشاااافير الملفاات ،لن يتي اي شاااارا الادخو إلى ملفااتهاا
السارية ،أوضاحت بهدوء أنه ال توجد لديها في جهاز الكمبيوتر
أية مستندات ترا فساد أية جهة.
أطرق الرجال وقاا  :يبادو أناك ال ترغبين في الحصااااو على
مسااعدتنا ،عموما خال سااعات سانعرف كل شايء ،هناك من
يقوم انن بفحا جهااز الكمبيوتر الا ي تسااااترادميناه ،لاديناا
خبراء يسااااتقيعون العفور على أياة ملفاات فُتحات على جهااز
الكمبيوتر.
بقيت اام سااهرة طوا الليل ،اتصالت بالصاحيفة أبلغها المحرر
المنااوب أنر هااجر غاادرت الصااااحيفاة قبال ساااااعاات ،ووعادهاا
باالتصااا فورا برئيس التحرير ،اسااتيقر رئيس التحرير فحعا
على خبر اختفااء هااجر ،قاا الباد إن هتالء الكالب اعتقلوهاا،
اتصاال وهو يرتدي مالبسااه بمحامي الصااحيفة ،لكن هاتفه كان
مغلقا ،أدار محرك الساايارة ،ثم بدأ يفكر ما ال ي يمكن أن يقوم
به في ه ا الوقت المتأخر ،كانت السااعة حوالي الفالفة ةاباحا،
قرر أن يتصاال بصااديق ضااابل في الشاارطة يسااأله النصاايحة،
ر
لحساااان الحر كان تليفونه مفتوحا ورد عليه بساااارعة ،قا له
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الضاابل إن الصاحفية في الغالأ معتقلة لدى جهاز اامن ،ومن
اافضاال أن ي هأ إلى مباني الجهاز ةااباحا للسااتا عنها ،أو
يتصل بالمحامي ويد له مهمة متابعة المشكلة.
توقا رئيس التحرير أن تكون والادة هااجر مسااااتيقظاة فقرر
ال هاب إليها أمال في أن تقم ن قليال ،بالفعل وجد البيت مضاء،
حين طرق البااب فتحات والادة هااجر البااب بساااارعاة معتقادة أن
ابنتها عادت إلى البيت ،فوج ت برئيس التحرير ،شااعرت بدوار
من فرط الروف أنر الرجال ربماا يحمال خبرا سااااي اا ،لكناه قاا
بساااارعاة :ابنتاك برير ،ها ل ليساااات المرة ااولى كماا تعلمين،
مهنتنا مراطرها ومضايقاتها كفيرة.
بدأت اام تبكي :كنت دائما أترجاها أن تترك ه ا العمل ،وتبح
عن عمل آخر أو تساااافر لكنها تحأ المشااااكل وتريد أن تبقينا
دائما في قلق وخوف عليها.
أبلغهاا رئيس التحرير اد ْناهِ ساااايا هاأ ما المحاامي ةاااابااحاا إلى
مكاتأ جهاز اامن للسااااتا عنها ،واالطم نان عليها ومحاولة
إطالق سراحها ،طلأ رئيس التحرير من والدة هاجر أن تحضر
معاه حتى ال تبق وحيادة بقياة تلاك الليلاة ،لكنهاا رفضاااات قاالات:
ربما تحضر هاجر في أية لحظة ،أفضل ان ابق في انتظارها.
أمام إةاااارارها اضااااقر رئيس التحرير للعودة إلى البيت ،كان
يشااااعر باالا ناأ مماا حادث أو قاد يحادث لهااجر ،رغم أناه حا رهاا
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كفيرا ،بال وحااو تاأجيال كتااباة المقااالت لكناه اسااااتساااالم أماام
إةرار هاجر ورغبتها في المواجهة.
اساتسالم لنوم مضاقرب ،واتصال بالمحامي بمجرد أن اساتيقر
من النوم ،أبلغه المحامي أنه سايحضار فورا الى مبنى الصاحيفة
لي هبا سويا إلى جهاز اامن.
انتظرا في االساااتقبا لوقت طويل قبل أن يلتقيهما ضاااابقا في
الجهاز حساااأ طلأ المحامي ،أبلغهما الضاااابل أنه أجرى بحفا
حو اسم السيدة المفقودة ،ولم يجد أية معلومة تفيد باحتجازها
من قبل الجهاز ،حاو الضاابل أن يشارح لهما أن مهام الجهاز
تغيرت منا اتفااق السااااالم ،وأن هنااك نياابة مرتصااااة بالجهااز
تقوم بفت البالغات ومتابعة القضااايا ،قاطعه المحامي قائال إن
الجميا يعلمون أنر الجهااز ال يحا يعتقال النااس دون اذن من
النيابة أو القضاء ،وانر بعض المحتجحين يظلون رهن االعتقا
لفترات طويلاة دون توجياه أياة اتهاام لهم أو الساااامااح لا ويهم
بحيارتهم.
حافر ضاااابل اامن الشااااب على هدوئه وابتساااامته الرفيفة،
أوضاااا  :التجااوزات تحادث في كفير من المرافق لكنناا نبا
قصارى جهدنا لتالفيها ومحاسبة كل من يتجاوز ةالحياته.
عرف المحامي اال فائدة من مواةاااالة الحوار ،في الرارج قا
لرئيس التحرير أخشاااى أن ااساااتاذة هاجر في خقر حقيقي ما
داموا ينكرون وجودها معهم!
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شاااعر رئيس التحرير بأنه واقا في مأزق ،ةااامت قليال وقا :
وبماذا تنصحنا ،كيف نتصرف لنتأكد على ااقل أنها برير؟
قاا المحاامي :ساااانحااو أن نعمال في أكفر من اتجاال ،يجاأ في
البداية عمل بالغ لدى الشااارطة ،يجأ في العادة االنتظار ثالثة
أيام قبل عمل بالغ فقدان شرا ما ،سأرتأ عمل البالغ ،هناك
جهااز اامن الشااااعبي التاابا لتنظيم ااخوان ،أحاد زباائن مكتبي
كان ضابقا سابقا في الجهاز ربما يستقا افادتنا بشيء ،توقف
المحامي أمام مبنى الصاحيفة ،وعد رئيس التحرير باالتصاا به
حا عفورل على أية معلومات.
بقي محماد نور الادين لادقاائق ما المحاامي داخال السااااياارة ،ثم
ودعه وغادر الساايارة ،دهش حين رأي المحررين كلهم يقفون
في الرارج أمام الصااحيفة ،شااعر أن شااي ا ما قد حدث ،لم يكن
من عاادة المحررين مغاادرة مبنى الصااااحيفاة كلهم في مفال ها ا
الوقاات ،يرارج المحررون السااااتراحااة أحيااانااا خلف مبنى
الصاحيفة ،توجد بائعة شااي تحت شاجرة النيم خلف الصاحيفة،
يتحاورون ويدخنون ويشربون القهوة والشاي هناك.
باادرل أحاد المحررين :وقا هجوم على الصااااحيفاة من جهاة
مجهولة ،كانوا يبحفون عن شاااايء ما ،اسااااتولوا على أجهحة
الكمبيوتر ،وعبفوا بكال شاااايء وحقموا ققا ااثااث ومحقوا
ااوراق ،عرف أنهم قااموا باإبالغ الشاااارطاة باالحاادثاة وهم في
انتظار وةاو الشارطة ،وإنهم آثروا البقاء في الرارج حتى ال
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يفسااادوا أية أدلة أو بصااامات قد تقوم الشااارطة برفعها ،ساااأ
رئاياس الاتاحاريار عان الاحااارس الالايالاي لالصااااحايافااة والاماحارر
المناوب ،عرف أن المعتدين احتجحوهما في إحدى الغرف تحت
تهديد الساااالح ،وبقيا محتجحين لعدة سااااعات طوا الليل حتى
غاادر المعتادون ،أوضاااا أحاد المحررين :طلبناا منهماا الا هااب
إلى البيت ،كانا يشااعران بإرهاق بساابأ الواقعة والسااهر طوا
الليل ،سوف يعودان الحقا ليدليا بإفادتهما للشرطة.
بدا رئيس التحرير قلقا جدا ،كان يشااغله مصااير هاجر أكفر مما
وقا للصااااحيفاة ،زاد من قلقاه شااااعورل أن التفتيش الادقيق
واالستيالء على أجهحة الكمبيوتر ،يعني أنهم عرفوا بصورة ما
بربر المستندات التي وةلت للصحيفة.
ال بد من أن مقاالت هاجر أكدت شااكوكهم ،المشااكلة أنهم حتى
لو عفروا على ةاور المساتندات المقلوبة في أجهحة الكمبيوتر
التي اساتولوا عليها ،سايضاعون احتما وجود نسا أخرى من
ةاااور المساااتندات في أماكن أخرى ،ما يعني أن المضاااايقات
ستستمر وسيصعأ التنبت أين ستنتهي.
قام بفحا تليفونه ال ي ضاااابقه في وضااااا الصااااامت أثناء
وجودل في جهاز اامن ،ونسي رفا ةوت الجرس مرة أخرى،
وجد أن والدة هاجر اتصاالت به عدة مرات ،اتصاال بها وحاو
أن يقم نها رغم أنه فشاااال في إخفاء نبرة القلق في ةااااوته،
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أوض لها أن المحامي يب
في أقرب فرةة.

جهدا كبيرا وأنها ستعود إلى البيت
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00
قضاى ساعيد ليلته ااولى متساكعا في وسال المدينة ،حين شاعر
باالجو  ،بحا عن مقعم رخيا ،ال يكلفاه كفيرا ،وجاد مقعماا
مكتوب عليه بالعربية :ساااااندوتشااااات فو وفالفل ،كان هناك
شارا واحد في المقعم الصاغير يقوم بكل شايء ،يعد القلبات
ويسالمها ويحاساأ على القلبات ،معظم الحبائن كانوا يتسالمون
طلبااتهم ويغاادرون المحال للجلوس في الميادان ،ال ي يقال عليه
المحل ،كانت الحركة هادئة في الميدان ال ي تتوسااااقه نافورة
ضارمة ،عرف سعيد أن الرجل ةاحأ المقعم من مصر ،جلس
ساعيد يأكل على أحد المناضاد القليلة داخل المقعم الصاغير ،بعد
أن فرغ من ااكل ،سااااأ ةاااااحأ المقعم إن كان يعرف فندقا
رخيصااا في الجوار ،سااأله الرجل المصااري :هل أنت مهاجر؟
أخبرل ساعيد أنه وةال من أساابيا قليلة عن طريق البحر ،قا
الرجل :قبل عامين كان معي هنا شااب ساوداني ،جاء أيضاا من
ليبياا عمال معي لفترة هناا في المقعم لكناه قرر الساااافر ،اعتقاد
أنه انن في بريقانيا ،كان يرغأ في إكما دراسته.
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أوضااا له الرجل :الفنادق في وسااال المدينة غالية قليال ،لكن
يمكنك ال هاب بعيدا قليال من وساااال المدينة ،شاااارح له كيفية
الوةاااو إلى أحد الفنادق الرخيصاااة ،ثم فكرر ةااااحأ المقعم
قليال وقاا  ،لادي عرض لاك أن كنات ال تماانا ،هنااك شااااااب
يساااااعدني في العمل لكنه مريض ،إذا لم يكن لديك مانا يمكنك
تنظيف المقعم بعد نهاية العمل ،ساأدفا لك بعض الما ويمكنك
قضاااااء الليلة في المقعم ،وان رغبت يمكنك مساااااعدتي أثناء
النهار وساأدفا لك أيضاا ،وجد ساعيد الفكرة جيدة وحال مناسابا
لاه ،سااااألاه الرجال :هال حصاااالات على إقااماة متقتاة هناا ،أخرج
ساااعيد بقاقة اإلقامة ،قا الرجل :ممتاز ،فقل لكي أطم ن ،انر
البوليس أحيانا يداهمنا بحفا عن مهاجرين غير شرعيين.
بقي ساعيد أسابوعا كامال في المقعم ،كان يقوم بتنظيف المقعم
وغساااال ااواني ليال ،كاان يرلاد للنوم قراباة الفجر ويسااااتيقر
عصاارا ،يساااعد ةاااحأ المقعم في فترة المساااء ثم يبدأ عمله
الليلي بمجرد إغالق المقعم.
بعد أسابو رجا مسااعد القبا  ،اعت ر له المصاري بأن العمل
ال يحتمال أكفر من شاااارا واحاد ،دفا لاه نقودل لكناه عرض
علياه المبيات في المقعم أن رغاأ في ذلاك حتى يحين موعاد
سفرل ،شكرل سعيد وقرر أال يفقل عليه كفيرا ،قضى ليلة واحدة
في فندق ةااغير في أطراف المدينة ،في الصااباح خرج يتسااكا
في وساااال الماديناة أمال في أن يجاد عمال متقتاا في مكاان ماا،
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لحسان الحر اتصال به علي وأخبرل أنهما تسالما بقاقات اإلقامة
ةاااباح اليوم ،وساااوف يغادران المركح انن ،اقترحا عليه أن
يساااافرا إلى الحدود الفرنساااية فورا ،انر من اافضااال محاولة
عبور الحدود ليال ،اتفق ساااعيد أن يتصااال به علي مرة أخرى،
حين يغادر ما شقيقه المركح ليلتقي معهما في محقة الققار.
كاانات الساااااعاة الواحادة بعاد الظهر حين التقوا أخيرا في محقاة
الققاار ،وجدوا أن أو ققاار سااااينقلق بعاد حوالي ساااااعتين،
قاموا بشراء الت اكر ،قيمة الت كرة الواحدة حوالي مائة وخمس
وثالثين دوالرا ،تبقى ما سااعيد بعض الما  ،ساااعدل العمل في
المقعم المصااري لمدة أساابو في تغقية تكلفة الفندق وت كرة
الققار واحتفر لنفساه بالمبلغ ال ي وةال به من ليبيا ،بقي ما
الشااقيقان قليل من الما  ،لكن سااعيد طمأنهما أنه ال يحا يملك
بعض الما لتغقية أي نفقات غير متوقعة في رحلتهم.
اقترح ساعيد أن ي هبا اقرب متجر خارج المحقة لشاراء بعض
الربح والبسااااكويات والمااء ،فاالرحلاة طويلاة كماا عرف من
موقف بيا التا اكر ،كماا أنناا نحتااج لمعااطف ،الجو ال يحا داف اا
لكنه يصاااب باردا مسااااء وسااانضاااقر لعبور الحدود في وقت
متااأخر من اللي ال ،اقترح عاااد أن يبحفوا عن مكااان مالبس
مسااتعملة ،عفروا على متجر قريأ ،اشااتروا منه ما يحتاجونه
للرحلة القويلة ،سااااأ سااااعيد البائا باإلنجليحية إن كان هناك
متجر للمالبس وااشااياء المسااتعملة ،شاارح له الرجل أن هناك
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متجرا يبعد دقائق قليلة من المكان ،أشاار له على القريق ال ي
يجااأ أن يساااالكااه ،لحساااان الحر وجاادا في المتجر مالبس
مساتعملة ،اشاتريا ثالثة معاطف وثالثة أح ية ،أةار ساعيد على
دفا قيمة المشاتريات رغم أن الشاقيقين حاوال المسااهمة ،لكنه
طلاأ منهماا أن يحتفظاا باالمبلغ المتبقي معهماا ربماا يحتااجاان لاه
في الفترة القادمة.
عاادا إلى المحقاة ،تبقات حوالي السااااااعاة على موعاد الققاار،
تجولوا في محقة الققار القديمة ،واشااااترى سااااعيد من متجر
كتأ في المحقة ةاحيفة الشارق ااوسال التي تصادر في لندن،
انقلق الققار في تمام السااعة الفالفة والفل  ،قا ساعيد :حساأ
الجادو الا ي أعقاال لي موقف التا اكر لاديناا حوالي سااااات
سااااعات حتى نصااال إلى مدينة اسااامها تورينو ،سااانبقى فيها
حوالي نصااااف سااااااعاة ثم نسااااتقال ققاارا آخر إلى ماديناة
باردونيتشايا على الحدود الفرنساية ،التي سانصالها قبل منتصاف
الليل بدقائق .
أخلد ساعيد إلى النوم بعد أن قرأ الصاحيفة كلها ،حتى اإلعالنات
والصفحات االقتصادية قراها كلها ،مازحه علي قائال :لقد قرأت
الصاااحيفة من أو كلمة نخر كلمة ،كأنك تريد أن تساااترد كلما
دفعته فيها ضاحك ساعيد وناوله الصاحيفة ،كان المسااء قد بدأ
يرخي سااااادولاه وغاابات في الظالم مشااااااهاد الريف اإليقاالي
الجميلاة ،حيا الققاار يعبر أساااافال مادن غاارقاة في غااباات تبادو
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مع رلقة في الضااباب بين الفضاااء وساافوح الجبا  ،يعبر شااريل
حيااتاه وهو بين اليقظاة والنوم مرتلقاا باالمشااااااهاد التي يعبر
الققار من فوقها ،أشااااباح المدن ،ااضااااواء المتناثرة ،المقر
ال ي يقرق ناف ة الققار كأنه يقلأ اإلذن للدخو  ،يعبر شااريل
ال كريات يرى نفسااه هو وكما شااقيقه ااةااغر يساابحان في
مجااري المقر ،يلعباان فوق شااااجرة التبلادي بعاد توقف المقر،
ت كر الراعي القيأ ال ي اسااتوقفهما مرة ،أحضاار ثمرة تبلدي
كبيرة وشاقها ثم حلأ إحدى أغنامه في وعاء الفمرة ،ثم أعقى
الصاابيين الفمرة ليشااربا منها ،كان خليل اللبن وثمار القونقليح
ل ي ا بصاورة لم ير ساعيد لها مفيال ،حتى إنه كان يقلأ من أمه
دائما أن تصانا له مفل ذلك العصاير ،لكن أمه تقو له :يجأ أن
أقوم بغلي اللبن على الناار ،ال يمكن أن احلاأ اللبن مبااشاااارة
فوق الفمرة ،اللبن غير المغلي سيسبأ لك اإلسها .
ينهمر شاااريل ال كريات كأنه يساااابق الققار في الرحلة الليلية
إلى المجهو  ،إلى المساتقبل ،حتى يتوقف شاريل ال كريات عند
الحيارة التي قلبت حياته رأسا على عقأ ،زيارة النقيأ عبد هللا
حامال حقيبة المسااااتندات التي ربما دفا حياته ثمنا لها ،ويدفا
هو أيضااااا عمرل في ترحا في أقاةااااي العالم ،في ققار ليلي
يمضااااي كأنه يقاارد هدفا مسااااتحيال ،لو أن أحدهم قا له قبال
سانوات ،سات هأ عبر البحر إلى أوروبا ،فال شاك أنه سايضاحك
كفيرا من تلك النبوءة التي ال مكان لها في خقل مساااتقبله ،فلم
يكن يادر برلادل قل أناه يمكن أن يفاارق ها ا البلاد وأهلاه ،كاان
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طموحه أن يعود إلى النهود ويتسااس لنفسااه ورشااة ةااغيرة
لصيانة السيارات ،ويعيش بقية حياته ما سيدة وما والديه.
توقف الققاار في محقاة تورينو ،كاان عليهم أن يغاادروا الققاار
بساااارعاة ،للحااق باالققاار الفااني الا ي ساااايحملهم إلى المحقاة
ااخيرة.
في بهو المحقااة بحفوا عن رقم الرةاااايف الا ي يقف عليااه
الققاار الفااني ،وجادوا المعلوماات كلهاا على لوحاة رقمياة كبيرة،
أساارعوا إلى الرةاايف رغم أنه كانت قد تبقت أكفر من نصااف
سااااااعاة لهم ،كاان ال يحا في حقيبتهم بقياة الربح وااطعماة
الرفيفة التي اشاتروها من نابولي ،لكن ساعيد اقترح احتياطا أن
يشااتروا أشااياء إضااافية ربما يحتاجون لها في الرحلة بااقدام
عبر الحادود ،ربماا ال يجادون متجرا مفتوحاا عناد وةااااولهم
منتصف الليل إلى محقتهم ااخيرة.
الحر عاد  :المتاجر في محقات الققار تكون غالية ااساااعار،
هح ساعيد رأساه وقا لن نشاتري أشاياء كفيرة ،فنحن على كل
حا سااانساااير على أقدامنا لعدة كيلومترات وال يجأ أن نحمل
أشياء كفيرة على قهورنا.
قا علي :أرجو أن يكون الحر إلى جانبنا وال نصاادف البوليس
الفرنسااااي ،ساااايعيادونناا فورا إلى داخال حادود إيقاالياا ،عموماا
الرحلاة لن تكون ةااااعباة ،ربماا يكون المقر محعجاا قليال لكناه
أفضااال كفيرا من الفلج ،سااامعت أن كفير من المهاجرين فقدوا
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حيااتهم أثنااء محااولاة عبور الحادود في فترة الفلوج  ،يقاا إن
ر
يفضاالون تلك الفترة بساابأ وجود ترا أمني أثناء
المهاجرين
أعياد الميالد ورأس السنة الجديدة.
أشاترى ساعيد من أحد المتاجر بعض زجاجات مشاروب الشااي
البارد ،واشااترى أيضااا بعض مشااروبات القاقة ،قا سااتكون
مفيادة جادا أثنااء المشااااي ،ثم تساااالقوا ساااااللم المحقاة إلى
الرةاااايف ،انقلق الققار في موعدل ،كانوا يشااااعرون ببعض
الروف ،نبههم عااد أن يقوموا باإخفااء بقااقاات اإلقااماة مجرد
دخولهم إلى الحدود.
أوضاااا علي :الباد أن نحااو الوةااااو إلى ماديناة أخرى أن
نجحنااا في اجتياااز الحاادود ،حساااااأ مااا ساااامعاات من بعض
المهاجرين في مركح االحتجاز أن البوليس الفرنسي يعيد أول ك
الا ين يقلبون حق اللجوء الساااايااسااااي في المادن القريباة من
الحدود اإليقالية ،يعيدهم إلى إيقاليا.
اساتغرق ساعيد في النوم ،لكن علي ايقظه بعد قليل ،الرحلة من
تورينو تساتغرق فقل حوالي السااعة والنصاف ،خرجوا بسارعة
من المحقااة ،كااان الجو قااد اةااااب مااائال للبرودة ،ارتاادوا
معاطفهم ،قا سعيد ال اعرف الى اية اتجال يجأ ان نسير يجأ
ان نساأ شارصاا ما ،وجدوا أنفساهم بجانأ امرأة شاابة خرجت
معهم من محقة الققار ،سااااألها سااااعيد ان كانت من سااااكان
الماديناة وحين اجاابات بنعم ،قاا لهاا نرياد االتجاال الى بلادة على
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حدود فرنسااااا ،هل يمكنك ان تصاااافين لنا القريق؟ ابتساااامت
الساااايادة الباد انهاا عرفات انهم من المهااجرين ويريادون عبور
الحدود ،أشاارت لهم الى االتجال الصاحي  ،قالت لهم ان الحدود
قريبة جدا ،وساألتهم الى اين يتجهون :قا سعيد الى :نيفاتشه،
قالت المرأة انها قريبة ربما مسايرة سااعة او أكفر قليال ،ذهبت
اليهاا مرة باالادراجاة ومرة باالسااااياارة ،لكنني لم اجرب الا هااب
مشايا على االقدام ،وةافت لهم القريق بدقة شاديدة ،قالت لهم
يقوم البوليس بادورياات منتظماة ،ربماا يكون الحر الى جاانبكم
خااةاااااة ما ها ا الجو المااطر ،لو دخلتم عن طريق الادراجاات
ربما ال ينتبه لكم أحد ،هناك طريق مرصا للدراجات.
تابعوا طريقهم حساأ وةاف السايدة ،بعد حوالي النصاف سااعة
وجدوا أنفسااهم يساايرون بقرب محار خارج المدينة ،ساااروا
بح ر جوار المحار بعيدا قليال عن طريق السااايارات ،مضااات
قراباة السااااااعتين ،قبال ان تبادا بعض الالفتاات المعادنياة بااللغاة
الفرنسااااياة تظهر امامهم ،فجاأة وجدوا أنفسااااهم بجاانأ مقهى
ةاغير لم يصادقوا انهم في داخل الحدود الفرنساية ،اقترح ساعيد
ان يشاااربوا شاااي ا داف ا ويساااتفسااارون من القريق الى محقة
الققار ،قا علي :ه ل مدينة ةاااغيرة ربما ال يوجد فيها محقة
ققار ،لكن يمكننا أن نساااتقل البا الى اقرب مدينة بها محقة
للققار ،لكن على كل حا يجأ أن نجد شااارصاااا ما ليدلنا على
القريق ،الحر سااااعيد :غريأ ان يكون هناك مقهى مفتوح في
مفل ه ا الوقت الساعة تقترب من الفالفة ةباحا.
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فجأة وهم على وشاك دخو المقهى ،غمرهم ضاوء سايارة باهر
توقفات أماامهم ،هبل منهاا ثالثاة رجاا شاااارطاة ،طلاأ أولهم أن
يرى بقاقات هوياتهم.
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أعادهم البوليس الفرنساااي إلى داخل الحدود اإليقالية ،قا لهم
رجل الشارطة اإليقالي ال ي تسالمهم أنه يجأ عليهم أما البح
عن عمال ،أو تقاديم طلاأ للجوء قبال أن تنتهي مادة إقاامتهم
المتقتة ،ويتعرضااون للترحيل ،كانت الشاامس قد أشاارقت حين
خرجوا من مركح الشاارطة ،اقترح سااعيد أن يبحفوا عن فندق،
انهم في حاجة للراحة بساابأ إرهاق الليلة المنصاارمة ،أوقفوا
رجال لسااااتالاه عن أقرب فنادق يمكنهم الا هااب إلياه ،نظر لهم
الرجال ويبادو أناه عرف أنهم من المهااجرين ،قاا لهم يوجاد
فندق مرصااااا للشااااباب بأسااااعار زهيدة ،تقو الرجل بأن
رافاقاهام إلاى الاماكااان ،لاحساااان الاحار أعاقاوهام غارفااة كابايارة
مرصاصاة لشارصاين لكنهم وضاعوا فيها ساريرا إضاافيا ،كان
سااعيد مرتاحا لعفورهم على مأوى بسااهولة ،رغم خيبات الليلة
المنصارمة ،وقا سان هأ لنأكل شاي ا ونعود للنوم ،ويمكننا ما
دامات تكلفاة المكاان معقولاة أن نفكر بهادوء في الرقوة القاادماة
وال نتعجل محاولة عبور الحدود مرة أخرى.
312

اسااتيقظوا عصاارا ،كانوا يشااعرون بجو شااديد ،تناولوا وجبة
خفيفة من بعض ما تبقى معهم من خبح وبساكويت ،وقرروا أن
يررجوا مسااااء للبح عن مقعم لتناو وجبة العشااااء ،اقترح
سعيد :أرى أن نقوم بقلأ اللجوء هنا في إيقاليا.
عااد وعلي كاانات لاديهم معلوماات أفضااااال حو أوضاااااا
المهااجرين في إيقاالياا ،حساااام القلاأ يسااااتغرق وقتاا طويال،
أوضاا عاد  ،وساايقلبون منك إحضااار جواز ساافر من بلدك
لوضااا اإلقامة عليه ،ه ا إن سااارت اإلجراءات دون تعقيدات،
وفي فترة انتظار الحسااام ال يقدمون لك مكانا للساااكن ،البعض
يقيمون في البيوت المهجورة أو المباني قيد اإلنشااااء ،أو تقدم
بعض الكنائس مساكن متقت للمهاجرين ،نحن ال نملك جوازات
سااافر وسااايكون ةاااعبا جدا أن نحصااال عليها ان سااافارات
الحكومة ال تتعاون ما طالبي اللجوء.
اذن قا ساااعيد :ال حل ساااوى الدراجات ،بدا على عاد وعلى
أنهما لم يفهما ما يقصاد ،قا لهما هل ت كران كالم السايدة التي
التقيناااهااا أمااام محقااة الققااار؟ قااالاات لنااا إذا عبرتم الحاادود
بالدراجات لن ينتبه لكم أحد ،باعتبار أن من يسااااتردم الدراجة
هو بالضرورة يسكن في المنققة.
ةاامت الشااقيقان أمال في أن يوض ا سااعيد فكرته ،قا سااعيد:
نجرب ماا دام طلاأ اللجوء هناا مسااااتبعاد في الوقات
لمااذا ال ر
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الحاالي ،اقترح أن نروض تجرباة عبور الحادود مرة أو مرتين،
إن لم ننج لن يكون هناك حل سوى طلأ اللجوء.
قا عاد  :لنبح إذن غدا عن متجر لألشاياء المساتعملة ،ربما
يحاالفناا الحر ونجاد دراجاات باأسااااعاار معقولاة ،لكنني أقترح أن
نبحا عن عمال ،أخشااااى أن ماا تبقى معناا من ماا لن يكفي
خصااوةااا إن فشاالت المحاولة القادمة ،هناك محار قريبة من
الحادود مررناا بهاا بااامس ماا رأيكم أن نمر على بعض المحار
بحفا عن عمل؟
كاان اقتراحاا جيادا ،قاا سااااعياد إذن فليكن برناامجناا غادا الا هااب
إلى منققة المحار لنبح عن عمل.
ةااااباحا عادوا للسااااير على نفس القريق ال ي ساااالكول أثناء
محااولاة عبور الحادود ،أو محرعاة زاروهاا اعتا ر لهم المحار
انر موسام حصااد التفاح قد انتهى ،أشاار لهم إلى محرعة أخرى
ربمااا يجاادون فيهااا عمال ،قااا إن لااديهم معمال لعح الفواكااه
وتعب تها ،بالفعل وجدوا عمال هناك ،قا ةاااااحأ المحرعة إنه
يحتاج لشااارصاااين ،لكن ال مشاااكلة يمكنه أيضاااا أن يجد عمال
للشرا الفال .
عح الفواكه التاالفاة يجاأ أن يتم بساااارعة ،فالمااكينة التي تمر
الفواكه عليها تتحرك بسارعة شاديدة ،بعد ساعتين حصلوا على
اساتراحة ،كان معهم عما آخرين أفارقة وبعضاهم من المغرب
العربي ،في السااااادسااااة مساااااء انتهى يوم العمل ،طلأ منهم
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ةاااحأ المحرعة العودة في اليوم التالي مبكرا ،كانوا في غاية
اإلرهاق حين عادوا نهاية اليوم إلى المدينة ،تناولوا عشااااءهم
بسااارعة في مقعم ةاااغير وجدول في طريقهم ،قبل أن يعودوا
إلى الفندق.
تواةااال العمل لمدة أسااابوعين ثم أبلغهم ةااااحأ المحرعة أن
العمل ساايتوقف وربما يحتاج إليهم بعد أيام ،أعقال سااعيد رقم
هااتفاه المحمو ثم فكرر قليال ،كاان قاد عرف من بعض العماا أن
ةاااحأ المحرعة يسااتورد أحيانا فواكه من داخل حدود فرنسااا
ليقوم بإعادة تعب تها ثم بيعها.
بعد أن دفا لهم ةاااحأ المحرعة أجرة اايام التي عملوا فيها،
اسااتوقفه سااعيد وأبلغه أنهم يريدون عبور الحدود إلى فرنسااا،
ويمكنهم أن يعملوا معه مجانا في شااااحن عربة النقل من هناك
بشرط أن يتركهم داخل الحدود.
فكر الرجال وابتساااام قاائال إن ذلاك قاد يادخلاه في مشااااااكال ما
الساالقات الفرنسااية ،ثم سااأ سااعيد :هل تريدون الساافر إلى
بريقاانياا؟ كاان قاد سااااما أن معظم المهااجرين الا ين يجاازفون
بعبور الحادود إلى فرنسااااا ،يتجهون إلى ماديناة كاالياه لمحااولاة
العفور على شاحنة تقلهم سرا إلى بريقانيا.
أجاب سعيد :نعم نريد أن نحاو الوةو إلى بريقانيا.
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قا الرجل ال ي يبدو أنه كان راغبا رغم تروفه في مساعدتهم،
أعقني فرةة وسأتصل بكم إن أمكن لي ترتيأ ذلك.
في طريق العودة قا عاد  :اذن ال داعي لشراء الدراجات!
ابتسام ساعيد وقا لننتظر ونرى ،الرجل يبدو مترددا ،لكن دعنا
نأمل خيرا.
قاا علي :أعقااني سااااتا الرجال فكرة ثاانياة ،لم ال نحااو فعال
الوةو إلى بريقانيا؟
لم يبد ساعيد تعاطفا ما الفكرة ،أوضا  :نحن لنا قرابة الشاهر ال
نسااتقيا عبور حدود يسااتغرق عبورها أق رل من ساااعة ،فكيف
تريدنا عبور البحر إلى بريقانيا؟ سااامعت أن بعض المهاجرين
يفترشاون اارض لسانوات قبل أن تتاح لهم فرةاة الدخو إلى
بريقانيا ،بالنساابة لي أريد فقل أن اسااتقر في مكان ما ،وابح
عن عمال وكماا ترون فرص العمال كفيرة في ها ل البالد ،في
اايام القليلة التي قضايتها في انتظاركم في نابولي وجدت عمال
في مقعم ،ولو ذهبنا إلى مدينة مفل روما متكد سااانجد فرةاااا
كفيرة ،هنا في ه ل البلدة الصاغيرة وجدنا عمال لمدة أسابوعين،
وربما نجد عمال آخر إن بحفنا فنحن لم نقصااد في بحفنا سااوى
ها ل المنققاة ،فلمااذا نقضااااي عمرناا كلاه في محااولاة عبور
الحدود من بلد إلى آخر؟
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قاا عااد  :بريقاانياا فيهاا فرص أكفر وفيهاا فرص أفضااااال
للدراساة ،كما أن اإلنجليحية أفضال لنا ،على ااقل درساناها في
مدارسنا ونستقيا أن نتقدم فيها بسرعة.
لكن سااااعيد لم يقتنا ،قا دعونا نصاااال إلى فرنسااااا ،إذا أردتم
التقدم ف لك خياركم ،لكن بالنسبة لي ستكون فرنسا آخر محقة.
ذهبوا في اليوم التالي إلى متجر ااشاااياء المساااتعملة ،وجدوا
مالبس وأواني منحلياة ،وجادوا دراجاات أيضاااااا ،قاديماة بعض
الشاايء لكن أسااعارها رخيصااة ،قرروا عدم التساار بشاارائها
لحين اتصا ةاحأ المحرعة بهم.
كاانوا يتسااااكعون في الماديناة نهاارا ويتنااولون وجباة واحادة في
مقعم جحائري في وساااال الماديناة ،كاان هنااك أيضاااااا مركح
اتصااالت وإنترنت اعتادوا على قضااء بعض الوقت فيه مسااء،
اتصال ساعيد بشاقيقه كما لالطم نان على والديه والساتا عن
اخبار النقيأ عبد هللا ،كما اتصاال بساايدة وطمأنها على أحواله
وأخبرها أنه سيتصل بها قريبا مجرد أن تستقر أحواله.
مضات عشارة أيام ولم يتصال ةااحأ المحرعة ،بدأ ساعيد يشاعر
باالقلق ،الباد أن الرجال خاائف من تحمال المساااا ولياة أن أوقفهم
البوليس ،رغم أنه طمأن الرجل أن معهم بقاقات إقامة إيقالية،
ويمكن أن يقو إن أوقفهم البوليس في أية نققة داخل الحدود،
أنهم يعملون معه في المحرعة وحضاااروا معه أيضاااا لشاااحن
فواكه من محرعة داخل حدود فرنسا.
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اتصاال الرجل بعد يومين لم يتحدث كفيرا فقل قا لسااعيد عندي
لكم عمل ،سااااأذهأ إلحضااااار فواكه تعالوا غدا ةااااباحا عند
الساسة السابعة ،عبروا الحدود في عربة النقل دون أية مشاكل
قا لهم سااانساااافر حوالي سااااعة إلى محرعة قريبة من مدينة
غرينوبال ،هنااك يمكنكم تحميال الفواكاه في العرباة والا هااب إلى
المدينة ،لركوب الققار إلى الجهة التي تقصدونها.
بعاد أن قااموا بتحميال البضااااااعاة أوةاااالهم الرجال قريباا من
مشااارف المدينة ،وأةاار على دفا أجرة عملهم ل لك اليوم ،بل
وأعقاهم مبلغا إضاااافيا وتمنى لهم التوفيق ،وعدل ساااعيد بأن
يحورل أن جاااء للمنققااة مرة أخرى ليرى إن كااان عناادل أيااة
فرةاااة عمل له ،شاااكرول بشااادة على جهدل وتحمله لمراطر
مساعدتهم في عبور الحدود ،ثم اتجهوا إلى داخل المدينة.
قا ساعيد لن أساافر إلى أي مكان ،سان هأ إلى مركح الشارطة،
حتى بالنسااابة لكم ،لن ترساااروا شاااي ا إن طلبتم اللجوء ،وان
سانحت لكم فرةاة السافر إلى بريقانيا فيمكنكم السافر ،وربما ال
تحتاجون إلى ذلك أن سارت اامور بصورة جيدة هنا.
بالفعل قاموا بتساليم أنفساهم إلى مركح الشارطة ،أرشادهم رجل
مسااان ،كان يققا القريق مراقبا كلبه يمرح من حوله ،أشاااار
لهم إلى مركح الشاارطة ،قام اثنان من رجا الشاارطة بالتحقيق
معهم كال على حادة ،ومن ثم ترحيلهم في وقات متاأخر إلى مركح
الستقبا الالج ين قريبا من مدينة باريس.
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كان مركح اسااااتقبا الالج ين مكتظا بأعداد هائلة من البشاااار،
يتكون المعسااكر من خيم ضاارمة وبيوت متنقلة ةااغيرة الحجم
ر
أشاابه بشااقة ةااغيرة بها غرفة واحدة ومقب ةااغير وح رمام،
لحساان حظهم تم وضااعهم الفالثة لوحدهم في بيت متنقل ،فور
شاااعورل ببعض االساااتقرار بجانأ نشااااطات المركح ومتابعته
لملف قضايته ما منظمة المسااعدة القانونية ،قام ساعيد بالبح
في المنققة القريبة من مركح االسااااتقبا عن مقهى لإلنترنت،
عفر على مقهى ةااااغير في شااااار قرياأ ،فحا أوال ذاكرة
الفالئ ووجد كل الملفات موجودة بصااورة جيدة ،قام بإنشاااء
باريااد إلاكاتاروناي ورفاا الامالافااات كالاهااا وحافاظاهااا فاي الاباريااد
اإللكتروني ،ثم اختار بعض ةااور المسااتندات التي عفر عليها
النقيأ عبد هللا أثناء تحقيقه في قضاااية محاولة اغتيا الرئيس
المصري ،وقام بقباعة ثالث ةور من تلك المستندات.
اساتقا الحصاو على عنوان السافارة الساودانية من اإلنترنت،
سنحت له فرةة احتفا بعد أيام قليلة من وةولهم إلى فرنسا،
دعت له منظمة الجالية السااااودانية في باريس ،احتفاال ب كرى
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تعرف على رجال من نفس منققتهم سااااما عناه
ثورة أكتوبر ،ر
كفيرا لكن لم تت له الفرةااااة للقائه ،كانت زياراته للسااااودان
رحاأ بسااااعياد كفيرا وجلس يساااااألاه عن جميا أهال
ناادرة ،ر
مادينتهم ،وحكى لسااااعياد جااناأ من ذكريااتاه هنااك ،كاان والادل
يملك مشروعا زراعيا ومعمال إلنتاج الجبنة وأبقارا كفيرة ،لكن
بعااد اسااااتيالء االخوان على الساااالقااة أغرقول في الااديون،
واسااااتولوا على مشااااروعاه الحراعي ومعمال الجبناة ،وتركول
يموت باالحساااارة ،فجاأة قاا الرجال :أين عباد هللا عفماان؟ كاان
زميلي في المدرسة أعتقد أنه قريأ لوالدك؟
حكى له سااعيد باختصااار ما حدث للنقيأ عبد هللا ،وانر مصاايرل
اأسااااف الرجال كفيرا قاا  :رغم أن عباد هللا
مجهو حتى انن ،ت ر
اختاار االنضااااماام لجمااعاة اإلخوان ،لكناه كاان إنسااااااناا مها باا
ونبيال ،لم يكن يشبههم واعتقد إنر خقأ عمرل كان في االنضمام
له ل الجماعة ،سااااأله سااااعيد إن كانت له عالقات ما ساااافارة
النظاام ،أوضاااا الرجال أن العالقاة معهم في حادود اسااااترراج
التأشاااايرات أو المعامالت الرساااامية ،لكنهم ال يساااامحون لهم
بمشاركتهم في برامجهم الفقافية واالجتماعية ،ان معظمهم هم
في الواقا ضااباط في جهاز اامن والمرابرات ،قا سااعيد أريد
معرفة اسام واحد من المنتمين لجهاز اامن ،أود إيصاا رساالة
لهم ،لدي محاولة لكشااف مصااير النقيأ عبد هللا ،تركت والديه
وزوجتاه وأطفاالاه على وعاد أن اساااااعاد في كشااااف مصاااايرل
واعادته لهم ان كان ال يحا حيا.
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كتأ له الرجل اساام القنصاال في ورقة ،يمكنك توجيه الرسااالة
لهاا ا الرجاال وسااااتصاااااال في نفس اليوم إلى جهاااز اامن
والمراابرات ،لكن يجاأ أن تكون حا را جادا في التعاامال معهم،
هم يحاولون اختراق الجاليات ،والتجساااس عليهم وإثارة الفتن
العرقيااة ،نفس الفتن العرقيااة التي يفيرونهااا داخاال الوطن،
يريدون نقلها أيضاااا في أوسااااط مهاجرين هم في الواقا كلهم
من ضحايا النظام نفسه.
قا ساااعيد :ساااأكون ح را وساااأحاو أال أتعامل معهم إال عبر
البريد.
في اليوم التالي وضاا ساعيد اسام القنصال وعنوان السافارة على
مظروف ،ادخل فيه رساااالة قصااايرة إلى القنصااال ما ةاااور
المساااتندات التي قام بقباعتها ،كان ملرا الرساااالة أنه يملك
كال المسااااتنادات ومحااضاااار لجناة التحقيق في محااولاة اغتياا
الرئيس المصااري ،وأنه يمهل جهاز اامن والمرابرات شااهرا
يعود فيه النقيأ عبد هللا إلى أساارته أو ساايقوم بالبدء في نشاار
ه ل المسااتندات ،وأنه قد اتفق مساابقا ما إحدى الصااحف على
نشر المستندات ومحاضر التحقيق.
وضاا على الرساالة أيضاا بريدل اإللكتروني ،فكرر في وضاا رقم
تليفونه ،لكنه ت كرر كالم الرجل ال ي أعقال معلومات القنصااال،
وتحا يرل لاه من االقتراب منهم كفيرا ،بعاد مرور ثالثاة أياام لم
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يصاله أية رد ،رغم أنه داوم على فت بريدل اإللكتروني كل يوم
ةباحا ومساء.
كان علي وعاد قد انشااااغال قليال عنه ،بدءا في دراسااااة اللغة
الفرنسية ،حين أفصحا إلدارة المركح عن رغبتهما في است ناف
دراساااتهما ،أرسااالوهما إلى مدرساااة قريبة لدراساااة اللغة في
دورات مكففة ،انر فصاال دراسااة اللغة داخل المركح ،كان فقل
لتعليم القالأ بعض مباد اللغة وبعض العبارات الشااااائعة في
االساتردام اليومي ،وليس موجها لقالأ يود اسات ناف دراساته
الجامعية.
في اليوم الرابا وجد سااااعيد رسااااالة في بريدل اإللكتروني من
القنصاااال ،أبلغه فيها اهتمام جهاز اامن بالرد عليه بساااارعة،
وأنه يود مقابلته بأساااار فرةااااة ممكنة للتباح حو بعض
الرقوات التي يجأ اتباعها لحل المشكلة.
لكن ساعيد رد عليه قائال إنه يقيم في مركح لالج ين وال يساتقيا
مقاابلتاه ،ويمكناه عبر البرياد اإللكتروني أن يرقرل بماا يرياد،
لكن الرجل عاد ليرد على سعيد بسرعة ،قا إنه يملك معلومات
حو النقيأ عبد هللا لكنه ال يساتقيا أن يرسالها عبر اإلنترنت،
وكرر طلبه أن يلتقيا بأسار فرةاة ،واقترح على ساعيد موعدا
ر
بعد يومين ووضاااا له عنوان مقهى في باريس ،وحدد له وقت
اللقاء ،سااعيد لم يرد على الرسااالة رغم الفضااو ال ي اعترال
لمعرفاة أي شاااايء عن مصااااير النقياأ عباد هللا ،لكناه قرر أال
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يتعجل االتصااا المباشاار بهم ،شااعر أنهم يرققون لشاايء ما،
ربما يقدمون حتى على قتله ،ساااما أنهم سااابق لهم أن حاولوا
اغتيا بعض المعارضين المقيمين في الرارج.
قرر أن يشاغل نفساه قليال بدراساة اللغة الفرنساية والبح عن
ر
عمال ،تحاادث ما شااااقيقاه كماا وما والادياه وما ساااايادة عادة
مرات ،طماأنهم أن أحوالاه تسااااير بصااااورة جيادة وأناه يتوقا
الحصاااو على إقامة دائمة قريبا يتمكن بعدها من العمل وربما
زيارتهم.
وجد عمال في عقلة نهاية ااسااابو  ،يقوم بغسااال ااواني في
مقعم ،يقوم بوضا ااواني داخل ماكينة تقوم بغسلها وتجفيفها
ويتولى هو إخراجهاا من المااكيناة ووضااااعهاا في أمااكنهاا ،ومن
ثم إعاادة تعب اة المااكيناة لغساااال أوان أخرى ،حين سااااأ مادير
المقعم إن كان بإمكانه العمل أثناء ااساابو أخبرل المدير أنهم
في الوقات الحاالي لاديهم ضااااغل في العمال فقل في عقلاة نهااياة
ااساابو  ،لكنهم ساايتصاالون به أن احتاجوا إلى مساااعدة في
أثناء ااسبو .
في اليوم ال ي حددل القنصل للقائه ،لم ي هأ سعيد ،لكنه فوجه
باتصااااا تليفوني في نفس توقيت الموعد ،اعتقد أنه ربما أحد
ال ين تعرف بهم في الحفل الساوداني ،لكنه فوجه بأنر المتصال
كان هو القنصال نفساه ساأله ساعيد كيف حصالت على رقمي،
قا الرجل ضااااحكا ،ما ه ل الفورة الرقمية ليس من الصاااعأ
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الحصاو على رقم شارا ما في أي مكان في العالم ناهيك عن
ه ل البالد ،ثم ضحك وقا  :ال تنس أن ه ا عملنا أيضا.
قا لساااعيد :أنا في انتظارك ،أرجو أال تضااايا فرةاااة معرفة
شايء ما عن وضاا قريبك .يمكنك أن تساتقل عربة تاكساي فورا
وسااأدفا لك أجرة التاكسااي ،ال أريد منك سااوى نصااف ساااعة
ويمكناك رفض لقاائي مرة أخرى أن أردت ،ثم اغلق التليفون
وأرسل له عنوان المقعم مرة أخرى في رسالة نصية.
اسااتقل سااعيد ساايارة تاكسااي ،مقررا أن يدفا أجرة التاكسااي
بنفسااه ،فكر سااعيد أن الرجل دون شااك تابا لجهاز اامن ،لكن
رجا اامن في الواقا ال يعلنون عن ذلك ،لكنه شااعر أن الرجل
قصد أن يتكد له عالقته بجهاز اامن ،حين أشار إلى أن معرفة
رقم تليفون شارا ما هو من ةاميم عملهم ،يبدو أنه يريد أن
يعرف ساعيد أنه يعالج موضاو النقيأ عبد هللا باعتبارل ضاابل
في جهاز اامن ،وأنه أفضاال جهة يمكن أن تكون نققة اتصااا
بينه وبين الجهاز.
نظر ساعيد داخل المقعم المحدحم في منققة وسال باريس قريبة
من محقة الققار الرئيسااية ،قبل أن يتجه إلى الشاارا الوحيد
ال ي بدا من شاكله أنه هو الشارا المقصاود ،ةاافحه وجلس
بجانبه ،ساأله الرجل إن كان يريد شاراب شايء قبل أن يحضار
القعام ،لكن ساااعيد شاااكرل وأوضا ا له أنه تناو عشااااءل في
البيات قبال خروجاه ،قاا الرجال ال تسااااتحي ياا أخي ،نحن إخوة
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في ه ل البالد ،يمكنك طلأ أي مشااروب تريدل حال أم حرام ال
فرق!!
ابتسام ساعيد وفكرر :يمنعون شاراب الرمر داخل الوطن ،بدعوى
أنه حرام وخارج الوطن يشااااربون كل شاااايء ويدعون الناس
لشااااراباه تا كرر أناه في ااياام التي عمال فيهاا في مقعم الرجال
المصاري في نابولي ،كان يشارب قليال من الرمر بعد أن يفرغا
من العمل وكان المصاري يعقيه بعض السااندوتشاات للعشااء،
واناه يعلم أن المصااااري كاان يقادم لحم الرنحير لبعض زباائناه،
كان يساأ المصاري حين يقدم له السااندوتشاات وهو مرمور:
هل ه ل حال أم حرام؟
وكان المصاااري يضاااحك ويقو له :أنت ساااكران وتساااأ عن
الحال والحرام حكى له ةاحأ المقعم المصري أنه حين جاء
إلى إيقاالياا قبال ساااانوات عمال في الباداياة في روماا في مقعم
يملكه مصااري من المساايحيين ،وأنه جاد ةاااحأ المقعم في
اايام ااولى حو تقديم لحم الرنحير وكان رد ةاااحأ المقعم:
محرما وفي
وما ذنأ الرنحير؟ اسااتيقر ةااباحا ووجد نفسااه
ر
النهاية أةااااب لي مقعم وأةاااابحت أيضااااا أقدم لحم الرنحير
للحبااائن ،مقعمي في منققااة سااااياااحيااة معظم زوارهااا من
اامريكيين ،ونادرا ما يحور مسلمين مقعمي!.
قا القنصال :ب لت خال الفالثة أيام جهدا مضانيا ،اتصالت بعدة
جهات لمعرفة شااايء عن مصاااير النقيأ عبد هللا ،كما تعلم أن
326

فترة ما قبل الرالف وانشاقاق الحركة اإلساالمية شاهدت سايقرة
تنظيم الحركة اإلسااالمية على أجهحة اامن ،كانت لديهم أجهحة
أمن تاابعاة للتنظيم من قبال االنقالب وبعاد وةااااولهم للساااالقاة
أةبحت تلك ااجهحة تتحكم في العمل اامني ولديها نفوذ أقوى
من جهاز المرابرات ،تم حل بعض ه ل ااجهحة بعد االنشاااقاق
والبعض انخر بعاد اتفااقياة نيفااشااااا ،لكن المشااااكلاة أن معظم
االعتقااالت التي تمات قبال حال تلاك ااجهحة اامنياة كاانات تتم
بصاورة مرالفة للقانون ومعظم المعتقلين في تلك الفترة أةاب
مصيرهم مجهوال.
اساتما ساعيد بصابر للرجل ال ي ال يبدو أنه لديه أية أخبار عن
النقيأ عبد هللا ،بل ربما كان ساعيد يعرف أكفر منه ،لكن ساعيد
كان يعلم خبفهم وإخفائهم للحقائق ،ومحاولة بعضااااهم الظهور
بمظهر البريء الا ي يادين أفعاا أقراناه ،ثم انتقال الرجال فجاأة
ودون مقادماات إلى الحاديا حو المسااااتنادات ،قاا إن ها ل
عرض أمن ومصااال البلد كلها لمراطر
المسااتندات مهمة وقد ت ُ ر
ومشااكل كفيرة ،ثم قا بوضاوح أكفر :لقد فُقدت ه ل المساتندات
رغم أن اللجنااة قاادماات تقريرهااا ويفترض أن أمين الحركااة
اإلسالمية يحتفر بها ،لكنها اختفت ،شعر سعيد أن الرجل يك ب
فقاد فهم إن لم ترناه الا اكرة ،أن النقياأ عباد هللا لم يقادم تقريرل
أبدا.
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ثم قا الرجل :الجهة التي فقدت المسااااتندات عرضاااات مكافأة
ضااارمة ،لمن يعيدها أو يدلي بمعلومات حو وجودها ،وأعتقد
أن من حقاك الحصااااو على ها ل المكاافاأة بمجرد اعاادتاك لها ل
المستندات .ةمت الرجل قليال وقا المكافأة مليون دوالر!
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سعيد بقي بعد مقابلته للقنصل في حالة انتظار قلق ،كان تحليله
لكالم القنصاال يشااير فقل إلى حقيقة أنر النقيأ عبد هللا قد تمت
تصافيته ،مفل كل ال ين كانت لهم ةالة بمحاولة اغتيا الرئيس
المصاااري ،لكنه برغم ذلك داوم على االتصاااا بشاااقيقه كما
عسااى أن يسااما شااي ا يعيد اامل في احتما عودة النقيأ عبد
هللا إلى أساااارتاه ،عرف أنرهم يحااولون إسااااكااتاه عن طريق
الرشااوة ،ليساات القضااية قضااية مسااتندات انهم يعرفون أنه
يمكن أن يصانا منها ألف نسارة ويوزعها في ألف مكان ضامانا
لالحتفااق بهاا بعيادا عنهم ،لكنهم يريادوناه هو ،موافقتاه على
العمل معهم هي أفضل ضمان لسكوته لحين الترلا منه.
فكرر أنه لو كان في الساودان لما ترددوا في تصافيته .انشاغل في
ااياام التاالياة بادراسااااة اللغاة الفرنسااااياة نهاارا ،كاان يا هاأ إلى
مادرسااااة اللغاة داخال المركح مرتين في ااساااابو  ،ويعمال في
نهااياة ااساااابو ليال ،لكناه كاان يحرص على مراجعاة بريادل
اإللكتروني كل يومين ،بسبأ توقف تليفونه القديم ال ي اشترال
من مركح االنتظاار في إيقاالياا ،قاام بشااااراء تليفون جادياد ،وجاد
أنر باإمكااناه إضااااافاة بريادل اإللكتروني إلى التليفون ،فاأةااااب
بإمكانه تلقى اشااعار كلما وةاالت رسااالة إلكترونية جديدة في
بريدل.
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أةااب أيضااا عن طريق تقبيق الواتساااب يتراساال ما شااقيقه
يوميا ،أرساال له شااقيقه ةااور والدته ووالدل ،مضاات اايام،
شااعر بهما وقد كبرا كفيرا في تلك الفترة ،نظر في المرآة فرأى
مالمحه قد تغيرت كفيرا ،غحا الشااعر اابيض رأسااه ،وبدأ كأنه
ققا في خال عدة أشااهر ،عدة ساانوات دون أن يشااعر ،ربما
مر بها طوا سنوات من لحظة
بسبأ المصاعأ وااهوا التي ر
اعتقاله ،وحتى وةاوله إلى إيقاليا .كانت أربعة أشاهر قد مرت
من لقائه ما القنصاااال ،حين فحا جهاز التليفون كعادته كلما
اساتيقر ةاباحا ليرى أن كانت هناك اية إشاعار بوةاو رساالة
جديدة ،وجد رسالة جديدة في بريدل اإللكتروني ،توقرا أن تكون
من القنصاال ،لكنه فوجه باساام مرساال الرسااالة ،نصاار الدين
الحبير ،قبل أن يقرأ الرسالة بدأ يت كر االسم ،هل يعقل أنه نفس
زميله السااابق قبل ساانوات طويلة في المدرسااة االبتدائية ،كان
والدل مديرا للمدرساااة االبتدائية وكانوا يساااكنون في بيت تابا
للمدرساة في نفس الحي ال ي يساكن فيه ساعيد ما أسارته ،كان
تعرض للعقاب بساابأ شااغبه
نصاار الدين مشاااغبا ،ودائما ما ر
الدائم ،ولم يشاافا له أن والدل كان مدير المدرسااة ،كان سااعيد
يجد نفسااااه أحيانا متورطا في المشاااااكل التي يقا فيها نصاااار
الدين ،دون حتى أن يشاركه في شغبه ومعاركه اليومية.
التلمي المسااا و عن تساااجيل أساااماء التالمي ال ين يحدثون
فوضاى في الفصال ،ويقدمها لمرشاد الفصال ليعاقبهم ،كان دائما
يضااا اساام نصاار الدين أوال ،فجأة اختفى اساام نصاار الدين من
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قائمة القالب المشاغبين ،وح رل اسم سعيد مكانه ،رغم أن نصر
الدين لم يتوقف عن الشااغأ وتدبير المقالأ لحمالئه ،بالصاادفة
اكتشاف ساعيد سار ساحأ اسام نصار الدين من قائمة المشااغبين،
كان يبح عن قلم بساابأ ضاايا قلمه ،وانر نصاار الدين خرج
من الفصل بحفا عن شيء ما ،قام سعيد بفت حقيبة نصر الدين
بحفا عن قلم ،وجد حقيبة قمائ الدمور ملي ة بأوراق ةااااحف
ومجالت ،دهش ساااعيد فلم يكن نصااار الدين من هواة القراءة،
حين عاد نصااار الدين إلى الفصااال ساااأله ساااعيد عن الصاااحف
والمجالت التي تمتله بها حقيبته ،ضااحك نصاار الدين وأشااار
للقاالاأ الا ي يقوم بكتااباة قاائماة المشاااااغبين ،وقاا هاامسااااا:
أحضااار له كل فترة مجموعة من الصاااحف والمجالت ،ليتوقف
عن كتاابة اساااامي ،لحساااان الحر لدينا في البيت تالال من ه ل
المجالت ،بعد أن يقوم أبي بقراءتها تجمعها أمي وتضاااعها في
المرحن ،حتى كااد المرحن أن يمتله ،تقو أمي يوماا ساااانجاد
أنفسنا وقد غرقنا في تال الورق!
ضاحك ساعيد حين ت كر تلك الواقعة ،وفكرر أن نصار الدين ربما
كان أو طفل في العالم يقوم برشاوة شارا ما  ،كان مندهشاا
إن كاان ها ا نصاااار الادين الا ي أعرفاه ،من أين لاه ببريادي
اإللكتروني ،وقد انققا أية تواةل لي معه من سنوات طويلة!
كأنر الرجل قرا أفكارل ففي أو ساقر ذكر نصار الدين انه حصال
على بريدل بالصاادفة من شااقيقه قا انه كان يقضااي عقلة في
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النهود او مرة منا ساااانوات ،واناه ذهاأ لحياارة المادرساااااة
االبتادائياة ،لم يجاد المادرسااااة القاديماة التي غرقت حين اجتاحت
الساااايو الماديناة قبال ساااانوات ،لكن اهال الماديناة قااموا ببنااء
المدرسااااة من جديد ،المدرسااااة الجديدة أكبر وأجمل كفيرا من
القديمة ،وانر ساوق المدينة تمدد واتساعت المدينة قاموا ببناء
عدة مراازن ملحقاة بالمادرسااااة ،تم تأجيرها كمتااجر او مراازن
للحبوب ،لدعم ميحانية المدرسة.
وأثناء طوافه في المدينة التقى بالصاااادفة بشااااقيقه كما  ،قا
عرفته فورا ،فهو ةااااورة طبق ااةاااال منك ،عرفت منه أنك
هاجرت إلى أوروبا ،وأنك تقيم في فرنساا ،ومازح ساعيد قائال:
يقا إنر الفرنسايات في غاية الجما  ،هل ساتتحوج من فرنساية
وتنساااى بلدك وأةااادقاء القفولة ثم تمنى لساااعيد التوفيق في
سفرل ،ووعدل بمراسلته من وقت نخر ،وفي ختام رسالته ذكر
أنر لديه الرغبة في السافر إلى بلجيكا في الصايف القادم ،لحيارة
إحادى شااااقيقااتاه التي تعيش هنااك ما زوجهاا وأطفاالهاا ،وأناه
سايحرص إذا تمت الحيارة في موعدها ،أن يحور فرنساا ليلتقي
به.
مرت سانوات طويلة لماذا يتصال به
شاعر ساعيد ببعض الروف ،ر
نصاار الدين فجأة ،حاو طرد الهواجس ،قا لنفسااه ،البد أنني
أشاعر بالروف وأةابحت ساريا التشاكك في كل شايء يحدث من
حولي ،بساابأ المعركة التي وجدت نفسااي فيها ما النظام ،من
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أن سالرمني النقيأ عبدهللا تلك المسااتندات ،ر رد على نصاار الدين
برسااالة قصاايرة ،شااكرل على رسااالته ووعدل بالتواةاال معه
دائما ،أوضا له سااعادته برسااالته بعد كل ه ل الساانوات ،وإنه
أيضا مشتاق للقائه واستعادة ذكريات ذلك الحمان الجميل.
أرساال بساارعة رسااالة لشااقيقه يسااأله إن كان بالفعل قد أعقى
شرصا ما بريدل اإللكتروني.
ر رد كما بسرعة قائال :هل تقصد ضابل اامن!
دق قلأ سعيد بسرعة :هل هو ضابل أمن؟ اسمه نصر الدين!
رد كما  :نعم ،التقيته بالفعل في الساااوق وساااألني منك وطلأ
رقم تليفوناك ،لكنني قلات لاه إن معي البرياد اإللكتروني ،فكتباه
في ورقاة وقاا لي إناه كاان زميلاك في المادرساااااة ،قاا لي إناه
ساااايحورناا في البيات قبال عودتاه إلى مكاان عملاه في الررطوم،
كاانات تلاك أو مرة أرال فيهاا ،وكاان يقف معي أحاد أةاااادقاائي
والدل ضااابل شاارطة ،قا لي بعد ذهاب نصاار الدين ،هل تعرف
ها ا الرجال؟ قلات لاه ال لكناه كاان زميال أخي ،فاابتساااام وقاا لي:
يقو الناس هنا أنه ضابل في جهاز اامن والمرابرات.
شاعر ساعيد أن شاكوكه حو الرساالة كانت في محلها ،شاعر أن
لقاء نصااار الدين بشاااقيقه لم يكن ةااادفة كما ذكر له ،بل ربما
كانت زيارته نفسها للمدينة لم تكن ةدفة ،فأسرته حسأ علمه
لم تكن أةااااال من النهود ،جااء والادل منقوال من منققاة ماا،
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وحين تقااعد غادر ما أساااارته المنققاة وعاد للعيش في قريتاه
في منققاة النيال اابيض ،فماا الا ي أتى باالرجال مرة أخرى إلى
النهود؟ يقو إنااه أتى في عقلااة لو كناات أعماال موقفااا في
الحكوماة وذهبات في عقلاة اذهاأ اماا إلى خاارج الوطن ،وان
اخترت الا هااب إلى مكاان ماا داخال الوطن فققعاا ساااااأذهاأ إلى
حي تقيم أسرتي.
حاو ساااعيد أن يبقي بعض اامل في أن الرجل ةاااادق ،ربما
اشااااتااق الرجال لمهاد طفولتاه وأياام الادراسااااة ااولى ،لكن هال
يشااتاق ضااباط اامن والمرابرات أيضااا إلى مهد طفولتهم مفل
النااس انخرين؟ ضااااحاك من فكرتاه لتصاااانيف رجاا اامن
والمرابرات باعتبارهم ال يمتون للبشاااار ومشاااااعرهم العادية
رس ا تلك
بصاافة ،فكرر أن النظام بممارساااته السااي ة هو ال ي ر
الفكرة عناد عموم النااس ،أنر رجاا اامن هم وحوئ آدمياة
يمتلكون ساااالقاات لتعا ياأ النااس واعتقاالهم بال وقتلهم وال
تستقيا أية جهة أن تحاسبهم.
ت كر أنه كان يراهم حين يعبرون في اساااتعراضاااات أسااابوعية
للقوة في سااااوق مدينة النهود ،أكتافهم ور وسااااهم مرفوعة،
وأجساااامهم مدججة بااسااالحة ،يبتعد الناس عن طريقهم خوفا
من جبروتهم ،يمكنهم اختالق مشااااكلاة ما أي شاااارا فقل
لمجرد إثبات قوتهم وسلقتهم ورغبتهم المعلنة في إذال الناس
وإرهابهم.
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لم يقل انتظار ساعيد وةالت رساالة أخرى في اليوم التالي إلى
بريدل اإللكتروني ،بدأ رسااالته بالقو لم تسااألني أين اعمل كما
توقعت ،كنت قد درسات القانون في جامعة القاهرة الفر  ،وبعد
أن أكملت دراسااااتي كانت هناك وقائف في جهاز اامن ،قدمت
أوراقي وجااء القبو بعاد فترة ،أرساااالوني إلى الكلياة الحربياة
تلقيت فيها تدريبا لعدة أشاااهر ،ثم تم تعييني برتبة المالزم أو
وترقيات حتى وةاااالات انن درجاة الرائاد ،أعمال انن ما جهااز
اامن االقتصادي.
بدأت ااوراق تتكشااف ،فكرر سااعيد ،آثر عدم الرد بساارعة حتى
يفكر فيما يجأ أن يكتبه ،شااااعر أنر الرائد نصاااار الدين يحاو
اسااتدراجه في اتجال معين ،كتأ له مساااء ردا قصاايرا ،قا له
ممازحا ما شاغبك القديم وساعيك الدائم لتكون قائدا لمجموعتنا،
لو أناك بقيات في الجيش بعاد إكماا الكلياة الحربياة ،كناا توقعناا
أنك دون شك ستُدبر انقالبا عسكريا!
أساتمر
رد نصار الدين بعد سااعات ضااحكا وقا ما كان لي أن
ر
طويال في الجيش ،لقد كنت ُمجرد متقفل ،لفترة قصيرة.
ساااأله ساااعيد في الرساااالة التالية ،وهل شااااركت في العمليات
العسكرية؟
قا نصاااار الدين في رسااااالته التالية :نعم شاااااركت في عملية
ةيف العبور التي استهدفت القضاء على التمرد في الجنوب.
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رد عليه سااعيد :ساامعت من جندي شااارك في تلك العمليات أنه
تم فيها ارتكاب جرائم رهيبة في حق المدنيين ،قا لي لقد نف نا
أمرا بعد دخولنا إحدى المدن ،بحرق المساتشافى بكل ما فيه من
مرضى!
لم ينف نصار الدين ذلك ،قا الحرب مشاكلة وال توجد حرب في
الدنيا لم يتم فيها ارتكاب تجاوزات!
لكن تلك التجاوزات الرهيبة قا سااعيد ،أدرت النفصااا الجنوب،
أدرت لتعميق المشكلة.
رد نصر الدين ضاحكا وقا أود أن أتباد معك ذكريات القفولة
لماذا تجرني إلى الحروب والسياسة؟
توقفت المراسالت بينهما ايام ،تحاشى سعيد أن يأتي على ذكر
النقياأ عباد هللا لم يكن متاأكادا إن كاان نصاااار الادين يا كرل ،كاان
متقدما عليهما بدفعة واحدة ،انشاااغل ساااعيد خال ااسااابو ،
بسااابأ انتعائ حركة الساااياحة ةااايفا أبلغه مدير المقعم أن
بإمكانه العمل لفالثة أيام خال ااساابو أن رغأ في ذلك ،دفن
مراوفه في العمل كان يشااعر أن اتصااا نصاار الدين به يحمل
تهديدا خفيا ،أرسااال في فترة االساااتراحة أثناء العمل رساااالة
لشااقيقه طالبا منه أن ينتبه إلى والديه وإلى نفسااه ،وأال يتأخر
خارج البيت مساء.
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لم يقرأ شاااقيقه الرساااالة ،كان الوقت متأخرا البد أنه أخلد إلى
النوم ،في الصاباح وجد رساالة من شاقيقه ،ووجد رساالة بريد
إلكتروني من نصاااار الدين ،بدأ رسااااالته بالقو أنه محرج أن
يكتاأ لاه في ها ا الموضااااو  ،لكناه وبحكم الحماالاة والصااااداقاة
والجوار آثر في النهاية أن يتحدث إليه بوضااوح ،قا إن المهم
أن يصاادقه أن ه ل الرسااالة ال يعلم بها أحد ،وأنه قد يقرد من
عمله ويتعرض لمشاكل أن عرف بها أحدهم ،لم يفهم سعيد من
يقصااااد باأحادهم؟ هال يقصااااد جهااز اامن والمراابرات أم جهاة
أخرى.
قاا نصاااار الادين أناه بحكم عملاه يتااح لاه الادخو إلى ملفاات
سرية كفيرة ،وقد عرف بالصدفة بعض المعلومات حو مشكلة
المسااااتنادات بحوزتاه ،قاا إناه ال يعرف باالضاااابل طبيعاة ها ل
المسااااتنادات وماا الا ي أوقعهاا في يادل ،لكن ماا يعرفاه جيادا أن
الجهة التي يهمها أمر ه ل المساااتندات ،تولي ه ا اامر أهمية
قصااااوى ،وانر ه ل المسااااتندات ربما تساااااوي عندهم الكفير،
وبحكم خبرتاه وبحق الصاااااداقاة والحماالاة يرجول أن يتنااز
ويتفااهم معهم أن اتصاااالوا باه ،ان عادم التعااون معهم قاد يقود
لعواقأ خقيرة ربما تهددل شرصيا وتهدد سالمة أسرته.
للوهلة ااولى شاعر ساعيد بالندم ،لسافرل ،كان قرارا أنانيا ،كان
يعرض نفساااااه فقل للرقر حين يكشااااف عن وجود
يظن اناه ر
المسااااتنادات معاه ،كاان يجاأ أن يفكر انر إجرامهم الا ي يقاا
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اابرياء دائما ،قد يمتد الى اساارته ،كان يجأ اما ان يبق معهم
أو يأخ هم معه في سافرل ،فكرر أن السافر لوالديه المسانين عبر
الصااااحراء والبحر قاد يكون انتحاارا ،لكن كماا كاان يمكن أن
يرافقه ،فكرر مرة أخرى :يسافر كما معه ،ولمن يترك والديه؟
عرف انر مراسااااالت الرائاد نصاااارالادين كاانات كلهاا ومن او
رساالة تحمل رساائل مبقنة له ،ربما لم يقم الرائد نفساه بكتابة
تلك الرساائل ،اإلشاارة لمقابلته لشاقيقه كانت أكفر الرساائل التي
أةاابحت تترق سااعيد ،بدأ يفكر بساارعة عرف أنر الرقر يقا
مباشارة على شاقيقه ،ساتكون تلك ورقتهم لمسااومته ،ت كر أنر
لوالادتاه ابناة أخات تعيش وحيادة ما أطفاالهاا بعاد وفااة زوجهاا،
وقاد ساااابق لهاا أن ترجات والادتاه كفيرا في الفترة التي لم يكن
كماا موجودا فيهاا في الماديناة ،لتنتقال ما والادل للسااااكن معهم
في بيتهم الكبير حتى تتمكن من رعااايتهااا ما أطفااالهااا ،لكنر
والدته وربما والدل أيضا كانوا دائما يرفضون ترك البيت.
قرر ان يحاو التصارف بسارعة ،أرسال لكما رساالة واتسااب
بسارعة يساأله ان كان بإمكانه السافر ،حاو ان يجعله يفهم ان
هنااك خقرا علياه ،طلاأ مناه أن يا هاأ لمقاابلاة بنات خاالتاه
ويبلغها انه مضااااقر للساا افر امر طار ويقلأ منها ان تنقل
والدته ووالدها للعيش معهم لحين عودته.
كاان قاد تحادث ما بعض المهااجرين القاادمين من دولاة تشاااااد،
ابلغول ان الساافر من تشاااد أكفر سااهولة من الساافر عبر ليبيا،
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ويمكن لقريبه المسااافر الحصااو على جواز تشااادي ،وببعض
المجهود والما يمكن الحصو على فيحا في جواز السفر.
طلأ من كما ان يبلغ والديه انه مساااافر امر هام ،وسااايعود
قريباا وعليهم االنتقاا متقتاا للعيش ما سااااكيناة ابناة اخات
والادتاه ،وطلاأ مناه ان يساااااافر فورا ،وباأياة وساااايلاة ممكناة،
وسيرسل له كل ما يحتاجه من ما بمجرد وةوله الى تشاد.
طلأ منه الح ر واال يحمل حقيبة او أي شااايء يمكن ان يشاااي
بنيته الساافر ،فقل جواز الساافر وبعض المنصاارفات ،كما طلأ
منه أن ينبه ابنة خالته أن تنتظر حتى يساااافر ،ثم تحضااار لنقل
والديه الى بيتها ،حتى ال ينتبه أحد الى أنه ينوي السفر.
مسااء اليوم نفساه كان كما في الفاشار ،أبلغ ساعيد انه سيستقل
عربة الى مدينة ابشاي وسايصال انجمينا غدا قهرا ،حين غادر
الفاشار أرسال كما رساالة أخرى ،وطمأن ساعيد ان كل شايء
يسااااير بصااااورة جيدة ،وانه خال ساااااعات ساااايعبر الحدود
وسيتصل به مجرد ان يصل الى مدينة ابشي.
لم يساتقا ساعيد النوم طوا الليل ،ربما بسابأ ضاعف االنترنت
في المنققة الحدودية ،لم يقرأ كما الرساائل التي أرسالها سعيد
بعد مغادرة كما للفاشر.
قرر اال ي هأ تلاك الليلاة الى العمال في المقعم ،لكناه فكر
كان قد ر
اناه لن يسااااتقيا النوم قبال أن يقم ن على وةااااو كماا الى
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داخال تشاااااد ،وان من اافضاااال لاه أن يا هاأ الى العمال ،ربماا
يحو االنشااغا بالعمل بينه وبين القلق والتفكير المسااتمر في
يتعرض له شقيقه.
الرقر ال ي يمكن ان ر
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00
قام يحيد موساى وعدد من المحررين بتمشايل العاةامة المفلفة
كلها ،لم يتركوا مسااتشاافى أو حتى المراكح الصااحية الصااغيرة
ونقاط الشااارطة في أطراف العاةااامة ،قاموا بقباعة ةاااورة
هاجر ،وتوزيعها في أماكن التجمعات ما رقم تليفون الصحيفة،
لكن كل ذلك لم يفمر شي ا.
توقف إةادار ةاحيفة الفجر بسابأ نهأ كل أجهحة الكمبيوتر،
كان واضااحا أنهم يريدون تعقيل الصااحيفة اطو فترة ممكنة،
لم يكتفوا بحماال أجهحة الكمبيوتر كلهااا ،اسااااتولوا على كاال
ااجهحة التي عفروا عليه اا في المكااان ،حتى ثالجااات الماااء
والقابعات الصاغيرة والكاميرات وأجهحة التسجيل التي تستردم
للحوارات الصاااحفية ،وحقموا المكاتأ بعد أن نفروا محتويات
إدراجهاا على اارض ،قاام رجاا الشاااارطاة بمعاايناة المكاان ،بادا
عليهم وهم يفحصااااون كل شاااايء بصااااورة آلية أنهم يعرفون
الفاعل.
سااأ ضااابل الشاارطة رئيس التحرير إن كان يشااك في شاارا
ما ،أوض لهم أن إحدى زميالتهم تعرضت قبل يوم من الحادث
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إلى االختقاف من جهة مجهولة ،قا  :اعتقد إنر هناك رابل بين
الواقعتين ،لم يحد عن ذلاك ولم يساااااا الشاااارطي عن قروف
اختقاف الصاااحفية ،أو لماذا يعتقد رئيس التحرير بوجود رابل
بين الحادثتين.
تفرغ رئيس التحرير هو أيضااااا للبح والسااااعي ما المحامي
لمحاولة االتصا ما بعض الناف ين ع رل أحدهم يتمكن من تقديم
المساعدة.
اتصلت والدة هاجر في اليوم السابا كان ةوتها مضقربا وهي
تبلغاه أنهم عفروا على ابنتهاا ملقااة في الشاااااار بين الحيااة
والموت.
أسار محمد نور الدين إلى هناك ،عرف من بعض شاباب الحي
الا ين التقول أماام البيات أن سااااياارة بادون لوحاات ،توقفات في
وقات متاأخر من ليال أمس في جحء مظلم من الميادان وساااال
الحي وقاموا بحمل هاجر من داخل السااايارة ،ووضاااعوها على
اارض ،ثم الذوا باالفرار بعربتهم ،أوضااااحوا أنهم شااااااهادوا
العربة أثناء وقوفها المريأ ،وأساارعوا نحوها وقبل وةااولهم
كانت قد انقلقت مرة أخرى.
كان واضاحا أنها تعرضات للتع يأ ،هاالت ساوداء حو العيون،
ورضوض في كل أجحاء جسمها ،طلأ القبيأ ال ي عاينها بعد
أن اساتدعال محمد نور الدين ،طلأ نقلها فورا إلى المساتشافى،
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أسار لرئيس التحرير أنر الفتاة تعرضات فيما يبدو لتع يأ شاديد
ر
والعتداء جنسي،
أُجريت لها إساعافات ساريعة في المساتشافى ،كان هناك كسار في
إحدى يديها ،اساااتدعت وضاااعها في الجبس ،نُظفت جروحها،
وأعقيت حقنة مهد قوي اسااتساالمت على اثرها للنوم ،نامت
والادتهاا بجاانبهاا وبقي رئيس التحرير ويحياد وبعض الحمالء
انخرين ساهرين طوا الليل ،في الصباح كانت ال تحا مرهقة،
الحر القبيااأ ارتفاااعااا في درجااة الحرارة ،طلااأ من المعماال
فحا الدم ،وجدوا أنها مصااابة أيضااا بالمالريا ،شاارح القبيأ
لرئيس التحرير أن المالرياا ربماا إةاااااابتهاا بسااااباأ اإلرهااق
الشااااادياد وسااااوء التغا ياة ،حقنهاا القبياأ فور قهور نتيجاة
الفحا ،بدواء آرتيمفر المضاد للمالريا.
في اليوم الفال كانت حالتها قد تحساانت كفيرا ،قا القبيأ إنه
يمكن أن ت هأ إلى البيت وساااايقوم بحيارتها يوميا ،قام رئيس
التحرير باإعاادتهاا ما والادتهاا إلى البيات ،طوا فترة وجودهاا
في المسااااتشاااافى لم تتكلم هااجر ،ولم ترد على أساااا لاة رجال
الشاارطة ال ي جاء بناء على تقرير المسااتشاافى ،كانت الدمو
تغقي وجهها باسااتمرار ،اسااتمرت نفس الحالة في البيت ،قا
القبياأ بعاد أو زياارة لهاا في البيات لرئيس التحرير ،وبعاد أن
حقنهاا باالجرعاة ااخيرة من دواء المالرياا ،إنر من اافضااااال
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عرضااها على طبيأ نفسااي ،أوضاا أنها تعاني في الغالأ من
انهيار عصبي أو اكت اب حاد.
اعتا ر القبياأ النفسااااي الا ي اتصااااال باه رئيس التحرير عن
الحضااااور إلى البيت ،وطلأ إحضااااار المريضااااة إلى عيادته،
اضااااقروا لحملهاا مرة أخرى ،لم تكن راغباة في التحرك من
البيات ،فحصااااهاا القبياأ ،وكتاأ بعض اادوياة وطلاأ أن يراهاا
مرة أخرى خال أسبو  ،شرح القبيأ بعد أن خرجت المريضة
بمساااعدة والدتها لرئيس التحرير وليحيد موسااى ،معتقدا أنهما
إخوة المريضاة ،أنها قد تعرضات العتداءات شاديدة ربما أيضاا
اعتداء جنساايا ،وان الصاادمة سااببت لها انهيارا عصاابيا ،وقد
تحتااج إلى عالج طويال لمعاالجاة آثاار الصاااادماة القوياة النااتجاة
عن تجربة غير عادية.
اقترح عليهما القبيأ رفا م كرة إلى المندوب السااامي لحقوق
اإلنسااااان عبر مكتاأ اامم المتحادة في الررطوم ،قاا لهماا أناه
عالج حاالت كفيرة لضاااحايا االعتقا والتع يأ خال السااانوات
ااخيرة ،وانر ه ا ل ممااارسااااااة يوميااة عاااديااة لجهاااز اامن
والمرابرات.
قاا إناه كتاأ لهاا دواء يسااااااعاد على النوم ،ودواء آخر يعاالج
بعض آثار الصاادمة ،قا إن اادوية وحدها لن تكون كافية وأنر
هنااك عالج مترصااااا لمفال ها ا النو من الصاااادماات ،لكناه
يفضااال أن يبدأ ه ا العالج بعد تعافيها من آثار الجروح وكسااار
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اليد ،أوةاااى القبيأ بأن يكون هناك من يتابا المريضاااة على
مدار السااعة ،أوضا أن المريض في مفل ه ل الحاالت قد يُقدم
على االنتحار.
شاااكرل رئيس التحرير ولحق بهما ،توقف عند ةااايدلية قريبة
من عياادة القبياأ لشااااراء اادوياة ،وجاد دواء واحادا ولم يعفر
تقو يحياد باالا هااب إلى ةاااايادلياة أخرى قريباة،
على انخر ر
وفعال عاد بالدواء بعد قليل.
أعاادهم إلى البيات ،أبلغ محماد نور الادين والادة هااجر بوةااااياة
القبياأ حو ضاااارورة االنتباال لهااجر طوا الوقات ،حتى ال
يحملها االكت اب الشااديد على أن تتذي نفسااها .اقترح يحيد أن
يقضااي الليل معهما ربما تكون هناك حاجة اي شاايء ،شااكرل
رئيس التحرير على مبااادرتااه ،ر رحباات والاادة هاااجر بااالفكرة،
عدْت له بسرعة غرفة في الفناء مرصصة للضيوف.
ِوا ِ
أعادوها مرة أخرى بعد أيام إلى القبيأ النفسااي ،فحصااها مرة
أخرى ،لكنها لم ترد على تسااااا الته ،عرف من والدتها أنها ال
تناام جيادا رغم اسااااترادامهاا للادواء ،كتاأ القبياأ دواء أقوى
وطلااأ أن يراهااا ليباادأ المرحلااة الفااانيااة من العالج الا ي قااد
يسااتغرق عدة أشااهر ،بمجرد أن تتعافى جروحها وكساار اليد،
قاا القبياأ إناه يتوقا ر يتهم بعاد حوالي شااااهرين هي الفترة
التي يحتاجها عظم اليد ليلت م.
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كانت اام تحاو طوا النهار أن تغ يها حساأ تعليمات القبيأ
حتى تلت م الجروح والكسااااور ،كانت تحضاااار الترمس بكميات
كبيرة ،بعد أن أوةاتها بعض جاراتها بفائدته في سارعة شافاء
كسور العظام.
بقي يحيد معهم ،كان ي هأ أحيانا أثناء النهار بعد أن يشااااتري
لهم كال طلباات البيات ،يا هاأ إلى بيتهم يبقى لبعض الوقات ما
والادتاه واخوتاه ،قبال أن يعود إلى بيات هااجر ،كاان يا هاأ أحيااناا
إلى الصااااحيفااة رغم أن محمااد نور الاادين أبلغااه أن ال داعي
لحضاورل فليس هناك شايء ،وان ما يقوم به من عمل انن هو
أهم من أية عمل آخر.
ذات يوم كاان يحياد ما رئيس التحرير لوحادهماا ،قاا لرئيس
تعرضاااات كما قا القبيأ لالغتصاااااب من
التحرير ،يبدو أنها ر
هتالء الكالب ،نظر رئيس التحرير إليااه ببعض الحرج وقااا
أرجو أال تقو ه ا الكالم اي من الحمالء ،أو أي إنساااان آخر،
أنت تعرف حساسية ه ا اامر في مجتمعنا.
قا يحيد وانني أعرف حساسية ه ا اامر ج ت اتحدث إليك.
قا رئيس التحرير مندهشا :ماذا تريد أن تقو ؟
قا يحيد أريد أن وافقت هاجر أن أقوم بعقد زواجي منها فورا!
بدا على وجه رئيس التحرير شااعور غريأ ،محيج من الدهشااة
واإلعجاب ،عرف أن يحيد كان يشااااعر أن هاجر تغرق في بحر
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ةادمة الروف من نظرة الناس والمجتما أكفر من آالم التع يأ
والجروح ،وأنه يمد يدل إلنقاذها.
ةمت قليال ثم قا  :إنني أشكرك على موقفك النبيل ،ه ا موقف
كريم من إنساان أةايل ،ال أملك إزائه إال االحترام ،لكن المشاكلة
أنت ترى أنها حساأ كالم القبيأ مصاابة بصادمة ،تحتاج لعالج
طويال ،ومن الصااااعاأ مفااتحتهاا االن في أمر كها ا ،رغم أنني
متأكد أنها ستقدر لك يوما ه ا الصنيا.
شااعر يحيد ببعض خيبة اامل :قا كنت أعتقد أن مفل ه ا اامر
سيساعدها على تجاوز المحنة.
نعم قاا رئيس التحرير لكن المشااااكلاة في الرقوة ااولى كيف
الساااابيال لمفااتحتهاا في مفال ها ا اامر انن ،دعناا ننتظر قليال
ونرى نتاائج العالج ،ااياام تاداوي الكفير من المصااااائاأ ،دعناا
نأمل خيرا ربما خال أيام تساااتعيد رغبتها في الكالم ،ونفاتحها
في اامر.
لكن هاجر السااناري لم تسااما قل برغبة يحيد في مساااعدتها،
كانت تعرف بأنه يحبها ،وبدأت هي نفسها تشعر بميل نحول في
الفترة ما قبل اختقافها ،لكن تلك الب رة لم يقدر لها قل أن تنمو
وترى الضااااوء ،في نفس ذلاك اليوم الا ي تحادث فياه يحياد ما
رئيس التحرير ،أيقظتاه اام ناائحاة في وقات متاأخر من الليال،
قاالات إن هااجر ال تسااااتقيا التنفس ،أساااار يحياد بنقلهاا إلى
المسااااتشاااافى كاان رئيس التحرير يترك عربتاه ليحياد يومياا
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الساتردامها ليال في حا حدوث أمر طار  ،نقلها يحيد بسارعة
إلى المسااتشاافى ،ب لوا جهدا خارقا إلنقاذها في قساام القوار
لكن دون جادوى ،قاا القبياأ إنهاا تنااولات جرعاة عاالياة من
المنوم.
الدواء
ر
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رغم انشااااغاالاه باالعمال طوا الليال لكن سااااعياد بقي قلقاا على
شاقيقه ،ينظر في شااشاة تليفونه كل بضاا دقائق أمال أن تصال
رساااالة تحيل قلقه ،لكن الجهاز بقي جفة هامدة ،عاد إلى مركح
اللجوء ةاااباحا مرهقا وأخلد إلى نوم مشاااوئ ،رأى فيه كما
وقد حاةارته ميال السايو  ،اساتيقر فحعا منتصاف النهار ،قبل
أن يفت عيونااه جياادا ،رفا التليفون أمااام عينيااه ،قفح من
الفرحاة ،كاانات هنااك رسااااالاة من كماا  ،يعتا ر فيهاا على التاأخر
في الرد على رساائله ،قا إنه وةال مدينة ابشاي ةاباحا ،وأنه
أضاااا بعض الوقت ،قبل أن يعفر على متجر اجهحة التليفون،
ويقوم بشاراء كارت جديد وشاحن تليفونه المحمو  ،أوضا أنر
كل شاايء يسااير بصااورة جيدة ،سااوف يسااتقل حافلة أخرى،
وسايصال مسااء اليوم إلى انجمينا وعدل ساعيد بأن يرسال له كل
ما يحتاجه من ما لإلقامة في أنجمينا وكل منصرفات السفر.
بعاد أن اطماأن قليال على كماا  ،غساااال وجهاه ون ر
ظف أساااانااناه
وحلق ذقنه ،وقضاااى بعض الوقت في دورة الميال ،ثم اغتسااال
وأعاد لنفسااااه وجباة خفيفاة من البيض المقلي والقهوة ،كاان ال
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يحا يشااعر بالقلق ،ي كر أنه سااما مرة في الفترة التي قضاااها
في الساااجن إنر انجمينا تعج بعمالء جهاز اامن التابا لإلخوان
المسالمين ،بسابأ أنر تشااد كانت مقرا لبعض الحركات المتمردة
في إقليم دارفور.
كان قد حصاااال على رقم تليفون مهاجر تشااااادي يقوم بتحويل
النقود إلى تشااااد ،يقوم باساااتالم النقود ويتصااال بشااارا في
أنجمينا لتسااليم المبلغ للمرساال إليه .مساااء بعد أن اطمأن إلى
وةاو كما إلى انجمينا قام بإرساا الما لشاقيقه ليدفا تكلفة
الفنادق الا ي ساااايقيم فياه ،ويادفا مبلغاا من الماا لشاااارا ماا
سايسااعدل في الحصاو على جواز سافر تشاادي ،ولتغقية كل
منصاارفاته ااخرى ،ووعدل بأن يرساال له منصاارفات الساافر
خال أيام ،بمجرد أن يحصل على جواز السفر.
كماا قضااااى بضااااعاة أياام قبال أن يعفر على شاااارا وعادل
بالمساااعدة في اسااترراج جواز ساافر ،كان جنديا في الشاارطة،
ساااعدل أحد موقفي اسااتقبا الفندق على التعرف إليه ،أحضاار
الرجل لكما أوراقا لتعب ة معلوماته وطلأ منه إحضاار ةاور،
دفا لاه كماا جحءا من المبلغ الا ي طلباه  ،وبقي في االنتظاار،
كانت المدينة تشاابه أي مدينة في السااودان ،وفي كل الشااوار
التي كان يتسااااكا فيها أثناء النهار ،كان يسااااتما إلى ااغاني
السااااودانياة تنقلق من المقااعم ،ومتااجر بيا أجهحة الموباايال
وبيا أقراص الفيديو.
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ساااعيد كان يتحدث معه يوميا ،حكى له كما كفيرا عن ااحوا
داخال الوطن ،وعن معاانااة النااس بسااااباأ الغالء والبقاالاة
المنتشارة وسال الشاباب ،ال ين ال يجدون فرص عمل بسابأ أن
الحكوماة تفضااااال فقل تعيين أعضااااااء ححبهاا ،وأناه يتوقا أن
تنفجر ااوضااااا قريبا ،أوضاا ا لسااااعيد أنر أهل النظام كانوا
يتوقعون أنر ااحوا ساتنفرج بعد انفصاا الجنوب بمعجحة ما،
لكن ما حدث هو العكس تماما ،ازدادت ااحوا سوءا.
أبلغه كما بعد أيام أنه اساتلم جواز السافر ،وأن الشارطي نفساه
الا ي قاام بااسااااترراج جواز الساااافر اتفق معاه على أن يقوم
باإجراءات الحصااااو على الفيحا ،لقااء مبلغ آخر من الماا ،
أوضاااا كما أنه تبقى معه بعض الما ساااايدفعه كدفعة أولى
للشااارطي ،لكنه سااايحتاج لمبلغ آخر ليدفا بقية المبلغ المتفق
عليه لعمل الفيحا ولشراء ت اكر السفر ،وعدل سعيد أنه سيرسل
لاه كال المبلغ المقلوب فورا ،حتى يكون مسااااتعادا أن أعااد لاه
الشرطي جواز السفر في أية لحظة.
شاعر ساعيد ببعض االرتياح ،اامور تساير بصاورة جيدة ،لكنه
كان ال يحا يشاااعر بقلق خفي ،ما لم يركأ شاااقيقه القائرة لن
يقم ن قلباه ،قاام بتحويال كال النقود التي تبقات معاه من رحلاة
البحر وكال النقود التي قاام باادخاارهاا من العمال في إيقاالياا وبعاد
وةااوله إلى فرنسااا ،كان مبلغا معقوال ساايكفي في الغالأ لكل
منصرفات كما حتى وةوله إلى فرنسا ،استلم كما المبلغ في
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اليوم التالي ،كتأ لساعيد أنه اساتلم المبلغ ،وأنر الشارطي وعدل
أنه سايعيد إليه الجواز خال أسابو تبقت منه ثالثة أيام ،وعدل
الشاارطي أيضااا بأنه ساايأخ ل إلى وكالة ساافر بعض أةاادقائه
لشراء ت كرة السفر وحجح مقعد القائرة ،ذكر في نهاية رسالته
أنه يريد ال هاب انن إلى السااوق بحفا عن معقف ،انه سااما
أن البرد أةب شديدا في أوروبا.
كانت السااااعة الفامنة مسااااء حين تلقى ساااعيد تلك الرساااالة،
سااتكون تلك آخر رسااالة يتلقاها من شااقيقه ،خال دقائق قليلة
أةااب تليفون كما مغلقا ،بقي سااعيد قلقا طوا الليل رغم أنه
حاو أن يقم ن نفساااه ،ربما فرغت بقارية التليفون الموبايل
وهو خارج الفندق ،لم ي هأ إلى العمل تلك الليلة وبقي ساااهرا
حتى الصباح.
اساتسالم قرابة الفجر للنوم بسابأ اإلرهاق الشاديد ،لكنه اساتيقر
بعد حوالي ساااعتين ،أمسااك بجهاز الموبايل أمال في أن تكون
رسااالة من كما قد وةاالت ،لم يجد شااي ا ،أرساال له رسااالة
أخرى ،لم تكن هناك إشااااارة تفيد بوةااااو الرسااااالة ،حاو
االتصاا به ،فهم من الرساالة المساجلة أنر التليفون مغلق ،ت كر
أن كما كان قد أرساال له في إحدى رسااائله اساام ورقم تليفون
الفندق ال ي يقيم فيه ،كان قد كتأ ضااااحكا أنه ساااما أن هناك
مجموعااات من الصاااابيااة ،ترقف التليفون الموباااياال أثناااء
استردامه في الشار  ،أخشى أن يرتقف أحدهم تليفوني ت كر
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ساااعيد تلك الرساااالة وأعقال ذلك بعض اامل تمنى من قلبه أن
يكون أحدهم قد خقف جهاز تليفون شاقيقه ،وأن يكون ذلك هو
السبأ في عدم ردل على الرسائل أو االتصاالت.
اتصااال مباشااارة برقم تليفون الفندق ،رد عليه شااارا ما من
عرفه سااعيد بنفسااه وسااأله إن كان شااقيقه
اسااتقبا الفندق ،ر
موجود في الفنادق ،قاا الرجال :إن كماا خرج بااامس ولم يعاد
مرة أخرى ،ربما تأخر في الرارج لسااابأ ما انه لم يعد مفتاح
حجرته ،وال تحا بعض مالبسه موجودة في الغرفة!
ساقل ساعيد أرضاا من هو الصادمة ،البد أنهم اختقفول ال بد
من أن أساااوأ ما كان يتوقعه قد وقا ،بعد أن تمالك نفساااه قليال
عاد ليتصاال بالفندق ،سااأ الرجل عن الشاارطي ال ي اسااتررج
جواز السافر لكما ربما يعرف شاي ا عنه ،قا الرجل إن زميله
عرف كماا باه ،لكناه غير
انخر قرياأ للشاااارطي وهو الا ي ر
موجود انن ،ووعد ساااعيد أنه بمجرد حضاااورل سااايقلأ منه
االتصااا بقريبه الشاارطي لسااتاله عن كما  ،ويمكنه أن يعاود
االتصا خال بضا ساعات.
شاعر ساعيد أنه سايفقد عقله ،كان يعتقد أنه يمكنه أن ينتح ابن
عماه النقياأ عباد هللا من بين أيديهم ،فإذا هو يرساااار شااااقيقاه
أيضااا ،ماذا ساايقو لوالديه؟ هل يقو لهم أنه قام بنفسااه بدفا
شاااقيقه إلى حتفه؟ ومن سااايرعى والديه؟ هل يعود هو أيضاااا
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ليلقى حتفاه أم يبقى بعيادا ليموت من القلق على شااااقيقاه الا ي
انضم لقائمة المفقودين ،ومن القلق على والديه.
تا ركر في غمرة القلق والجنون الا ي انتااباه ،المفال الا ي يقو :
(جااء يكحلهاا فاأعمااهاا) كاانات الادمو تغقي وجهاه وهو يردد:
ياا ليتني لم أبحا عن النقياأ عباد هللا ،ليتني لم أخبرهم أنني
أملك تلك المستندات اللعينة التي دمرتني ودمرت أسرتي كلها!
بدأ بعد قليل يمسا دموعه ،ويحاو ترتيأ أفكارل :الزلت أملك
الورقة التي تعني لهم الكفير ،ساااأقاتلهم حتى النهاية وساااأثأر
لكل ما فعلول بي وبأسرتي وسأبدأ من سفارتهم هنا!
بادأ يهادأ قليال ،عرف أنر االحتفااق باالهادوء وةاااافااء التفكير
ساااايكون الوساااايلاة الوحيادة للنيال منهم ،اتصااااال مرة أخرى
بالفندق ،تحدرث ما الرجل انخر قريأ الشاااارطي ،أبلغه الرجل
أنه اتصال بصاال قريبه الشارطي ،ال ي أوضا أنه أيضاا يحاو
من اامس االتصاا بكما دون جدوى ،انه يريد تساليمه جواز
السفر بعد أن قام بعمل الفيحا.
ساأ ساعيد موقف الفندق إن كان بإمكانهم عمل بالغ للشارطة،
قا الرجل إنه سيتصل بقريبه الشرطي مرة أخرى لستاله كيف
ترجاال سااااعياد أن يقوم با لاك فورا ان حيااة
يجاأ عمال ذلاك ،ر
شااقيقه ربما تكون في خقر ،وشاارح لموقف الفندق باختصااار
أنه يرشاى أن يكون جهاز اامن الساوداني قد اختقف شاقيقه،
بدا الرجل متشاااككا قليال ،أوضا ا  :ربما تكون جريمة سااارقة،
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ربما كان ما شقيقك مبلغ من الما لكن عموما سأبلغ الشرطة
بماا قلتاه لي عناد فت البالغ ،الباد أنهم يعلمون إن كاان لألمن
السوداني وجود في المدينة.
فكرر ساااعيد أن يساااافر إلى انجمينا لكنه لم يكن يملك أية وثيقة
ساافر ،وحتى لو حصاال على الوثيقة البد أنهم ساايقتلونه هناك
في لحظاات ماادام اختقفوا شااااقيقاه بتلاك السااااهولاة ،ودون أن
يتركوا أية أثر.
توقرا أن تصاله رساالة عبر البريد اإللكتروني لكنه لم يجد شاي ا
حتى نهااياة اليوم ،قال يعااود االتصااااا باالفنادق حتى تاأكاد أنهم
قاموا بعمل بالغ لدى الشارطة ،وانر الشارطة وعدتهم بالتحري
ومراقبة كل السااايارات والحافالت التي تساااافر شااارقا أمال في
العفور عليااه أن أقاادماات الجهااة التي اختقفتااه على نقلااه إلى
السودان.
اتصااال ساااعيد في اليوم التالي بمحاميه وأخبرل بواقعة اختفاء
شااااقيقااه في إنجمينااا ،أوضاااا انااه يعتقااد أنر جهاااز اامن
والمراابرات قاام بااختقاافاه ،طماأناه المحاامي أناه ساااايقوم بكتااباة
تقرير عن الواقعة ،ويرساااله ما معلومات شاااقيقه إلى منظمة
الصاليأ ااحمر ،وعدد من منظمات حقوق اإلنساان ،وسايرسال
أيضاا بالمعلومات الجديدة إلى وزارة العد الفرنساية ،طلأ فقل
من سااعيد أن يقلأ من موقف الفندق إرسااا ةااورة من بالغ
الشرطة عن طريق الفاكس أو اإليميل.
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باادأ سااااعيااد يفكر بهاادوء أكفر في اليوم الفااالا  ،متكااد أنهم
سايتصالون به لمسااومته ،سايعقيهم ذاكرة الفالئ ،وسايحاو
إنقاذ حياة شااااقيقه ،يعرف أنهم ساااايضااااعون كل االحتماالت،
وسيفترضون أنه يحتفر بصور أخرى من المستندات سيحاو
أن يجاري أالعيبهم دون أن يتورط في أية تنازالت أو يساتجيأ
إلغراءاتهم.
كاان عقلاه يعمال بساااارعاة ،يحااو في نفس الوقات أن يفكر
بهادوء ،حتى ال يرتكاأ أية أخقااء أخرى ،يجاأ أن يقوم بترتياأ
أوضاااا والديه ،وضااامان أال يتثر غياب كما عليهما ،يبح
عن منظماات أو جهاات يمكنهاا مسااااااعادتاه ،يتاابا ما محاامياه
إجراءات الحصو على إقامة،
تتي له الحصاااو على وثيقة سااافر لضااامان حرية الحركة إن
اضقر للسفر ،للقاء والديه في أي مكان.
بعد أسااابو وةااالت رساااالة أخيرة من تليفون شاااقيقه ،كان
واضحا من ةيغتها أنه لم يكتبها:
وةاالت أرض الوطن برير ،ساايتصاال بك ةااديقك نصاار الدين
خال أياام للسااااالم علياك واسااااتعاادة ذكرياات أياام رفقاة الحمن
الجميل!
تأ رمل ساعيد الرساالة بقلأ منفقر ،من خال دمو جفرت في قا
عينيه ،حاو النفاذ إلى كل حرف فيها ،إلى كل إشاارة ترقد بين
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سااقورها القليلة ،ألقى التليفون ال ي كان يصاادر ةاافيرا حادا
إيا اناا بقرب نفااذ بقااريتاه ،ألقاال بجاانباه وللمرة ااولى لم يفكر
في إعادة شاااحنه :إذن فقد كتبها نصااار الدين :زميل أيام رفقة
الحمان الجميل!

-----------------------------------------بعد سااااقوط نظام عمر البشااااير الديكتاتوري اإلخواني ،راجت
شاائعات قوية عبر وساائل التواةال ،أن أعدادا كبيرة من آالف
المفقودين خال تلاك الحقباة المظلماة ،قاد عُفر عليهم في حاا
محرية في ساااجون سااارية تحت اارض ،في أنحاء مرتلفة من
الساااودان ،لكن أحدا من هتالء المفقودين وبعد مرور أكفر من
عام على سقوط الديكتاتور لم يعد بعد إلى ذويه.

357

358

359

360

361

362

363

